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ZÁJEZDY PANAMA   KOSTARIKA   SENEGAL   KUBA   BRAZÍLIE   EMIRÁTY   
MAURICIUS   REUNION   INDIE   SRÍ LANKA   VIETNAM   KAMBODŽA 
LAOS   THAJSKO   TUNISKO   EGYPT   MEXIKO   KEŇA   TANZÁNIE   
ZANZIBAR   EKVADOR   GALAPÁGY   KOLUMBIE   JORDÁNSKO   
IZRAEL   MAROKO   LIBANON   ÍRÁN   ETIOPIE   NAMIBIE   NEPÁL   
TIBET   JIŽNÍ AFRIKA   MADAGASKAR   JIŽNÍ KOREA   JAPONSKO
INDONÉSIE   NOVÝ ZÉLAND   AUSTRÁLIE   CHILE   PERU   JAMAJKA 
VELIKONOČNÍ OSTROVY   USA   KANADA   EUROVÍKENDY

POZNÁVACÍ
*Podrobné podmínky pro uplatnění jsou 
uvedeny na úvodních stránkách katalogu.

sleva až

23 %*Katalog zájezdů
cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s. 

pro rok 2019–2020, 1. vydání

FACEBOOK.COM/EXIMTOURS
CALL CENTRUM 

255 787 787

WWW.EXIMTOURS.CZ

Další nabídku exotických destinací 
najdete v katalozích
V ZIMĚ K MOŘI a ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.
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Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.
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Záleží jen na vás  kolik bude vaše dovolená stát.

Přij te včas a ušetříte
C Y TE SI NEJV ODNĚJ Í SLEVU PŘI V ASN M NÁKUPU ZÁJEZDU
STA Í  KDY  U RADÍTE ZÁLO U POUZE 1 00 K .
ZÍSKEJTE PARKOVÁNÍ U LETI TĚ ZA ZV ODNĚNOU CENU

 vlny slev  kter  si ůžete chytit

VLNA SLEV ZA 
VČASN  NÁKUP 
DO 31. 7. 2019

sleva
až 1  200 Kč*

až 23 %**

VLNA SLEV ZA 
VČASN  NÁKUP 
DO 31. 8. 2019

sleva
až 1  00 Kč*

až 22 %**

VLNA SLEV ZA 
VČASN  NÁKUP 
DO 30. 9. 2019

sleva
až 1  00 Kč*

až 20 %**

Upozornění: Ceny uvedené v tomto katalogu nelze kombinovat se žádnými dalšími slevami a nabídkami neuvedenými na této dvoustraně. 
Držitelé zákaznických karet mohou k těmto cenám využít fi nanční bonus ze zákaznické karty. Nabídka „Dítě zcela zdarma“ platí pouze 
v případě využití základní katalogové ceny, nelze využít se zvýhodněnou cenou platnou pro 1., 2. a 3. vlnu slev za včasný nákup.

*) platí pro zájezd Poklady Laosu, Kambodži a Vietnamu
**) platí pro zájezd Faraon (Egypt)

Využijte i dalších v hod včasn ho nákupu 
zájezdu do 0. 9. 2019
ZV ODNĚNÁ ZÁLO A POUZE 1 00 K  / OSOBA
Platí pro vybrané lety a destinace – viz informace v úvodu každé destinace. 
Podrobné podmínky a informace naleznete ve Všeobecných podmínkách účasti na zájezdech, bod 3.

SLEVA 0  NA CESTOVÁNÍ V TRAVEL PLUS COMFORT NEBO BUSINESS CLASS
Platí pro držitele zákaznických karet do vyčerpání kapacity na vybraných letech na Kapverdy, Zanzibar, do Keni a Senegalu.

ZMĚNA ZÁJEZDU ZCELA ZDARMA
Váš zájezd změníme zcela zdarma do 10 dnů před odletem. Podrobné informace ve Všeobecných podmínkách účasti na zájezdech, bod 6.

PRIORITNÍ MÍSTO ZDARMA
Platí pro držitele zákaznických karet na vybraných charterových letech do vyčerpání kapacity – viz. informace v úvodu destinace.

PARKOVÁNÍ ZA ZV ODNĚN  CENY
Při objednání zájezdu do 30. 9. 2019 ZVÝHODNĚNÁ CENA parkování. Bližší informace v části „Parkování“.
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Záleží jen na vás  kolik bude vaše dovolená stát.

Přij te včas a ušetříte
C Y TE SI NEJV ODNĚJ Í SLEVU PŘI V ASN M NÁKUPU ZÁJEZDU
STA Í  KDY  U RADÍTE ZÁLO U POUZE 1 00 K .
ZÍSKEJTE PARKOVÁNÍ U LETI TĚ ZA ZV ODNĚNOU CENU

 vlny slev  kter  si ůžete chytit

EUROVÍKENDY 10

E YPT 22

TUNISKO PEVNINA  2

MAROKO 2

SENE AL 

KE A 2

TANZÁNIE 0

LIBANON 

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY 0

MEXIKO 

PANAMA 

KOSTARIKA 

KUBA 

EKVÁDOR 

KOLUMBIE 

BRAZÍLIE 92

INDIE 9

SRÍ LANKA 102

VIETNAM 112

LAOS  KAMBOD A 120

T AJSKO 12

MAURICIUS  1 0

JORDÁNSKO 1

IZRAEL 1

ÍRÁN 1

ETIOPIE 1

NAMIBIE 1 9

JI NÍ AFRIKA 1 0

MADA ASKAR 1 1

NEPÁL  TIBET 1 2

JAPONSKO  JI NÍ KOREA 1

INDON SIE 1

AUSTRÁLIE  NOV  Z LAND 1

C ILE  VELIKONO NÍ OSTROV 1

PERU 1

JAMAJKA 1 9

SPOJEN  STÁTY AMERICK  1 0

V EOBECN  PODMÍNKY 

Ú ASTI NA ZÁJEZDEC  1

KONTAKTNÍ INFORMACE 1 1

Obsah
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www.ERVpojistovna.cz

Exkluzivní nabídka  

pro klienty EXIM tours

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Exim Europe Exim Plus

Územní rozsah *Evropa Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech 30 000 1) 50 000 1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

3 000 000
1 500 000

200 000

4 000 000
2 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

80 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 15 000 3)

Zimní sporty ano ano

Rizikové sporty volitelně volitelně

Pojistné 
bez rizikových 
sportů

Exim Europe Exim Plus

*Evropa Celý svět

osoba dítě (do 18 let) osoba dítě (do 18 let)

do 5 dní 290 Kč 190 Kč 540 Kč 300 Kč

do 24 dní 599 Kč 349 Kč 890 Kč 490 Kč

Pojistné 
včetně rizikových 
sportů

Exim Europe Exim Plus

*Evropa Celý svět

osoba osoba

do 5 dní 490 Kč

do 24 dní 990 Kč 1 490 Kč

Vysvětlivky:   
1)  spoluúčast 500 Kč, 2)  spoluúčast 20 %, 3) 1 000 Kč za den

* Evropa zahrnujeme také všechny státy na pobřeží Středozemního moře (např. Turecko,  
Izrael, Egypt, Tunisko či Maroko), Kanárské ostrovy a Madeiru.

V případě zájmu o vyšší limit u pojištění zrušení cesty kontaktujte svého prodejce.

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte 
při sjednání pojištění.
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 Skuteční specialisté 
 na cestovní pojištění

ERV Evropská je jedinou specializovanou 
pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR. 
Přes milion klientů ročně z nás dělá 
českou jedničku. Spolupracujeme s 8 z 10 
největších cestovních kanceláří v ČR.

 Široký rozsah pojistné  
 ochrany

Naše cestovní pojištění má mnoho nadstan-
dardních prvků: neomezenou aktivní asistenci, 
vysoké limity léčebných výloh v zahraničí 
(6 mil. Kč), odpovědnosti za škodu na zdraví 
(až 4 mil. Kč), pojištění osobních věcí nebo po-
jištění nevyužité dovolené.

 Pojištění, které delegáti
 EXIM tours dobře znají

Delegáti EXIM tours díky dlouholeté spolupráci 
a pravidelnému školení velmi dobře znají pod-
mínky našeho pojištění, mají seznam lékařských 
zařízení a umí klientům v případě potřeby rychle 
a ochotně poradit. Mohou tak garantovat 100% 
podporu i při řešení pojistné události v destinaci.

Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty EXIM tours

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul
Larnaca

Prague

Madrid

Helsinki
Moscow

Palma de 
Mallorca

Sydney

 Vlastní non-stop 
 asistenční služba

Vlastníme  asistenční službu Euro-Center 
Prague, s níž sídlíme v jedné budově. 
Můžeme tak jednoduše řídit způsob 
pomoci našim zákazníkům. Asistenční 
služba je k dispozici non-stop v češtině.

 Vlastní celosvětová síť 
 pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických 
destinacích na všech kontinentech síť 
Euro-Center, která jsou připravena pomoci pří-
mo v místě problému. Díky této síti pravidelně 
prověřujme kvalitu lékařských zařízení 
a úroveň poskytované péče.  

 Bezkonkurenčně rychlá 
 likvidace škod

Naše likvidace pojistných událostí je velmi 
vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou 
většinu škod uzavřeme do 7 pracovních 
dnů. Jako jediná pojišťovna umožňujeme 
skutečně 100% on-line hlášení škody přes 
web www.ERVpojistovna.cz.

 Téměř 100 %
 spokojených klientů

99,4 % našich klientů je spokojeno se služba-
mi, které jim poskytujeme před cestou, během 
ní i po návratu. Mezi všemi pojišťovnami máme 
nejvíce klientů, kteří jsou ochotni nás doporu-
čovat svým příbuzným a známým. 

 Nejlepší pojišťovna 
 v oboru

Již jedenáctkrát jsme byli členy Asociace čes-
kých pojišťovacích makléřů zvoleni Pojišťov-
nou roku v kategorii „Specializované pojištění.“ 
Po šestnácté v řadě jsme pak zvítězili v soutě-
ži TTG Travel Awards jako pojišťovna s nejlep-
ším cestovním pojištěním v ČR.

1

 Silné mezinárodní 
 zázemí

Jsme  součástí největší světové skupiny 
cestovních pojišťoven ETIG, patří do 
rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích 
světových zajišťoven. Máme více než 100 
let mezinárodních zkušeností při pojišťování 
cestovních rizik.

   Srozumitelné 
   pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné 
a všechny případné výluky jsou barevně 
zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi 
nic neskrýváme. 
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Důležit  in or ace

INFORMACE O CENÁC  ZÁJEZD  JE MO N  ZJISTIT I NA V EC  ZNA KOV C  PRODEJNÁC  EXIM TOURS A U EXIM 
PARTNER  JEJIC  SEZNAM JE UVEDEN V TOMTO KATALO U  NEBO V IROK  SÍTI PROVIZNÍC  PRODEJC  PŘÍPADNĚ 
NA WEBOV C  STRÁNKÁC  WWW.EXIMTOURS.CZ I TELEFONICKY NA TEL. 2   .

Použit  sy boly a ikony

CO OBSA UJÍ A NEOBSA UJÍ 
CENY ZÁJEZD  

Ceny zájezdů zpravidla obsahují leteckou přepravu 
v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních po-
platků, ubytování a  stravování dle specifi kace hotelu, 
transfer z  letiště a  zpět v  cíli zájezdu, služby delegáta 
a povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu záko-
na č. 159/99 Sb,. Ceny zájezdů neobsahují doporučený 
příplatek za cestovní pojištění, víza ( jsou-li vyžadová-
na) a  fakultativní služby. Přesný popis služeb obsažený 
v cenách jednotlivých zájezdů naleznete v úvodu každé 
destinace a u jednotlivých programů. 

OSOBY NA PŘIST LCE 

Pokud cestuje se dvěma dalšími osobami třetí, případ-
ně čtvrtá dospělá osoba či dítě ubytované ve stejném 
dvoulůžkovém pokoji, vztahuje se na něj cena, která je 
uvedena v příslušném ceníku. 
Upozorňujeme na skutečnost, že se vždy jedná o uby-
tování na přistýlce, která není plnohodnotným lůžkem 
a může jí být například skládací lehátko, vysouvací lůž-
ko, palanda apod. Přidáním přistýlek do pokoje (ať pro 
dospělou osobu či pro dítě) se obytný prostor pokoje 
zmenší.  

PŘÍPLATKY 

Příplatky za jednolůžkový pokoj, za výhled na moře, 
klimatizaci, polopenzi, apod. jsou uvedeny na osobu 
a pobyt.

OSTATNÍ SLEVY 

Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. nabízí klientům roz-
sáhlý systém slev. Podrobnosti o  těchto slevách nalez-
nete na úvodních stranách tohoto katalogu. Slevy nelze 
vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

MIMOŘÁDN  NABÍDKY

V průběhu roku vydává naše cestovní kancelář mimo-
řádné nabídky. Jedná se např. o nové termíny odletů do 
různých destinací či nabídky nových ubytovacích kapacit, 
zlevněné zájezdy či speciální akce. O těchto nabídkách 
se informujte na našich internetových stránkách nebo ve 
vaší cestovní kanceláři.

ALL INCLUSIVE
Tento hotel nabízí služby All inclusive 
(rozsah poskytovaných služeb najdete v popisu hotelu).

EXIM QUALITY
Hotel označený tímto symbolem patří mezi 
nejlepší v naší nabídce i v dané oblasti.

V

Y

Z

U

EXIM TIP
Hotel označený tímto symbolem je hotel oblíbený mezi klienty, 
případně nabízí velmi výhodné ceny a kvalitu služeb.

POUZE U EXIM TOURS
Tento hotel najdete pouze v nabídce 
cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s.

Hotel označený tímto symbolem je hotel oblíbený mezi klienty, 

Použit  sy boly a ikony

(rozsah poskytovaných služeb najdete v popisu hotelu).

Hotel označený tímto symbolem je hotel oblíbený mezi klienty, 

nejlepší v naší nabídce i v dané oblasti.

Hotel označený tímto symbolem je hotel oblíbený mezi klienty, 
případně nabízí velmi výhodné ceny a kvalitu služeb.

POUZE U EXIM TOURS
Tento hotel najdete pouze v nabídce 
cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s.

SLEVY  V ODY  BONUSY
A SLU BY ZDARMA

Obecné podmínky pro uplatnění platí pro všechny 
slevy, výhody, bonusy a služby zdarma uvedené 
v tomto katalogu nebo vyplývající ze všech probí-
hajících marketingových akcí nebo jiných smluv-
ních závazků.

  sleva za včasný nákup – v období platnosti slev za 
včasný nákup jsou ceny uváděné na www.eximtours.
cz a v rezervačním systému naší cestovní kanceláře 
ponížené již o aktuálně platnou slevu za včasný ná-
kup.

  pokud není uvedeno jinak, tak není možná vzájemná 
kombinace slev, výhod, bonusů, a služeb zdarma.

  všechny slevy, výhody a bonusy je možné uplat-
nit pouze z ceny řádně platících dospělých osob. 
Všechny slevy, výhody, bonusy a služby zdarma 
je nutné nárokovat před podpisem smlouvy o zájezdu.

  žádnou ze slev nelze uznat se zpětnou platností 
  slevy nelze uplatnit na prodej samostatných letenek 

či prodej samostatného ubytování

uvod_poznavcky 2020.indd   6 10.6.2019   10:50:12
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Karty stál ho zákazníka

Co vá  naše zákaznická karta přinese  

NÁ  SOFISTIKOVAN  SYST M SÁM EVIDUJE VÁ  FINAN NÍ BONUS A AUTOMATICKY NABÍDNE SLEVU  
NA KTEROU MÁ NÁ  ZÁKAZNÍK NÁROK. KARTY JSOU VYDÁVÁNY CESTUJÍCÍM VE VĚKU NAD 1  LET. ÍSLO VA Í 
ZÁKAZNICK  KARTY  PROSÍM  UVÁDĚJTE PŘI KA D M NÁKUPU ZÁJEZDU  ABY MO L B T TENTO ZÁJEZD NA TEN 
K VA EMU Ú TU A VÁM MO LA B T NÁSLEDNĚ POSKYTNUTA ODPOVÍDAJÍCÍ SLEVA PRO DAL Í ZÁJEZDY.

ODDĚLENÍ ZÁKAZNICK C  KARET
TEL.  2    E MAIL  KARTY EXIM.CZ 

SPRÁVA ZÁKAZNICK C  KARET JE UMÍSTĚNA NA  

WWW.EXIMTOURS.CZ/KLIENTSKE KARTY/

ODDĚLENÍ ZÁKAZNICK C  KARET
TEL.  2    E MAIL  KARTY EXIM.CZ TEL.  2    E MAIL  KARTY EXIM.CZ TEL.  2    E MAIL  KARTY EXIM.CZ 

SPRÁVA ZÁKAZNICK C  KARET JE UMÍSTĚNA NA  SPRÁVA ZÁKAZNICK C  KARET JE UMÍSTĚNA NA  

WWW.EXIMTOURS.CZ/KLIENTSKE KARTY/WWW.EXIMTOURS.CZ/KLIENTSKE KARTY/

NADSTANDARDNÍ SLU BY

  Předložíte-li při objednávce zájezdu platnou zákaz-
nickou kartu a při sepsání smlouvy o zájezd uvedete 
její číslo, získáte Priority seat ZDARMA ( jen vybrané 
destinace a lety, platí při zakoupení do 30. 9. 2019). 
Přednostní místo v letadle může být potvrzeno v zá-
vislosti na momentálních možnostech volných míst. 
Tuto výhodu nelze využít pro třídu Travel Plus Com-
fort a XL Seat.

  Předložíte-li při objednávce zájezdu platnou zákaz-
nickou kartu a při sepsání smlouvy o zájezdu uvede-
te její číslo, získáte slevu 50 % na Travel Plus Com-
fort a Business Class ( jen vybrané lety na Kapverdy, 
Zanzibar, do Keni a do Senegalu; platí při zakoupe-
ní do 30. 9. 2019). Kapacita těchto míst je omezena 
a může být potvrzena v závislosti na momentálních 
kapacitních možnostech.

  Nárok na tyto výhody nelze doplňovat zpětně. Poža-
davek musí být uveden v prvotním sepsání smlouvy 
o zájezdu.

FINAN NÍ BONUS

  Předložíte-li při objednávce zájezdu platnou zákaz-
nickou kartu a při sepsání Smlouvy o zájezdu uvede-
te její číslo, budou vám v naší databázi v závislosti na 
objemu utracené částky připsány body, které vám na 

konci každého měsíce proměníme na fi nanční bonus.
  Na vaši zákaznickou kartu vám za každých 100 Kč 

hodnoty zakoupeného zájezdu (do této částky nej-
sou počítány vízové poplatky a pojištění) budou při-
psány 2 body. 

  Dosáhne-li stav vašeho konta alespoň 75 bodů, smě-
níme každý připsaný bod za 1 Kč. Na konto se budou 
načítat body za realizované zájezdy v uplynulém mě-
síci vždy první pracovní den následujícího měsíce.

  V každém okamžiku si můžete ověřit stav svého zá-
kaznického konta prostřednictvím www.eximtours.
cz po zadání čísla vaší zákaznické karty. 

  Zákaznické karty jsou vydávány osobám nad 18 let. 
Pokud cestuje s dospělým držitelem zákaznické kar-
ty mladší osoba, tak může čerpat stejné výhody jako 
držitel karty.

  Bonus můžete kombinovat se slevou za včasný ná-
kup, se slevou stálého zákazníka či s nabídkou „dítě 
zdarma”. Může být započten i při zakoupení zájezdu 
v režimu speciální nabídka či last minute. 

V případě zrušení zájezdu, u kterého byl využit fi nanční 
bonus, tento propadá a nelze jej znovu využít. 

   Finanční bonus je vázán na držitele zákaznické karty 
a nelze jej převést na další osobu. 

  Finanční bonus nelze zpětně doplňovat. 
  Body starší jak dva roky jsou automaticky mazány. 

ZÍSKEJTE NOVOU KARTU

NEMÁTE JE TĚ NA I NOVOU ZÁKAZ
NICKOU KARTU  ZDE JE UVEDEN 
POSTUP JAK JI M ETE ZÍSKAT.

POKUD S NÁMI CESTUJETE POPRVÉ: 

  Objednavatelé zájezdů, kteří s naší CK odletí na zá-
jezd, obdrží automaticky e-mailem na adresu uvede-
nou ve Smlouvě o zájezdu novou zákaznickou kartu 
po realizaci svého zájezdu. Spolucestující osoby si 
mohou po realizaci zájezdu o svou zákaznickou kartu 
požádat prostřednictvím formuláře na našich inter-
netových stránkách. 

CESTOVALI JSTE S NAŠÍ CK (MAX. 5 LET ZPĚTNĚ) A NE-
MÁTE NAŠÍ ZÁKAZNICKOU KARTU? 

  O  svoji zákaznickou kartu si požádejte prostřednic-
tvím formuláře na našich internetových stránkách. 

  V  žádosti o kartu je nutné uvést rezervační čísla 
zájezdů, které zákazník prostřednictvím naší ces-
tovní kanceláře absolvoval. Po odeslání formuláře je 
zákazníkovi přiděleno nové číslo karty, které bude 
nejpozději následující pracovní den autorizováno od-
dělením zákaznických karet. 

  Provedení autorizace si klienti mohou ověřit na 
našich www stránkách v  sekci „Ověření klientské 
karty” po zadání čísla karty. V  tomto okamžiku již 
mohou klienti využívat veškeré výhody vyplývající 
z držení této karty. Samotná karta pak bude zaslá-
na e-mailem, kterou klient uvedl v žádosti o vydání 
karty.

JSTE JIŽ DRŽITELEM ZÁKAZNICKÉ KARTY A  PŘEJETE SI 
PROVÉST ZMĚNU ÚDAJŮ NA KARTĚ? 

  Jste-li držitelem zákaznické karty s  vaším jménem 
a unikátním číslem (vydané po 1. 8. 2008) a v době 
od jejího obdržení došlo ke změně některého z uve-
dených údajů (např. změna příjmení, adresy atd.), 
požádejte, prosím, prostřednictvím formuláře na 
našich internetových stránkách o  změnu údajů. Ve 
své žádosti vyplňte pole, která chcete změnit nebo 
využijte pole „Poznámka k  žádosti” pro specifi kaci 
vaší žádosti. Opravená data se automaticky načtou 
do našeho systému. 

OVĚŘENÍ VÝŠE FINANČNÍHO BONUSU + ZJIŠTĚNÍ NAČTE-
NÝCH REZERVAČNÍCH ČÍSEL: 

  Zadáte-li číslo vaší zákaznické karty ve formuláři na 
www.eximtours.cz, zobrazí se vám aktuální výše va-
šeho fi nančního bonusu a načtena rezervační čísla. 

  Máte-li nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně na-
šich zákaznických karet, kontaktujte nás.
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Parkování pří o na letišti

Dní SMART COMFORT
8  990 Kč  1 290 Kč 
9  1 200 Kč  1 400 Kč 
10  1 300 Kč  1 600 Kč 

11  1 400 Kč  1 800 Kč 

12  1 500 Kč  1 800 Kč 

13  1 600 Kč  2 000 Kč 

14  1 600 Kč  2 000 Kč 

15  1 700 Kč  2 000 Kč 

16  1 800 Kč  2 200 Kč 

Parkoviště Dní Cena

Letiště 
Brno 

Tuřany

8 800 Kč

9-12 1 200 Kč

13-15 1 500 Kč

Letiště 
Ostrava 
Mošnov

8-9 600 Kč

10-13 900 Kč

14-15 1 100 Kč

PARKOVÁNÍ PRO OSOBNÍ VOZIDLA 
PŘÍMO NA LETI TI V PRAZE

PARKOVÁNÍ PŘÍMO NA LETI TÍC  
V BRNĚ A V OSTRAVĚ

Ceny jsou platné k datu vydání katalogu. 
Aktualizované ceny parkování najdete na: www.eximtours.cz /parkovani-na-letisti.

Parkování u letišt  / na letišti

Parkování u letišt

PARKOVÁNÍ U LETI TĚ VÁCLAVA AVLA PRA A 

Kladenská 72, Buštěhrad, okres Kladno
GPS: 50°9'1.541"N, 14°11'53.016"E
Tel.: +420 602 369 191, +420 602 719 196, 
+420 605 298 743

Nejlevnější parkování u Letiště Václava Havla Praha.
Platí při objednání zájezdu od 1. 10. 2019

Parkování je minutu od sjezdu z dálnice D1 (Exit 201), 
po 300 m směr Brno-centrum je vjezd na parkoviště 
z ulice Řípská, GPS: 49.169778, 16.686909
Parkoviště/Transfer: +420 602 282 847, 
+420 604 290 930, info@letimbrno.cz
Hlídané parkování je pouze 3 minuty cesty vzdálené 
od letiště Brno – Tuřany
Platí při objednání zájezdu od 1. 10. 2019

Mošnov 742 51 (roh křižovatky ul. Průmyslová; 
ul. K letišti), tel: +420 792 220 007

Hlídané parkování jen 5 minut 
od letiště Ostrava – Mošnov
Platí při objednání zájezdu od 1. 10. 2019.

Parkování u letiště 
Airparking 
Buštěhrad

Dní Cena

7-9 700 Kč
10-13 990 Kč
14-16 1 100 Kč

Parkování 
Letím Brno

Dní Cena

7–9 700 Kč 
10–12   1 000 Kč 
13–21   1 200 Kč 

Parkování u letiště
Parkování 
U Karlose

Dní Cena

8-9 550 Kč
10-13 750 Kč
14-15 800 Kč

PARKOVÁNÍ U LETI TĚ LEO E JANÁ KA OSTRAVA MO NOV

PARKOVÁNÍ U LETI TĚ BRNO TUŘANY 

Zv hodn n  parkování 

do 1. . 2019  299 Kč
1. .  1. . 2019  99 Kč
1. 9.  0. 9. 2019  99 Kč

PARKOVÁNÍ A TRANSFER 
NA/Z LETI TĚ SE VZTA UJE POUZE 

NA OSOBY UVEDEN  
NA SMLOUVĚ O ZÁJEZDU

Zvýhodněné parkování u  letišť v  Praze, Brně a Ostra-
vě exkluzivně pro klienty zájezdů pořádaných CK EXIM 
TOURS a.s.  z  katalogů ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA, V ZIMĚ 
K MOŘI, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019 – 2020.

Klienti si zakoupí parkování zároveň se svým zájezdem 
přímo u svého prodejce a po příjezdu na parkoviště se 
prokáží komplexním odbavením, ve kterém bude uve-
deno „parking”, jméno parkoviště a telefonní číslo par-
koviště.  

Ceny jsou uvedeny včetně DPH za parkování jednoho 
osobního vozu na max. 21 dní. 
Parkování musí být objednáno při podpisu Smlouvy 
o zájezdu.

AIR PARKIN  PRA A D  EXIT 

PARKOVÁNÍ LETÍM BRNO D1  EXIT 201

KAREL EZK   PARKOVÁNÍ U KARLOSE 

uvod_poznavcky 2020.indd   8 10.6.2019   11:44:54
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ZA VELICE V ODNOU CENU 

9 K /OSOBA
VE SPOLUPRÁCI S CLICK2CLAIM 

NABÍZÍME NA IM KLIENT M SLU BU 

EXIM TRAVEL ASISTENT  KTERÁ 

VÁM POM E PŘI ŘE ENÍ 

NEPRAVIDELNOSTÍ S LETECK MI 

SPOLE NOSTMI.

EXIM TRAVEL ASISTENT

Díky službě EXIM Travel Asistent získá náš klient 
podporu pro ty nejvypjatější okamžiky na letišti 
od nejsilnějšího partnera v oboru s mnohaletými 
zkušenostmi, celosvětovou působností a výborný-
mi referencemi v cestovním ruchu.

„Jste na letišti, máte aktuálně problém? 
Zavolejte nám! Jsme tu společně s EXIM TOURS 

pro vás! Vy letíte, my se staráme.“

EXIM Travel Asistent  Vy letíte  y se stará e

Okamžité ověření okolností problému 
s letem a následně nároku na kompenzaci 
či dodatečných nákladů.

Součástí služby EXIM Travel Asistent je také aktiv-
ní asistence v případě problémů se zavazadly 
(rozbité, poškozené, nedoručené zavazadlo).

Zajištění oprávněné kompenzace
u vybraných aerolinií i do 1 týdne 
od přijetí žádosti.

Asistence k získání tzv. péče (občerstvení, hotel, 
transfer, plnohodnotné jídlo, komunikace atd.) 
a následná regrese nákladů na letecké společnosti.

Speciální asistenční linka výhradně pro klienty 
EXIM TOURS, která je klientům 
k dispozici non-stop.

 On-line sledování průběhu vyřízení žádosti 
v klientské sekci C2C, díky níž máte přehled 
o průběhu zajištění kompenzace.

Co všechno v sob  produkt EXIM Travel Asistent obsahuje

Podrobné informace k této službě získáte u vašeho prodejce, na www.eximtours.cz nebo na www.click2claim.eu. 

You fly we care
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SLEDUJTE WWW.EXIMTOURS.CZ
A NAŠÍ NABÍDKU EUROVÍKENDŮ

EUROVÍKENDY

Kupříkladu v Římě žije 2,7 milionu obyvatel. Toto věčné město, 
bývalá metropole Římské říše a po dlouhá staletí skutečný střed 
Evropy, je svérázným muzeem. Nezapomenutelná bude pro vás 
návštěva Kolosea nebo chvíle strávené u Fontány di Trevi, zná-
me z mnoha kultovních italských fi lmů. Při návštěvě Říma nelze 
vynechat městský stát Vatikán s jeho Svatopetrským náměstím, 
Bazilikou sv. Petra a Sixtínskou kaplí.

A teď rychle jinam, do Paříže. Okouzlí vás dominanta města, 300 
metrů vysoká Eiffelova věž z roku 1889, která se stala inspirací pro 
výstavbu pražské Petřínské rozhledny. Ve městě nad Seinou se 
projdete po hlavním bulváru Champs-Élysées, uvidíte Vítězný ob-
louk, který nechal postavit Napoleon Bonaparte na oslavu svého 
vítězství v bitvě u Slavkova. Nevynecháte palác Louvre, Invalidov-
nu… A pokud se zastavíte, můžete pozorovat francouzský cit pro 
styl, eleganci a šarm.

DOVOLTE POZVAT VÁS NA PRODLOU EN  VÍKENDOV  
POBYT V NĚKTER  Z EVROPSK C  METROPOLÍ. 
BY  I KRÁTK  POBYT V ŘÍMĚ  PAŘÍ I  V MOSKVĚ  
PETRO RADU NEBO V ISTANBULU VE SPOLE NOSTI 
KVALIFIKOVAN C  TURISTICK C  PR VODC  VÁM 
DO IROKA OTEVŘE BRÁNY TĚC TO MĚST  UVIDÍTE 
ARC ITEKTONICK  A UMĚLECK  SKVOSTY  BUDETE MÍT 
MO NOST SLEDOVAT PULZUJÍCÍ V EDNÍ IVOT MÍSTNÍC  
POZNÁTE KOUZLO ENIUS LOCI A LUBOCE 
PROCÍTÍTE ATMOSF RU TĚC TO MĚST.

Řím

ITÁLIE

Paříž

FRANCIE

Istanbul

TURECKO

Moskva
Petrohrad

RUSKO

Vydáte-li se na prodloužený víkend východ, do Moskvy nebo Petrohradu, čekají vás další zážit-
ky. Petrohrad má dnes přes pět milionů obyvatel a je druhým největším městem Ruska. Bývalá 
metropole carského Ruska nabízí množství úchvatných památek: kostelů, katedrál, šlechtic-
kých sídel, galerií. Velkou atrakcí jsou zvedací mosty na řece Něva.

Moskva, město, kterému Rusové přezdívají „třetí Řím“, vám nabídne spoustu kontrastů: mo-
derní mrakodrapy postavené v posledních 20 letech, sovětské mrakodrapy ze 40. a 50. let mi-
nulého století, kterým místní říkají „Stalinovy slzy“, vedle Kremlu Rudé náměstí s Mauzoleem 
vůdce bolševické revoluce Vladimíra Lenina a hned vedle hravě barevný Chrám Vasilije Blaže-
ného z poloviny 16. století. Symbolem zmaru, velikášství a úsilí o nápravu historické křivdy se 
stal pravoslavný Chrám Krista Spasitele. Dokončen po 44 letech v roce 1883 a zbourán v roce 
1931, aby uvolnil místo pro plánovaný a nikdy nedokončený 415 metrů vysoký Palác sovětů. 
V 60. létech 20. století tam vznikl obrovský otevřený bazén a v roce 1994 začala ambiciózní ob-
nova původní stavby kostela. Dnes je tento chrám největším pravoslavným kostelem na světě.

Neopakovatelné víkendové zážitky na vás čekají v tureckém Istan-
bulu, někdejším Konstantinopolu, hlavním městě Byzantské říše. 
Město je rozkročené nad Bosporskou úžinou mezi Evropou a Asií, na 
spojnici Černého a Marmarského moře. Navštívíte chrám Hagia Sofi a 
z 6. století, který byl tisíc let největší katedrálou světa, prohlédnete 
si Modrou mešitu a možnost zabloudit dostanete v jedné z největších 
krytých tržnic světa, v Grand Bazaru s 1200 prodejními místy, kudy 
denně projde víc než čtvrt milionu turistů a nakupujících.
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Versailles

Ro antická Paříž ***

FRANCIE  PAŘÍ   EUROVÍKEND S ESKY MLUVÍCÍM PR VODCEM

Paříž (francouzsky Paris), hlavní město a zároveň 
největší město Francie, je správním centrem regi-
onu Île-de-France a významným světovým kultur-
ním, obchodním i politickým centrem. Rozkládá 
se po obou stranách řeky Seiny. Paříž je moderní 
metropole s mrakodrapy ale i starobylé město
s množstvím památek a romantickými čtvrtěmi.

Bez ohledu na to, jakou Paříž návštěvník hledá, může 
k  jejímu osobitému kouzlu proniknout jen tehdy, když 
se nechá volně unášet a dopřeje si dostatek času k po-
zorování života na ulicích a náměstích, v kavárnách a na 
tržnicích. Paříž je bezesporu nejkrásnějším městem 
Francie. Město kultury, krásy, slávy, romantiky, smysl-
nosti, zábavy, historie a samozřejmé módy.  Paříž je plná 
zajímavých památek, které stojí za to vidět. Okouzleni 
budete symbolem Paříže – Eiffelovou věží, která je po-
jmenována po svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi. 
Byla postavena u příležitosti stého výročí velké fran-
couzské revoluce a Světové výstavy, která se v roce 1889 
v Paříži konala. 
Nejznámější a nejdelší pařížská třída Champs-Elysées – 
centrum nejluxusnějších prodejen, restaurací a kaváren 
– je také povinností každého návštěvníka města. Třída je 
na jedné straně ohraničená Vítězným obloukem – Arc de 
Triomphe, na straně druhé náměstím Svornosti, slavným 
Place de la Concorde. Náměstí Svornosti je nejmonu-
mentálnější náměstí v Paříži. Náměstí zdobí 3 000 let 
starý obelisk z egyptského Luxoru.
Vítězný oblouk, stojící uprostřed náměstí Charles de 
Gaulle, z  něhož hvězdicovitě vychází dvanáct ulic, vás 
určitě okouzlí stejně tak, jako Louvre – palácový komplex 

se světoznámým muzeem. Na ploše 72 tisíc m2 vystavu-
je přes 35 tisíc exponátů od pravěku po 19. století.
Určitě byste neměli minout katedrálu Notre-Dame, čes-
ky označovanou jako katedrálu Panny Marie nebo chrám 
Matky Boží, která je považována za nejkrásnější ukázku 
středověkého stavitelství v  Paříži (Katedrála je po roz-
sáhlém požáru dne 15. dubna 2019. Požár zničil téměř 
celou střechu včetně typického sanktusníku, část vitrá-
žových oken a část nosných kleneb v chrámové lodi.).
Milovníci umění jistě zajdou i do historické čtvrtě 
Montmartre, která se na přelomu 19. a 20. století sta-
la oblíbeným místem umělců jako byli Camille Pissarro, 
Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Amedeo 
Modigliani nebo Pablo Picasso. Na úpatí Montmartru se 
nachází proslulý francouzský kabaret Moulin Rouge.

PRO RAM EUROVÍKENDU 

1. DEN: PRAHA – PAŘÍŽ
Odlet z  Prahy, po příletu panoramatická okružní jízda 
Paříží, kde se seznámíte se všemi hlavními památkami 
města s  česky mluvícím průvodcem (Champs-Elysées, 
Vítězný oblouk, Eiffelova věž, Opera, Louvre, chrám No-
tre-Dame, Invalidovna, Velký a Malý palác). Transfer do 
hotelu, ubytování a volný program.

2. DEN: PAŘÍŽ
Snídaně. Pěší prohlídka Paříže s česky mluvícím průvod-
cem. Katedrála Notre Dame a ostrov Ile de la Cité, Tuile-
rijské zahrady, Louvre a Opéra, návštěva Muzea parfému 
Fragonard (vstup zdarma). Odpoledne pěší procházka po 
Montmartru, zakončená večeří v místní restauraci (večeři 
hradí klienti na místě).

 Kabaret Moulin Rouge Vítězný oblouk Katedrála Notre-Dame před požárem
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  990 K Y Z

Plavba lodí Bateaux-Mouches, v pozadí Eiffelova věž Louvre Montmartre

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

3 nebo 4 noci ve dvoulůžkových pokojích 3* hotelu se 
snídaní, leteckou dopravu z Prahy s ČSA včetně všech po-
platků, služby česky nebo slovensky hovořícího průvodce 
po dobu pobytu (viz. program), transfery letiště–hotel–
letiště, zákonné pojištění CK a místní pobytová taxa.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Cestovní pojištění (dospělá osoba 290 Kč, dítě do 18 let 
190 Kč), vstupy do objektů a  památek při prohlídkách, 
jízdné městské hromadné dopravy.

Francie 

Panorama Paříže

3. DEN: PAŘÍŽ
Snídaně. Volný den – individuální program (nákupy, ná-
vštěvy památek, restaurace). 

4. DEN: PAŘÍŽ – PRAHA
Snídaně. Individuální program (nákupy, návštěvy pamá-
tek, restaurace). U velikonočního termínu kolem poled-
ne transfer z hotelu na letiště, odlet do Prahy.

5. DEN: PAŘÍŽ – PRAHA
Snídaně. Individuální program (nákupy, návštěvy pa-
mátek, restaurace). Kolem poledne transfer z hotelu na 
letiště, odlet do Prahy.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků pro realizaci tohoto zájezdu je 
16 osob. Změna programu a letových časů dle aktuální 
situace vyhrazena.

Romantická Paríž
29. 12. 2019 – 2. 1. 2020 10. – 13. 4. 2020

Základní 
cena

cena při nákupu do Základní
cena 

cena při nákupu do

31. 07. 31. 08. 30. 09. 31. 07. 31. 08. 30. 09.
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji 20 790 16 890 17 290 17 690 18 490 14 990 15 390 15 790
Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 190 6 690 6 890 6 990 6 090 4 990 5 090 5 190
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Pantheon – starověký kruhový chrám, původně za-
svěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně 
Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri, také Santa 
Maria Rotonda). Patří k nejvýznamnějším a nejzacho-
valejším antickým chrámům a stavbám vůbec. Turis-
ty zpravidla zaujme nádherná mramorová podlaha 
a sloupořadí. Zvláštností kopule Panteonu je kruhovi-
tý otvor na jejím vrcholu. 

Fontána di Trevi – jedna z  nejznámějších fontán 
v Římě se nachází na stejnojmenném náměstí. Voda 
do fontány přitéká z větší části podzemním kanálem 
Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsa-
nius Agrippa v roce 19 př. n. l. Kanál zásoboval vo-
dou Agrippovy lázně na Campus Martius, nedaleko 
Pantheonu. Centrální postavou fontány je Neptun, 
bůh moře. Alegorické postavy (po obou stranách) 
znázorňují Hojnost a Zdraví, další sochy po stranách 
zobrazují mýtické bohy a bohyně. Návštěvníci, kteří 
se chtějí do Říma vrátit, hodí pravou rukou přes pra-
vé rameno minci do fontány.

Monu entální Ří  ****

ITÁLIE  ŘÍM  EUROVÍKEND S ESKY MLUVÍCÍM PR VODCEM

Řím je hlavním městem Italské republiky a  leží 
ve vzdálenosti asi 20 km od Tyrhénského moře, 
uprostřed hornaté Campagna di Roma. Protéká jím 
Tibera – třetí největší italská řeka. Obvod vlast-
ního města má v  průměru asi devět kilometrů, 
celé město pak zabírá plochu více než 1 500 km2. 
V  Římě žije přes 2,7 miliónů obyvatel, v  celém 
okolním území města okolo 5,5 miliónů. Adminis-
trativně se dělí na 18 obvodů. 

V centru Říma sídlí malá enkláva – městský stát Vatikán.
Vatikán je státem církevním, kterému vládne doživotně 
volený římský biskup – papež. Samostatnou monarchií 
se stal v  roce 1929. S  rozlohou přibližně 44 hektarů 
a méně než tisíci obyvateli je to nejmenší stát na světě. 
Nachází se zde bazilika sv. Petra, do které se vstupuje 
přes náměstí sv. Petra. V tomto malém státě se nachází 
i Vatikánská apoštolská knihovna a Vatikánská muzea se 
Sixtinskou kaplí a vzácnými díly od Leonarda da Vinciho, 
Raphaela, Giotta a Botticelliho. 
Řím je důležitým uzlem letecké, železniční i silniční do-
pravy, významné burzovní a  obchodní středisko, dále 
mezinárodní centrum módy a fi lmové tvorby. Ve staro-
věku byl nazývaný věčným městem, půl druhého tisíci-
letí středem Evropy a dějištěm významných historických 
událostí. Byl prvním velkoměstem v  dnešním smyslu 
slova, metropolí Římské říše a později světské moci pa-
pežů. Římané byli obzvláště nadanými staviteli a zane-
chali dědictví, které zčásti přetrvalo staletí až dodnes. 
Město je výstavou architektury a sochařství. Většina do-
chovaných chrámů pochází až z císařské doby. V období 
vrcholného císařství v  1. a 2. st. v Římě vznikly stavby 

jako Koloseum a  Trajánovy lázně, které byly později 
následovány Caracallovými a Diokleciánovými lázněmi. 
Na levém břehu Tibery, překlenuté v Římě asi 25 mosty, 
se tyčí sedm pahorků – Capitolinus, Quirinalis, Viminalis, 
Esqulinus, Palatinus, Aventinus a Caelius, na kterých byl 
postaven starověký Řím. 

NEJZNÁMĚJŠÍ PAMÁTKY V ŘÍMĚ 

Římské koloseum – symbol starého Říma, stojí na Piazza 
del Colosseo, již od roku 80 n. l. Tato architektonická do-
minanta původně sloužila jako amfi teátr, ve kterém se 
udály desítky zápasů mezi šelmami a gladiátory. Čtyřpat-
rové divadlo bylo největší budovou v Římské říši. V dneš-
ní době se z něj zachovaly pouze ruiny – jeho poškození 
totiž zapříčinila častá zemětřesení a  také rozkládání 
materiálu. Bylo označené jako ikona starověkého Říma 
a římské architektury. 

Forum Romanum – bylo v dobách antického Říma cen-
trem veřejného dění ve městě i v  říši. Tvoří jej zhruba 
obdélné náměstí o  rozměrech asi 130×60 metrů mezi 
pahorky Kapitol a Palatin, kterým prochází hlavní římská 
cesta Via Sacra, spojující pahorek Kapitol s  Koloseem. 
Konaly se zde slavnosti, triumfální průvody, soudy, vol-
by, politická shromáždění i trhy. Kolem původního tržiště 
v období od 7. století př. n. l. do konce západořímské říše 
postupně vyrostlo množství veřejných budov (bazilik), 
chrámů, vítězných oblouků a veřejných řečnišť (rostra). 
Dnes zde turisté mohou navštívit částečně zachovalé pa-
mátky jako například Caesarův chrám, Augustův oblouk, 
Lapis Niger (Romulův náhrobek), Saturnův chrám nebo 
soudní síň, kterou nechal postavit Julius Caesar. 

Bazilika sv. Petra Michelangelo – Sixtinská kaple Forum Romanum

Pantheon
svěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně 
Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri, také Santa 
Maria Rotonda). Patří k nejvýznamnějším a nejzacho-
valejším antickým chrámům a stavbám vůbec. Turis-
ty zpravidla zaujme nádherná mramorová podlaha 
a sloupořadí. Zvláštností kopule Panteonu je kruhovi-
tý otvor na jejím vrcholu. 

Fontána di Trevi
v Římě se nachází na stejnojmenném náměstí. Voda 
do fontány přitéká z větší části podzemním kanálem 
Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsa-
nius Agrippa v roce 19 př. n. l. Kanál zásoboval vo-
dou Agrippovy lázně na Campus Martius, nedaleko 
Pantheonu. Centrální postavou fontány je Neptun, 
bůh moře. Alegorické postavy (po obou stranách) 
znázorňují Hojnost a Zdraví, další sochy po stranách 
zobrazují mýtické bohy a bohyně. Návštěvníci, kteří 
se chtějí do Říma vrátit, hodí pravou rukou přes pra-
vé rameno minci do fontány.

Michelangelo – Sixtinská kaple Forum Romanum
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  090 K c

Náměstí Navona Náměstí sv. Petra Fontana di Trevi – detail

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků pro realizaci tohoto zájezdu je 
16 osob. Změna programu a letových časů dle aktuální 
situace vyhrazena.
Pro držitele pasu ČR je do Ruska nutné předem zajištěné 
vstupní vízum, které CK zajistí na požádání za 2 400 Kč/
osoba. Nejpozději 30 dnů před odletem je nutné dodat 
vyplněnou žádost o vízum, 1× aktuální barevné foto 
(35×45 mm na čistě bílém pozadí) a doklad o sjednaném 
cestovním pojištění.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

3 nebo 4 noci ve dvoulůžkových pokojích 4* hotelu 
v centru města se snídaní, leteckou dopravu Praha – Řím 
– Praha včetně všech poplatků, zákonné pojištění CK, 
pěší prohlídka Říma s  průvodcem, prohlídka Vatikánu, 
transfery z/na letiště.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Cestovní pojištění (dospělá osoba 290 Kč, dítě do 18 let 
190 Kč), vstupy do objektů a  památek při prohlídkách, 
jízdné městské hromadné dopravy, místní pobytovou 
taxu (cca 6 EUR/osoba/noc, platba na místě).

Římské koloseum – symbol starého Říma

Itálie

PRO RAM EUROVÍKENDU 

1. DEN: PRAHA – ŘÍM
V poledne odlet z Prahy, transfer do hotelu. Ubytování, 
individuální volno, nocleh.

2. DEN: PROHLÍDKA ŘÍMA
Snídaně, pěší prohlídka města s  česky mluvícím průvod-
cem. Během ní uvidíte nejvýznamnější pamětihodnosti 
antického i středověkého Říma jako Koloseum, Forum Ro-
manum, Palatin, baziliku Santa Maria Maggiore, Piazza Ve-
nezia, Fontána di Trevi, Piazza di Spagna. Volné odpoledne.

3. DEN: VATIKÁN
Snídaně, návštěva Vatikánu, kde uvidíte nejzajímavější 
části Vatikánských muzeí (na místě se hradí vstupné cca 
25 EUR), projdete si Sixtinskou kapli, Baziliku sv. Petra 
a Svatopetrské náměstí.

4. DEN: ŘÍM – PRAHA
Snídaně, volný den. Pro velikonoční termín – volné dopo-
ledne a transfer na letiště, odlet do Prahy.

5. DEN: ŘÍM – PRAHA
Snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy.

Monumentální Řím
29. 12. 2019 – 2. 1. 2020

Základní 
cena

cena při nákupu do

31. 07. 31. 08. 30. 09.
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji 17 390 14 090 14 490 14 790
Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 390 3 590 3 690 3 790

Ceny pro velikonoční termín získáte na 
www.eximtours.cz nebo u vašeho prodejce.
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Matička Moskva ***

RUSKO  MOSKVA 

Moskva je největším městem Ruska a  bývá prá-
vem považována za jeho odvěké centrum. Sami 
Rusové město přezdívají „třetí Řím“ nebo „matička 
Moskva“. Moskva je nejsevernější megalopole na 
světě. Město nabízí jak klasické Rusko, které zná-
me ze starých ruských fi lmů a knih, tak i působivé 
a moderní stavby 21. století. 

Moskva je především městem značných rozdílů. Nalez-
nete zde obrovské obchodní domy – paláce konzumu, 
které známe ze západní Evropy, ale také prastaré pa-
mátky. 
Mezi nejznámější patří Rudé náměstí. Podobné náměs-
tí asi nenajdete nikde na světě. Rozkládá se na ploše 
70 000 m2, je dlouhé 695 m a široké 130 m. V dobách stu-
dené války bylo toto místo dějištěm pompézních vojen-
ských přehlídek, ukazujících sílu Sovětského svazu. Dnes 
je Rudé náměstí častým cílem turistů i obyvatel Moskvy, 
kteří se zde rádi jen tak procházejí. Je plné zajímavých 
staveb, jež stojí za návštěvu. Tou nejvýraznější je Chrám 
Vasilije Blaženého – postavený v 16. století ve stylu kla-
sické ruské architektury. Dále zmiňme Spasskou věž z 15. 
století, přes níž vjížděli do Kremlu carové i návštěvníci 
dvora. Historické centrum, Kreml a Rudé náměstí, je od 
roku 1990 na Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. 
Milovníkům historie také doporučujeme návštěvu Státní-
ho historického muzea s 20 000 exponáty. Minout samo-
zřejmě nelze ani Mauzoleum V. I. Lenina a luxusní obchod 
GUM. Moskva je samozřejmě plná dalších zajímavých 
památek. Zapomenout nelze například na Chrám Krista 
Spasitele, který byl postaven na konci 19. století a poté 

byl na příkaz Stalina zbourán za účelem stavby velkého 
Paláce Sovětů. K tomu však nakonec nedošlo a na místě 
byl vybudován velký plavecký bazén Moskva. Palác byl 
vystavěn až po pádu Sovětského svazu v  roce 1997 za 
300 milionů dolarů od ruských podnikatelů. 
Kromě starobylých památek můžeme v Moskvě najít sa-
mozřejmě i plno moderních staveb a míst. Mnoho z nich 
bylo zbudováno v dobách socialismu a připomínají tyto 
kruté časy. Navštívit se vyplatí tzv. Stalinské mrakodra-
py, vystavěné v monumentálním stylu sovětských měst 
zvaném „triumfalismus“. Mezi ně patří například Lomo-
nosova státní univerzita nebo Hotel Ukrajina.

ESK  D M MOSKVA 

Ubytování v rámci zájezdu je zajištěno v Českém domě 
Moskva, který nabízí kvalitní a  pohodlné ubytování 
a ideální polohu pro poznávání ruské metropole.

PRO RAM EUROVÍKENDU 

1. DEN: PRAHA – MOSKVA
Odlet z  Prahy, přílet do Moskvy, uvítání průvodcem na 
letišti, transfer, základní info o Moskvě, ubytování v ho-
telu.
2. DEN: PROHLÍDKA MOSKVY
Snídaně, celodenní prohlídka města s  česky hovořícím 
průvodcem. Okružní jízda vás seznámí s nejznámějšími 
pamětihodnostmi Moskvy, uvidíte Lomonosovu státní 
univerzitu na Vrabčích horách s panoramatickým výhle-
dem na město, Park Vítězství, Vítězný oblouk, světozná-
mou čtvrť umělců Starý Arbat a  historickou Tverskou 
třídu.

Stanice metra Novoslobodskaya Izmajlovský Kreml  Živopisnij most nad řekou Moskvou

3. DEN: PROHLÍDKA MOSKVY
Snídaně, půldenní prohlídka Moskvy s  česky hovořícím 
průvodcem – Rudé náměstí s jeho nejvýznamnějšími pa-
mátkami – Chrám Vasila Blaženého, Kazaňská katedrála, 
Leninovo mauzoleum, Spasská věž. V odpoledních hodi-
nách fakultativně možnost navštívit Treťjakovskou státní 
galerii – nejvýznamnější galerii ruského umění na světě.  

4. DEN: MOSKVA - PRAHA
Snídaně, volný program, odpoledne 

transfer s průvodcem na letiště, odlet 
do Prahy.

mátkami – Chrám Vasila Blaženého, Kazaňská katedrála, 
Leninovo mauzoleum, Spasská věž. V odpoledních hodi-
nách fakultativně možnost navštívit Treťjakovskou státní 
galerii – nejvýznamnější galerii ruského umění na světě.  

4. DEN: MOSKVA - PRAHA
Snídaně, volný program, odpoledne 

transfer s průvodcem na letiště, odlet 
do Prahy.

Park Vítězství - 
socha svatého Jiří na koni, 
který kopím zabíjí draka 

    Rudé náměstí
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

12 90 K c Y Z

Mauzoleum V. I. Lenina

Obchodní dům GUM Busssines centrum

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků nutných k realizaci zájezdu 16 
osob. Změna programu vyhrazena. Pro držitele pasu ČR 
je do Ruska nutné předem zajištěné vstupní vízum, kte-
ré CK zajistí na požádání za 2 400 Kč/osoba. Nejpozději 
30 dnů před odletem je nutné dodat vyplněnou žádost 
o vízum, 1× aktuální barevné foto (35×45 mm na čistě bí-
lém pozadí) a doklad o sjednaném cestovním pojištění.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

3 noci ve dvoulůžkových pokojích 3* hotelu se snídaní, 
letecká doprava včetně všech poplatků, zákonné pojiš-
tění CK, 2× prohlídka Moskvy s česky nebo slovensky 
hovořícím průvodcem, transfer z/na letiště.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Cestovní pojištění, vstupní vízum do Ruska cca 2 400 Kč, 
fakultativní výlety nad rámec programu a spropitné.

Rusko

Panorama města – v popředí Spasská věž

Chrám Vasila Blaženého

Matička Moskva
5. – 8. 12. 2019

Základní 
cena

cena při nákupu do

31. 07. 31. 08. 30. 09.
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji 15 490 12 590 12 890 13 190
Dospělá osoba na přistýlce 15 490 12 590 12 890 13 190
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 690 1 390 1 490 1 490

Ceny pro velikonoční termín získáte na 
www.eximtours.cz nebo u vašeho prodejce.
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Katedrála Vzkříšení Ježíše Krista, která je známá jako Chrám Na prolité krvi

Petrohrad  Benátky severu ***

RUSKO  PETRO RAD

Petrohrad je s téměř 5 milióny obyvatel druhé nej-
větší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je 
položeno nejseverněji na světě. Leží v  severozá-
padní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského 
zálivu, který je součástí Baltského moře. Petrohrad 
je legendární město, postavené za těžkého úsilí 
mnoha tisíc dělníků, pracujících až do smrtelného 
vyčerpání. Je místem mnoha významných historic-
kých událostí a nabízí více než úchvatné památky 
z dob osmnáctého až dvacátého století. 

Nejskvostnější stavbou Petrohradu je Zimní palác s pře-
krásnými, zlatem zdobenými interiéry. Nechala jej po-
stavit sama dcera Petra Velikého – Alžběta. Jedná se 
o reprezentativní budovu postavenou v barokním slohu 
přímo jako panovnická rezidence. Zimní palác byl zapsán 
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 
1990. Spolu s dalšími budovami na Palácovém náměstí 
tvoří mimořádný architektonický komplex. 
V Zimním paláci se nachází i hlavní vstup do Ermitáže, 
největší galerie na světě, ve které se nacházejí necelé tři 
miliony uměleckých děl z celého světa. V 350 výstavních 
sálech lze obdivovat bohaté sbírky výtvarného umění, 
drahých kamenů, medailí, mincí a dalších uměleckých 
předmětů.
Na 440 tisíc dělníků se podílelo na stavbě jedné z nej-
větších katedrál na světě – Katedrály svatého Izáka. 
Nemůžete si nechat ujít pravděpodobně nejznámější 
památku Petrohradu – Jantarovou komnatu. Místnost, 
jejíž zdi jsou vykládány pouze pravým jantarem a čistým 
zlatem. Samotní Rusové nazývají komnatu jedním z divů 

Katedrály svatého Izáka – interier Palác Petrodvorec – "ruské Versailles" Aurora

světa, na její přípravu bylo použito 450 kg jantaru.
Mezi nejnavštěvovanější historické budovy patří také 
první stavba v Petrohradu – Petropavlovská pevnost.  Ta 
byla založena roku 1703 na mělčině řeky Něvy – na Za-
ječím ostrově. Během rudého teroru byl ostrov dějištěm 
masakrů nepřátel bolševického režimu. Pozůstatky obětí 
byly objeveny v hromadném hrobě. Součástí Petropav-
lovské pevnosti je Katedrála sv. Petra a Pavla.
Čtyřkilometrový Něvský prospekt je bezpochyby nej-
slavnější ulicí Ruska. Bulvár je dlouhý 4,5 kilometru 
a široký od 25 až 60 metrů. Prospekt projektoval fran-
couzský architekt Alexandre Jean Baptiste LeBlond na 
příkaz Petra Velikého. Táhne se od historické budovy 
Admirality na severu ke klášteru Alexandra Něvského, 
podle kterého dostala ulice jméno. Byl to ruský národní 
hrdina, který ve 13. století úspěšně bojoval proti Švédům a 
Germánům. Admiralita – budova v klasickém stylu carské-
ho impéria  byla po 200 let sídlem velitelství námořnictva. 
Baňatých věžiček pravoslavných kostelů je v Petrohradu 
celá řada, asi nejzajímavější jsou Katedrála sv. Izáka se 
zlatou kopulí a krásným interiérem a Katedrála Vzkříše-
ní Ježíše Krista, která je známá jako Chrám Na prolité 
krvi, protože je postavena na místě, kde byl roku 1881 
při atentátu usmrcen car Alexandr II. 
Od dubna do září je jednou z největších atrakcí Sankt-
-Petěrburgu zvedání třinácti petrohradských mostů – ze-
jména na Malé a Velké Něvě. Na většině mostů se ote-
vírají obě ramena, na některých, jako např. na Trojickém 
mostě, jen jedno. Mosty se otevírají proto, aby mohly 
městem proplout vysoké lodě, plující po řece Něvě z Fin-
ského zálivu do Ladošského jezera a  dále po velkých 
ruských řekách až do Moskvy. Návštěva Petrohradu se 
jistě stane nezapomenutelným zážitkem.

PRO RAM EUROVÍKENDU 

1. DEN: PRAHA – PETROHRAD
Odlet z  Prahy, přivítání s  průvodcem, který vám sdělí 
úvodní informace o Petrohradu, ubytování, nocleh.

2. DEN: PROHLÍDKA PETROHRADU
Snídaně, prohlídka města s  česky hovořícím průvod-
cem, prohlídka Ermitáže – jednoho z  největších muzeí 
na světě (vstupné cca 17 EUR), navštívíte nejkrásnější 
architektonický klenot Ruské federace – barokní areál 
Petrodvorec (vstupné cca 35 EUR). 

3. DEN: PROHLÍDKA PETROHRADU
Snídaně, výlet do Puškino – Carské selo, bývalé reziden-
ce ruských imperátorů. Zdejší palác a parky jsou zapsané 
na seznamu Světového dědictví UNESCO (vstupné cca 
29 EUR), v odpoledních hodinách navštívíte Petropavlov-
skou pevnost s  katedrálou Petra a  Pavla (vstupné cca 
12 EUR) a další památky. 

4. DEN: PETROHRAD-PRAHA
Snídaně, individuální volno. Transfer na letiště, odlet do 
Prahy.
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Ermitáž Jantarová komnata Kateřinského palácePalácový most

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

3 nebo ve dvoulůžkových pokojích 3* hotelu se snída-
ní, leteckou dopravu Praha – Petrohrad – Praha, transfer 
na/z letiště, 2× prohlídka města s česky hovořícím prů-
vodcem, zákonné pojištění CK.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Cestovní pojištění, vstupní vízum do Ruska cca 2 400 Kč, 
fakultativní výlety a  vstupy, jízdné městské hromadné 
dopravy.

Rusko

Katedrála svatého Izáka

Socha Petra Velikého

Ermitáž 

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K c

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků pro realizaci tohoto zájez-
du je 16 osob. Změna programu a  letových časů dle 
aktuální situace vyhrazena. Pro držitele pasu ČR je do 
Ruska nutné předem zajištěné vstupní vízum, které 
CK zajistí na požádání za 2 400 Kč/osoba. Nejpozději 
30 dnů před odletem je nutné dodat vyplněnou žádost 
o vízum, 1× aktuální barevné foto (35×45 mm na čistě bí-
lém pozadí) a doklad o sjednaném cestovním pojištění.

Petrohrad - Benátky severu
5. - 8. 12. 2019

Základní 
cena

cena při nákupu do

31. 07. 31. 08. 30. 09.
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji 16 990 13 790 14 190 14 490
Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 4 090 4 190 4 290

Ceny pro velikonoční termín získáte na 
www.eximtours.cz nebo u vašeho prodejce.
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Hagia Sofi a

Orientální Istanbul ***

TURECKO  ISTANBUL

Turecko – pověstmi opředená země, kde se tradice 
snoubí s moderními západními vlivy. Země, ležící 
na rozhraní Evropy a Asie – nejen geografi cky, ale 
i kulturně. Zhruba 3 % tureckého území leží v Ev-
ropě, zbylých 97 % v Asii. Svou celkovou rozlohou 
780 580 km2 se Turecko řadí na 36. místo na svě-
tě, mezi evropskými zeměmi je druhé za Ruskem. 
Počtem zhruba 70 milionů obyvatel je Turecko v Ev-
ropě třetí za Ruskem a Německem, v celosvětovém 
měřítku je na 17. místě. 

Největší město Turecka – Istanbul je jedním z mála měst 
na světě, ležících na dvou kontinentech – Asii a Evro-
pě. Oba kontinenty spojuje a zároveň rozděluje úžina 
Bospor. Tato strategická mořská úžina je dopravně velmi 
využívaná, spojuje Černé moře s Marmarským. Její název 
znamená „Ten s úzkým hrdlem“. Hloubka tohoto průlivu 
činí 118 metrů a délka je 31,5 kilometru. Podle pověsti 
přepluli Bospor jako první Argonauti, hledající zlaté rou-
no. Historie Istanbulu sahá až 2 000 let před náš leto-
počet. Město samo nabízí takřka nepřeberné množství 
památek. Připomeňme jen například chrám Hagia Sofi a, 
který byl symbolem byzantské říše a po tisíc let i největ-
ší stavbou na světě. Pod vedením Anthemia z Trallei jej 
stavělo 10 000 dělníků celých pět let.
Základním pokrmem turecké kuchyně je pečené či gri-
lované maso čili kebab. V Istanbulu můžete ochutnat 
kebab, sis kebab, grilované kousky masa na jehle, taş 
kebab, připomínající český guláš, adana kebab, mleté 
maso na jehle a mnoho dalších variant kebabu. Turecké 
sladkosti jsou opravdu vytříbené chuti, často připravova-
né z ořechů a sušeného a kandovaného ovoce.

PRO RAM EUROVÍKENDU 

1. DEN: PRAHA – ISTANBUL
Dopolední odlet z Prahy do Istanbulu, transfer do hotelu, 
ubytování, úvodní schůzka a seznámení s programem. 
V pozdním odpoledni se s průvodcem můžete vydat na 
zhruba dvouhodinovou pěší vycházku po okolí, kde se 
vám dostane základní orientace s budete seznámeni 
s polohou a dostupností hlavních památek.

2. DEN: ISTANBUL
Po snídani se s průvodcem fakultativně můžete zúčast-
nit prohlídky nejvýznačnějších památek centra Starého 
města, např. náměstí Sultana Ahmeda. Dále bude ná-
sledovat prohlídka pozůstatků římského závodiště – Hi-
podromu a komplexu jedinečné Modré mešity. K chrámu 
Boží moudrosti, který je protipólem Modré mešity, se 
dostanete parkem, ve kterém budete moci obdivovat 
dokonale zrekonstruovanou stavbu tureckých lázní. Poté 
bude vyhrazen čas na oběd. Odpoledne byste neměli 
vynechat návštěvu největšího a nejvýznamnějšího mu-
zea, památky na velkou Osmanskou říši, skvostu světské 
architektury – sultánského Paláce Topkapi. V podvečer 
se zastavíte na Grand Bazaru, největším krytém tržišti 
Orientu. Vstupy do památek nejsou v ceně.

3. DEN: ISTANBUL
Pokud se po snídani nerozhodnete pro individuální pro-
gram, můžete se s naším průvodcem vydat na celodenní 
výlet. Zaplatíte pouze případné vstupy a jízdné v městské 
dopravě. Prohlídka začíná u vlakového nádraží Sirkei, oko-
lo osmanské mešity a Egyptského trhu se dostanete do 
přístaviště, odkud se lodí přeplavíte do asijské části měs-

Mešita Sultána Ahmeda Galatská věž Velký bazar
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K c

Náměstí Sultan Ahmeda – Egyptský obelisk Ochutnejte turecký kebab

tativních večerních programů: turecké lázně – Hamamm 
– cena od 25 EUR, podvečerní či večerní plavba po Bospo-
ru, čajovna s vodní dýmkou, vystoupení tančících dervišů 
– cena od 20 EUR, večerní plavba po zátoce Zlatý roh 
s návštěvou posvátného místa pro věřící celého světa – 
Eyup – cena od 10 EUR.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků nutných 
k realizaci zájezdu 16 osob. 
Změna programu vyhrazena.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Istanbul – Praha v ekonomic-
ké třídě s Turkish Airlines, 3/4 noclehy v hotelu 3* se 
snídaní, služby česky hovořícího průvodce, 2 výlety 
s průvodcem a výkladem v češtině, transfery z/na letiš-
tě, zákonné pojištění CK.

V CENĚ ZÁJEZDU  NENÍ ZA RNUTO

Cestovní pojištění 290 Kč/dospělá osoba/pobyt a 190 Kč/
dítě do 18 let/pobyt, fakultativní služby. Nabídka fakul-

ta. Podél břehu Bosporu se příjemně projdete k majáku 
Dívčí věž, kde se vám otevře nádherný výhled na Staré 
město, Bospor a Marmarské moře. Lodí se poté vrátíte do 
Evropy, do přístaviště Kabataş, odkud se metrem přesune-
te na Náměstí Taksim. Projdete se třídou Istiklal Caddesi, 
plnou kaváren, obchodů a elegantních domů z přelomu 19. 
a 20. století, dojdete až ke Galatské věži. Je vysoká bez-
mála 70 metrů, vyhlídkové patro se nachází ve výšce 51,65 
metru. V horních patrech jsou dnes restaurace a kavárna, 
které nabízejí hezký výhled na celý Istanbul a na Bospor.

4. DEN: ISTANBUL – PRAHA
Snídaně, individuální volno. Pro velikonoční termín – ko-
lem poledne transfer na letiště, odlet do Prahy.

5. DEN: ISTANBUL – PRAHA
Snídaně, dopoledne individuální volno. Kolem poledne 
transfer na letiště, odlet do Prahy.

Výlet lodí po Bosporu

Turecko 

Romantická Paríž
11. – 15. 12. 2019 10. – 13. 4. 2020

Základní 
cena

cena při nákupu do Základní
cena 

cena při nákupu do

31. 07. 31. 08. 30. 09. 31. 07. 31. 08. 30. 09.
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji 11 390 9 290 9 490 9 690 10 790 8 790 8 990 9 190
Dospělá osoba na přistýlce 9 890 8 090 8 290 8 490 9 690 7 890 8 090 8 290
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 190 1 790 1 890 1 890 1 690 1 390 1 490 1 490
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Středozemní moře

Rudé moře

EGYPT

SUDÁN

SAUDSKÁ 
ARÁBIE

JORDÁNSKO

IZRAEL

LIB
YA

Hurghada

Káhira

Marsa Alam

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG V ZIMĚ K MOŘI 

NA CO SE MŮŽETE V EGYPTĚ TĚŠIT: 

 tajemné pyramidy v Gíze – jedny z nejzáhadnějších staveb egyptské civilizace
  velkou Sfingu – největší sochu vytesanou z jednoho kusu kamene, která kdy 

byla vytvořena
  navštívite Egyptské muzeum a uvidíte nálezy z Tutanchamonova hrobu, 

včetně jeho dvou zlatých rakví a slavné posmrtné masky
 lodí poplujete po Nilu, druhé nejdelší řece na světě
  návštívite slavný palác Montazah s jedinečnými královskými botanickými 

zahradami

EGYPT

Ofi ciální název: Egyptská arabská republika
Měna: Egyptská libra (LE) Časový posun: v zimním čase +1 hodina 
Hlavní město: Káhira
Telefonní předvolba: +20 
Velvyslanectví České republiky: 4 Dokki street, 125 11 Giza, Cairo 
Tel.: +20/233 339 700, e–mail: cairo; embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/cairo

Egypt leží na pomezí dvou kontinentů – Afriky a Asie. Převážná část země se nachází v  se-
verovýchodní části Afriky a lemuje Rudé moře, malá část Egypta se pak rozprostírá na Sinaj-
ském poloostrově. Dovolená v Egyptě nabízí mnoho skvělých zážitků. Navštivte Egypt a užijte 
si dovolenou plnou nezapomenutelných vzpomínek. Egypt, to je teplé počasí po celý rok. Jen 
4,5 hodiny letu. Bezpočet archeologických památek, pyramidy a chrámy z dob faraónů. Egypt je 
ideální zimní dovolená pro všechny, kdo se chtějí vydat podívat za sluncem uprostřed zimních 
plískanic a ohřát se. Od podzimu do jara zde panují příjemné teploty, je to ideální čas i pro 
poznávací zájezdy. Poznejte historii, která je stará několik tisíc let a objevujte doteky slávy již 
dávno zaniklých říší. Srdcem Egypta je již více než tisíc let město Káhira. Pyšní se nádhernou 
architekturou z  19. století, římskými i  raně křesťanskými památkami a  jejím zlatým hřebem 
je islámská část, jejíž kopule a minarety, bazary či úzké uličky vás zavedou do pohádek Tisíce 
a jedné noci. V Gíze na západním břehu Nilu naleznete jeden ze sedmi divů světa, tři pyramidy 
patřící posledním faraonům 4. dynastie – Chufevovi, Chefrenovi a Menkaurovi.
Plavby po Nilu zas představují jednu z nejlepších možností, jak si prohlédnout bujnou krajinu 
údolí tohoto veletoku a navštívit velkolepé památky, lemující jeho břehy. Prohlídky faraónských 
pokladů, malebně vylíčených i  v  řadách fi lmů a  románů mají neodolatelné kouzlo mezi 
poznávacími zájezdy.

E YPT  ZEMI FARAON  DNES NAV TĚVUJÍ TURIST  TOU ÍCÍ PO SLUNCI 
A POTÁPĚNÍ V KŘI ÁLOVĚ IST  VODĚ RUD O MOŘE I PO POZNÁNÍ 
TAJEMSTVÍ  ZÁ AD A SLÁVY STAROVĚK C  PAMÁTEK.

CESTOVNÍ DOKLADY
I přes to, že ke vstupu do Egypta je vyžadováno vízum, nemusíte se obávat žádné zby-
tečné byrokracie. Vízum je možné pořídit přes naši cestovní kancelář při koupi zájezdu. 
Podmínkou k  získání víza je pouze cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po návratu 
ze země. V  případě, že máte o  tuto službu zájem, stačí tento požadavek uvést do cestovní 
smlouvy (služba je zpoplatněna – viz odstavec v popisu konkrétní destinace „V ceně není za-
hrnuto”). V případě, že máte víza předplacena již z České republiky, kontaktujte po výstupu 
z  letadla před pasovým odbavením zaměstnance naší partnerské cestovní kanceláře, 
označeného logem EXIM TOURS. Tomuto pracovníkovi předložíte voucher, na kterém 
je uveden počet víz, která máte předplacena. Na jeho základě vám budou vydána 
víza na počet osob, uvedených na voucheru. Držitelé cestovních pasů států mimo 
EU jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví 
nebo konzulátu. Aktuální informace o vstupních podmínkách naleznete 
na www.mzv.cz

 tajemné pyramidy v Gíze – jedny z nejzáhadnějších staveb egyptské civilizace
  velkou Sfingu – největší sochu vytesanou z jednoho kusu kamene, která kdy 

álezy z Tutanchamonova hrobu, álezy z Tutanchamonova hrobu, 

  návštívite slavný palác Montazah s jedinečnými královskými botanickými 
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Podmínkou k  získání víza je pouze cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po návratu Podmínkou k  získání víza je pouze cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po návratu 
ze země. V  případě, že máte o  tuto službu zájem, stačí tento požadavek uvést do cestovní ze země. V  případě, že máte o  tuto službu zájem, stačí tento požadavek uvést do cestovní 
smlouvy (služba je zpoplatněna – viz odstavec v popisu konkrétní destinace „V ceně není za-
hrnuto”). V případě, že máte víza předplacena již z České republiky, kontaktujte po výstupu 
z  letadla před pasovým odbavením zaměstnance naší partnerské cestovní kanceláře, 
označeného logem EXIM TOURS. Tomuto pracovníkovi předložíte voucher, na kterém 
je uveden počet víz, která máte předplacena. Na jeho základě vám budou vydána 
víza na počet osob, uvedených na voucheru. Držitelé cestovních pasů států mimo víza na počet osob, uvedených na voucheru. Držitelé cestovních pasů států mimo 
EU jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví EU jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví 
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MAPKA OKRU U 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: ASUÁN – PHILAE – ASUÁN 
Dopoledne je volný program, fakultativně možnost ná-
vštěvy skalních chrámů v Abu Simbel nebo Núbijské ves-
nice. 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, nacházeli 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 panoramata Asuánu. Večeře, nocleh 
na lodi.

6. DEN: ASUÁN – HURGHADA / MARSA ALAM
Volný program v Asuánu s možností fakultativních výletů. 
V  dopoledních hodinách odjezd do oblasti Hurghada / 
Marsa Alam, ubytování v hotelu, večeře, nocleh.

atšepsut ****/*****

E YPT   UR ADA / MARSA ALAM  DENNÍ POZNÁVACÍ OKRU   

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ČESKÁ REPUBLIKA – HURGHADA
Odlet z České republiky, přílet do Marsa Alam, transfer 
do hotelu, ubytování.

2. DEN: HURGHADA / MARSA ALAM – LUXOR – 
KARNAK – LUXOR
Brzy ráno odjezd do Luxoru, který byl ve středověku zná-
mý 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. Ve-
čeře a nocleh na lodi. 

3. DEN: LUXOR – ÚDOLÍ KRÁLŮ
Po snídani navštívíte Údolí králů, které v dobách starově-
kého Egypta sloužilo jako pohřebiště faraonů a mocných 
šlechticů. Údolí králů je rovněž Araby nazýváno Bibán 
el-Mulúk „Brány králů“, leží nedaleko Luxoru v hluboké 
severozápadně orientované rozsedlině ve vápencovém 
masivu Libyjského pohoří. Nachází se na západním bře-
hu řeky Nil, v samotném srdci thébské nekropole. Údolí 
králů společně se zbytkem thébské nekropole bylo zařa-

zeno na seznam světového dědictví UNESCO. Následuje 
prohlídka chrámu královny Hatšepsut, která se necháva-
la vyobrazovat jako muž a byla druhou doloženou krá-
lovnou Egypta. 
Další zastávkou boudou Memnonovy kolosy. Uprostřed 
obdělávaných polí se tyčí dva obří kamenné kolosy, sto-
jící 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 zpodobňují jednu a  též 
osobu – faraona Amenthotepa III, v ptolemaiovské době 
začali Řekové severní z obou kolosů považovat za podo-
bu Memnona, velitele etiopského vojska. Následuje pro-
hlídka dílny na výrobu alabastru. Dále bude pokračovat 
prohlídka do Údolí královen. V dobách starověkého Egyp-
ta zde byly pohřbívány 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: EDFU – KOM OMBO – ASUÁN
Čtvrtý den započne v Edfu, kde navštívíte chrám zasvě-
cený Horovi z  Behdetu (Edfu), staroegyptskému bohu 
nebes, slunce a  světla, též nazývanému božský vládce 
Egypta. Stavba započala v roce 237 př.n.l. a byla dokon-
čena v  roce 57 př.n.l. Tento gigantický chrám je složen 
z Prvního pylonu, Předního nádvoří, Hypostylových sálů, 
komnat za Druhým hypostylovým sálem ( jinak také síň 
obětin), Vnější chodby (Chrámového ochozu). Chrám je 

Skalní chrámy v Abu Simbel Chrám královny Hatšepsut Memnonovy kolosy

H R HADA  MARSA ALAM – L OR – KARNAK – DOLÍ KRÁL  – EDF  – 
KOM OM O – AS ÁN – PHILAE AS ÁN – MARSA ALAM

ODJEZD Z 
HURGHADY

KÁHIRA
GIZA

LUXOR

EDFU

KOM OMBO

ASUÁN

PHILAE

Memnonovy kolosy
Chrám královny Hatšepsut

Údolí králů

Nil

chrám v Karnaku
chrám v Luxoru

nedokončený obelisk kr. Hatšepsut

EGYPT

ODJEZD Z 
MARSA ALAM
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Karnak  Kom Ombo Alabastrová dílna

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/po-
byt/dospělá osoba a  349 Kč/pobyt/dítě (podrobnosti 
o cestovním pojištění naleznete na úvodních stránkách 
katalogu); vstupní vízum 800 Kč/pobyt/osoba (cestovní 
kancelář vám zajistí vstupní vízum na požádání); fakulta-
tivní služby; doporučené bakšišné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu je 6 osob.

POZNEJTE,

CO SKRÝVAJÍ

OBŘÍ SOCHY

FARAÓNŮ

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  290 K
Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s plnou penzí a All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 490 23 790 23 790 24 490 24 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 18 790 18 290 18 290 18 790 18 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 290 18 690 18 690 19 290 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 19 790 19 190 19 190 19 790 19 790

7. DEN: HURGHADA / MARSA ALAM
Volný den u Rudého moře. 

8. DEN: HURGHADA / MARSA ALAM – ČESKÁ REPUBLIKA
Snídaně, transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do Čes-
ké republiky.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v  turistické třídě včetně letištních 
a  bezpečnostních poplatků; ubytování a  stravování dle 
programu (3 noci v hotelu v Hurghada / Marsa Alam s All 
inclusive, v  případě okruhu 4* v  4* hotelu, v  případě 
okruhu 5* v  5* hotelu, 4 noci s  plnou penzí na lodi); 
služby česky nebo slovensky hovořícího průvodce; místní 
průvodce; transfery autobusem; prohlídky dle programu 
včetně vstupů; povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zák. č. 159/99 Sb. 
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MAPKA OKRU U

Faraon ****/*****

E YPT  UR ADA  12DENNÍ POZNÁVACÍ OKRU   

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ČESKÁ REPUBLIKA – HURGHADA
Odlet z České republiky, přílet do Hurghady, transfer do 
hotelu, ubytování.

2. DEN: HURGHADA
Volný den u Rudého moře.

3. DEN: HURGHADA – KÁHIRA
Po snídani odjezd do Káhiry, po příjezdu ubytování v ho-
telu, možnost fakultativně navštívit působivý program 
„Sound and Light” v areálu Velkých pyramid v Gíze, ve-
čeře a nocleh v hotelu.

4. DEN: KÁHIRA – ALEXANDRIE
Po snídani odjezd do Alexandrie, města založeného 
v roce 331 př. n. l. Alexandrem Velikým. Navštívíte zde 
pevnost Citadel Qaitbay, která se nachází na východě 
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 zni-
čen. Kromě ohromujícího výhledu, kde máte Alexandrii 
jako na dlani, zde bylo vybudováno námořnické muze-
um. Dalším navštíveným místem bude Pompeiův sloup, 
žulový monument měřící 25 m s obvodem 9 m, který 
byl postaven císaři Diokleciánovi. Pokračujete návštěvou 
Římského amfi teátru, 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 katakom-
by, které patří mezi největší známé římské pohřebiště 
v Egyptě. Jedná se o třípatrový komplex pohřebních ko-
mor a hrobů vytesaných do skály. Následuje návštěva 
slavného paláce Montazah s jedinečnými královskými 
botanickými zahradami. Poslední zastávka je u Ale-
xandrijské 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 akademikům z celé-
ho světa. Následuje návrat do Káhiry. Oběd v Alexandrii, 
večeře a nocleh v hotelu.

5. DEN: KÁHIRA – LUXOR
Po snídani začnete prohlídkou Egyptského muzea, kte-
ré uchovává více než 120 tisíc starověkých exponátů 
a egyptských artefaktů, je tak největší institucí svého 
druhu na světě. Základy této jedinečné kolekce položil 
francouzský archeolog Auguste Mariette v roce 1858, 
kterému se podařilo nashromáždit první sbírku egypt-
ských 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 
cesta vede do Gízy k nejznámějším a nejnavštěvovaněj-
ším pyramidám v Egyptě. Nejstarší a největší je Cheop-
sova (nebo také Chufuvova) pyramida, která je jedním 
ze sedmi divů světa. Poblíž jsou vidět tři malé pyramidy 
manželek. Uprostřed je umístěna Chefrenova (Rache-
fova) pyramida, 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 Sfi ngy, která 
byla vytesána z jednoho kusu kamene a působí jako 
strážce Gízy. Socha zobrazuje záhadné stvoření s tělem 
lva a lidskou tváří. Poté budete mít možnost navštívit 
výrobnu papyru, kde uvidíte jeho tradiční zpracování. 
Po prohlídkách ve večerních hodinách transfer na ná-
draží a odjezd vlakem do Luxoru. Oběd v Káhiře, večeře 
a nocleh ve vlaku.

6. DEN: LUXOR
Den začíná v Luxoru, který byl ve středověku známý jako 
Théby, hlavní město Egypta v období Nové říše a slav-
né město boha Amon-Rea („krále bohů”). Město bylo 
starověkými Egypťany nazýváno Veset nebo také "Ta 
Ipet", což znamená „Svatyně”. V pozdější době ho Řeko-
vé 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 odpo-
ledních hodinách následuje prohlídka východního břehu 
Nilu – chrámové komplexy v Karnaku a Luxoru. Večeře 
a nocleh na lodi. 

7. DEN: LUXOR – ÚDOLÍ KRÁLŮ
Po snídani navštívíte Údolí králů, které v dobách starově-
kého Egypta sloužilo jako pohřebiště faraonů a mocných 
šlechticů. Údolí králů je rovněž Araby nazýváno Bibán el-
-Mulúk – „Brány králů”, leží nedaleko Luxoru v hluboké 
severozápadně orientované rozsedlině ve vápencovém 
masivu Libyjského pohoří. Nachází se na západním bře-
hu řeky Nil, v samotném srdci thébské nekropole. Údolí 
králů společně se zbytkem thébské nekropole bylo zařa-
zeno na seznam světového dědictví UNESCO. Následuje 
prohlídka chrámu královny Hatšepsut, která se nechá-
vala vyobrazovat jako muž a byla druhou doloženou 
královnou Egypta. Další zastávkou boudou Memnonovy 
kolosy. Uprostřed obdělávaných polí se tyčí dva obří ka-
menné kolosy, 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 zpo-
dobňují jednu a tutéž osobu – faraona Amenthotepa III., 
v ptolemaiovské době začali Řekové severní z obou ko-
losů považovat za podobu Memnona, velitele etiopské-
ho vojska. Následuje prohlídka dílny na výrobu alabas-
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tru. Dále bude prohlídka pokračovat do Údolí královen. 
V dobách starověkého Egypta zde byly pohřbívány man-
želky faraonů, také sloužilo jako pohřebiště pro prince 
a princezny z královské krve. Po obědě plavba lodí proti 
proudu Nilu, večeře a nocleh na lodi. 

8. DEN: EDFU – KOM OMBO – ASUÁN
Sedmý den započne v Edfu, kde navštívíte chrám zasvě-
cený Horovi z Behdetu (Edfu), staroegyptskému bohu 
nebes, slunce a světla, též nazývanému božský vládce 
Egypta. Stavba započala v roce 237 př.n.l. a byla dokon-
čena v roce 57 př.n.l. Tento gigantický chrám je složen 
z Prvního pylonu, Předního nádvoří, Hypostylových sálů, 
komnat za Druhým hypostylovým sálem ( jinak také síň 
obětin) a Vnější chodby (Chrámového ochozu). 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.

9. DEN: ASUÁN – PHILAE – ASUÁN
Dopoledne je volný program, fakultativně možnost ná-
vštěvy skalních chrámů v Abu Simbel nebo Núbijské ves-
nice. Po návratu na loď oběd a v odpoledních hodinách 
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Kom Ombo

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě (podrobnosti 
o cestovním pojištění naleznete na úvodních stránkách 
katalogu); vstupní vízum 800 Kč/pobyt/osoba (cestovní 
kancelář vám zajistí vstupní vízum na požádání); fakulta-
tivní služby; doporučené bakšišné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu jsou 4 osoby.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků; ubytování a stravování dle progra-
mu (4 noci v hotelu v Hurghadě s All Inclusive, v případě 
okruhu 4* v 4* hotelu, v případě okruhu 5* v 5* hotelu, 
2 noci v hotelu v Káhiře s polopenzí, v případě okruhu 
4* ve 4* hotelu, v případě okruhu 5* v 5*, 4 noci s pl-
nou penzí na lodi, 1 noc v lůžkovém vlaku s polopenzí); 
služby česky nebo slovensky hovořícího průvodce; místní 
průvodce; transfery autobusem; prohlídky dle programu 
včetně vstupů; povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zák. č. 159/99 Sb. 

Egyptské muzeum KáhiraAlexandrie

NAHLÉDNĚTE 

DO ZÁHADNÉHO

SVĚTA
PYRAMID

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K
Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s polopenzí, plnou penzí a All Inclusive listopad 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 32 690 - 33 690 32 690 34 690 33 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 24 790 - 25 490 24 790 26 490 25 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 25 390 - 26 190 25 390 27 190 26 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 25 990 - 26 790 25 990 27 790 26 790

následuje 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 možnost si prohlédnout 
nedokončený obelisk královny Hatšepsut ve staroegypt-
ském lomu. Další na programu je romantická projížďka 
felukou – plachetnicí, ze které lze pozorovat nádherná 
panoramata Asuánu. Večeře, nocleh na lodi.

10. DEN: ASUÁN – HURGHADA
Ráno volný program v Asuánu s možností fakultativ-
ních výletů. V dopoledních hodinách odjezd do oblasti 
Hurghady, ubytování v hotelu, večeře, nocleh.

11. DEN: HURGHADA
Volný den u Rudého moře.

12. DEN: HURGHADA – ČESKÁ REPUBLIKA
Snídaně, transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do Čes-
ké republiky.
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V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG V ZIMĚ K MOŘI

Středozemní moře

OSTROV DJERBA

Zarzis

Monastir

Tunis

TUNISKO
ALŽÍR

solné jezero
Chot El Jerid

TUNISKO
STAROBYLÁ MĚSTA  BERBERSKÁ OBYDLÍ  PÍSE N  DUNY 
NEKONE N  SA ARY  V NĚ KOŘENÍ I AROMATICK  KÁVY

 TO V E VÁS EKÁ V EXOTICK M TUNISKU.

Měna: tuniský dinár (TND) 
Časový posun: 0 hodiny, v době platnosti letního času -1 hod. 
Hlavní město: Tunis
Telefonní předvolba: +216
Velvyslanectví České republiky v Tunisku: 98, rue de Palestine, BP 53, 1002 Tunis 
Tel.: 00216/71 781 916
Web: www.mzv.cz/tunis

VÍTEJTE V TUNISKU! 
Do Tuniska se z  Evropy dostanete za pár hodin, a přesto ve vás tato země zanechá dojem, 
že jste přistáli ve zcela jiném světě. Exoticky působí hlavně zdejší architektura s  maurský-
mi prvky, ploché střechy, typické bíle omítnuté domy, jasné světlo a neobvyklá vůně koření 
a mátového čaje. Mnoho turistů převážně z Evropy sem přijíždí zejména kvůli relativně nízkým 
cenám, teplému moři a  četným památkám. Dobrodružnější povahy mohou vyzkoušet jízdu 
jeepem v písečných přesypech nebo projížďku na velbloudech pouští. Staré arabské přísloví 
říká: „Jen v  poušti je člověku umožněno okusit slasti svobody.“ Každý, kdo alespoň jednou 
v životě pozoroval krásu pouštního západu slunce, určitě dá tomuto přísloví za pravdu. 
Ofi ciálním jazykem je arabština, ale domluvíte se dobře i anglicky, německy, francouzsky a ital-
sky. Z Tuniska si můžete přivézt kaftan, kožené výrobky a parfémy, ozdobné ptačí klece ze Sidi 
Bou Said, hrnčířské výrobky z Nabeulu, koberce a  koření z  Kairouanu, předložky a „pouštní 
růže” z Tozeuru, mořské houby ze Sfaxu a z ostrova Djerba. Šafrán z Douzu je nejcennějším 
kořením na světě, neboť z 5 000 rostlin se získá necelých 30 g koření.
Tuniská kuchyně je typicky středomořská s tureckým vlivem. Dobře chutná vše, co je červené 
a ostré. Brik najdete na všech tradičních jídelních lístcích. Uvnitř tohoto pirohu je celé vejce, 
nadrobno nakrájená petrželka, cibule a brambor. Dalším oblíbeným jídlem je cous-cous, což je 
dušené skopové, drůbeží nebo rybí maso se zeleninou a vařenou semolinou, krupicí z tvrdé 
pšenice. Tuniské sladkosti se dělají hlavně z oříšků a medu. Pokud nemáte rádi cukroví, nabízí 
se vám široký výběr různých druhů čerstvého ovoce přímo ze stromů, které vám chuť sladkého 
zcela vynahradí. 
Pohostinní Tunisané vám často nabídnou tradiční mátový čaj. Na posilnění si také můžete 
dát silnou a aromatickou místní kávu. 

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách organizovaných CK do Tuniska není od držitelů cestov-
ních pasů ČR vyžadováno vstupní vízum. Aktuální informace o vstupních pod-
mínkách naleznete na www.mzv.cz. Držitelé cestovních pasů jiných států jsou 
povinni zajistit si potřebné doklady (víza) k cestě do Tuniska a to u příslušného vel-
vyslanectví nebo konzulátu. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním pasem.
Občané ČR a  SR, kteří cestují individuálně a  mají koupenou pouze samostatnou 
letenku,  nemusí mít vízum, a to za předpokladu, že disponují platným cestovním 
pasem, a jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní. Pokud bude pobyt delší, 
musí si klient zajistit individuálně vstupní vízum na Tuniské ambasádě.

NA CO SE MŮŽETE V TUNISKU TĚŠIT:

 dobrodružné putování pouští s karavanou s noclehem v nomádských stanech
 návštěvu berberské vesnice v Matmatě 
 malebný přístav Port El Kantanoui
  nějvětší tuniské solné jezero Chott El Jerid i horské oázy Chebika 

a Tamerza
  tradiční mátový čaj, který se podává v úzkých sklenicích 

a tvoří symbol přátelství

Pohostinní Tunisané vám často nabídnou tradiční mátový čaj. Na posilnění si také můžete 

Při turistických cestách organizovaných CK do Tuniska není od držitelů cestov-
ních pasů ČR vyžadováno vstupní vízum. Aktuální informace o vstupních pod-
mínkách naleznete na www.mzv.cz. Držitelé cestovních pasů jiných států jsou 
povinni zajistit si potřebné doklady (víza) k cestě do Tuniska a to u příslušného vel-
vyslanectví nebo konzulátu. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním pasem.vyslanectví nebo konzulátu. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním pasem.
Občané ČR a  SR, kteří cestují individuálně a  mají koupenou pouze samostatnou Občané ČR a  SR, kteří cestují individuálně a  mají koupenou pouze samostatnou 
letenku,  nemusí mít vízum, a to za předpokladu, že disponují platným cestovním 
pasem, a jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní. Pokud bude pobyt delší, 

dobrodružné putování pouští s karavanou s noclehem v nomádských stanech

povinni zajistit si potřebné doklady (víza) k cestě do Tuniska a to u příslušného vel-
vyslanectví nebo konzulátu. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním pasem.vyslanectví nebo konzulátu. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním pasem.
Občané ČR a  SR, kteří cestují individuálně a  mají koupenou pouze samostatnou 
letenku,  nemusí mít vízum, a to za předpokladu, že disponují platným cestovním 
pasem, a jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní. Pokud bude pobyt delší, 
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TUNISKO  PEVNINA

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – TUNISKO 
Odlet z  Prahy, přílet do Tuniska, transfer do hotelu na 
úrovni 3*, ubytování a strava dle příletu do destinace.

2. DEN: NABEUL – HAMMAMET – PORT EL KANTAOUI – 
MONASTIR – SOUSSE
Prohlídka města Nabeul spojená s návštěvou keramické 
dílny, následuje přejezd do bývalého rybářského měs-
tečka Hammamet a  prohlídka jeho staré části. Přesun 
do malebného přístavu Port El Kantaoui, oběd, návštěva 
mauzolea prvního prezidenta Habiba Bourghibu v  Mo-
nastiru, prohlídka staré části města Sousse. Ubytování 
v hotelu na úrovni 3*. 

3. DEN: TUNIS – KARTÁGO – SIDI BOU SAID – MUZEUM 
BARDO
Po snídani odjezd do hlavního města Tunis. Pokračová-
ní do Kartága, návštěva pahorku Brysa a prohlídka ar-
cheologických vykopávek Římany zničeného města. Po 
prohlídce Kartága návštěva romantické vesničky Sidi Bou 
Said. Po obědě návštěva centra hlavního města Tunis. 
Ubytování a večeře v hotelu na úrovni 3*.

Poznávací okruh Tuniske  

NA E L – HAMMAMET – PORT EL 
KANTAO I – SO SSE – MONASTIR – 
KARTÁ O – SIDI O  SAID – KAIRO
AN – TOZE R – HOTT EL ERID – 
DO Z – MATMATA – D ER A – A ES 
– EL EM

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s plnou penzí březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 990 23 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 19 490 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 990 19 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 20 490 20 490

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

19 90 K P f

Kartago – archeologické vykopávky

HammametBebrerská obydlíEl Jem

SOUČÁSTÍ 

OKRUHU 

JE NÁVŠTĚVA 

BERBERSKÝCH 

OBYDLÍ

4. DEN: SOUSSE – KAIROUAN – TOZEUR
Po snídani odjezd do svatého města Kairouan, návštěva 
výrobny koberců, foto Velké Mešity Okba ibn Neffa 
v  Kairouanu. Pokračování do Gafsi na oběd. V  Tozeuru 
za poplatek vyjížďka terenními vozy do horských oáz 
Chebika a  k  vodopádu v  Tamerza. Ubytování a  večeře 
v Tozeur v hotelu na úrovni 3*.

5. DEN: TOZEUR – CHOTT EL JERID – DOUZ 
Po snídani odjezd a prohlídka velké oázy v Tozeuru, za po-
platek projížďka kočáry, návštěva parku vzniku světa Chak 
– Wak. Přejezd přes největší tuniské solné jezero Chott El 
Jerid, zastávka na fotografování. Po obědě za poplatek 
projížďka na velbloudech nebo kočáry v písečných dunách 
sahary v Douz. Ubytování a večeře v hotelu na úrovni 3*.

6. DEN: DOUZ – MATMATA – DJERBA 
Po snídani odjezd do Matmaty, kde si prohlédnete uni-
kátní berberská obydlí. Po obědě pokračování "římskou 
cestou" na ostrov Djerba. Za poplatek návštěva krokodýlí 
farmy. Ubytování a večeře v hotelu úrovni 3*.

7. DEN: DJERBA – GABES – EL JEM – SOUSSE
Po snídani plavba trajektem z ostrova Djerba do Gabesu 
a návštěva tržnice proslulou prodejem henny. Po obědě 
pokračování do El Jemu a  prohlídka římského kolosea 

jednoho z nejzachovalejších na světě. Transfer do Sous-
se, ubytování a večeře na úrovni 3*.

8. DEN: SOUSSE – PRAHA
Transfer na letiště, odlet do Prahy. 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v  turistické třídě včetně letištních 
a  bezpečnostních poplatků, 7 noclehů ve 3* hotelech 
s plnou penzí během okruhu, popsaný program s výjim-
kou fakultativních služeb, služby česky nebo slovensky 
hovořícího průvodce, transfery klimatizovaným autobu-
sem, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojiš-
tění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakul-
tativní služby. Pobytová taxa splatná na hotelové recepci 
dle kategorie hotelu, týká se osob starších 12 let a ma-
ximálně se bude počítat 7 nocí. 3* hotely – 2 DT/noc 4* 
a 5* 3 DT noc.

UPOZORNĚNÍ

Poplatky za extra výlety se platí průvodci na začátku 
poznávacího okruhu. Změna programu vyhrazena. Mini-
mální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 10 osob. 
Ubytování na Djerbě může být nahrazeno pobytem 
v Zarzisu nebo v Matmatě.
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TUNISKO  PEVNINA

PRO RAM OKRU U

1. DEN
Přílet do Tuniska, kde vás přivítá zástupce CK. Transfer 
do hotelu, ubytování a večeře v hotelu střední kategorie.

2. DEN
Po snídani transfer jeepy do pouště, kde začíná výlet na 
dromedárech.

2. – 6. DEN
Putování pouští s karavanou. Denní trasa představuje asi 
20 km. Každý z účastníků má po celou dobu přidělené-
ho osedlaného dromedára, který zároveň převáží i část 
nákladu a na kterém podle libosti jede (obvykle každý 
střídavě jede a kráčí pěšky). Součásti karavany jsou, kro-
mě osedlaných dromedárů, i dromedáři převážející pou-
ze náklady (stany, potraviny, vodu, atd.) Snídaně, obědy 
a večeře připravují saharští průvodci na ohništi po no-
mádsku (zvláštní oblibě se těší tradiční nomádský chléb 
pečený ve žhavých uhlících v písku). Péči o dromedáry 
mají též na starosti nomádští průvodci. Večery se tráví 
u táborových ohňů. Noclehy jsou ve spacích pytlích pod 
nomádskými stany či pod širým nebem (záleží na mo-
mentální volbě účastníka). Každý účastník si veze 
svůj vlastni spací pytel, dromedáři pro každého 
převážejí navíc matraci potaženou koženkou 
a 1–2 deky. V zimních měsících nehrozí na Sa-
haře uštknutí hadem či štírem, neboť mají 
zimní spánek. Během cesty pouští pečují 
účastníci o osobní hygienu pomocí hygienic-

Saharou na velbloudech 

NETRADI NÍ LET  T NISK

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s plnou penzí říjen 2019 únor 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 590 25 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 20 790 20 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 21 290 21 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 21 790 21 790

pečnostních poplatků, 2 noclehy v hotelu s plnou penzí 
a  5 nocí během okruhu, popsaný program s  výjimkou 
fakultativních služeb, služby česky nebo slovensky ho-
vořícího průvodce, transfery z/na letiště v  cíli zájezdu, 
povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 
č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakul-
tativní služby. Pobytová taxa splatná na hotelové recepci 
dle kategorie hotelu, týká se osob starších 12 let a ma-
ximálně se bude počítat 7 nocí. 3* hotely – 2 DT/noc, 
4* a 5* hotely 3 DT/noc.

Během putování Saharou se rovněž nedoporučuje po-
užívat kontaktní čočky. Sportovní oblečení (2 kalhoty, 
1 šortky bermudy, 3 trička, 1 bavlněný a 1 vlněný sve-
tr, 1 tepláková souprava na spaní, plavky, 1 větrovku 
s podšívkou, sportovní obuv, sandále, pokrývku hlavy 
(v Douz lze před odjezdem zakoupit dlouhou bavlněnou 
šálu, jakou používají Tuaregové). Kvalitní pouzdra na 
fotografi cké přístroje a dostatek igelitových sáčků na 
ochranu přístrojů a vašich osobních věcí před pískem. 
Zájezd ve vyhlášeném termínu se uskuteční při minimál-
ní účasti 10 osob a maximální účasti 30 osob. 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

20 90 K P f

Na cestě pouští

PUTOVÁNÍ POUŠTÍ 

S KARAVANOU

I NOCLEH 

V NOMÁDSKÝCH 

STANECH

kých ubrousků, navíc mají možnost se 3. den vykoupat 
v jezírku s teplou termální vodou o teplotě asi 38 °C.

7. DEN
Transfer z pouště do Tuniska. Ubytování a večeře v hote-
lu střední kategorie.

8. DEN
Snídaně v hotelu. Transfer na letiště k odletu do Prahy. 
Pokoje musí být uvolněny do 12 hod., ale transfer se 
koná asi 2 hod. 30 min. před odletem. Do té doby mohou 
účastníci využívat společné prostory hotelu.

UPOZORNĚNÍ

Co si vzít s sebou? Zavazadlo opatřené popruhy, aby se 
dalo upevnit na hřbet dromedára. Batůžek nebo ledvin-
ku pro osobní doklady, peníze, apod. Spací pytel kapes-
ní baterku s náhradními bateriemi kapesní nůž, provaz 
a provázek (nůž je třeba v letadle přepravovat v zava-
zadlovém prostoru, přeprava nožů kabině pro cestující 
je zakázána) hygienické ubrousky napuštěné toaletní 
vodou či mlékem a další základní potřeby pro osobní 
hygienu, včetně opalovacího krému s UV fi ltrem sluneč-
ní brýle s UV fi ltrem (nedoporučuje se používat luxusní 
brýle neboť se mohou poškodit při kontaktu s pískem). 
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Atlantský oceán

Středozemní moře

MAROKO

ALŽÍRSKO

KANÁRSKÉ 
OSTROVY

MADEIRA

MAURETÁNIE

MALI

ŠPANĚLSKO

Saidia

Agadir

MAROKO

Měna: marocký dirham (MAD)
Časový posun: -1 hodina, v době Ramadánu -2 hodiny
Hlavní město: Rabat
Telefonní předvolba: +212
Konzulát České republiky v Maroku: Avenue Mohammed VI, 10, Rue Zankat Ait Melloul 
Villa Merzaa, 100 00 Souissi-Rabat
Telefon: 00212/537 755 420-421

Množství památek, odpočinek a poznávání, dlouhé písečné pláže – to vše je v Marockém krá-
lovství! Maroko je turisty často vyhledávanou destinací. Na západě ho omývá Atlantský oceán, 
na severu Středozemní moře. V této krajině se islámská kultura snoubí s berberskými tradicemi 
i evropským standardem. Marocký král Hassan II. přirovnal zemi ke stromu, jehož kořeny sahají 
hluboko do Afriky, kmen je pevně zasazený v arabsko-islámském světě a větve se rozpínají od 
Španělska přes Francii až k samotnému srdci Evropy.
Obyvatelstvo Maroka tvoří Arabové, Berbeři, Haratinové a samozřejmě lidé pouště. Tradice 
a moderní pohled na svět jsou v této zemi obdivuhodně vyvážené. Pod vlivem modernizace 
a demokratizace se velmi rychle mění a vyvíjí, ale hluboko zakořeněné tradice, jako je víra, 
rodina a čest jsou hodnotami, které přetrvávají a Maročané na nich lpí. 
Další předností této krásné země je její kuchyně, která je prosycená vůní mátového čaje, kori-
andru, kmínu, a šafránu. Ochutnat byste také měli zdejší národní jídlo tajine, vyhlášený dušený 
pokrm připravený v typickém hrnci.
Pokud jde o suvenýry, v Maroku se vyplatí koupit hlavně arganový olej a koření, ale i různé 
výrobky z keramiky. Maročané jsou známí také jako řezbáři. Svoje výrobky vyřezávají z vonné-
ho cedrového či ebenového dřeva. Nejlépe se tyto výrobky nakupují v oblastech Fés, Marakéš, 
Meknéš, Rabat, Tetuan. Zajímavé jsou i  výrobky kovotepců – různé lampy, podnosy, svícny, 
popelníky – kteří své výrobky tvoří z mědi a mosazi. I ženy si v této zemi přijdou na své. Pravé 
berberské šperky jsou velmi žádané. Mezinárodně známé jsou také kožené výrobky, které 
nejlépe nakoupíte v Marakéši nebo ve Fesu. Ačkoliv kožené výrobky koupené na trzích neod-
povídají evropským požadavkům, je možné dostat kvalitní a pěkné zboží. Nezapomeňte však 
při každém nákupu smlouvat.
Úředním jazykem je arabština. Dorozumíte se zde také francouzsky, tento jazyk se po-
vinně vyučuje ve školách.

NA CO SE  MŮŽETE V MAROKU TĚŠIT:

 Marocká královská města Rabat, Meknes, Fez, Meknes a Casablancu,
 která vás okouzlí islámskou a arabskou architekturou a svojí barevností 
 Výbornou kuchyni, pokrmy tajine, bastila a arabský chléb
 Hudbu – Maroko je jeden z nejmuzikálnějších států světa, 
  má mnoho různých tradičních tanců a hudebních stylů, 
 které pochází z arabské, berberské či africké kultury
 Kombinaci bohaté historie, kontrastů marocké přírody a odpočinku

NENECHTE SI UTÉCT SEZNÁMENÍ S POHOSTINNOSTÍ 
ZDEJ ÍC  OBYVATEL  PRO LÍDKOU KRÁLOVSK C  MĚST 
I MO NOST ODPO INKU NA JEDN  ZE ZDEJ ÍC  PLÁ Í. 

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Maroka není od držitelů cestovních pasů ČR vyžadováno vstupní 
vízum. Aktuální informace o vstupních podmínkách naleznete na www.mzv.cz. Držitelé ces-
tovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušné ho vel-
vyslanectví nebo konzulátu. Cestující, kteří si od CK zakoupí pouze letenku (bez pobytu), jsou 
povinni si sami zajistit vstupní vízum do Maroka.

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační poplatek 1 290 Kč (není-li v ce-
níku uvedeno jinak).

nejlépe nakoupíte v Marakéši nebo ve Fesu. Ačkoliv kožené výrobky koupené na trzích neod-
povídají evropským požadavkům, je možné dostat kvalitní a pěkné zboží. Nezapomeňte však 

Úředním jazykem je arabština. Dorozumíte se zde také francouzsky, tento jazyk se po-

Marocká královská města Rabat, Meknes, Fez, Meknes a Casablancu,
 která vás okouzlí islámskou a arabskou architekturou a svojí barevností 

Výbornou kuchyni, pokrmy tajine, bastila a arabský chlébVýbornou kuchyni, pokrmy tajine, bastila a arabský chléb
Hudbu – Maroko je jeden z nejmuzikálnějších států světa, 

Kombinaci bohaté historie, kontrastů marocké přírody a odpočinku

Při turistických cestách do Maroka není od držitelů cestovních pasů ČR vyžadováno vstupní Při turistických cestách do Maroka není od držitelů cestovních pasů ČR vyžadováno vstupní 
vízum. Aktuální informace o vstupních podmínkách naleznete na www.mzv.cz. Držitelé ces-vízum. Aktuální informace o vstupních podmínkách naleznete na www.mzv.cz. Držitelé ces-
tovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušné ho vel-
vyslanectví nebo konzulátu. Cestující, kteří si od CK zakoupí pouze letenku (bez pobytu), jsou 

Úředním jazykem je arabština. Dorozumíte se zde také francouzsky, tento jazyk se po-
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MAPKA OKRUHU

Asilah 

Velkolepá sta ***

MAROKO  DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD  POZNEJTE PŘÍRODU A ISTORICK  PAMÁTKY MAROKA

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: CASABLANCA
Přílet do Casablancy, ubytování ve 3* hotelu s polopenzí 
a nocleh.

2. DEN: CASABLANCA – RABAT
Po snídani odjezd do města Rabat, bílého sultánského 
města a  hlavního administrativního sídla Maroka. Ná-
vštěva Královského paláce, římské ruiny Chellah, mauso-
lea Mohammeda V. s Hassanovou věží a Kasbah Oudays. 
Ubytování a nocleh.

3. DEN: RABAT – MEKNES – FES
Snídaně v hotelu, odjezd do Meknesu, nazývaného „Ma-
rocká Versailles“, které bylo založeno sultánem Moulay 
Ismailem na konci 17. století. Město je obehnáno trojitou 
obrannou zdí a skládá se z moderní a staré části. Navští-
víte náměstí El Hedim, nejkrásnější marockou bránu Bab 
Mansour a  Royal Greenery (gigantické královské stáje 
Moulaye Ismaila). Pokračování do nejstaršího marocké-
ho sultánského města Fes, které je významné především 
svým duchovním a vzdělávacím přínosem pro marockou 
kulturu. (Možnost fakultativního výletu do Volubilis, cena 
cca 20 EUR). Večeře a ubytování.

4. DEN: FES
Po snídani bude celý den věnován prohlídce krásného 
islámského města Fes. Navštívíte středověkou Medinu, 
školu koránu (t.j. medresu), exteriér mešity Karaouine 

a fontánu Nejjarine. Uvidíte řemeslníky, používající dáv-
né techniky výroby předmětů. Budete mít také možnost 
zakoupit si některý z výrobků. Večeře a nocleh.

5. DEN: FES – CHAOUEN
Brzká snídaně a odjezd do městečka Chaouen, známé-
ho svými modrobílými domky, vystavenými v  andalu-
sijském stylu. Navštívíte náměstí a  projdete se kolem 
místní tržnice. Ubytování, volný program, nocleh. 

6. DEN: CHAOUEN – TANGER
Po snídani odjezd přes pohoří Rif do Tangeru, nazývané-
ho díky své poloze u Gibraltaru „Brána do Evropy“. Je po 
Casablance druhým nejvýznamnějším přístavem Maroka. 
Město nabízí fascinující směs Afriky, Evropy a  Orientu, 
a  inspirovalo mnoho evropských a  amerických umělců 
(malířů, hudebníků a spisovatelů). Večeře a nocleh.

7. DEN: TANGER – ASILAH – CASABLANCA 
Po snídani odjezd do Casablancy, ekonomického a prů-
myslového centra Maroka. Během cesty, pouhých 45 km 
od Tangeru, navštívíte Asilah, bílé městečko obklopené 
okouzlujícím pobřežím. Příjezd do Casablancy, večeře 
a nocleh.

8. DEN: CASABLANCA – PRAHA
Snídaně, v dopoledních hodinách prohlídka Casablancy, 
návštěva obytné oblasti Anfa a přímořské čtvrti Ain Diab. 
Uvidíte také exteriér mešity Hassana II. V  odpoledních 
hodinách transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Mešita Hassana II ve městě Casablanca Rabat

Meknes – Mausoleum Moulaye Ismaila

ASA LAN A – RA AT  – MEKNES – FES – HAO EN – TAN ER – ASILAH

MAROKO

RABAT

CASABLANCA
FESMEKNES

CHAOUENASILAH

TANGER

FESMEKNES

CHAOUENCHAOUEN

RABAT

CHAOUEN

Meknes – Mausoleum Moulaye Ismaila

NECHTE SE 

OKOUZLIT

MODRÝMI  

ULIČKAMI MĚSTA 

CHAOUEN
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K Z

Casablanca Zlaté dveře do královského paláce Dar el Makhzen, Fes

UPOZORNĚNÍ

Změna v programu vyhrazena. Minimální počet účastní-
ků je 20 osob. Ubytování během okruhu ve 3* hotelech, 
stravování dle programu. Dále jsme chtěli klienty infor-
movat o doporučeném spropitném během poznávacích 
zájezdů: Spropitné je v arabských zemích naprosto běžné 
a je považováno za samozřejmou 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. I přesto si však dovolujeme vás informovat o výši 
doporučeného spropitného v průběhu vašeho poznávací-
ho zájezdu. Velkolepá města – 140 MAD/osobu/celý okruh.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, 7 nocí ve 3* hotelech s polopenzí, 
popsaný program s výjimkou fakultativních služeb, služ-
by 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.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu), 
fakultativní služby, vstupy do památek (cca 300 MAD), 
místní pobytová taxa 20 EUR/osobu/pobyt (při 8 denním 
pobytu), 40 EUR/osobu/pobyt (při pobytu nad 8 dní), 
splatná v hotovosti na místě. Spropitné. 

DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD  POZNEJTE PŘÍRODU A ISTORICK  
PAMÁTKY MAROCK O POBŘE Í I VNITROZEMÍ

Chaouen – typické modrobílé domky

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 duben 2020 květen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 190 23 190 23 190 23 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 18 890 18 890 18 890 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 290 19 290 19 290 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 19 790 19 790 19 790 19 790
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Casablanca Marakéš – exteriér mešity Koutoubia

Koření všeho druhu v Marakéši Marakéš – na náměstí Djemaa El Fna

ASA LAN A – ESSAO IRA – A ADIR – TARO DANT – MARAK Š – RA AT

Za perlou jihu ***

MAROKO >  8DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: CASABLANCA
Přílet do Casablancy, ubytování ve 3* hotelu s polopenzí 
a nocleh.

2. DEN: CASABLANCA – ESSAOUIRA
Po snídani odjezd do města Essaouira, které se dříve 
nazývalo Mogador, což v překladu znamená malá tvrz 
obklopená zdmi. Návštěva přístavu, staré Mediny, židov-
ské čtvrti Mellah a pevnosti Scala. Ubytování a nocleh.

3. DEN: ESSAOUIRA – AGADIR
Snídaně v hotelu, odjezd do Agadiru. Pojedete podél 
vesnic Taghazout, Tamri, Tamanar a podél atlantského 
pobřeží. Volný čas k odpočinku nebo individuální pro-
gram. Nocleh.

4. DEN: AGADIR
Po snídani prohlídka Agadiru, města, nacházejícího se 
v jižní části Maroka, místa, které patří mezi nejpopu-
lárnější a nejvíc navštěvovaná turistická místa Maroka. 
V roce 1960 bylo zničeno zemětřesením a muselo být 
prakticky znovu postaveno. Agadir se změnil na krásné 
letovisko. Lemují ho široké písčité pláže. Večeře a nocleh.

5. DEN: AGADIR – TAROUDANT – MARAKÉŠ
Po snídani odjezd do města Taroudant, které se nachá-
zí východně od Agadiru a je označováno jako „Grand-
mother of Marrakech“, jehož je i díky svým okolním 

hradbám napodobeninou. Cesta pokračuje do Marakéše. 
Volný program, ubytování a nocleh.

6. DEN: MARAKÉŠ
Celý den bude věnován návštěvě Marakéše, druhého 
nejstaršího sultánského města, známého také jako 
„Perla jihu“. Město bylo založeno dynastií Almorávidů 
v 11. století a ve své původní středověké podobě se do-
chovalo dodnes. Větší část jeho architektonického bo-
hatství pochází z této éry a z období Saadské dynastie 
(16.–17. století). V dopoledních hodinách navštívíte his-
torickou část města, včetně shlédnutí exteriéru mešity 
Koutoubia, Saadské hrobky a velmi krásný palác Bahia. 
V odpoledních hodinách bude prohlídka pokračovat ná-
vštěvou typických „souks“ (bazary) nabízejících širokou 
škálu místních výrobků, slavného náměstí Djeema El Fna 
s obchody s kořením, ořechy a jinými pochutinami. Veče-
ře a nocleh v hotelu.

7. DEN: MARAKÉŠ – RABAT – CASABLANCA
Po snídani odjezd do města Rabat. Návštěva královské-
ho paláce (exteriér), mausolea Mohammeda V. s Hassa-
novou věží a Kasbah Oudays. Následně cesta pokračuje 
do Casablancy. Ubytování, nocleh.

8. DEN: CASABLANCA – PRAHA
Snídaně, v dopoledních hodinách prohlídka Casablancy, 
návštěva obytné oblasti Anfa a přímořské čtvrti Ain Diab. 
Uvidíte také exteriér mešity Hassana II. V odpoledních 
hodinách transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Essaouira – přístav
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MAPKA OKRUHU

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

19 90 K

Arganový strom Agadir Hradby města Taroudant

UPOZORNĚNÍ

Změna v programu vyhrazena. Minimální počet účastní-
ků je 20 osob. Ubytování během okruhu ve 3* hotelech, 
stravování dle programu. Dále jsme chtěli klienty infor-
movat o doporučeném spropitném během poznávacích 
zájezdů: Spropitné je v arabských zemích naprosto běžné 
a je považováno za samozřejmou 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. I přesto si však dovolujeme vás informovat o výši 
doporučeného spropitného v průběhu vašeho poznávací-
ho zájezdu. Za perlou jihu – 200 MAD/osobu/celý okruh.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, 7 nocí ve 3* hotelech s polopenzí, 
popsaný program s výjimkou fakultativních služeb, služ-
by 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.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu), 
fakultativní služby, vstupy do památek (cca 300 MAD), 
místní pobytová taxa 20 EUR/osobu/pobyt (při 8 denním 
pobytu), 40 EUR/osobu/pobyt (při pobytu nad 8 dní), 
splatná v hotovosti na místě. Spropitné.

MARAKÉŠ

RABAT
CASABLANCA

ESSAOUIRA

MAROKO

TAROUDANTAGADIR

Essaouira

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 duben 2020 květen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 390 24 390 24 390 24 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 19 790 19 790 19 790 19 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 20 290 20 290 20 290 20 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 20 790 20 790 20 790 20 790

ZAŽIJTE

ATMOSFÉRU 

PŘÍSTAVU

V ESSAOUIRA
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MAURETÁNIE

MALI

GUINEAGUINEA-BISSAU

GAMBIE

Atlantický 
oceán

Dakar

La Somone

Blaise Diagne

SENEGAL

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG V ZIMĚ K MOŘI

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Senegalu je od držitelů cestovních pasů 
ČR vyžadován pas platný minimálně 3 měsíce po datu ukončení zá-
jezdu. Limit na dovoz tabáku (10 balíčků cigaret, 50 ks cigár, 
či 250 g tabáku), alkoholu (1 láhev tvrdého alkoho-
lu, 1 láhev vína) a  parfémů (1 balení toaletní vody, 
1 balení parfému). Při vývozu by neměla být vyvážena 
místní měna a vývoz deviz by měl být deklarován.

SENEGAL

Měna: západoafrický frank CAF (XOF)
Časový posun: -1 hodina (při zimním čase); -2 hodiny (při letním čase)
Hlavní město: Dakar
Telefonní předvolba: +221
Velvyslanectví České republiky v Senegalu: 37, rue Jacques Bugnicourt, 
Dakar-Plateau, Dakar B.P. 6474
Telefon: +221 338 214 576, 
E-mail: dakar@embassy.mzv.cz

V současné době je Senegal považován za jednu z politicky nejstabilnějších zemí Afriky. Panuje 
zde velmi příjemné tropické klima s mnoha slunečnými dny. Zemí protékají tři veletoky, podél 
nichž se rozprostírá úrodná země, tvořící labyrint lagun a vodních kanálů. Sever Senegalu je 
součástí oblasti Sahelu se savanami, kde rostou trávy a keře. V  jižní části země je vegetace 
již hustší a podnebí je vlhčí, s mangrovovými bažinami a hustými palmovými, bambusovými, 
mahagonovými i teakovými lesy. V řídce osídlené východní části země žijí lvi, antilopy a šim-
panzi. Z vodních zvířat lze v místních řekách potkat hrochy a krokodýly nebo hady, jako je kobra.
Senegal se nazývá zemí terangy – tedy pohostinnosti, která tu má mimořádný význam a větší 
důležitost než v Evropě. Teranga je styl života a je hluboko zakořeněná v senegalské kultuře. 
Pro některé lidi je fascinující právě její kultura, která se vyvíjela vlivem senegalských kmenů 
a nájezdů Francouzů. Všechny vlivy se odrážejí v místním stylu oblékání, hudby, kuchyně a ar-
chitektury. Přátelské přivítání je zde zárukou, protože Senegalci lpějí na tradičních hodnotách 
a úctě k ostatním.
Senegalská kuchyně je jednou z nejchutnějších v celé Africe. Převážně je tvořená rybami a ku-
řecím masem. Vynikající jsou i nápoje jako mátový čaj, palmové víno či doma pražená káva.

LETOVISKO – LA SOMONE
Klidnější letovisko. Tato oblast je výjimečná tím, že ji z jedné strany omývají vody Atlantiku a na 
druhé straně se rozprostírají laguny. La Somone je zároveň chráněná oblast, kde žije několik 
druhů ptactva, mezi které patří pelikán nebo plameňák.

SPATŘETE R OV  JEZERO S VODAMI PŘIPOMÍNAJÍCÍMI 
JA ODOV  KOKTEJL  POZNEJTE DOMOROD  OBYVATELE I IVOT 
A ISTORICK  PAMÁTKY DAKARU  V ETNĚ PAMÁTEK UNESCO. 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

 poznáte život domorodých obyvatel Senegalu, navštívíte tradiční vesnici
  poznáte krajinu baobabů i nedotčenou přírodu národního parku Djoudj s velkým 

množstvím exotického ptactva (přes 400 druhů)
 projížďku terénními vozy v písečných dunách
 projížďku na člunech 
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Ze  terangy 
SENE AL   LA SOMONE

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – DAKAR
Odlet z Prahy do Senegalu přímým charterovým letem 
s leteckou společností Travel Service s krátkým technic-
kým mezipřistáním na ostrově Boa Vista. Přílet do Se-
negalu, ubytování v hotelu Royal Horizons Baobab**** 
s All Inclusive.

2. DEN: DAKAR – RŮŽOVÉ JEZERO
Okruh začíná cestou k Růžovému jezeru, které se nachází 
severovýchodně od Dakaru. Jeho zvláštní zbarvení vody 
způsobují mikroorganismy, respektive jejich pigment, 
který na slunečním světle produkují. Oběd v Dakaru 
nebo u Růžového jezera. Následuje ubytování, večeře 
a nocleh v místní vesničce.

3. DEN: RŮŽOVÉ JEZERO – PEULH – LOMPOUL
Ráno navštívíte sběrače soli, kteří u jezera celoročně 
pracují. Budete mít také možnost se zde vykoupat. Oběd 
u Růžového jezera. 
Cesta dále pokračuje projížďkou terénním vozidlem v pí-
sečných dunách, poznáte i část trasy slavné rallye Paříž–
Dakar. Další zastávkou druhého dne okruhu je vesnice 
Peulh. Zde poznáte tradice a život domorodých obyvatel 
Fulani, žijících v některých částech Afriky. Cestou uvidíte 
krajinu s typickými stromy Boabab a palmami. Lompoul 
se nachází jižně od města Saint Louis, přibližně 10 kilo-
metrů od pobřeží v oblasti Louga a je charakteristická 

5. DEN: SAINT LOUIS – DJOUDJ/LANGUE DE BARBARIE
Poslední den navštívíte národní park Djoudj. Leží u břehu 
řeky Senegal a kromě krásné, nedotčené přírody je zde 
největší dominantou velké množství exotického ptactva. 
Přes 400 druhů, včetně známých plameňáků či pelikánů, 
zde žije ve svém přirozeném prostředí. Hlouběji do nitra 
rezervace proniknete také na člunu. V případě sezónní-
ho uzavření národního parku Djoudj navštívíte přírodní 
rezervaci Langue de Barbarie, kde žije velké množství 
mořských ptáků a želv. Je to písčitá oblast v délce cca 
15 kilometrů na pobřeží nedaleko ústí řeky Senegal. Při 
zpáteční cestě si ještě vychutnáte oběd v Saint Luis. 
Příjezd do hotelu Royal Horizons Baobab, ubytování, 
večeře.

6. – 7. NEBO 6. – 14. DEN: LA SOMONE 
– ROYAL HORIZONS BAOBAB****
Dny volna v hotelu s programem All Inclusive. Odpočinek 
a individuální aktivity.

8. NEBO 15. DEN: 
LA SOMONE – PRAHA
Ukončení pobytu a transfer na 
letiště k odletu zpět do ČR.

Ryář na Růžovém jezeře Rezervace Bandia – baobab

PRAHA – DAKAR – R O  EZERO – PE LH – LOMPO L – SAINT LO IS 
D O D LAN E DE AR ARIE – LA SOMONE

POZNÁVACÍ 

OKRUH 

S POBYTEM 

U MOŘE

svými až 10 metrů vysokými písečnými dunami. Částeč-
ně se podobá známé Sahaře. Následuje přesun do stej-
nojmenné vesničky Lumpoul, kde si vychutnáte večeři 
a strávíte noc.

4. DEN: LUMPOUL – SAINT LOUIS
Po snídani budete pokračovat směrem k městu Saint 
Louis. Cestou navštívíte další typické africké vesnice 
a poznáte jejich obyvatele. V Saint Louis následuje uby-
tování v hotelu a oběd. Odpolední prohlídka města, kte-
rým budete okouzleni. Jedna z jeho částí byla vybudová-
na na ostrově, v místě, kde ústí řeka Senegal do moře. 
Typická je zde kombinace moderní architektury a staré-
ho koloniálního stylu. Také systém hrází a přístav jsou 
unikátní. Pro všechny tyto důvody bylo město Saint Louis 
zařazeno do kulturního dědictví UNESCO. Městem poje-
dete drožkou taženou koňmi, ze které se můžete kochat 
krásou tohoto města plného půvabu s jeho dřevěnými 
a železnými balkony a nádherou koloniálních domů. 
nejzajímavějších památek zde uvidíte most Faidherbe. 
Dále navštívíte národní muzeum věnované letectvu. 
Večeře a nocleh v místním hotelu.

Hotel Royal Horizons Baobab

Rezervace Bandia – safari
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MAPKA OKRU U

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K
Senegal – okruh Země terangy

3. – 10. 12. 2019 a 7. – 14. 4. 2020 18. – 25. 2. 2020
základní 

cena
cena při nákup do základní 

cena
cena při nákup do

31. 07. 31. 08. 30. 09. 31. 07. 31. 08. 30. 09.
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji 47 790 38 790 39 690 40 690 48 490 39 290 40 290 41 290
1. dítě na přístýlce 2-14 let 28 190 22 890 23 490 23 990 27 890 22 590 23 190 23 790
Dospělá osoba na přistýlce 44 190 35 890 36 690 37 590 44 590 36 190 37 090 37 990
Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 4 890 4 990 5 190 6 690 5 490 5 590 5 790

U Z

Národní park Djoudj  Senegal – Lompoul

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Charterová letecká doprava Praha – (Boa Vista) – Dakar 
– Praha, 4denní safari s plnou penzí a ubytováním na 
1 noc v lodgi, 1 noc v kempu a 1 noc v hotelu, dopro-
vod místního průvodce, doprava minibusy a terénními 
vozy, vstupné do národního parku Djoudji nebo Langue 
de Barbarie, jízda drožkou a vstupné do muzea v Saint 
Louis, 4 nebo 11 nocí v hotelu Royal Horizons Baobab**** 
s All Inclusive a službami česky nebo slovensky hovoří-
cího delegáta, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona č. 159/99 Sb.

SENEGAL
DAKAR

LA SOMONE

RŮŽOVÉ JEZERO

SAINT–LOUIS

LOMPOUL

YORO PEULH

NÁRODNÍ PARK 
DJOUDJ

Dakar

 DNY POZNÁVACÍ OKRU  S PLNOU PENZÍ 
  NEBO 11 DNÍ POBYTU U MOŘE S ALL INCLUSIVE

Ceny pro příplatkové typy pokojů a termíny na 15 dní získáte na www.eximtours.cz nebo u vašeho prodejce.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, případ-
né další fakultativní služby a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu je 6 osob. Česky nebo slovensky 
mluvící průvodce při min. 20 účastnících.
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Indický oceán

KEŇA

ETIOPIE

SOMÁLSKO

TANZÁNIE

UGANDA

SUDAN

Mombasa

Nairobi

jezero 
Turkana

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

Měna: keňský šilink (KSh) 
Časový posun: +2 hodiny, v době platnosti letního času +1 hod. 
Hlavní město: Nairobi
Telefonní předvolba: +254
Velvyslanectví České republiky v Keni:
Tende Drive 745, Lavington, 00100 Nairobi, P. O. Box 25639 
Tel.: 00254 774 420 460
Web: www.mzv.cz/nairobi
E-mail: nairobi@embassy.mzv.cz

Keňa – nekonečné savany, v nichž se prohání množství divoké exotické zvěře, nedotče-
né dlouhé písečné pláže a barevné korálové útesy Indického oceánu, spalující pouště, ale 
i chladná útočiště Východoafrické vysočiny, masivy a sopky, lemující Východoafrický příkop 
i ledovce se sněhovou pokrývkou na vrcholcích pohoří Mt. Kenya.
Keňa je zemí s bohatou, miliony let dlouhou historií. Původní domorodí obyvatelé, žijící v kme-
nových svazech, byli svědky četných migrací obyvatelstva a bojů o moc. Typickým důsledkem 
mnoha století nadvlády, ať to byli migrující nomádi nebo obchodníci a kolonisté, připlouvající 
po moři, je lehkost, s jakou se Keňané dokáží přizpůsobit novým kulturním vlivům. Výsled-
kem je unikátní charakter zdejšího života. Ačkoliv mnozí obyvatelé lamentovali nad postup-
nými změnami zdejšího životního stylu a nad ztrátou tradic, Keňa si přesto zachovala mnoho 
ze svých zvyklostí. Můžete zde i dnes potkat válečníky z kmene masajů, jejichž životní styl 
a tradice se od počátku věků nezměnily. 

Pokud se chystáte na safari do některého z národních parků, doporučuje se pevná obuv, po-
krývka hlavy a  sluneční krém s vysokým ochranným faktorem (používat během celého po-
bytu). V  typicky rovníkovém klimatu je nejvhodnější lehké, zejména bavlněné oblečení. Při 
večerním ochlazení nebo v klimatizovaných prostorách můžete využít i oblečení s dlouhým 
rukávem, lehké pulovry a bundy. 

Při cestách do Keni není v  současné době vyžadováno žádné povinné očkování. 
Všem cestovatelům se však doporučuje očkování proti žluté zimnici (u cestujících 
přilétajících či odlétajících z/do rizikových oblastí je vyžadováno). Cestovatelé, plá-
nující výlet na safari nebo prázdniny v  Mombase a  přímořském letovisku podél 
pobřeží, by měli zvážit antimalarickou profylaxi. Na další případnou doporučovanou 
zdravotní prevenci a vhodný postup při eventuálních zdravotních potížích se infor-
mujte u vašeho praktického lékaře.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Keni je od držitelů cestovních pasů ČR vyžado-
váno vstupní vízum a cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po datu ukončení 
zájezdu. Vízum je udělováno po příletu na letišti v Mombase na základě předem 
vyplněného prohlášení, které obdržíte v letadle nebo po příletu na letišti. Poplatek za 
jednorázové vstupní vízum po příletu je 50 USD / osoba od 16 let, splatný v hotovosti 
(děti do 15 let zdarma). 

JEN MÁLO MÍST NA SVĚTĚ OPL VÁ TAK V JIME NOU PŘÍRODNÍ 
KRÁSOU A M E NABÍDNOUT TOLIK ZAJÍMAVOSTÍ  JAKO KE A. 
ZEMĚ  ROZKLÁDAJÍCÍ SE PO OBOU STRANÁC  ROVNÍKU PŘINÁ Í 
NÁV TĚVNÍK M LÁKAV  CESTOVATELSK  ZÁ ITKY.

KEŇA

NA CO SE V KENI MŮŽETE TĚŠIT: 

 nejznámější národní parky a rezervace východní Afriky
  exotická zvířata v hojném počtu v původním prostředí, 
 tzv. „velká pětka“– slon, nosorožec, buvol, lev a levhart
 stylové ubytování během safari
 pohostinnost a přátelské chování místních obyvatel

Při cestách do Keni není v  současné době vyžadováno žádné povinné očkování. 
Všem cestovatelům se však doporučuje očkování proti žluté zimnici (u cestujících Všem cestovatelům se však doporučuje očkování proti žluté zimnici (u cestujících 
přilétajících či odlétajících z/do rizikových oblastí je vyžadováno). Cestovatelé, plá-přilétajících či odlétajících z/do rizikových oblastí je vyžadováno). Cestovatelé, plá-
nující výlet na safari nebo prázdniny v  Mombase a  přímořském letovisku podél 
pobřeží, by měli zvážit antimalarickou profylaxi. Na další případnou doporučovanou 
zdravotní prevenci a vhodný postup při eventuálních zdravotních potížích se infor-

Při turistických cestách do Keni je od držitelů cestovních pasů ČR vyžado-
váno vstupní vízum a cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po datu ukončení 
zájezdu. Vízum je udělováno po příletu na letišti v Mombase na základě předem zájezdu. Vízum je udělováno po příletu na letišti v Mombase na základě předem 

Při cestách do Keni není v  současné době vyžadováno žádné povinné očkování. 
Všem cestovatelům se však doporučuje očkování proti žluté zimnici (u cestujících 
přilétajících či odlétajících z/do rizikových oblastí je vyžadováno). Cestovatelé, plá-přilétajících či odlétajících z/do rizikových oblastí je vyžadováno). Cestovatelé, plá-
nující výlet na safari nebo prázdniny v  Mombase a  přímořském letovisku podél nující výlet na safari nebo prázdniny v  Mombase a  přímořském letovisku podél 
pobřeží, by měli zvážit antimalarickou profylaxi. Na další případnou doporučovanou pobřeží, by měli zvážit antimalarickou profylaxi. Na další případnou doporučovanou 
zdravotní prevenci a vhodný postup při eventuálních zdravotních potížích se infor-zdravotní prevenci a vhodný postup při eventuálních zdravotních potížích se infor-
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MAPKA OKRU U

Sa ari  Po stopách antilop 
KE A  SAFARI

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – MOMBASA
Odlet do Mombasy přímým charterovým letem přes 
Zanzibar s technickým mezipřistáním v Hurghadě. Trans-
fer do Watamu a  ubytování v  hotelu Jacaranda Beach 
Resort **** s programem All Inclusive.

2. DEN: WATAMU 
– HOTEL JACARANDA BEACH RESORT ****
Volný den v hotelu pro individuální aktivity.

3. DEN: NÁRODNÍ PARK TSAVO WEST
Odjezd z Watamu v  ranních hodinách směrem na Kilifi , 
pokračujete přes Mariakani, přejedete Palm Valley až do 
NP Tsavo West. V  tomto národním parku o rozloze více 
než 9 000 km2 můžete spatřit žirafy, lvy, slony, levharty, 
zebry a mnoho dalších jiných zvířecích druhů. Park tvoří 
otevřená travnatá savana charakteristická výrazně kop-
covitou krajinou sopečného původu s bohatou vegetací. 
Příjezd k vchodové bráně „Tsavo River“, kde vaše safari 
začíná. Pokračujete až k Ngulia Safari Lodge, kde se uby-
tujete a poobědváte. Odpoledne navštívíte přírodní hroší 
rezervaci. Návrat zpět do lodge, kde vás po večeři čeká 
pozorování krmení levharta.

4. DEN: TSAVO WEST – AMBOSELI
Brzy ráno budíček a  snídaně. Dobrodružství pokračuje 
návštěvou Mzima Springs, oblíbeného loviště hrochů 
a  krokodýlů. V  těchto místech byla pod vodou zřízena 

speciální observatoř, aby návštěvníci mohli zblízka po-
zorovat podvodní říční svět. Přesun do národního parku 
Amboseli s kouzelnou scenérií po cestě. Příjezd na oběd 
a  ubytování v  kempu nebo lodgi. Odpolední projížďka 
parkem, při které se budete moci kochat pohledem na 
divokou zvěř a  impozantní scenérií s  dominantou Kili-
mandžára v  pozadí. Projížďka končí západem slunce 
a návratem do kempu na večeři.

5. DEN: AMBOSELI – TSAVO EAST
Po snídani odjezd z  kempu na safari po NP Amboseli, 
který leží severozápadně od Kilimandžára na hranici 
s Tanzanií. Byl zřízen roku 1974 a  je součástí rozsáhlej-
šího chráněného ekosystému. Na otevřených pláních, 
v  akáciových lesích, trnitých buších a  bažinách, které 
park tvoří, žije nepřeberné množství divoké zvěře, jakou 
jsou sloni afričtí, zebry, žirafy, antilopy, pakoně, hroši, 
hyeny, lvi, gepardi nebo buvoli. Pokračujete do NP Tsavo 
East, ubytování v  kempu nebo lodgi, oběd. Odpolední 
safari až do západu slunce, poté návrat do kempu na 
večeři. Po večeři posezení u ohně pod nebem posetým 
zářícími hvězdami.

6. DEN: TSAVO EAST – WATAMU
Brzy ráno budíček, snídaně a odjezd z NP 
Tsavo East branou Sala. Po cestě máte 
poslední možnost zahlédnout zvířecí 
obyvatele africké savany. Zastávka na 
oběd v kempu, návrat do hotelu ve Wa-
tamu v podvečerních hodinách.

MOM ASA – TSA O EST – AM OSELI – TSA O EAST – ATAM

ZAŽIJTE 

KRMENÍ LEVHARTŮ 

I HROŠÍ 

KOLONII

jezero 
Turkana

Národní park
Tsavo East

Suth Kitul

Národní park
Tsavo West

Národní park
Amboseli

Národní park
Lake Nakuru

MOMBASA

WATAMU
KILIFI

KEŇA

Hotel Jacaranda Beach Resort ****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K
Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 55 990 54 590 - 56 690 54 990 53 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 45 390 44 290 - 45 990 44 590 43 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 46 490 45 390 - 47 090 45 690 44 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 47 590 46 490 - 48 290 46 790 45 890

fakultativní služby, vstupní vízum (50 USD/osoba od 16 
let splatné po příletu na letišti v Mombase) a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu je 6 osob. Při odjezdu na safari se 
klienti z  hotelu odhlašují. Pokoj si mohou ponechat za 
poplatek a po domluvě s recepcí. Safari lze individuálně 
zkalkulovat s jiným hotelem z naší nabídky. Doporučuje-
me vzít s sebou dalekohled.

7. – 10./11. DEN: WATAMU
Pobyt v hotelu Jacaranda Beach Resort.

11./12. DEN: WATAMU – MOMBASA – PRAHA
Ukončení pobytu a  transfer na letiště k odletu z Mom-
basy zpět do ČR.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Mombasa – Praha v turistické tří-
dě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, 4 denní 
safari s plnou penzí a ubytováním na 3 noci v lodgi nebo 
v kempu, dopravu minibusy pro 9 osob s terénní úpravou 
safari, během safari k dispozici voda, česky nebo sloven-
sky hovořící průvodce při minimálně 15 účastnících, pro-
gram dle popisu, zbývající noci ubytování v hotelu Jaca-
randa Beach Resort s programem All Inclusive, transfery 
z/na letiště v  cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, vstupy 
do parků 174 USD/dospělá osoba, 120 USD/dítě 2–12 let), 

SAFARI SPOJEN  S POBYTEM U MOŘE VE WATAMU. 
NAV TIVTE PROSLUL  PARK S NEJVY Í AFRICKOU OROU V POZADÍ.

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 ODCENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

fakultativní služby, vstupní vízum (50 USD/osoba od 16 
let splatné po příletu na letišti v Mombase) a spropitné.

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu je 6 osob. Při odjezdu na safari se pro realizaci zájezdu je 6 osob. Při odjezdu na safari se 
klienti z  hotelu odhlašují. Pokoj si mohou ponechat za klienti z  hotelu odhlašují. Pokoj si mohou ponechat za 
poplatek a po domluvě s recepcí. Safari lze individuálně poplatek a po domluvě s recepcí. Safari lze individuálně 
zkalkulovat s jiným hotelem z naší nabídky. Doporučuje-zkalkulovat s jiným hotelem z naší nabídky. Doporučuje-
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Sa ari  Sloni v sou raku 
KE A  SAFARI

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – MOMBASA
Odlet do Mombasy přímým charterovým letem přes Zan-
zibar s  technickým mezipřistáním v Hurghadě. Transfer 
do Watamu a ubytování v hotelu Jacaranda Beach Resort 
s programem All Inclusive. Nocleh.

2. DEN: WATAMU – 
HOTEL JACARANDA BEACH RESORT ****
Volno v  hotelu s  programem All Inclusive. Odpočinek 
a individuální aktivity.

3. DEN: NÁRODNÍ PARK TSAVO EAST
V ranních hodinách odjezd z Watamu do východní části 
národního parku Tsavo. Příjezd do parku branou Sala, 
projížďka parkem. NP Tsavo East je jedním z nejstarších 
a nejoblíbenějších národních parků v Keni. Tvoří ho dlou-
hé savany a pláně porostlé křovinami a protéká jím řeka 
Galana, podél které vyrůstá bujná vegetace vytvářející 
nádherné scenérie. V parku je k vidění velké množství 
volně žijících zvířat, mezi které patří lvi, zebry, žirafy, 
hroši, různé druhy antilop nebo buvoli. 
V parku se hojně vyskytují sloni, jejichž kůže je zbarvena 

červeně, a to z toho důvodu, že se posypávají a obalu-
jí prašnou červenou půdou jako ochrana před sluncem 
a hmyzem. Příjezd do kempu na oběd. Po obědě můžete 
odpočívat při odpoledním čaji. Projížďka parkem pokra-
čuje do západu slunce, poté návrat do kempu. Následuje 
večeře a posezení u ohně pod noční oblohou.

4. DEN: NÁRODNÍ PARK TSAVO EAST
Po snídani v brzkých ranních hodinách pokračování v ná-
vštěvě východní části národního parku. Cesta povede 
kolem řeky Galany – pokud čas dovolí, navštívíte také 
tzv. Hippo Point, oblíbené místo pro pozorování hrochů. 
Po prohlídce je na programu oběd v  lodgi. Při zpáteční 
cestě budou k vidění velké akáciové keře, vzrostlé palmy 
a okolní vesnice. Před večeří návrat do Watamu.

5. – 10./11. DEN: WATAMU
Pobyt v hotelu Jacaranda Beach Resort.

11./12. DEN: MOMBASA – PRAHA
Ukončení pobytu a transfer na letiště k odletu z Momba-
sy zpět do ČR charterovým letem.

MOM ASA – ATAM  – NÁRODNÍ PARK TSA O EAST – ATAM  – MOM ASA

MAPKA OKRU U

jezero 
Turkana

Národní park
Tsavo East

Suth Kitul

Národní park
Tsavo West

Národní park
Lake Nakuru

MOMBASA

WATAMU

KEŇA

Hotel Jacaranda Beach Resort ****

Pláž hotelu Jacaranda Beach Resort ****
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Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 48 190 48 590 - 49 190 47 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 39 090 39 390 - 39 890 38 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 40 090 40 390 - 40 890 39 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 40 990 41 390 - 41 890 40 790

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Mombasa – Praha v  turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, 2denní 
safari s plnou penzí a ubytováním na 1 noc v lodgi nebo 
v kempu, dopravu minibusy pro 9 osob s terénní úpravou 
safari, během safari k dispozici voda, česky nebo sloven-
sky mluvící průvodce při minimálně 15 účastnících, pro-
gram dle popisu, zbývající noci v hotelu Jacaranda Beach 
Resort s programem All Inclusive, transfery z/na letiště 
v  cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona č. 159/99 Sb.

POZNEJTE 

AFRICKOU SAVANU 

A JEJÍ NESPOUTANÉ 

ZVÍŘECÍ 

OBYVATELE

SAFARI SPOJEN  S POBYTEM U MOŘE VE WATAMU. 
POZNEJTE SLONY V JEJIC  PŘIROZEN M PROSTŘEDÍ.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, vstupy 
do parků 52 USD/dospělá osoba, 40 USD/dítě 2–12 let, 
fakultativní služby, vstupní vízum (50 USD/ osoba od 16 
let splatné po příletu na letišti v Mombase) a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 6 osob. 
Při odjezdu na safari se klienti z hotelu odhlašují. Pokoj 
si mohou ponechat za poplatek a po domluvě s recepcí. 
Safari lze individuálně zkalkulovat s  jiným hotelem 
z naší nabídky. Doporučujeme vzít s sebou dalekohled.
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MAPKA OKRU U

Sa ari  Magická Masai Mara 
KE A  SAFARI

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – MOMBASA
Odlet do Mombasy přímým charterovým letem přes Za-
nzibar s technickým mezipřistáním v Hurghadě. Transfer 
do Watamu a ubytování v hotelu Jacaranda Beach Resort 
**** s programem All Inclusive.

2. DEN: WATAMU
HOTEL JACARANDA BEACH RESORT ****
Volný den v hotelu pro individuální aktivity.

3. DEN: WATAMU – MASAI MARA
Odjezd z Watamu v ranních hodinách na letiště v Malindi. 
Po dvouhodinovém letu přistanete v parku Masai Mara, 
odkud vás přistavený transfer odveze do kempu. Po 
obědě si vychutnáte safari v jednom z nejproslulejších 
národních parků na světě, který se rozkládá na jihozápa-
dě Keni ve Velké příkopové propadlině, převážně na ote-
vřených travnatých pláních. Každý rok během velkého 
stěhování kopytníků rezervací projde kolem 1,5 milionu 
zvířat (v období července až listopadu). Celoročně zde 
žije asi 95 druhů savců, obojživelníků, plazů a více než 

400 druhů ptáků. Šance, že se vám podaří zahlédnout 
všechny členy „Velké pětky“, jsou v Masai Mara velmi 
vysoké. Po západu slunce návrat zpět do kempu a ve-
čeře.

4. DEN: MASAI MARA 
Brzy ráno budíček, snídaně a pokračování safari až do 
oběda, podávaného přímo v parku. Po krátkém odpočin-
ku pokračujete v objevování divoké zvěře až do večera. 
Návrat zpět do kempu a večeře.

5. DEN: MASAI MARA – WATAMU
Brzy ráno budíček, snídaně a pokračování safari až do 
oběda, který se podává v kempu. Odpoledne odlet na 
letiště v Malindi, transfer do hotelu ve Watamu.

6. - 10./11. DEN: WATAMU
Volné dny v hotelu Jacaranda Beach Resort 4*.

11./12 DEN: MOMBASA – PRAHA
Ukončení pobytu a transfer na letiště k od-
letu z Mombasy zpět do Prahy.

MOM ASA  – ATAM  – MASAI MARA – ATAM  – MOM ASA

LETECKÉ SAFARI 

DO JEDNOHO 

Z NEJZNÁMĚJŠÍCH 

AFRICKÝCH NÁROD-

NÍCH PARKŮ

jezero 
Turkana

Suth Kitul

Národní park
Tsavo West

Národní park
MASAI MARA

MOMBASA

WATAMU
MALINDI

KEŇA

Hotel Jacaranda Beach Resort ****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K
Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 76 190 72 690 - 76 790 72 990 - 75 390 72 490 - 73 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 61 790 58 890 - 62 290 59 190 - 61 090 58 790 - 59 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 63 290 60 390 - 63 790 60 590 - 62 590 60 190 - 61 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 64 790 61 790 - 65 290 62 090 - 64 090 61 690 - 62 890

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, 
fakultativní služby, vstupní vízum (50 USD/osoba od 16 
let splatné po příletu na letišti v Mombase) a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Při odjezdu na safari se 
klienti z  hotelu odhlašují. Pokoj si mohou ponechat za 
poplatek a po domluvě s recepcí. Safari lze individuálně 
zkalkulovat s jiným hotelem z naší nabídky. Doporučuje-
me vzít s sebou dalekohled.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Mombasa – Praha v turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, letec-
ká doprava Malindi – Masai Mara – Malindi, 3denní safari 
s plnou penzí a ubytováním na 2 noci v kempu, dopra-
vu po parku džípem, vstupné do parku, během safari 
k dispozici voda, anglicky hovořící průvodce, program 
dle popisu, ve Watamu ubytování v hotelu Jacaranda 
Beach Resort s programem All Inclusive, transfery z/na 
letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění ve smyslu zákona 
č. 159/99 Sb.

DENNÍ LETECK  SAFARI SPOJEN  S POBYTEM U MOŘE VE WATAMU
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Indický
oceán

Viktoriino
jezero

Jezero
Tanganika

Jezero
Malawi

TANZÁNIE
ZANZIBAR

KEŇA

UGANDA

Dodoma

rezervace
Selous

MOSAMBIK

ZAMBIE

KONGO

RWANDA

BURUNDI

MALAWI

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

TANZÁNIE
ZANZIBAR

Měna: tanzanský šilink (TSh)
Časový posun: zimní čas +2 hodiny, letní čas +1 hodina 
Hlavní město: Dodoma 
Telefonní předvolba: +255 
Honorární konzulát České republiky v Tanzánii:
Kinondoni Road, Plot No. 80, House No. 6, Dar es Salaam 
Tel.: +255 788 000 160 
E-mail: daressalaam@honorary.mzv.cz

Tanzánie se rozkládá na východním pobřeží Střední Afriky. Vznikla sloučením Tanganiky a ost-
rova Zanzibar, dvou původně nezávislých států.  Sousedí s Keňou, Ugandou, Rwandou, Burundi, 
Demokratickou republikou Kongo, Zambií, Malawi a Mosambikem.
Procestovat tu můžete ty nejznámější a největší národní parky a rezervace na světě, kde se 
prohání stáda nejrůznějších sudokopytníků a lichokopytníků, neustále ohrožených nenasytnými 
šelmami. Každoročně tu probíhá tzv. velká migrace, kdy se obrovské masy zvěře vydávají na 
pouť za potravou napříč africkým kontinentem. Tuto podívanou můžete zhlédnout zhruba od 
konce července až do začátku listopadu. Zemi charakterizují tropické lesy, polopouště, rozsáhlé 
savany s typickými baobaby, močály i jezera. Nesmíme opomenout také nejvyšší horu Afriky 
Kilimandžáro a nejhlubší africké jezero Tanganika, které se na území Tanzanie nacházejí. Země 
má co nabídnout také milovníkům historie. Již v 9. století na území východní Afriky pronikali ob-
chodníci a mořeplavci z oblasti Perského zálivu a Jemenu, kteří obchodovali s otroky, drahými 
kameny a kořením. Pozůstatky jejich paláců můžeme najít na pevnině i na ostrovech. Centrum 
starého města Stone Town na Zanzibaru bylo v roce 2000 vyhlášeno součástí světového kultur-
ního dědictví pod ochranou UNESCO.

CESTOVNÍ DOKLADY 
Při turistických cestách do Tanzánie je od držitelů cestovních pasů ČR vy-
žadováno vstupní vízum a cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po datu 
ukončení zájezdu. Vízum je udělováno po příletu na letišti na Zanzibaru na 
základě předem vyplněného prohlášení, které obdržíte v letadle nebo po 
příletu na letišti. Pro udělení víza je nezbytné, aby každý cestující měl ve 
svém cestovním dokladu alespoň jednu nepoužitou stranu, vyjma stran 
vyhrazených pro poznámky. Poplatek za jednorázové vstupní vízum po 
příletu je 50 USD/osoba, splatný v hotovosti nebo platební kartou 
(doporučujeme připravit se na obě varianty). Vízový poplatek je po-
vinný pro všechny cestující.

NA CO SE V TANZÁNII MŮŽETE TĚŠIT:
  více než tucet národních parků a desítky zvířecích rezervací, zejména v tzv. severním 

okruhu
  exotická zvířata, zebry, žirafy, opice, stáda slonů, země je domovem tzv. velké pětky: 

slon africký, nosorožec dvourohý, buvol africký, lev, levhart skvrnitý
  mahagonový les plný kapradí a dalších rostlin – prales v národním parku Jozani na 

Zanzibaru
 endemickou, výrazně zbarvenou opici guerézu zanzibarskou 
  stylové ubytování na safari

LÁKÁ LI VÁS AFRICKÁ SAVANA  NESPOUTANÁ JÍZDA D ÍPEM
A MO NOST POZOROVAT DIVOKÁ ZVÍŘATA Z BEZPROSTŘEDNÍ 
BLÍZKOSTI  NÁV TĚVU TANZANIE BYSTE NEMĚLI VYNEC AT. 

Při turistických cestách do Tanzánie je od držitelů cestovních pasů ČR vy-Při turistických cestách do Tanzánie je od držitelů cestovních pasů ČR vy-
žadováno vstupní vízum a cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po datu žadováno vstupní vízum a cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po datu 
ukončení zájezdu. Vízum je udělováno po příletu na letišti na Zanzibaru na ukončení zájezdu. Vízum je udělováno po příletu na letišti na Zanzibaru na 
základě předem vyplněného prohlášení, které obdržíte v letadle nebo po základě předem vyplněného prohlášení, které obdržíte v letadle nebo po 
příletu na letišti. Pro udělení víza je nezbytné, aby každý cestující měl ve příletu na letišti. Pro udělení víza je nezbytné, aby každý cestující měl ve 
svém cestovním dokladu alespoň jednu nepoužitou stranu, vyjma stran svém cestovním dokladu alespoň jednu nepoužitou stranu, vyjma stran 
vyhrazených pro poznámky. Poplatek za jednorázové vstupní vízum po vyhrazených pro poznámky. Poplatek za jednorázové vstupní vízum po 
příletu je 50 USD/osoba, splatný v hotovosti nebo platební kartou 
(doporučujeme připravit se na obě varianty). Vízový poplatek je po-
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MAPKA OKRU U

Sa ari Selous 
TANZÁNIE  ZANZIBAR

PRO RAM SAFARI

1. DEN: PRAHA – ZANZIBAR
Odlet na Zanzibar charterovým letem s mezipřistáním 
v Hurghadě, ubytování v hotelu Waridi Beach Resort.

2. DEN: ZANZIBAR
Volný den v hotelu pro individuální aktivity.

3. DEN: ZANZIBAR – REZERVACE SELOUS
Odlet ze Zanzibaru kolem 08.00 do rezervace Selous,
která byla zřízena již roku 1905, od roku 1922 nese jmé-
no lovce a znalce africké zvěře Fredericka Selouse. Přílet 
do rezervace kolem 09.00, transfer do kempu, snídaně, 
projížďka po rezervaci a oběd. Po obědě následuje odpo-
lední safari. Večeře a nocleh v kempu. 

4. DEN: REZERVACE SELOUS 
Po snídani celodenní safari s pauzou na oběd přímo 
v rezervaci. Selous je chráněným územím rozkládajícím 
se na jihovýchodě Tanzanie o rozloze kolem 50 000 km2, 
což z něj činí plošně největší africkou rezervaci. Její úze-
mí je pokryto lesnatou savanou, domorodci zvanou mi-
ombo. Z velkých zvířat zde žije například slon africký, pes 
hyenovitý, buvol africký, pakůň žíhaný a buvolec stepní. 
Při velkém štěstí lze spatřit také lvy, levharty a gepardy. 
Rezervací protéká řeka Rufi ji, na jejíchž březích je možno 
pozorovat hrochy a krokodýly. Příjemnou zprávou je, že 
v parku lze vystoupit z auta a pohybovat se po něm pěš-
ky. Večer návrat do kempu, večeře a nocleh.

5. DEN: REZERVACE SELOUS – ZANZIBAR
Po snídani transfer na letiště a odlet zpět na Zanzibar, 
transfer do hotelu Waridi Beach Resort.

6. – 10./11. DEN: ZANZIBAR
Volný čas v hotelu pro individuální aktivity.

11./12. DEN: ZANZIBAR – PRAHA
Ukončení pobytu a transfer na letiště k odletu zpět do 
ČR.

ZANZI AR – REZER A E SELO S  TANZÁNII

TANZÁNIE ZANZIBAR

REZERVACE SELOUS

KOMBINACE S POBYTEM V OTELU WARIDI BEAC  

WARIDI BEACH ****

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Zelení obklopený resort s přátelskou atmosférou se na-
chází u pěkné široké pláže v letovisku Pwani Mchangani. 
Dvoupatrové bílé budovy ukrývají 62 útulných pokojů, 
vybavených s ohledem na pohodlí klientů. Těšit se mů-
žete na místní speciality a  také na italskou kuchyni; 
resort je totiž spravován italským managementem. Pláž 
u resortu  je písčitá, poskytuje zdarma lehátka a sluneč-
níky, plážový bar, animační programy, plážový volejbal, 
vodní sporty, aerobic, stolní tenis, kulečník, fi tness, půj-
čovnu kol.
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

9 190 K
Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 81 990 74 890 - 81 890 73 990 - 77 290 72 990 - 75 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 66 490 60 690 - 66 390 59 990 - 62 690 59 190 - 60 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 68 090 62 190 - 67 990 61 490 - 64 190 60 590 - 62 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 69 790 63 690 - 69 690 62 890 - 65 790 62 090 - 63 990

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakul-
tativní služby, vstupní vízum 50 USD/osoba splatné po 
příletu na letišti ve Stone Town, pobytová taxa 1 USD/
osoba/den splatná na místě v hotelu a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Během safari doprovod an-
glicky hovořícího průvodce. Doporučujeme vzít s sebou 
dalekohled.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Zanzibar – Praha v turistické tří-
dě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, letecká 
doprava Zanzibar – Selous – Zanzibar, 3denní safari s pl-
nou penzí a ubytováním na 2 noci v kempu Africa Safari 
Selous, program dle popisu, zbývající noci v hotelu Waridi 
Beach s programem Soft All Inclusive, služby česky nebo 
slovensky hovořícího průvodce (během safari anglicky 
hovořící průvodce), transfery z/na letiště v cíli zájezdu, 
transfery v rámci uvedeného programu, povinné pojiš-
tění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

DENNÍ LETECK  SAFARI KOMBINOVAN  S POBYTEM U MOŘE

Havana popis

VÍTEJTE 

V NEJVĚTŠÍ REZERVACI 

AFRIKY, O ROZLOZE 

VĚTŠÍ NEŽ ČECHY

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

9 190 K
Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd 
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019

dě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, letecká 
doprava Zanzibar – Selous – Zanzibar, 3denní safari s pl-doprava Zanzibar – Selous – Zanzibar, 3denní safari s pl-
nou penzí a ubytováním na 2 noci v kempu Africa Safari nou penzí a ubytováním na 2 noci v kempu Africa Safari 
Selous, program dle popisu, zbývající noci v hotelu Waridi 
Beach s programem Soft All Inclusive, služby česky nebo 
slovensky hovořícího průvodce (během safari anglicky 
hovořící průvodce), transfery z/na letiště v cíli zájezdu, 
transfery v rámci uvedeného programu, povinné pojiš-
tění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
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KOMBINACE S POBYTEM V OTELU PARADISE BEAC  RESORT 

PARADISE BEACH RESORT ****

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Suite: 1-11-112-111

Jednodušší prázdninový resort s rodinnou atmosfé-
rou byl vybudován v africkém stylu a s respektem 

k životnímu prostředí. Hotel nabízí řadu sportovních 
a zábavních aktivit, ale i prostor pro ničím nerušený 
odpočinek. K dispozici je wellness centrum a  za ná-
vštěvu stojí restaurace s výhledem na Indický oceán. 
Hotel doporučujeme všem věkovým kategoriím.

Okruh severní Tanzánií 
TANZÁNIE  ZANZIBAR

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ZANZIBAR
Odlet z Prahy, přílet na Zanzibar a transfer do hotelu Sha-
ba Boutique ve Stone Town. 

2. DEN: ZANZIBAR – ARUSHA
Po brzké snídani transfer na letiště a odlet do Arushy, kde 
vás vyzvedne džíp a odveze do kempu Africa Safari Lake 
Manyara, prostorné a pohodlné lodge s plnou penzí.

3. DEN: ARUSHA – LAKE NATRON
Přesun k Natronskému jezeru, jednomu z nejpodivnějších 
míst na zemi. Když totiž v Jezere Natron zemře zvíře, je 
zachováno v podobě, která připomíná zkamenělinu. To je 
dáno vysokým obsahem uhličitanu sodného, který fun-
guje jako konzervant. Rozkládá se na hranici s Keňou na 
severovýchod od rezervace Ngorongoro a je nejvýznam-
nějším místem na světě pro páření plameňáků. Večer od-
jezd do kempu Africa Safari Lake Natron, večeře a nocleh.

4. DEN: LAKE NATRON – SERENGETI
Přesun do NP Serengeti, největšího národního parku 
Tanzanie. Jeho název je odvozen z masajského slova 
"serengit" a znamená nekonečné planiny. Travnatou sa-
vanu střídají kopcovité oblasti, močály, akáciové porosty 
a protékají tudy řeky Grumeti a Mbalangeti. Na území 
téměř 15 000 km2 žije více než 70 druhů větších savců 
a asi 500 druhů ptáků. Výčet zvěře pasoucí se na zdej-
ších pláních je opravdu dlouhý, namátkou zmiňme tře-

ba pakoně, zebry, buvoli, gazely, antilopy, lvi, gepardy, 
levharty, hyeny, šakali, slony, žirafy a spousty dalších. 
Mezi parky Serengeti a Masai Mara probíhá velká mi-
grace zvěře kvůli střídání období dešťů a sucha, která 
zvířata nutí neustále hledat potravu a vodu. Ubytování 
v kempu Africa Safari Serengeti North.

5. DEN: SERENGETI
Po vydatné snídani vás čeká celodenní safari, večer uby-
tování v kempu Africa Safari Serengeti Central.

6. DEN: SERENGETI – NGORONGORO
Přesun do oblasti jezera Manyara a kráteru Ngorongoro. 
Ten byl vytvořen v důsledku exploze sopky a násled-
ným propadem jejího vrcholu, při němž vznikl kráter 
s jedinečným ekosystémem. Celoroční zdroj vody a pas-
tvy zajišťuje, že zvířata nemigrují a zůstávají v kráte-
ru, známém pro největší koncentraci velkých savců na 
světě. Vyskytují se tu také všichni členové velké pětky 
– slon, buvol, levhart, lev i ohrožený nosorožec. Večer 
ubytování v kempu Africa Safari Lake Manyara.

7. DEN: NGORONGORO – ARUSHA –ZANZIBAR
Transfer na letiště v Arushi a odlet zpět na Zanzibar. Pře-
jezd do hotelu Paradise Beach Resort.

8. DEN - 9./10./11. DEN: ZANZIBAR
Volné dny v hotelu.
9./10./11./12. DEN: ZANZIBAR – PRAHA
Transfer na letiště ve Stone Town a odlet zpět do ČR.

ZANZI AR – AR SHA – LAKE NATRON – SEREN ETI – N ORON ORO 

ODDECH 

U MOŘE

I DOBRODRUŽNÉ

SAFARI

TANZÁNIE
ZANZIBAR

ARUSHA

NATRONSKÉ JEZERO

SERENGETI

NGORONGORO

KOMBINACE S POBYTEM V OTELU PARADISE BEAC  RESORT 

PARADISE BEACH RESORT ****

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Suite: 1-11-112-111
OBSAZENOST POKOJŮ

 1-11-112-111
OBSAZENOST POKOJŮ

Jednodušší prázdninový resort s rodinnou atmosfé-
rou byl vybudován v africkém stylu a s respektem 

k životnímu prostředí. Hotel nabízí 
a zábavních aktivit, ale i prostor pro ni
odpočinek. K dispozici je wellness centrum a  za ná-
vštěvu stojí restaurace s výhledem na Indický oceán. 
Hotel doporučujeme všem věkovým kategoriím.
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MAPKA OKRU U

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K
Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd listopad 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 98 990 96 790 96 790 99 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 80 190 78 490 78 490 80 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 82 190 80 390 80 390 82 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 84 190 82 290 82 290 84 690

a

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakul-
tativní služby, vstupní vízum 50 USD/osoba splatné po 
příletu na letišti ve Stone Town, pobytová taxa 1 USD/
osoba/den splatná v hotelu na Zanzibaru a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Během safari doprovod an-
glicky hovořícího průvodce. Doporučujeme vzít s sebou 
dalekohled.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Zanzibar – Praha v turistic-
ké třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, 
letecká doprava Zanzibar – Arusha – Zanzibar, 1 noc 
v hotelu Shaba Boutique ve Stone Town se snídaní, 
5denní safari s plnou penzí a ubytováním na 5 nocí 
v kempech Africa Safari, program dle popisu, zbýva-
jící noci v hotelu Paradise Beach Resort s programem 
All Inclusive, služby česky nebo slovensky hovořícího 
průvodce (během safari v Tanzanii anglicky hovořící 
průvodce), transfery z/na letiště v cíli zájezdu, transfery 
v rámci uvedeného programu, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

DENNÍ LETECK  SAFARI KOMBINOVAN  S POBYTEM U MOŘE

TANZÁNIE
ZANZIBAR

ARUSHA

NATRONSKÉ JEZERO

SERENGETI

NGORONGORO
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BEJRÚT

TRIPOLIS

Středozemní moře

SÝRIE

LIBANON

LIBANONLIBANON

Měna: Libanonská libra (LBP)
Časový posun: +1 hodiny, v době platnosti letního času +2 hodiny
Hlavní město: Bejrút
Telefonní předvolba: +961
Velvyslanectví České republiky: Embassy of the Czech Republic 17, 419th road 
(St. Bechara Church Street), 21007 Baabda
Telefon: 00961-(0)5-929-010/011/012/013
Fax: 00961-(0)5-922-120
E-mail velvyslanectví: beirut@embassy.mzv.cz, consulate.beirut@embassy.mzv.cz 
(pro spojení s konzulárním úsekem)
V případě nouze či ohrožení českých občanů lze volat na mobilní číslo:
00961-(0)3-332-291
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 8.00 – 16.15 
Web: www.mzv.cz/beirut

Libanon, ofi ciální název Libanonská republika, je stát (a stejnojmenné pohoří) na Blízkém Vý-
chodě, při východním pobřeží Středozemního moře. Hraničí na východě se Sýrií, na jihu s Iz-
raelem. Tato malá hornatá země ležící ve východním středomoří, pobřežní hranice je dlouhá 
225 km. Ačkoliv se země nachází u moře a nedaleko je syrská poušť, v  libanonském pohoří 
jsou v zimě vhodné podmínky pro lyžování, hlavně díky až 3 000 metrů vysokým horám. Tento 
hornatý pás se dělí na pohoří Libanon a Antilibanon. První z nich leží rovnoběžně s pobřežím 
v celé jeho délce. Antilibanon se táhne podél hranice se Sýrií. Zasněžené hory daly zemi také 
jméno (aramejské slovo laban znamená „bílý“). V pohořích Libanon a Antilibanon, rozdělených 
úrodným údolím Bikáa se vyskytují vzácné a  chráněné zbytky cedrových lesů. Libanonu se 
i proto říká země cedrů a cedr je zobrazen na státní vlajce. Více než polovina území je položena 
v nadmořské více výše než 1 000 metrů.
Od pravěku, přes fénickou, řeckou, římskou, byzantskou, arabskou, křižáckou, mame-
luckou, tureckou a francouzskou éru až do dnešních dnů každá z kultur zde zanechala 
své stopy. Většina starých obchodních měst v Libanonu byla založena na pobřeží před 
několika tisíci lety již za Féničanů. Navštivte s námi hlavní město Bejrút, 
5 000 let starý Byblos, Bšarré, Deir el Kamar nebo Anjar, postave-
ný umajjovskými chalífy podle římských vzorů – města, která se 
můžou pochlubit kláštery i starověkými stavbami, z nichž mnohé 
jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  

NA CO SE  MŮŽETE TĚŠIT:

 nádherné pláže s výhledem na skály
 mnoho kulturních a historických památek, 
 magické město Bejrút
  nejdéle obydlené místo světa – město Byblos
  svaté údolí Kadíša na severu Libanonu s tejemnými kláštery, které byli útočištěm křesťa-

nů od 5. století n. l.
  vzácné cedrové lesy – nejstarší stromy zde rostou přes tisíc let
  fotogenický vodopád v Baatara Gorge, který protéká skrz stropy krasových jeskyní
  údolí Bikáa sevřené pohořími Libanon a Antilibanon

Od pravěku, přes fénickou, řeckou, římskou, byzantskou, arabskou, křižáckou, mame-Od pravěku, přes fénickou, řeckou, římskou, byzantskou, arabskou, křižáckou, mame-
luckou, tureckou a francouzskou éru až do dnešních dnů každá z kultur zde zanechala 
své stopy. Většina starých obchodních měst v Libanonu byla založena na pobřeží před 

Od pravěku, přes fénickou, řeckou, římskou, byzantskou, arabskou, křižáckou, mame-Od pravěku, přes fénickou, řeckou, římskou, byzantskou, arabskou, křižáckou, mame-
luckou, tureckou a francouzskou éru až do dnešních dnů každá z kultur zde zanechala 
své stopy. Většina starých obchodních měst v Libanonu byla založena na pobřeží před 

ZEMĚ LE ÍCÍ NA ÚZEMÍ STAROVĚK  F NICIE  
STOJÍ JISTĚ ZA POZORNOST DÍKY PŘÍRODNÍM KRÁSÁM 
A ISTORICK M PAMÁTKÁM. 

5 000 let starý Byblos, Bšarré, Deir el Kamar nebo Anjar, postave-
několika tisíci lety již za Féničanů. Navštivte s námi hlavní město Bejrút, několika tisíci lety již za Féničanů. Navštivte s námi hlavní město Bejrút, 
5 000 let starý Byblos, Bšarré, Deir el Kamar nebo Anjar, postave-5 000 let starý Byblos, Bšarré, Deir el Kamar nebo Anjar, postave-

CESTOVNÍ DOKLADY

Při turistických cestách do Libanonu je vyžadováno vstupní vízum (vyřizuje se na letišti po pří-
letu, zdarma – pouze vyplnění příletové karty). Držitelé cestovních dokladů jiných států než ČR 
jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.
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MAPKA OKRU U hem cesty zastávka v městečku Deir el Kamar, kde se 
nachází Fakhredinova mešita a  emírovy paláce ze 17. 
století. Krajinou pohoří budete pokračovat do Beiteddi-
ne. Jméno Beiteddine nese jak malebná vesnička, tak 
i úchvatný palác z 18. a 19. století, který architektonicky 
propojuje arabské tradice a italské baroko. Nadchne vás 
jak vnitřní dekorace budovy, tak i  její terasy osázené 
topoly a květinami. Ve spodní části paláce naleznete by-
zantské mozaiky pocházející z kostela, který zde stával. 
Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

8. DEN: BAALBECK – KSARA – ANJAR
Po snídani odjezd do údolí Beqaa, kde se dostanete 
k těm největším historickým památkám na světě. Čeká 
vás prohlídka islámského města Anjar, jediného takové-
ho města na území Libanonu. Anajr byl postaven stavi-
telem al-Walidem v letech 705–715. Cestou do Baalbecku 
se zastavíte ve výrobně vín Ksara, kde ochutnáte nejkva-
litnější libanonská vína. Cesta pokračuje do Baalbecku, 
kde se nachází chrámový komplex bohů Jupitera a Bak-
cha a bohyně Venuše. Tato stavba byla považována za 
jeden ze sedmi divů světa zejména díky svým terasám 
sestaveným z kamenných kvádrů, jejichž váha je více jak 
1000 tun. Komplex vás ochromí svoji zachovalostí a roz-

Os anskou říší kříže  kráže  ***

LIBANON   ROUNDTOUR

PRO RAM OKRU U

1.DEN: PRAHA – BEJRÚT
Ve večerních hodinách odlet do Bejrútu přes Istanbul 
s leteckou společností Turkish Airlines.

2. DEN: BEJRÚT
V  ranních hodinách přílet do Bejrútu – hlavního a  nej-
většího města Linanonu. Transfer do hotelu, ubytování, 
volný program, večeře, nocleh.

3. DEN: BEJRÚT – SIDÓN – TYRE 
Po snídani odjezd na návštěvu jižního Libanonu. Cesta 
vede přes Damour, městečko ležící 12 kilometrů jižně 
od Bejrútu čítající převážně křesťanské obyvatelstvo. 
Prohlídka jižní části Libanonu začíná ve městě Sidón, 
důležitém obchodním a  administrativním centru země. 
Dominantou Sidonu je hrad Crusader, odkud se nabí-
zí jedinečný výhled na tamní přístav. Staré město se 
stále pyšní svými úzkými uličkami a  souky (trhy), jež 
si uchovaly své středověké rysy. Historii města pozna-
menalo zemětřesení v  roce 551 a  opakované dobývání 
a drancování v 7. až 13. století. Cesta pokračuje do Tyre, 
starověkého fénického města, které bývalo dříve ostro-
vem. Hlavními zajímavými místy jsou Arc de Triumph, 
Hippodrome a výkop, který přivedl k mistrovským dílům 
z dob Křižáků, Římanů, Řeků a byzantské éry. Návrat do 
hotelu v Bejrút, večeře, nocleh.

4. DEN: BEJRÚT – HARISSA – BYBLOS
Po snídani prohlídka hlavního města Libanonu – Bejrútu. 
Během prohlídky budete mít možnost spatřit dominanty 
tohoto obchodního, bankovního a také kulturního centra 
Libanonu. Spatříte Holubí skály, projdete se po pobřežní 
třídě, v centru pak budete mít možnost shlédnout nej-
větší rekonstrukční projekt na světě a navštívit a Národ-
ní muzeum. Cesta pokračuje do Harissy, kde lanovkou 
vyjedete až ke svaté soše Notre Dame a kde se nabídne 
až dechberoucí výhled na Jounieh (turistické letovisko 
ležící asi 16 km severně od Bejrútu) a Bejrút. V  odpo-
ledních hodinách pokračujete do Byblosu, nejstaršího 
města na světě, které je nepřetržitě obýváno 5 000 let. 
V Byblosu spatříte tamní citadelu, kostel sv. Jana i zdejší 
starý přístav. Ve večerních hodinách návrat do hotelu, 
nocleh.

5. DEN: BŠARRÉ – CEDARS – QOZHAYA
Po snídani odjezd do města Bšarré, ležícího v nadmoř-
ské výšce 1 400 m. Poloha z oblasti se stejnojmenným 
hlavním městem dělá oblíbené letovisko k provozování 
zimních sportů. Navštívíte cedrový les čítající na 
300 cedrových stromů. Tento úkaz byl známý 
již ve středověku. Samotní Kanaánci (oby-
vatelé Předního východu, kteří žili před 
tisíci lety a dle biblického příběhu byli 
vyhlazeni Izraelity), Egypťané i Féniča-
né používali cedrové dřevo k výstavbě 

Anjar Harissa – svatá soška Notre Dame Baalbeck

E R T – SID N – TYRE – HARISSA – Y LOS – ŠARR  – EDARS – OZHAYA 
– EITA ROTTOES – FA RA – EIT MERY – DEIR EL KAMAR – EITEDDINE – 

AAL E K – KSARA – AN AR – E R TO

LIBANON 

– KOUZELNÁ ZEMĚ 

S OBROVSKOU 

HISTORIÍ

BEJRÚT

BEITEDDINE

DEIR AL KAMAS

BYBLOS

TRIPOLIS

HARRISSA

JEITA BAIT 
MERG

BAALBEK

QOZHAYA
BCHARREH
CEDARS

SIDON

Středozemní moře

TYRE

KSARA
ANJAR

FAGRA

chrámů a lodí. Můžete vidět klášter sv. Antonia Qozhayi, 
ležícím v údolí Qadisha, obklopeném jeskyněmi a skal-
natými útvary, jež byly od 3. století před Kristem až do 
římského období obývány. Celé údolí je obklopeno jes-
kynními kaplemi, poustevnami i kláštery vytesanými ze 
skály. Návrat do hotelu v odpoledních hodinách, nocleh.

6. DEN: JEITA GROTTOES – FAQRA – BEIT MERY
Návštěva jeskynního komplexu Jeita. Jedná se o  dvě 
spojené vápencové jeskyně o celkové délce přes 9 km, 
které vznikly dlouhodobým přírodním procesem trvají-
cím tisíce let. Čeká vás pěší výstup k horní jeskyni, od-
kud pak vede lanovka ke spodní části, kde poplujete na 
loďce vnitřním jezírkem. Následuje odjezd na pohoří až 
k Faqře, s nejvýše položenými římskými památkami na 
světě. Cesta pokračuje skrz místní vesničky Kfarbedian, 
Bickfaya směrem k Broumana až dorazíte k turistickému 
letovisku Beit Mery, kde vás čeká návštěva ruin fénic-
kých a  římských klášterů. Během cesty zpět do hotelu 
můžete pozorovat římský akvadukt poblíž turistického 
letoviska Mkalles. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

7. DEN: DEIR EL KAMAR – BEITEDDINE
Po snídani odjezd do pohoří Chouf jižně od Bejrútu. Bě-
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 090 K
Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 38 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 30 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 31 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 32 690

a

Deir el Kamar Návštěva jeskynního komplexu Jeita Grottoes Mezze

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalo-
gu), vízum (zdarma, vyřízení na v destinaci na letišti na 
základě vyplněné vstupní kartičky), fakultativní služby, 
vstupy do památek. Spropitné.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, 7 nocí ve 3* hotelech s polopenzí, 
popsaný program s výjimkou fakultativních služeb, služ-
by 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.

DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD  POZNEJTE PŘÍRODU A ISTORICK  PAMÁTKY LIBANONU

lohou, stejně tak jako nádhernými kamennými reliéfy 
či sloupovím přesahujícím výšku 20 metrů. Návrat do 
hotelu, večeře, nocleh.

9. DEN: BEJRÚT – PRAHA
V  brzkých ranních hodinách transfer na letiště a  odlet 
zpět do Prahy s leteckou společností Turkish Airlines přes 
Istanbul.

UPOZORNĚNÍ

Změna v programu vyhrazena. Minimální počet účastní-
ků je 20 osob. Ubytování během okruhu ve 3* hotelech, 
stravování dle programu. Dále jsme chtěli klienty infor-
movat o doporučeném spropitném během poznávacích 
zájezdů: Spropitné je v arabských zemích naprosto běžné 
a je považováno za samozřejmou 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. I přesto si však dovolujeme vás informovat o výši 
doporučeného spropitného v průběhu vašeho poznávací-
ho zájezdu. Osmanskou říší křížem krážem: 35 USD

Bejrút – v popředí Holubí skály
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Perský záliv

Ománský záliv

SPOJENÉ ARABSKÉ
EMIRÁTY OMÁN

SAÚDSKÁ ARÁBIE

Al-Ain

Abu Dhabi

Dubaj
Sharjah

Ajman
Ras Al Khaimah

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG V ZIMĚ K MOŘI

SAE SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Měna: Emirátský dirham (AED)
Časový posun: +2 hodiny, v době platnosti letního času +3 hodiny
Hlavní město: Abú Dhabí
Telefonní předvolba: +971
Velvyslanectví České republiky: Embassy of the Czech Republic Marina Village, Villa 
A09, Breakwater Area Abú Dhabí, tel.: 00971-2-678-2800, fax: 00971-2-679-5716
E-mail velvyslanectví: abudhabi@embassy.mzv.cz, consulate_abudhabi@mzv.cz 
(pro spojení s konzulárním úsekem)
V případě nouze či ohrožení českých občanů lze volat na mobilní číslo:
00971-50-662-89-20
Úřední hodiny pro veřejnost: neděle – středa 9.00 – 16.00, čtvrtek 9.00 – 15.00 
Web: www.mzv.cz/abudhabi

Spojené arabské emiráty (SAE) jsou federací sedmi konstitutivních emirátů (Abú Dhabí, Dubai, 
Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah a Umm al-Quwain) a leží v jihovýchodní části Arab-
ského poloostrova. Ze západu je omývají teplé vody Perského zálivu a z východu Ománský 
záliv. Sousedí se třemi státy, Saudskou Arábií z jihozápadu, Ománem z východu a Katarem ze 
západu a jejich rozloha činí zhruba 83 600 km2. Většinu území zabírá poušť, která je uměle 
vytlačována stavebními úpravami a technickým pokrokem.
Do poloviny 19. století zde bylo hlavním zdrojem obživy lov perel, ryb a obchod s kořením. 
Hospodářství doznalo proměny poté, kdy vznikla v Abú Dhabí (kolem roku 1930) první ropná 
společnost a roku 1962 byl zahájen vývoz ropy. Díky exportu ropy počala nová éra masivní vý-
stavby budov a celkové zlepšování úrovně života. Spojené Arabské Emiráty se tak staly jedním 
z nejbohatších států světa.
Budete uchváceni nejmodernější architekturou metropolí Abú Dhabí a Dubaje s nejvyššími 
mrakodrapy světa. V Dubaji můžete nakoupit v největší obchodní galerii světa, navštívit nej-
vyšší budovu světa, pokochat se světelnou show fontán a v krytém lyžařském areálu Ski Dubai 
si během dovolené můžete i skvěle zalyžovat.

CESTOVNÍ DOKLADY
Pro vstup do SAE je vyžadován cestovní pas s minimální zbývající platností v délce 6 měsí-
ců. Na základě Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízo-
vé povinnosti pro krátkodobé pobyty mohou držitelé cestovních, diplomatických i služebních 
pasů ČR od pobývat na území SAE bez víza po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 
180 dnů. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečného pobytu. Překročení 
povolené délky pobytu je penalizováno. Cestuje-li dítě do 18 let s rodičem jiného jména, je 
nutné doložit kopii rodného listu dítěte v angličtině. Cestuje-li dítě do 18 let s prarodiči nebo 
jinými osobami, je nutné doložit podepsané prohlášení jednoho z rodičů, že s danou osobou 
může cestovat (souhlas rodiče v angličtině s uvedením telefonního čísla). Při cestách do SAE je 
dále vyžadováno cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu.

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační poplatek 1 990 Kč 
(není-li v ceníku uvedeno jinak).

MÍSTO  KDE NIC NENÍ NEMO N  A NÁV TĚVA JE ZÁ ITKEM NA CEL  
IVOT. NAJDETE TADY UMĚL  OSTROVY  OBŘÍ ZÁBAVNÍ PARKY  NEJDRA Í 
OTEL SVĚTA. V EC NO JE TADY VĚT Í  ROZLE LEJ Í A LUXUSNĚJ Í...

NA CO SE  MŮŽETE TĚŠIT: 

 nádherné písečné pláže a průzračné moře
 tradiční místní pokrmy, které pramení z blízkovýchodní a asijské kuchyni
 muzea, trhy a největší nákupní centrum světa Dubai Mall 

s 1 200 obchody a 120 restauracemi
 nejvyšší budovu světa Burdž Chalífa vysokou 828 metrů,  ve které je 57 výtahů
 zvlněné písečné duny v poušti

Pro vstup do SAE je vyžadován cestovní pas s minimální zbývající platností v délce 6 měsí-Pro vstup do SAE je vyžadován cestovní pas s minimální zbývající platností v délce 6 měsí-
ců. Na základě Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízo-
vé povinnosti pro krátkodobé pobyty mohou držitelé cestovních, diplomatických i služebních 
pasů ČR od pobývat na území SAE bez víza po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 
180 dnů. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečného pobytu. Překročení 
povolené délky pobytu je penalizováno. Cestuje-li dítě do 18 let s rodičem jiného jména, je 
nutné doložit kopii rodného listu dítěte v angličtině. Cestuje-li dítě do 18 let s prarodiči nebo 
jinými osobami, je nutné doložit podepsané prohlášení jednoho z rodičů, že s danou osobou jinými osobami, je nutné doložit podepsané prohlášení jednoho z rodičů, že s danou osobou 
může cestovat (souhlas rodiče v angličtině s uvedením telefonního čísla). Při cestách do SAE je může cestovat (souhlas rodiče v angličtině s uvedením telefonního čísla). Při cestách do SAE je 

 nejvyšší budovu světa Burdž Chalífa vysokou 828 metrů,  ve které je 57 výtahů
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ 

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ČR – DUBAJ
Odlet z ČR do SAE, transfer do hotelu.

2. DEN: DUBAJ – PŮLDENNÍ VÝLET A VEČEŘE NA LODI 
DHOW
Po snídani odjezd na půldenní prohlídku Dubaje. Výlet 
začíná jízdou na uměle vybudovaný palmový ostrov Ju-
meirah až k hotelu Atlantis The Palm, krátká zastávka na 
fotografování. Pokračuje se k mešitě Jumeirah, přejezd 
do centra a do staré části Dubaje, cestou projedete ko-
lem Burj Khalifa, nejvyšší budovy světa. Prohlídka muzea 
ve středověké pevnosti Al-Fahidi. Přejezd lodičkou abra 
přes záliv Dubai Creek do části Deira, návštěva světozná-
mých trhů se zlatem a kořením a obchodu se suvenýry. 
Prohlídka Dubaje bude zakončena zastávkou na fotogra-
fování ikonického hotelu Burj Al Arab. Návrat do hotelu. 
Ve večerních hodinách odjezd na večeři na tradiční dře-
věné lodi dhow. Během pomalé plavby po zálivu Dubai 
Creek můžete obdivovat krásy noční Dubaje. 

3. DEN: DUBAJ – (BURJ KHALIFA) – DESERT SAFARI
Snídaně, volné dopoledne. Fakultativně možnost ná-
vštěvy nákupního centra Dubai Mall a  zajištění vstu-
penek na vyhlídkovou terasu Burj Khalifa ve 124. patře. 
Odpoledne výlet Desert Safari. Odjezd terénními vozy do 
pouštní oblasti, kde si užijete dobrodružnou jízdu po pí-
sečných dunách. Po západu slunce si v pouštním kempu 
vychutnáte tradiční arabskou večeři barbecue a nebude 
chybět malování hennou či jízda na velbloudovi. Návrat 
do hotelu v nočních hodinách.

4. DEN: DUBAJ – DIBBA (OMAN) – MUSANDAM
Po snídani odjezd do přístavu Dibba, ležícího v  Omán-
ském zálivu a  tvořícího rozhraní mezi Ománem a  SAE. 
Během cesty, kdy se vám nabízí úchvatné pohledy na 
emiráty Sharjah, Umm Al Quwain a  Ras Al Khaimah, 
pojedete přes hory a  přes ománský Musandam až do-
jedete do Dibby, kde se nalodíte na tradiční ománskou 
dřevěnou loďku vyrobenou v typickém beduínském sty-
lu. Plavba kolem vesničky Haffa s možností koupání na 
nádherné pláži a zastávka s možností potápění a šnor-
chlování, následována typickým obědem. Během plavby 
spatříte nádherné scenérie čítající pohoří i vesnice.

5. DEN: DUBAJ – ABÚ DHABI
Snídaně, volné dopoledne. Odpoledne přejezd do Abú 
Dhabí a ubytování v hotelu.

6. DEN: ABÚ DHABI – PŮLDENNÍ VÝLET – VOLNO
Po snídani odjezd na půldenní prohlídku Abú Dhabi. Od-
poledne volno nebo možnost účasti na některém z  fa-
kultativních výletů.

7. DEN: ABÚ DHABI
Snídaně, volný den. Možnost účasti na některém z fakul-
tativních výletů.

8. DEN: ABÚ DHABI – DUBAJ – ČR
Snídaně a ukončení pobytu. Dle letového řádu transfer 
na letiště v Dubaji a odlet zpět do ČR.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu jsou 2 osoby. Minimální počet účast-
níků pro realizaci zájezdu s  českým nebo slovenským 
průvodcem je 10 osob. 

Dubaj ****+ Abu Dhabi ***** + Oman

Dubaj – loď dhow

Dubaj – Burj Khalifa Abú Dhabi

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 190 K

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, ubytování dle programu (4 noci 
v  hotelu Goldstate 4* v  Dubaji, 3 noci v  hotelu Grand 
Millenium Al Wahda 5* v Abú Dhabi), stravování dle pro-
gramu (7× snídaně, 2× večeře včetně nealkoholických ná-
pojů), vstupné dle programu, služby anglicky hovořícího 
průvodce/doprovodu (během plaveb a  safari je delegát 
k dispozici na telefonu), po celou dobu pobytu je k dis-
pozici dále i česky hovořící delegát, transfery z/na letiště 

v cíli zájezdu a transfery dle programu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, alko-
holické nápoje a další nápoje nezahrnuté u stravování, 
spropitné, pobytová taxa dle kategorie hotelu platná pro 
emirát Dubaj a Abú Dhabi (taxa je splatná v  hotovosti 
na recepci).

Z
Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní a polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 37 190 - 38 690 37 190 37 190 - 38 690 37 190 - 38 690 37 190 - 38 690 37 190 - 40 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 30 190 - 31 390 30 190 30 190 - 31 390 30 190 - 31 390 30 190 - 31 390 30 190 - 32 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 30 890 - 32 190 30 890 30 890 - 32 190 30 890 - 32 190 30 890 - 32 190 30 890 - 33 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 31 690 - 32 890 31 690 31 690 - 32 890 31 690 - 32 890 31 690 - 32 890 31 690 - 34 590
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ 

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ČR – DUBAJ – RAS AL-KHAIMAH
Odlet z ČR do SAE, transfer do hotelu v Ras Al-Khaimah.

2. DEN: RAS AL-KHAIMAH – VÝLET NA LODI DHOW
Po snídani odjezd do Ománského města Khassab, kde se 
nalodíte na tradiční dřevěnou loďku vyrobenou v typic-
kém beduínském stylu. Během plavby spatříte nádherné 
scenérie čítající pohoří, fjordy and nádherné pláže. Za-
stávka s možností potápění a šnorchlování, následována 
typickým obědem. Budete mít také možnost pozorovat 
delfíny. 

3. DEN: RAS AL-KHAIMAH – AL-AIN
Po snídani odhlášení z hotelu a transfer do Al-Ain. Pro-
hlídka města, při které navštívíte pevnost AL-Jahili, me-
šitu Šejka Zajeda nebo oázu Al-Ain. Prohlídka trvá oko-
lo 2 hodin. Poté transfer do hotelu v Al-Ain, ubytování 
a nocleh.

4. DEN: AL AIN – ABÚ DHABI – DUBAJ
Po snídani odhlášení z hotelu a odjezd na celodenní pro-
hlídku Abú Dhabi. Během výletu uvidíte to nejzajímavěj-
ší, co může toto město nabídnout – moderní architektu-
ru, tradiční umění i nádherné zahrady. Transfer do hotelu 
v Dubaji, ubytování a nocleh.

5. DEN: DUBAJ 
Po snídani odjezd na prohlídku Dubaje, kdy máte mož-
nost poznat jak moderní tvář Dubaje, tak i tradiční čtvrti. 
Výlet začíná jízdou na uměle vybudovaný palmový os-
trov Jumeirah až k hotelu Atlantis The Palm, kde bude 
krátká zastávka na fotografování. Pokračuje se k mešitě 
Jumeirah, která je oblíbeným cílem fotografů a zároveň 
jedinou mešitou v Dubaji přístupnou i nemuslimům. Po 
Sheikh Zayed Road, lemované dubajskými mrakodrapy, 
přejezd do centra a dále do staré části Dubaje. Cestou 
projedete kolem Burj Khalifa, nejvyšší budovy světa 
(možnost individuální návštěvy další den). Prohlídka 
muzea ve středověké pevnosti Al-Fahidi. Přejezd lodič-
kou abra přes záliv Dubai Creek do části Deira, návštěva 
světoznámých trhů se zlatem a  kořením a obchodu se 
suvenýry. Prohlídka Dubaje bude zakončena zastávkou 
na fotografování ikonického hotelu Burj Al Arab. Nocleh 
v hotelu.

6. DEN: DUBAJ –  VOLNÝ DEN
Snídaně, volný den. Možnost účasti na některém z  fa-
kultativních výletů, možnost návštěvy nákupního centra 
Dubai Mall a zajištění vstupenek na vyhlídkovou terasu 
Burj Khalifa ve 124. patře. Nocleh v hotelu.

7. DEN: DUBAJ –  VOLNÝ DEN
Snídaně, volný den. Možnost účasti na některém z  fa-
kultativních výletů, možnost návštěvy nákupního centra 
Dubai Mall a zajištění vstupenek na vyhlídkovou terasu 
Burj Khalifa ve 124. patře. Nocleh v hotelu.

8. DEN: DUBAJ – ČR
Snídaně a ukončení pobytu. Dle letového řádu transfer 
na letiště v Dubaji a odlet zpět do ČR.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu je 20 osob. 

Oman – výlet na lodi dhow

Abú Dhabi Dubaj – ikonický hotel Burj Al Arab

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K Z

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v  turistické třídě včetně letištních 
a  bezpečnostních poplatků, ubytování dle programu 
(2 noci v hotelu Hilton Garden Inn 4* v Ras Al-Khaimah, 
2 noci v hotelu Ayla 4* v AL-Ain, 4 noci v hotelu Hampton 
by Hilton 3* v Dubaji), stravování dle programu (7× snída-
ně, 1× oběd během plavby), vstupné dle programu, služby 
česky hovořícího průvodce/doprovodu (během plavby je 
delegát k dispozici na telefonu), po celou dobu pobytu je 
k  dispozici dále i  česky hovořící delegát, transfery z/na 

letiště v cíli zájezdu a transfery dle programu, povinné po-
jištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, alko-
holické nápoje a další nápoje nezahrnuté u stravování, 
spropitné, pobytová taxa dle kategorie hotelu platná pro 
emirát Ras Al-Khaimah, Dubaj a Abú Dhabi (taxa je splat-
ná v hotovosti na recepci). Vstupní vízum do Ománu ve 
výši 24 USD za osobu.

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní listopad 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 31 490 - 32 990 31 490 - 32 990 31 490 - 32 990 32990 31 490 - 34 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 25 590 - 26 790 25 590 - 26 790 25 590 - 26 790 26 790 25 590 - 28 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 26 190 - 27 390 26 190 - 27 390 26 190 - 27 390 27 390 26 190 - 29 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 26 790 - 28 090 26 790 - 28 090 26 790 - 28 090 28 090 26 790 - 29 790
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Tichý oceán

Mexický záliv

MEXIKO

GUATEMALA

BELIZE

USA

Cancún

Ciudad
de México

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

Měna: Mexické nové peso (MXN)
Časový posun: -7 hodin
Hlavní město: Ciudad de México
Telefonní předvolba: +52
Velvyslanectví České republiky: Cuvier 22, Col. Nueva Anzures Del. 
Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México
Tel.: +52/55 55 31 25 44 
Web: www.mzv.cz/mexico

VÍTEJTE V MEXIKU! BIENVENIDOS A MÉXICO!
Mexiko – nejvýznamnější stát Střední Ameriky s více než 6 000 let dlouhou historií, plným 
názvem Spojené státy mexické (španělsky Estados Unidos Mexicanos), je federativní republika 
na americkém kontinentě. Geografi cky se nachází drtivou většinou území v Severní Americe, 
geopoliticky bývá ale často řazeno mezi státy Střední Ameriky. Pojem „Mēxihco“ pochází ze 
skupiny jazyků Nahuan, kterými hovořili Aztékové. Mexiko je velká a různorodá země s barvi-
tou kulturou. Nabízí zajímavé památky indiánských dob i ducha koloniálních měst obklopených 
jedinečnou přírodní scenérií: Chichén Itzá, Tulum, Uxmal, Becan, Edzná. Je to země s tajemným 
dobrodružstvím, žhavým rozpáleným sluncem, bohatou indiánskou kulturou i koloniální minu-
lostí. Země bohatá na umělecké a kulturní památky, krásné písčité pláže, křišťálově čisté moře, 
slunce a přívětivé obyvatele. Jistě si zde zamilujete exotickou kuchyni a nápoje, stejně jako 
všudypřítomnou radost ze života. 

Mexiko je zemí kontrastů, báječného jídla a především skvělou destinací pro vaši dovolenou. 

TAJEMNÁ ZEMĚ SE AV M SLUNCEM A KŘI ÁLOVĚ 
IST M MOŘEM. ZEMĚ SOMBRER  PEKELNĚ OSTR  

KUC YNĚ  TE UILY A RU N O NO NÍ O IVOTA.

MEXIKO

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Mexika není od držitelů cestovních pasů ČR vyžadováno 
vstupní vízum. Při příletu do Mexika turisté vyplňují tzv. hraniční průvodku 
(Forma Migratoria Turista). Při pasové kontrole je jim díl „příjezd” odebrán 
a  potvrzený díl „odjezd” odevzdávají při odletu (tuto průvodku musí 
odevzdat všichni, kdo Mexiko opouštějí). Čeští turisté se mohou zdržo-
vat v Mexiku až 180 dní bez víza, mexičtí úředníci vyznačují povole-
nou dobu pobytu na hraniční průvodce a je doporučované si ji ihned 
překontrolovat. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců 
po datu ukončení zájezdu. Držitelé cestovních dokladů jiných států 
jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného vel-
vyslanectví nebo konzulátu. 

UPOZORNĚNÍ
V hotelech v oblastech Cancúnu a Riviera Maya se hradí environmentální 
taxa (cena se pohybuje kolem 25,35 MXN za pokoj a noc).

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 
 Poznejte nejzajímavější architektonické skvosty mayské a aztécké kultury.
  Navštivte mayská města zapsaná na seznamu UNESCO i nejslavnější pyramidu Kukulkána, 

mayského boha slunce a nebes.
 Pokochejte se při projížďce na člunu průzračnou hladinou laguny Bacalar  – druhého největ-

šího jezera v Mexiku.
  Ochutnejte mexickou kuchyni – nachos, quesadillas, hrdlo propalující jalapeño nebo 

i specialitu „pan de cazon“ – žraločí lasagne vyrobené z několika vrstev tortil. 
 Připijte si mexickou tequilou, vyrobenou destilací modré agáve. Nepije se jako u nás se 

solí a citronem, kvalitní tequila se v Mexiku správně pije po malých doušcích a teplá.
Kvalitní zabarvené tequile se říká reposado, nejsou v ní žádné náhražky ani barviva, její 
zlatá barva vznikla díky ročnímu zrání v dubových sudech.
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Za poznání  krás Yucatánu 
 MEXIKO  YUCATÁN   

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – CANCÚN
Odlet z Prahy do Mexika pravidelnou linkou s Air France, 
přivítání na letišti v Cancúnu, transfer do hotelu. Ubyto-
vání a večeře.

2. DEN: CANCÚN – CHICHEN ITZÁ – CENOTE SAMULA – 
MÉRIDA
Okruh začnete krátkou zastávkou v koloniálním městeč-
ku Valladolid s  fotogenickým kostelem, odkud budete 
pokračovat do místní tequilerie s  výkladem a  ochut-
návkou několika druhů tequily. Hřebem dnešního dne 
bude návštěva mystického Chichen Itzá, nejslavnější-
ho, nejlépe zrekonstruovaného a  nejnavštěvovanějšího 
mayského města zapsaného na seznamu UNESCO. Patří 
mezi Sedm novodobých divů světa. Prohlédnete si nej-
slavnější pyramidu Kukulkána (El Castillo), Chrám váleč-
níků (Templo de los Guerreros), Caracol neboli mayskou 
observatoř, hřiště na míčovou hru ( Juego de Pelota) 
a  Cenote Sangrado neboli posvátné cenote, které bylo 
svědkem lidských obětí. Poté se příjemně zchladíte v ce-
note Samula – vápencové jeskyni s křišťálově čistým je-
zírkem a tyrkysovou vodou. Koupání v osvěžující vodě je 
úžasným zážitkem. Přejezd do Meridy, která je hlavním 
městem nejen státu Yucatán, ale co do obchodního vý-
znamu i celého poloostrova. Projdete se po hlavním ná-
městí Plaza de la Constitución, starobylém srdci města, 
jež obklopují nejstarší méridské pamětihodnosti v  čele 

již v  roce 1540. Campeche je výborné místo na ochut-
návání místní speciality „pan de cazon“ – jakési žraločí 
lasagne vyrobené z několika vrstev tortil.

4. DEN: EDZNÁ – BECAN – BACALAR – CHETUMAL
Tento den začnete návštěvou tajemných rozvalin staro-
bylého města Edzná. Město kdysi bývalo významným 
centrem stojícím na hlavní obchodní trase, jež spojovala 
ostatní mayská města ve vysočinách s pobřežními stá-
ty. Nejvýznamnější místní stavbou je Chrám pěti pater 
(Templo de los Cinco Pisos), více než 20 metrů vysoká 
pyramida postavená na vyvýšené základně. Poté se 
přesunete k  dalšímu archeologickému nalezišti Becan. 
Toto město bylo jedno z hlavních center ve státě Cam-
peche. Bylo vystavěno ve stylu Rio Bec, pro který je 
typická vertikální kompozice staveb, masivní „falešné“ 
chrámové věže, nefunkční schodiště ve fasádě deko-
rativního charakteru a  zaoblené rohy. Tyto stavby budí 
pocit monumentálnosti a honosnosti díla. Becan je také 
zajímavý tím, že býval obklopen mohutným ochranným 
vodním příkopem, jediným v mayské oblasti Mexika. To 
si někteří odborníci vykládají jako pozůstatky svědectví 
nekonečných válek mezi městy, jiní zase jako hranici od-
dělující různé společenské vrstvy. Ubytování a nocleh ve 
městě Chetumal.

5. DEN: BACALAR – TULUM – CANCÚN
Dopoledne začnete dvouhodinovou projížďkou na člunu 
po laguně Bacalar, kde se můžete pokochat průzračnou 

Uxmal Campeche

Rozvaliny starobylého města Edzná

Mérida

AN N – HI HEN ITZÁ – ENOTE SAM LA – M RIDA – SOT TA DE PE N 
– MAL – AMPE HE – EDZNÁ – E AN – A ALAR – HET MAL – T L M

s  katedrálou San Idelfonso. Možnost projížďky drožkou 
zvanou „calesa“ po „Paseo de Montejo“, což je široká 
třída, po jejíchž stranách se vyjímají skvostná sídla bo-
hatých méridských rodin. Nocleh v Méridě.

3. DEN: SOTUTA DE PEÓN – UXMAL – CAMPECHE
Druhý den začnete prohlídkou nádherné haciendy Sotu-
ta de Peón. Podniknete hodinový okruh, během kterého 
vám vysvětlí proces výroby textilních vláken z agávy si-
salové, projedete se povozem taženým mulou, navštíví-
te staříka „Maya“ žíjícího zde již několik desítek let a na 
závěr se vykoupete v nádherném cenote Dzul-Ha. Poté 
se přesunete do mayského města Uxmal, kterému se 
velikostí a významem vyrovná pouze Chichen Itzá. Stej-
ně jako ve všech yucatánských městech se i na uxmal-
ských stavbách objevuje na každém kroku děsivá tvář 
boha deště Chaaka. Byla mu zde zasvěcena Pyramida 
kouzelníka. Dále si prohlédnete Nádvoří jeptišek, hřiště 
na pelotu či Palác vládce. Zde navíc můžete vystoupat 
i  na vrchol Velké pyramidy. V podvečer dorazíte do pi-
rátského města Campeche, jež patří mezi jedno z  nej-
krásnějších mexických koloniálních měst a nachází se na 
seznamu UNESCO. Projdete si historickou část města, jíž 
vévodí jedna z nejstarších katedrál v Mexiku, postavená 
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MAPKA OKRU U

EDZNÁ BACALAR

BECAN

MÉRIDA

CHICHÉN 
ITZÁ 

UXMAL

CAMPECHE

CIUDAD
DE MEXICÓ

TULUM

CANCÚN

Cancún Mexická tequila se vyrábí destilací modré agáve Mexická kultura je plná barev

hladinou druhého největšího jezera v Mexiku. Ne nadar-
mo je laguna Bacalar známá také jako Laguna „sedmi 
barev“. Během plavby se bude možné vykoupat v  ce-
note Negro, jehož hloubka dosahuje až 90 metrů, a také 
v Zátoce pirátů (místo, odkud piráti útočili na město Ba-
calar). Okruh zakončíte v  Tulumu, který stojí na útesu 
přímo nad azurovým Karibským mořem, a  který býval 
významným mayským obchodním přístavem. Nabízí 
okouzlující výhled na druhou největší korálovou barié-
ru na světě. Tulum byl zároveň i významným mayským 
duchovním a náboženským centrem. Ve večerních hodi-
nách se přesunete zpět do Cancúnu.

6. – 10. DEN: CANCÚN
Dny volna a odpočinku ve vybraném hotelu v Cancúnu. 
Po náročných dnech strávených cestováním jistě uvítáte 
možnost odpočinout si na místních plážích. K dispozici je 
také možnost zúčastnit se fakultativních výletů.

11. DEN: CANCÚN – PRAHA
Ukončení pobytu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

12. DEN: PRAHA
Přílet do Prahy.

MYSTICKÉ 

PAMÁTKY 

STAROBYLÝCH MAYŮ, 

JESKYNNÍ JEZÍRKA, 

TZV. CENOTE...

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava do Cancúnu v turistické třídě včetně le-
tištních a bezpečnostních poplatků, ubytování na 10 no-
cí (3 noci během okruhu v 3* hotelech, 7 nocí v hotelu 
Oasis Cancún Lite 4*), během okruhu snídaně, v hotelu 
na pláži All Inclusive, služby česky nebo slovensky ho-
vořícího průvodce, transfery z/na letiště v  cíli zájezdu, 
transfery v  rámci uvedeného programu, povinné pojiš-
tění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb., 
vstupné do památek v rámci programu.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakul-
tativní služby, nápoje, obědy a  večeře během okruhu, 
spropitné, environmentální taxa v hotelu Oasis Cancún 
Lite (cca 25,35 MXN za pokoj a noc).

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu jsou 4 osoby.

12DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA NEJZNÁMĚJ ÍMI 
PAMÁTKAMI MEXIKA SPOJEN  S POBYTEM U MOŘE V CANCÚNU

Chichen Itzá

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

PANAMA

CIUDAD
DE PANAMA

NIKARAGUA

Karibské moře

Tichý oceán

KOSTARIKA

KOLUMBIE

Měna: Panamská Balboa (PAB) nebo Americký dolar (USD)
Časový posun: -6 hodin, v době platnosti letního času -7 hodin
Hlavní město: Ciudad de Panamá
Telefonní předvolba: +507
Kontaktní český úřad Kolumbie – Velvyslanectví Bogota:
Edifi cio AB Proyectos, Calle 98 No. 9A-41, Ofi cina 602, 110221 Bogota
Telefon: +571/ 742 9142, Web: www.mzv.cz/bogota

Panama zůstává v našem povědomí většinou jen v souvislosti s Panamským průplavem, který 
v současnosti patří k nejvýznamnějším vodním cestám na světě. Vznikl přehrazením řeky Río 
Chagres a má délku 82 km. Díky němu je cesta mezi Atlantským a Tichým oceánem zkrácena 
až o několik dní. Panama ale nabízí návštěvníkům mnohem více! Vždyť více než jedna třetina 
rozlohy tohoto státu spadá pod některý z národních parků. Může se pochlubit stále zelenými 
panenskými pralesy, jezery, džunglemi, vzácnou faunu a fl óru i mořskými živočichy. K vidění je 
zde také velké množství koloniálních staveb, muzeí a parků. 
Panama má rozlohu o  něco menší než Česká republika (77 082 km2) a  pouze 3,17 miliónu 
obyvatel. V  celé Panamě naleznete vlídné přivítání a  přátelskou pohostinnost. Můžete zde 
vyzkoušet národní kuchyni např. čtvercové tamales v  banánové slupce, horké křupavé 
empanadas nebo panamskou populární pochoutku z ryby – ceviche.
Mezi nejvyhledávanější místa Panamy patří její hlavní město Ciudad de Panama s nádherným 
historickým centrem přezdívaným „koloniální Panama“, zelenými parky jež lákají k odpolednímu 
posezení v krásném prostředí, katedrálou San José, Panamským kanálem, muzeem průplavu 
a  muzeem národní historie, prezidentským palácem, tržištěm a  mnoha dalšími lákadly 
a atraktivitami. Vzhledem k relativně nízkým cenám považuje mnoho turistů město Panama 
za ráj nákupů. Původní staré město, známé jako Stará Panama, v 16. století vyhořelo – jeho 
pozůstatky naleznete cca 3,5 km západně od centra nového města. Doporučujeme zejména 
návštěvu Panamského kanálu a historického města Casco Viejo, kde se natáčely scény z fi lmu 
s Jamesem Bondem Quantum of Solace.

PANAMA
V PANAMĚ SI NA SV  PŘIJDOU OPRAVDU V IC NI  OD MILOVNÍK  
ODPO INKU U NÁD ERN C  PLÁ Í S BÍL M PÍSKEM  PŘES DOBRODRU Y 
TOU ÍCÍ PO POZNÁVÁNÍ ÚC VATN  PANAMSK  PŘÍRODY  
A  PO OBDIVOVATELE ISTORICK C  PAMÁTEK.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Panamy, není vyžadováno pro držitele 
cestovních pasů ČR vstupní vízum. Cestovní pas musí být platný minimálně 
6 měsíců po datu ukončení zájezdu. Držitelé cestovních dokladů jiných 
států než ČR jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného 
velvyslanectví nebo konzulátu.

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační poplatek 2 990 Kč 
(není-li v ceníku uvedeno jinak). 

 Kosmopolitní hlavní město Ciudad de Panamá s historickým centrem a pulsující  
 novou částí ideální pro poznání i nákupy
 Národní parky, pralesy a přírodní krásy jen pár minut od hlavního města
 Výjimečná stavba Panamský průplav
 Krásné písčité pláže karibského typu na souostroví Bocas del Toro

6 měsíců po datu ukončení zájezdu. Držitelé cestovních dokladů jiných 
států než ČR jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného 

Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační poplatek 2 990 Kč 

Kosmopolitní hlavní město Ciudad de Panamá s historickým centrem a pulsující  Kosmopolitní hlavní město Ciudad de Panamá s historickým centrem a pulsující  

Národní parky, pralesy a přírodní krásy jen pár minut od hlavního města
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MAPKA OKRU U

Tropical Fantasy
PANAMA  

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – PANAMA CITY
Po příletu na mezinárodní letiště Tocumen v Panama 
City, budete převezeni transferem do hotelu a ubytováni.

2. DEN: PANAMA CITY
Po snídani bude zahájena prohlídka Panama City, začí-
nající návštěvou Mirafl ores Locks, kde můžete obdivo-
vat provoz kanálu a projíždějící lodě. Cesta pokračuje 
přes koloniální část města Vasco Viejo s panoramatic-
kou prohlídkou ruin Panama La Vieja. Další zastávka je 
v Mi Pueblito, kde si prohlédnete obytné repliky tří nej-
významnějších středověkých kultur v zemi: španělské, 
indiánské a afro-antilské. Následuje panoramatická 
prohlídka Modern City Panama a návštěva pobřežního 
pásu Cinta Costera, kde uvidíte památník Vasco Nunes 
De Balboa – objevitele jižního moře. Dále si užijete nád-
herný výhled na město z Amador Causeway. Den bude 
zakončen typickou večeří s folklórními tanci v restauraci 
Las Tinajas (doprava v ceně). Nocleh.

3. DEN: PANAMA CITY – BOCAS DEL TORO 
Po snídani odlet na souostroví Bocas Del Toro, které svou 
jedinečností s ohromujícími přírodními krásami, bujnou 
vegetací, biologickou rozmanitostí, nádhernými plážemi 
a místními zvyky vytváří z tohoto místa tropický ráj. Po 
příletu transfer na hotel a volný program, večeře (nápoje 
nejsou zahrnuty v ceně).

4. DEN: BOCAS DEL TORO
Volný den v hotelu na pláži.
Snídaně a večeře (nápoje nejsou zahrnuty v ceně)

5. DEN: BOCAS DEL TORO – PANAMA CITY 
– PLAYA BLANCA
Odhlášení z hotelu, transfer na letiště a odlet zpět do 
Panama City. Po příletu transfer z Panama City do hotelu 
na Playa Blanca. Playa Blanca je Jedna z nejkrásnějších 
dlouhých pláží a se nachází u Tichého oceánu v provincii 
Coclé. Oběd formou bufetu, večeře formou bufetu nebo 
à la carte, večerní program.

6. – 9. DEN: PLAYA BLANCA
Volný den v hotelu na pláži.
All Inclusive

10. DEN: PLAYA BLANCA – PANAMA CITY – PRAHA
Ukončení pobytu, transfer na letiště do Panama City 
k odletu do Prahy. Přistání v Praze.

Ruiny Panama La Vieja  Modern City Panama Mirafl ores Locks – kanál

Bocas Del Toro – přístav

PANAMA ITY – O AS DEL TORO – PLAYA LAN A 

KOMBINACE

ODPOČINKU

NA PLÁŽI

I POZNÁVÁNÍ

PANAMA

CIUDAD
DE PANAMA

BOCAS DEL TORO

HOTEL RIU PLAYA BLANCA
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Orientační cenové rozmezí pro 11denní zájezd s polopenzí a All Inclusive leden 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 88 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 73 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 73 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 75 490

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 990 K

Las Tinajas – folklórní večer  Playa Blanca

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/do-
spělá osoba a 490 Kč/dítě do 18 let, fakultativní služby.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu je 10 osob. Cestovní pas platnost 
minimálně 6 měsíců po návratu z destinace.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha–Panama a místní let Panama – 
Bocas del Toro – Panama a Panama-Praha v turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání na 10 nocí, asistence česky či slovensky hovořícího 
průvodce, stravování dle programu, transfery z/na letiš-
tě v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona 159/99 Sb.

Vasco Viejo

Bocas Del Toro – pláž

10DENNÍ KOMBINOVAN  POBYT V PANAMA CITY SPOJEN  S POBYTEM U MOŘE
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MAPKA OKRU U

Ko binace oblastí Lago at n a Playa Blanca 
PANAMA

Krásné přírodní prostředí v kombinaci s možností 
poznávání okolí, zábavy a individuálních výletů – to 
vše přináší kombinace pobytového zájezdu na plá-
ži v oblasti Playa Blanca a v luxusním hotelovém 
komplexu Melia u jezera Gatún, které leží v bujné 
vegetaci a přesto v bezprostřední blízkosti od míst-
ního ruchu včetně zdymadel Panamského průplavu. 
První den vás čeká přílet do Panamy a transfer do 
hotelu Melia Panama Canal, kde strávíte 3 noci. 
Poté následuje transfer do hotelu RIU Playa Blanca, 
kde strávíte zbytek pobytu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

UPOZORNĚNÍ
V oblasti Playa Gatún je delegát k dispozici pouze na 
telefonu. 

MELIA PANAMA CANAL 

Služby na vysoké úrovni, nádherné prostředí s okolní pří-
rodou a ideální podmínky k poznávání okolí. Hotel Melia 
Panama Canal je vyhledávaným cílem turistů, kteří chtějí 
svoji dovolenou zkombinovat s dny poznávání i odpočin-
kem v nádherné přírodě se službami All Inclusive a na-
vštívit například známou bezcelní zónu ve městě Colón, 
která se nachází necelých 10 km od hotelu.

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY HOTELU
vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve veřejných prostorách 

hotelu, bazén s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, 
večerní programy, multifunkční hřiště, tenis, golf (pouze 
cvičné odpaliště přes jezero Gatún). Hotel pořádá trans-
fer do zóny volného obchodu (pondělí až pátek, nutná 
předchozí rezervace)

Více informací o hotelu v katalogu ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA 
2019-20, str. 103

RIU PLAYA BLANCA 

Hotelový komplex nabízí služby All Inclusie a bohaté ani-
mační programy. Písečná pláž ležící u komplexu přímo 
vybízí k vodním radovánkám. Bohaté celodenní animač-
ní programy a široká škála sportovních a zábavních akti-
vit včetně možnosti odpočinku tvoří ideální podmínky ke 
strávení ničím nerušené dovolené.

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY HOTELU
vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchod 
se suvenýry, noční klub, 2 bazény s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma, animační programy, plážový volej-
bal, fi tness, vodní sporty na pláži (za poplatek), golf 
(3 km od hotelu)

Více informací o hotelu v katalogu 
ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA 2019-20, 
str. 100.

Fotky hotelu RIU Playa Blanca

NEVŠEDNÍ 

ZÁŽITEK V PODOBĚ 

KOMBINACE 

DVOU OBLASTÍ 

A HOTELŮ

PANAMA

CIUDAD
DE PANAMA

HOTEL RIU PLAYA BLANCA

MELIA PANAMA CANAL
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a

Fotky hotelu Melia Panama Canal

MELIA PANAMA CANAL ***** V KOMBINACI S OTELEM RIU PLAYA BLANCA *****

Jihoamerická opice Kapucín v oblasti Lago Gatún

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

PANAMA_POZNAVACI 2020.indd   73 10.6.2019   10:42:17



74

NA CO SE V KOSTARICE MŮŽETE TĚŠIT:

  velkou rozmanitost krajiny a obrovskou druhovou bohatost flóry a fauny
  nejzachovalejší pralesy Latinské Ameriky, národní parky tvoří 12% rozlohy 

země
  „canopy tour“ – adrenalinovou jízdu v závěsu na laně nataženém mezi 

stromy
  vynikající podmínky pro surfování a potápění

Měna: kostarický kolón (CRC)
Časový posun: zimní čas -7 hodin, letní čas -8 hodin 
Hlavní město: San José 
Telefonní předvolba: +506 
Honorární konzulát České republiky v Kostarice:
Carretera a Pavas, De Euromobilia 50 m. norte, Rohrmoser, San José 
Tel.: +506 2296 3605 
E-mail: sanjose@honorary.mzv.cz

Perla Střední Ameriky je skutečnou oázou klidu a právem bývá označována „Středoamerickým 
Švýcarskem“ či také „Zahradou Střední Ameriky“. Přijeďte objevit Pura Vida – způsob života 
Kostaričanů – nejšťastnějších lidí na planetě. Na východě omývá Kostariku Karibské moře s dél-
kou pobřeží přes 200 kilometrů a na západě naráží na pobřeží dlouhé více než 1200 kilometrů 
vlny Tichého oceánu. Kostarika je zemí s obrovskou biodiverzitou. Země oplývá velkým množ-
stvím rostlinných a živočišných druhů, kterých je tam v přepočtu na rozlohu víc než v Kolumbii 
nebo Brazílii. Najdete tam dlouhé přírodní pláže lemované kokosovými palmami, kávové plan-
táže, průzračná jezera, vodopády, tropické a deštné pralesy, na straně druhé pak činné sopky 
a v pohoří Kordillera hory vysoké téměř 4000 metrů. Světově unikátní ekosystém představuje 
mlžný prales. Severovýchodní pasáty z teplého Karibiku narážejí na svahy hor, ochlazují se 
a houstnou v mlhu a oblaka. Hustá lesní vegetace velké množství vlhkosti pohlcuje jako houba 
a pak uvolňuje v období sucha.

Podmořské území Kostariky – 10krát větší, než pozemní – představuje perfektní destinaci pro 
potápěčské fanatiky. Ve zdejších vodách je obrovské množství pestrých ryb, korálů a mořských 
živočichů, voda je teplá a není zde přelidněno. Úchvatné jsou zdejší podmořské jeskyně či vul-
kanické skalní formace. Většina těchto míst patří k chráněným oblastem, jako například známý 
národní park Cocos Island, zapsaný na seznamu UNESCO. Pacifi cké pobřeží Kostariky bylo rovněž 
časopisem Rodale’s zmíněno coby jedna z pěti top destinací pro zkušené potápěče. 
Kostarika je rovněž jedním z  nejlepších míst pro surfování. Ne náhodou je země třetí nejob-
líbenější destinací tohoto sportu, hned za Havají a  Indonésií. Důvody jsou nasnadě – pláže se 
skvělými vlnami po celý rok, teplý oceán, příjemné počasí, přátelští obyvatelé či přijatelné ceny.
V 90. letech se v Kostarice zrodila adrenalinová aktivita, nazvaná „canopy tour“, která umožňu-
je létat vzduchem nad džunglí a cítit se jako opice v korunách stromů. Prohlídky však nevyža-
dují žádné speciální atletické schopnosti – stačí se jednoduše zavěsit a užít si jízdu.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Kostariky je vyžadován cestovní pas platný alespoň den po datu 
plánovaného opuštění země. Při odletu z Kostariky se na letišti hradí letištní poplatek ve výši 
29 USD.

PANĚLSK  NÁZEV COSTA RICA V PŘEKLADU 
ZNAMENÁ BO AT  POBŘE Í A TREFNĚJ Í NÁZEV 
PRO TUTO ZEMI BYC OM TĚ KO LEDALI

San José

KOSTARIKA

NIKARAGUA

PANAMA
Tichý oceán

Karibské moře

KOSTARIKA

 velkou rozmanitost krajiny a obrovskou druhovou bohatost flóry a fauny
 nejzachovalejší pralesy Latinské Ameriky, národní parky tvoří 12% rozlohy 

 „canopy tour“ – adrenalinovou jízdu v závěsu na laně nataženém mezi 
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trů dlouhým katamaránem Ocean King, který disponuje 
veškerým vybavením pro pohodlí cestujících. Loď má 
2 jacuzzi pro více než 15 lidí, 2 obrovské trampolíny, 
2 skluzavky, velký bar, patro na opalování s  kapacitou 
pro 100 osob, 4 toalety, 4 sprchy a 5 pokojů. Poplujete 
podél pobřeží oblasti Manuel Antonio směrem na jih. Na 
palubě bude k  dispozici koncept All Inclusive (alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje, ovoce, svačina a  oběd). 
V  průběhu plavby vám ochotný personál pomůže se 
vším, co budete potřebovat. Zastavíte se na krásné pláži 
Beizans, jedné z nejlepších oblastí v Manuel Antonio ke 
šnorchlování. Bude-li vám přát štěstěna, spatříte delfí-
ny či velryby. Po plavbě návrat zpět do hotelu v Manuel 
Antonio.
V ceně: doprava, ovoce, sušenky, oběd, nápoje a šnor-
chlování.

14. DEN: MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ
V jednu hodinu odpoledne transfer do San José (asi 4,5 
hodiny), ubytování v hotelu Crowne Plaza Corobici nebo 
obdobném.

15. DEN: SAN JOSÉ
Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Tajuplná Kostarika a odpočinek v Pana  
KOSTARIKA  PANAMA

PRO RAM OKRU U

1. DEN: SAN JOSÉ
Po příletu na letiště Juan Santamaria v San José vás při-
vítá zástupce naší partnerské agentury a odveze vás do 
hotelu Crowne Plaza Corobici nebo obdobného (přibližně 
45 minut). 

2. DEN: SAN JOSÉ – VULKÁN IRAZU
V osm odjezd z  hotelu na prohlídku vulkánu Irazu. Vy-
razíte podél jižní části panamerické dálnice a cesta vás 
zavede k základně Iztaru ( jméno původní vesnice, která 
se nacházela na úbočí sopky, od kterého je pravděpo-
dobně odvozen nynější název sopky Irazu). Klikatá cesta 
prochází úrodnou zemí, ve které se daří nejrůznějším 
druhům vegetace, a poskytuje nádherný panoramatický 
výhled na okolní kopce a údolí. Na samém vrcholu, za 
jasného dne, se můžete z ptačí perspektivy kochat vy-
hlídkou na Atlantický i Tichý oceán. Při sestupu do města 
Cartago se zastavíte u  baziliky Panny Marie Andělské 
s širokými klenutými stropy a nádhernými vitrážemi. Ná-
vštěva zahrad Lankester ukrývajících více než 800 druhů 
orchidejí a nespočet jiných rostlinných druhů. Pokračuje-
te do údolí Orosi, kde si vychutnáte typický oběd v jedné 
z místních restaurací. Návrat zpět do hotelu v San José. 
Oběd a vstupné v ceně.

3. DEN: SAN JOSÉ – PUERTO VIEJO
V osm hodin transfer do oblasti Puerto Viejo (přibližně 

hodinu a půl dlouhou cestu k řece Sarapiqui, protékající 
údolím podél deštných pralesů s dechberoucími výhledy. 
Řeka je vhodná jak pro úplné začátečníky, tak i pro zku-
šenější raftaře. Na raftech strávíte asi dvě a půl hodiny 
s přestávkou na občerstvení. Po cestě zpět do La Fortuny 
se zastavíte na oběd. Návrat zpět do hotelu v La Fortuně. 
Vybavení na rafting a oběd v ceně.

9. DEN: LA FORTUNA – REZERVACE MONTEVERDE
V osm hodin ráno transfer autobusem a lodí do tajemné 
oblasti mlžného pralesa Monteverde. Ubytování v lodgi 
Monteverde Country Lodge nebo obdobném.

10. DEN: REZERVACE MONTEVERDE
V sedm hodin ráno vyrazíte na procházku rezervací hor-
ského mlžného lesa v  nadmořské výšce 1400 až 1700 
metrů. Rezervace ukrývá na 2500 druhů rostlin a  po-
skytuje útočiště stovkám druhů ptáků, motýlů a dalších 
živočichů včetně několika kočkovitých šelem. Odpoledne 
vás lanovka (Sky Tram) vyveze do výše k  observatoři, 
odkud si z ptačí perspektivy prohlédnete oblast mlžného 
pralesa. Odtud začnete sjíždět na laně (Sky Trek) 
dolů nad kaňony. Čeká vás nezapomenutelný 
sjezd po 2,7 kilometrech lan zavěšených 
v korunách stromů. Adrenalinové dobro-
družství zakončíte u hlavní budovy, od-
kud jste vyráželi. Návrat zpět do hotelu.
S  sebou budete potřebovat dlouhé 
kalhoty, oblečení do deštivého počasí, 

Vulkán Irazu Cartago – bazilika Panny Marie Andělské

SAN OS  – LKÁN IRAZ  – P ERTO IE O – O AS DEL TORO – LA FORT NA 
– REZER A E MONTE ERDE – NÁRODNÍ PARK MAN EL ANTONIO – SAN OS

SJEZD LANEM 

ZAVĚŠENÝM 

V KORUNÁCH 

STROMŮ

5 hodin). Ubytování v bungalovech Azania u pláže Cocles 
nebo v obdobném zařízení. 

4. DEN: PUERTO VIEJO – BOCAS DEL TORO (PANAMA)
Odjezd v osm hodin ráno do Panamy na soustroví Bocas 
del Toro. Ubytování v hotelu Playa Tortuga Hotel & Beach 
Resort nebo obdobném. Volný den.

5. DEN: BOCAS DEL TORO
Volný den, který můžete strávit zcela podle svých před-
stav.

6. DEN: BOCAS DEL TORO – PUERTO VIEJO
V sedm hodin ráno odjezd zpět do Kostariky do oblasti 
Puerto Viejo. Ubytování v  bungalovech Azania u  pláže 
Cocles nebo v obdobném zařízení. 

7. DEN: PUERTO VIEJO – LA FORTUNA
V deset hodin ráno odjezd do La Fortuny, v jejíž blízkosti 
se nachází vulkán Arenál. Cesta potrvá asi pět a půl ho-
diny. Ubytování v hotelu Arenal Paraiso nebo obdobném.

8. DEN: LA FORTUNA – RAFTING NA ŘECE SARAPIQUI
V osm hodin ráno se společně s průvodcem vydáte na 

větrovku, repelent, pokud možno dalekohled, pohodlné 
boty na výšlap. Vstupné v ceně.

11. DEN: MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO
V osm hodin odjezd do městečka Manuel Antonio, vstup-
ní brány do stejnojmenného národního parku. Transfer 
potrvá asi 4 hodiny. Ubytování v hotelu Playa Espadilla 
nebo obdobném, odpoledne volno.

12. DEN: NÁRODNÍ PARK MANUEL ANTONIO
V osm hodin odjezd z hotelu do Národního parku Manu-
el Antonio, jehož návštěva bude zlatým hřebem pobytu 
v této oblasti. Jedná se o jeden z nejnavštěvovanějších 
národních parků v zemi. Kromě bujné tropické vegetace 
také chrání dvě z nejkrásnějších pláží s bílým pískem na 
středním pacifi ckém pobřeží. Park je vybaven toaletami, 
není však možné zakoupit zde jídlo nebo pití. Je tedy 
nutné, abyste si vzali vše, co potřebujete, abyste mohli 
strávit bezstarostný den prohlídkou parku a odpočinkem 
na pláži.
V ceně: doprava, průvodce, vstupné. 

13. DEN: PLAVBA KATAMARÁNEM OCEAN KING
V osm hodin odjezd na plavbu zbrusu novým 30,5 me-
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Orientační cenové rozmezí pro 15denní zájezd listopad 2019 únor 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 99 290 99 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 80 490 80 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 82 490 82 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 84 490 84 490

a

Sarapiqui – rafting Sky Tram Sky Trek nad kaňony

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava včetně letištních tax a  palivových 
příplatků, 3 noci v hotelu se snídaní v San José, 2 noci 
v  Puerto Viejo v  hotelu se snídaní, 2 noci v  hotelu se 
snídaní v Bocas del Toro (Panama), 2 noci v hotelu v La 
Fortuně se snídaní, 2 noci v Monteverde v lodgi se sní-
daní, 3 noci v Manuel Antonio v hotelu se snídaní, výše 
popsaný program včetně vstupů, místní průvodce a čes-
ky/slovensky hovořící průvodce.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o  pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu), fakultativní služby, obědy, večeře a ná-
poje, nejsou-li součástí programu.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Při odletu z  Kostariky se 
hradí odletová taxa ve výši 29 USD. Minimální počet 
účastníků pro realizaci zájezdu je 10 osob.

1 DENNÍ POZNÁVACÍ OKRU  KOSTARIKOU A ODPO INEK V PANAMĚ

Puerto Viejo

PANAMA

KOSTARIKA
PUERTO VIEJO

BOCAS DEL TORO

LA FORTUNA

MONTEVERDE

SAN JOSÉ

MANUEL ANTONIO

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 90 K
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KUBA

JAMAJKA HAITI

BAHAMY

FLORIDA

Havana Varadero

Karibské moře

Altantický oceán

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

KUBAKUBA

Měna: Kubánské konvertibilní peso (CUC)  
Časový posun: -5 hodin, v době platnosti letního času -6 hodin 
Hlavní město: Havana
Telefonní předvolba: +537
Velvyslanectví České republiky na Kubě: Ave. Kohly No. 259 entre 41 y 43, Nuevo 
Vedado, Ciudad de La Habana, C.P. 10600, E-mail: havana@embassy.mzv.cz 
Tel.: 00537/88 33 201, 88 33 467, www.mzv.cz/havana

VÍTEJTE NA KUBĚ!
Kuba je právem nazývána Perlou Karibiku. Tento největší ostrov Velkých Antil (110 860 km2), 
ze severu omýván Atlantickým oceánem a z jihu Karibským mořem, má vše, co lze od exotické 
dovolené očekávat: nádherné pláže, teplé moře, příznivé podnebí a kvalitní služby. Kuba je 
unikátní, veselou, krásnou a nesmírně živou zemí. Politická izolace Kuby zabránila velkému 
náporu turistů a  způsobila, že si země uchovala svou neopakovatelnou atmosféru, kvůli níž 
sem mnoho cestovatelů míří na dovolenou. Kuba je ostrovem zářivé tropické zeleně, pláží 
s jiskřivě zářivým pískem, míchaných nápojů včetně daiquiri, výtečných doutníků Cohiba, vy-
hlášeného rumu a pověstné fl otily amerických vozů z padesátých let na kubánských silnicích. 
Je nejvýznamnějším zdrojem hudby v Latinské Americe, kubánské základní rytmy rumba a son 
vytvořily salsu, která se šíří v současnosti po celém světě. Kubánské skupiny danzón ve dva-
cátých letech pomáhaly utvářet jazz a v padesátých letech vzniká mamba a chachachá, která 
si získala Evropu i Spojené státy. Nejznámější píseň Kuby je GUANTANAMERA, jejíž romantický 
text je dílem José Martího.
Zamiřte na svou exotickou dovolenou na ostrov zářivé tropické zeleně, karibských koktejlů, 
proslavených doutníků, chutného rumu, vášnivé salsy a krásných žen. Nechte se ukolébat šu-
měním moře a palem u skleničky Hemingwayova oblíbeného mojita nebo daiquiri k příjem-
nému odpočinku. 
Kuba je ostrovem, který byl již kdysi legendou a kde život běží naplno i přes všechna úskalí 
přetrvávajícího socialismu. Kvůli své izolaci si uchovala atmosféru méně uspěchaných dob, kdy 
byl život složen z drobných lidských radostí i velkých tragédií. Kuba je pro nás exotikou, plnou 
tradic. Užijte si zábavu a odpočinek.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

 2 poznávací okruhy 
 návštěva nejvýznamnějších a nejvyhledávanějších lokalit 
 na ostrově
 kombinace poznávání s odpočinkem v oblíbeném prázdninovém  
 letovisku Varadero
 nocleh na ostrově Cayo Santa Maria

NA KUBĚ POTKÁTE JEDINE NOU  BAREVNOU  NESMÍRNĚ IVOU KULTURU 
A ŘADU PAMÁTEK Z KOLONIÁLNÍC  AS . POZNEJTE VÍCE ZE ZDEJ Í O 

IVOTNÍ O STYLU  PROSLUL  DOUTNÍKY A BÁJE N  RUM. 

UPOZORNĚNÍ 
Lety jsou realizovány na pravidelných linkách. Dítě do dovršení dvou let platí pouze 
jednorázový manipulační poplatek 3 990 Kč (není-li uvedeno jinak).

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO
vstupní vízum (cestovní kancelář vám zajistí vstupní vízum na požádání a za poplatek 950 Kč 
na osobu) 
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HAVANA VARADERO

CIENFUEGOS

GUAMÁ

HANABANILLATRINIDAD

CAYO SANTA MARIA

VILLA 
SANTA CLARA

MAPKA OKRU U

12./13. DEN: HAVANA – PRAHA
Ukončení pobytu, transfer na letiště 
k odletu do Prahy. Odlet z letiště v Havaně.

13./14. DEN: PRAHA
Přistání v Praze.

Okruh Belleza Cubana 
KUBA  VARADERO

PRO RAM ZÁJEZDU

1. DEN: PRAHA – HAVANA – PLAYA JIBACOA
Odlet z Prahy na Kubu, přivítání na letišti. Transfer do 
oblasti Playa Jibacoa, ubytování v hotelu 4* (1 noc s po-
lopenzí).

2. DEN: PLAYA LARGA – CIENFUEGOS
Po snídani odjezd z  hotelu do přírodní rezervace Gua-
má, kde navštívíte expozici životního stylu původních 
obyvatel – indiánů kmene Taínos, kteří obývali tuto 
oblast před příchodem španělských kolonizátorů. Poté 
návštěva místní známé krokodýlí farmy. Oběd v místní 
restauraci. Následuje prohlídka muzea Girón, věnované-
ho porážce proticastrovské invaze v Zátoce sviní a odjezd 
vyhlídkovou silnicí Yaguarama do města Cienfuegos. Po 
příjezdu do Cienfuegos krátká okružní prohlídka města, 
nazývaného Město moře nebo Perla jihu, jehož tradiční 
neoklasicistní architektura ukazuje na silné francouz-
ské vlivy ve vkusu místních obyvatel. Návštěva tako-
vých skvostů architektury, jako je divadlo Tomás Terry 
s  původním interiérem, ve kterém vystupovali i  Enrico 
Caruso a  Sara Bernhardt, nebo zdobný Palacio de Val-
le na konci palmové riviéry, kde si vyslechnete legen-
du spojenou s  jeho stavbou. Ubytování v  hotelu *** 
(2 noci s polopenzí). Večer volno.

3. DEN: CIENFUEGOS – TRINIDAD
Po snídani celodenní výlet do Trinidadu. Silnice se 80 km 

proslulého tabáku (sezona pěstování tabáku je přibližně 
od ledna do března). Oběd v restauraci Criollo Río Negro. 
Ubytování v hotelu Hanabanilla ** (1 noc s polopenzí).

5. DEN: SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA
Po snídani cesta do Santa Clara, krátká prohlídka města 
včetně památníku Che Guevary. Je tu i  malé muzeum, 
upomínající na osobnost a  život tohoto druha Fidela 
Castra, z  něhož po jeho tragické smrti režim vytvořil 
mezinárodně populární ikonu revoluce. Památky na re-
voluční nadšení doplňuje zvláštní muzeum – obrněný 
vlak, který byl neúspěšně použit v roce 1958, aby zasta-
vil Castrovy povstalce. Návštěva malé továrny na výrobu 
doutníků. Poté pokračování cesty na Cayo Santa Maria. 
Ubytování v  hotelu na Cayo Santa Maria ***** (1 noc 
s All Inclusive).

6. DEN: CAYO SANTA MARIA – VARADERO
V dopoledních hodinách odjezd na Varadero, ubytování 
ve vybraném pobytovém hotelu.

7. – 11./12. DEN: VARADERO
Dny volna a  odpočinku ve světoznámém kubánském 
letovisku. Po náročných dnech strávených cestováním 
jistě uvítáte možnost odpočinout si na nádherné pláži ve 
vámi zakoupeném hotelu. K dispozici je možnost zúčast-
nit se fakultativních výletů.

Památník Jose Marti ve městě Cienfuegos Cienfuegos

HA ANA – AMÁ – IENF E OS – TRINIDAD – HANA ANILLA – SANTA LARA 
– AYO SANTA MARIA – ARADERO

vlní v  podhůří Sierry del Escambray. Prohlídka města, 
které je nejzachovalejším svědkem středověké slávy ob-
chodu s otroky, pirátství, pašování a pěstování cukrové 
třtiny na Kubě. Dlážděné ulice koloniálního centra vás 
dovedou na náměstí Plaza Mayor, jednoho z  nejpůso-
bivějších architektonických skvostů celé Střední a  Jižní 
Ameriky. Již v roce 1988 vyhlásilo UNESCO svůj patronát 
nad historickým středem Trinidadu, plným úžasných pří-
kladů klasické bohaté španělské koloniální architektury, 
nyní přeměněných na muzea, umělecké galerie, obcho-
dy s řemeslnou výrobou a restaurace. Prohlídka historic-
kého muzea v Palacio Cantero na jižní straně náměstí se 
zachovalým původním historickým interiérem a  nábyt-
kem. Po prohlídce města oběd v  místní restauraci. Po 
obědě návrat do Cienfuegos. Ubytování, večeře a nocleh 
v hotelu ***.

4. DEN: CIENFUEGOS – CUMANAYAGUA – HANABANILLA
Po snídani odjezd z Cienfuegos horami Escambray přes 
Cumanayagua a oblast pěstování tabáku v údolí u jezera 
Lago Hanabanilla, jediné horské jezero na Kubě. Zdejší 
hory poskytují jedinečné klimatické podmínky a  osvě-
žení pro všechny cestovatele, přijíždějící z  pobřežního 
pásu. Zastávka na jedné z místních farem, kde se mů-
žeme seznámit s  pěstováním a  zpracováním zdejšího 

VAVARADERORADERO

k odletu do Prahy. Odlet z letiště v Havaně.

NÁVŠTĚVA

TOVÁRNY NA 

VÝROBU DOUTNÍKŮ 

A KROKODÝLÍ 

FARMY
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 990 K
Orientační cenové rozmezí pro 13/14denní zájezd listopad 2019 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 57 990 72 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 46 990 58 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 48 190 60 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 49 290 61 890

U Z

V ulicích Santa Clary Cayo Santa Maria

Santa Clara – památník Che Guevary

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč / po-
byt / dospělá osoba a 490 Kč / pobyt / dítě do 18 let, 
vstupní vízum (cestovní kancelář vám zajistí vstupní ví-
zum na požádání a poplatek 950 Kč na osobu), fakulta-
tivní služby a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu je 14 osob.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Havana – Praha v turistické tří-
dě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (v případě 14denního zájezdu na 11 nocí, v případě 
13denního zájezdu na 10 nocí), stravování dle programu 
a vybraného hotelu, služby místního česky nebo slo-
vensky hovořícího průvodce, transfery z/na letiště v cíli 
zájezdu, transfery v rámci uvedeného programu, po-
vinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 
č. 159/99 Sb.

1  I 1 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PO NEJZAJÍMAVĚJ ÍC  MÍSTEC  STŘEDNÍ ÁSTI KUBY 
KOMBINOVAN  S POBYTEM NA VARADERU.

Koloniální město Trinidad
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MAPKA OKRU U

HAVANA

VIŇALES

PINAR DEL RIO

VARADERO

CIENFUEGOS
GUAMA

TRINIDAD

BAYAMO

SANTIAGO DE CUBA

CAMAGUEY

VILLA SANTA CLARA

které leží v  centru dobytkářské oblasti centrální části 
Kuby. Historické centrum města s jeho klikatými ulička-
mi a řadou obnovených historických budov přímo vyzývá 
k  procházce. Po prohlídce ubytování, večeře a  nocleh 
v hotelu v Camaguey ** (1 nocleh se snídaní).

7. DEN: CAMAGUEY – BAYAMO – EL COBRE – SANTIAGO 
DE CUBA
Po snídani odjezd z  Camaguey do Santiago de Cuba. 

Okruh Cuba Sí 
KUBA > VARADERO

PRO RAM ZÁJEZDU

1. DEN: PRAHA – HAVANA
Odlet z  Prahy na Kubu, přivítání na letišti, transfer do 
hotelu v Havaně, ubytování, večeře a nocleh v hotelu *** 
(3 noci se snídaní).

2. DEN: HAVANA
Po snídani celodenní prohlídka města. Návštěva vyhlíd-
ky pevnosti Morro, odkud je panoramatický pohled na 
přístav a  město. Procházka historickým centrem měs-
ta, které bylo prohlášeno jednou z památek světového 
kulturního dědictví pod ochranou UNESCO. Při procházce 
uličkami starého centra s jeho paláci, kostely a náměstí-
mi budete moci obdivovat místy zašlou a jinde již opra-
venou nádheru středověkých staveb. Krátká zastávka 
u proslulého baru La Bodeguita del Medio, nechybí ani 
návštěva továrny, kde se vyrábí rum. Na kouzlo staré Ha-
vany navázaly novější části města s významnými stavba-
mi, jako je havanský Kapitol, Velké divadlo a další. V mo-
derní Havaně budete mít možnost seznámit se s místem 
lidových shromáždění na náměstí Revoluce, kterému 
dominuje památník José Martího a  vládní administra-
tivní budovy. Během dne oběd v  místní restauraci. Po 
prohlídce města návrat do hotelu, večeře, nocleh. Fakul-
tativně lze večer navštívit program proslulého kabaretu 
Tropicana, kde přímo na otevřené scéně pod hvězdami 
vystupuje přes 120 umělců.

3. DEN: VIŇALES
Po snídani celodenní výlet do oblasti pěstování světozná-
mého kubánského tabáku. Tabákové plantáže v provincii 
Pinar del Río na západ od Havany leží v  kulturní země-
dělské oblasti. Uvidíte řadu dobře zachovalých koloniál-
ních zemědělských usedlostí a při své cestě napříč oblastí 
Valle de Viňales také pozůstatky původních indiánských 
předkolumbovských kultur. Na programu je i návštěva na 
farmě pěstitele tabáku. Zastávka u „Zdi historie“ a plavba 
ponornou říčkou. Během dne oběd v  typické venkovské 
restauraci. Cestou zpět zastávka na vyhlídce Las Terrazas. 
Odpoledne návrat do hotelu v Havaně.

4. DEN: HAVANA – GUAMÁ – CIENFUEGOS
Po snídani odjezd z  hotelu v  Havaně na jižní karibské 
pobřeží Kuby na poloostrov Zapata do přírodní rezervace 
Guamá, kde navštívíte místní známou krokodýlí farmu. 
Oběd v místní restauraci. Poté vás čeká cesta do města 
Cienfuegos, nazývaného Město moře nebo Perla jihu. 
Jeho tradiční neoklasicistní architektura ukazuje na silné 
francouzské vlivy ve vkusu místních obyvatel. Po příjez-
du do Cienfuegos krátká okružní prohlídka města se za-
stávkou u Tomás Terry Theatre a Palacio Valle. Ubytování 
v hotelu *** (2 noci s polopenzí). Večer volno.

5. DEN: CIENFUEGOS – TRINIDAD
Po snídani celodenní výlet do Trinidadu. Silnice se 80 km 
vlní v  podhůří Sierry del Escambray. Prohlídka města, 
které je nejzachovalejším svědkem středověké slávy ob-
chodu s otroky, pirátství, pašování a pěstování cukrové 
třtiny na Kubě. Dlážděné ulice středověkého centra vás 
dovedou na náměstí Plaza Mayor, jednoho z  nejpůso-
bivějších architektonických skvostů celé Střední a  Jižní 
Ameriky. Již v roce 1988 vyhlásilo UNESCO svůj patronát 
nad historickým středem Trinidadu, plným úžasných pří-
kladů klasické bohaté španělské koloniální architektury, 
nyní přeměněných na muzea, umělecké galerie, obcho-
dy s  řemeslnou výrobou a  restaurace. Panoramatická 
procházka městem včetně náměstí Plaza Mayor, kde je 
i oběd. Po obědě návrat do Cienfuegos. Ubytování, veče-
ře a nocleh v hotelu ***.

6. DEN: CIENFUEGOS – VILLA SANTA CLARA – CAMAGUEY
Po snídani odjezd z  Cienfuegos horami Escambray 
do hlavního města centrální Kuby Santa Clara. Krátká 
okružní prohlídka města, známého svými parky. Cent-
rální náměstí nese jméno charismatického kubánského 
revolucionáře argentinského původu Che Guevary, který 
zde má monumentální památník a  je tu i  malé muze-
um, upomínající na osobnost a život tohoto druha Fidela 
Castra, z něhož po jeho tragické smrti režim vytvořil me-
zinárodně populární ikonu revoluce. Po obědě odjezd do 
Camaguey, jednoho ze sedmi původních španělských ko-
loniálních měst, založených dobyvatelem Velásquezem, 

Trinidad „Zeď historie“ v údolí Vinales

HA ANA – I ALES – PINAR DEL RÍO – AMÁ – IENF E OS – TRINIDAD – 
AMA EY – AYAMO – SANTIA O DE A – ARADERO

Cestou zastávka v  historickém centru města Bayamo, 
hlavním městě provincie Granma, jemuž dominuje jeden 
z nejvýznamnějších středověkých chrámů Kuby – Chrám 
nejsvětějšího Salvadora – ze 16. Století. Oběd ve městě. 
Během pokračování cesty zastávka v  horách El Cobre. 
Zdejší město je výsledkem zlaté horečky, kdy byla ve 
zdejších horách v polovině 16. století jako vedlejší pro-
dukt objevena rozsáhlá naleziště mědi (El Cobre). Místo 
je významné jako centrum kultu Nejsvětější Panny Marie 
Milosrdné, katolické patronky Kuby. Její soška byla podle 
legendy vylovena rybáři na pokraji smrti v  bouřlivých 
vlnách před takřka 400 lety a  zjevení Svaté Panny je 
nejuctívanějším zázrakem na Kubě. Po příjezdu do San-
tiago de Cuba večeře, ubytování a nocleh v hotelu Melia 
Santiago Cuba ***** (2 noci s polopenzí).

8. DEN: SANTIAGO DE CUBA
Po snídani celodenní prohlídka města, které je druhým 
největším na Kubě. Město bylo do počátku 17. století hlav-
ním městem ostrova a  teprve po jeho zničení zemětře-
sením a vyplenění korzáry a piráty se sídelním městem 
stala Havana. Santiago si však nadále uchovalo výsadní 
postavení na východě země. Historické centrum lze projít 
pěšky a poznat všechna zdejší hlavní pamětihodná místa, 
ať historická, jako je centrální katedrála, nebo kulturní, 
jako je „rodiště” proslulé skupiny Buena Vista Social Club, 
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 190 K
Orientační cenové rozmezí pro 14denní zájezd leden 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 84 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 68 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 69 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 71 590

U Z

Kostel El Cobre u města Santiago de Cuba V ulicích Havany Havanský Kapitol

zdejší Casa de Trova, nebo třeba kosmopolitní, jako jsou 
sbírky rodiny Bacardi, vystavené v  původním sídle této 
rodiny, které dnes slouží jako muzeum. Vidět můžete 
i mauzoleum revolucionáře José Martího na historickém 
hřbitově Santa Ifi genia. Na závěr dne navštívíte pevnost 
El Morro, která je pro svoji historickou cennost zapsána 
do seznamu UNESCO. Po prohlídce města, která je včetně 
oběda, návrat do hotelu, večeře, nocleh. 

9. DEN: SANTIAGO DE CUBA – VARADERO
Po snídani volno ve městě. Během dne transfer z hotelu 
na letiště k  odletu místní linkou do Havany, odkud je 
zajištěn transfer do vybraného hotelu ve Varaderu. 

10-12. DEN: VARADERO
Dny odpočinku a  volný program na pláži v  letovisku 
Varadero v hotelu podle vlastního výběru se systémem 
služeb All Inclusive.

13. DEN: HAVANA – PRAHA
Ukončení pobytu, transfer na letiště k odletu do Prahy. 
Odlet z letiště v Havaně.

14. DEN: PŘISTÁNÍ V PRAZE.
Přistání v Praze.

NÁVŠTĚVA 

BARU A TOVÁRNY 

NA VÝROBU 

RUMU

(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby, vstupní vízum (cestovní 
kancelář vám zajistí vstupní vízum na požádání a za po-
platek 950 Kč na osobu) a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu je 14 osob.

V případě letu s Turkish Airlines s příletem do destinace 
následující den (let přes noc) je brán první den programu 
dnem příletu do Havany.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Havana – Praha v turistické tří-
dě vč. letištních a bezpečnostních poplatků, ubytování 
(v případě 14denního zájezdu na 11 nocí), stravování dle 
programu, služby místního česky nebo slovensky hovo-
řícího průvodce, transfery v rámci programu, povinné 
pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 

1 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD V KOMBINACI S POBYTEM NA VARADERU.

Havana – Proslulý bar La Bodeguita del Medio
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Guayaquil

Quito

EKVÁDOR

PERU

KOLUMBIE

GALAPÁGY

Tichý oceán

EKVÁDOR
GALAPÁGY

Měna: USD
Časový posun: -7 hodin, v době platnosti letního času -6 hodin
Hlavní město: Quito
Telefonní předvolba: 00593
Honorární generální konzulát: Guayaquil, Avenida Tercera 520 y Calle Cuarta, 
Los Ceibos, Guayaquil, tel: +593-4-2000023, email: guayaquil@honorary.mzv.cz

EKVÁDOR
Země plná nádherných barev, které vás uchvátí na každém kroku. Ekvádor leží na jihoameric-
kém kontinentu, je omýván vodami Tichého oceánu a leží přímo na rovníku. Samotný název je 
odvozen od španělského slova ecuador, což v překladu znamená rovník. Zdejší obyvatelstvo 
tvoří směsice potomků španělských dobyvatelů, domorodých indiánů i afrických otroků. Pokud 
se účastníte svátků, festivalů nebo obřadů, chovejte se tiše a respektujte místní zvyky a cho-
vání. Pokud chcete fotografovat lidi, vždy se dopředu zeptejte. Země je bohatá na faunu i fl óru, 
táhnou se zde dvě horská pásma se spoustou vulkánů. Nejvyšší vulkán Chimborazo dosahuje 
nadmořské výšky 6 310 m. Naleznete zde nádhernou přírodu i množství pamětihodností, včet-
ně památek zapsaných na seznam kulturního dědictví UNESCO. Patří mezi ně národní park 
Sangay, historické městečko Santa Ana de los Rios de Cuenca a v neposlední řadě Galapágy, 
které jsou součástí nabízené kombinace.

GALAPÁGY
Množství sopečných ostrůvků, kdy některé jsou obydlené a některé ne, nádherná a neobyčejná 
fauna, četná lávová skaliska a naprostá ojedinělost. Tím vším se vyznačuje souostroví Gala-
págy, které je součástí Ekvádoru a leží přibližně 1 000 kilometrů od pevniny. Vzhledem ke své 
izolovanosti a vzdálenosti od pobřeží se na souostroví vyskytují mnohé endemické druhy fau-
ny, mezi než patří leguáni, lachtani, želvy sloní, kormoráni, tučňáci a mnohé další. V roce 1978 
bylo souostroví, čítající celkový počet obyvatel přibližně 31 000, zapsáno do seznamu památek 
UNESCO. Galápago značí želvu – název znamená tedy něco jako „želví ostrovy“. Jedinečnost 
Galapág spočívá i v absolutní nebojácnosti zvířat. Galapágy jsou i jediným místem na 
světě, kde se tučňáci vyskytují na severní polokouli.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Ekvádoru není vyžadováno pro držitele cestovních pasů ČR vstupní 
vízum. Cestovní pasy musí být platné minimálně 6 měsíců po datu ukončení zájezdu. Držitelé ces-
tovních dokladů jiných států než ČR jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného 
velvyslanectví nebo konzulátu. 

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační poplatek 2 990 Kč (není-li 
v ceníku uvedeno jinak). 

PANĚLSK  SLOVO ECUADOR ZNAMENÁ ROVNÍK . 
ÚZEMÍ EKVÁDORU LE Í NA ROVNÍKU A ZASA UJE NA OBĚ 
POLOKOULE. SETKÁVAJÍ SE TU DVA SVĚTY  SVĚT 
MAJESTÁTNÍ O PO OŘÍ AND A SVĚT NÍ INN C  
D UN LÍ A TROPICK C  PRALES . 

NA CO SE  MŮŽETE TĚŠIT:

 amazonské tropické pralesy, dechberoucí vodopády 
 a vulkanické krátery
 nádherné písečné pláže
  souostroví prehistorický vyhlížejících zvířat a jedno z nejlepších míst světa 

na potápění – Galapágy
  vynikající různorodou kuchyň, mnoho druhů exotického ovoce, stravování 

All Inclusive

ny, mezi než patří leguáni, lachtani, želvy sloní, kormoráni, tučňáci a mnohé další. V roce 1978 ny, mezi než patří leguáni, lachtani, želvy sloní, kormoráni, tučňáci a mnohé další. V roce 1978 
bylo souostroví, čítající celkový počet obyvatel přibližně 31 000, zapsáno do seznamu památek bylo souostroví, čítající celkový počet obyvatel přibližně 31 000, zapsáno do seznamu památek 
UNESCO. Galápago značí želvu – název znamená tedy něco jako „želví ostrovy“. Jedinečnost UNESCO. Galápago značí želvu – název znamená tedy něco jako „želví ostrovy“. Jedinečnost 
Galapág spočívá i v absolutní nebojácnosti zvířat. Galapágy jsou i jediným místem na Galapág spočívá i v absolutní nebojácnosti zvířat. Galapágy jsou i jediným místem na 

 souostroví prehistorický vyhlížejících zvířat a jedno z nejlepších míst světa  souostroví prehistorický vyhlížejících zvířat a jedno z nejlepších míst světa 

 vynikající různorodou kuchyň, mnoho druhů exotického ovoce, stravování  vynikající různorodou kuchyň, mnoho druhů exotického ovoce, stravování 
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Galapágy – hnízdiště vzácných druhů ptactva

Ko binace Santa Elena  alapágy 
EKVADOR   ALAPÁ Y

Po příletu vás čekají 4 noclehy v Ekvádoru v hotelu 
Royal Decameron Punta Centinella s  programem 
All Inclusive. Další den následuje let z  Ekvádoru 
na Galapágy, kde vás čeká poznávací okruh dle 
uvedeného programu. 7. den následuje návrat 
do hotelu Royal Decameron Punta Centinella, kde 
strávíte zbývající dny pobytu. Při 13denním zájezdu 
9 noclehů v Ekvádoru a 2 noclehy na Galapágách.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:: 1,11,112,111

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – GUAYAQUIL – SANTA ELENA
Odlet do destinace Ekvádor, po příletu následuje transfer 
do hotelu Royal Decameron Centinella, ubytování s pro-
gramem All Inclusive.

2. – 5. DEN: SANTA ELENA
Volný program v hotelu. Možnost využití nabídky fakul-
tativních výletů.

6. DEN: GUAYAQUIL – BATRA – ISLA SANTA CRUZ
Odlet na Galapágy na mezinárodní letiště Baltra, jenž 
leží v  centrální části souostroví. Následuje transfer na 
samou špičku kanálu Itabaca, odtud přejezd trajektem 
na ostrov Santa Cruz. Poté přesun do oblasti Puerto Ayo-
ra, kde se soustředí ubytovací kapacity. Po cestě budete 
mít možnost navštívit lávové tunely a  rezervaci s  žel-
vami obrovskými. Návštěva vědecké stanice Charlese 
Darwina, britského přírodovědce a zakladatele evoluční 
biologie. Zde se seznámíte blíže s  vývojem souostroví 
a živočišných druhů zde žijících a zároveň se dostanete 
do těsné blízkosti želv obrovských. Ubytování, nocleh.

7. DEN: ISLA SANTA CRUZ
Po snídani výlet na známou pláž Tortuga Bay Beach. Po 
přibližně 40minutové procházce dojdete na toto jedineč-
né a  kouzelné místo – jednu z  nejkrásnějších pláží na 
celém souostroví, pokrytou bílým pískem a obklopenou 
zelenými mangrovníky. Budete pokračovat na další pláž 
Playa Mansa, s ideálními podmínkami ke koupání. Volný 
program. V odpoledních hodinách následuje plavba jach-
tou, kdy nejdříve navštívíte La Loberia – malý ostrůvek, 

známý výskytem lachtanů. Zde budete mít možnost pro 
koupání či šnorchlování. Dále cesta pokračuje ke „Kanálu 
lásky“ – úžasnému místu, kde příroda nabízí jedinečné 
a  úchvatné pohledy. Na konci kanálu spatříte žraločí 
útes. Následuje procházka za mořskými leguány, kteří 
obývají Playa de los Perros. Poté přesun na malou pláž 
Playa Estrada, která vytváří ideální podmínky pro kaja-
king a šnorchlování – především během přílivu. Odjezd 
zpět do hotelu, nocleh.

8. DEN: ISLA SANTA CRUZ – BALTRA – GUAYAQUIL
Po snídani transfer zpět do Itabaca, odkud následuje 
trajekt na ostrov Baltra. V přístavu vás čeká odvoz na le-
tiště k odletu zpět na pevninu. Během cesty budete mít 
možnost navštívit kávové plantáže, které jsou součástí 
společenského sociálního programu. Zdejší podpora pro 
ekologické pěstování kávy přispívá k  zachování rostlin 
a  půdy. Odlet zpět do Guayaquilu. Transfer do hotelu 
Royal Decameron Punta Centinella, ubytování s progra-
mem All Inclusive.

9.–11. DEN: SANTA ELENA
Volný program v hotelu. Možnost využití nabídky fakul-
tativních výletů.

12. DEN: SANTA ELENA – PRAHA
Transfer na letiště Guayaquil. Odlet zpět do Prahy.

13. DEN: PRAHA
Přílet do Prahy.

Guayaquil

AYA IL – SANTA ELENA – ATRA – ISLA SANTA R Z

Royal Deca eron Punta Centinella v kombinaci s hotelem Deja Vu

KOMBINACE OTEL   9 NOCLE  V EKVÁDORU A 2 NOCLE Y NA ALAPÁ ÁC

EKVADOR
HOTEL ROYAL DECAMERON PUNTA CENTINELLA 
Příjemný hotelový komplex se rozprostírá u nádherné ši-
roké písčité pláže, nabízí služby All Inclusive a k dispozici 
je zde široká škála zábavních programů a aktivit, včetně 
výletů za poznáním této nádherné země. Máte možnost 
potápění, surfování, rybaření i šnorchlování ve vlnách Paci-
fi ku, a můžete se vydat i za poznáváním historického města 
Guayaquil, vzdáleného 2 hodiny jízdy od komplexu nebo do 
města Santa Elena s jeho archeologickým nalezištěm.

GALAPÁGY
HOTEL DEJA VU 
Menší hotelový komplex se nachází v oblasti Puerto 
Ayora a těší se velké chvále klientů, kteří se sem díky 
přátelské atmosféře rádi vracejí. Všechny pokoje jsou 
vybaveny ledničkou, televizí i klimatizací. Pro milovníky 
cvičení je k dispozici menší fi tness, komplex disponuje 
venkovním bazénem a možností připojení k Wi-Fi. Resort 
se nachází v klidné oblasti, městečko s možností zábavy 
a posezení je však dostupné lehce pěší chůzí.
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Z

La Loberia – lachtan Playa de los Perros – leguán galapážský Kávové plantáže

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Guayaquil – Praha a Guayaquil 
– Batra – Guayaquil v turistické třídě včetně letištních 
a bezpečnostních poplatků, ubytování (v případě 13den-
ního zájezdu 9 nocí v Ekvádoru při pobytové části s All 
Inclusive a 2 noclehy na Galapágách během poznávacího 
okruhu se snídaní), služby česky či slovensky hovořícího 
delegáta, stravování dle programu a vybraného hotelu, 
transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č.159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu), vstupní turistická karta na Galapágy 
20 USD splatná v hotovosti na místě, turistická karta pro 
národní park na Galapágách 100 USD splatná v hotovosti 
na místě a fakultativní služby.

 UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 16 
osob. Změna programu vyhrazena. Pobyt na Galapágách 
lze individuálně o 1 den prodloužit.

JEDINEČNÁ

MAGICKÁ 

PŘÍRODA

GALAPÁGŮ

Guayaquil

Baltra
Quito

EKVÁDOR

GALAPÁGY

Tichý oceán

 Isla Santa Cruz – želvy obrovské

1 DENNÍ KOMBINOVAN  POBYT  

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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Karibské 
moře

ISLA DE BARU

Tichý oceán

VENEZUELA

BRAZÍLIE

PERU

EKVÁDOR

PANAMA

Bogota

Měna: kolumbijské peso (COP)
Časový posun: -6 hodin, v době platnosti letního času -7 hodin
Hlavní město: Bogotá
Telefonní předvolba: +57
Velvyslanectví České republiky:Embajada de la República Checa Edifi cio AB Proyectos, 
Calle 98 No. 9A-41, Ofi cina 602, Bogota
Telefon: 0057-1-742 9142
Fax: 0057-1-742 9164
E-mail velvyslanectví: bogota@embassy.mzv.cz, consulate_bogota@mzv.cz 
(pro spojení s konzulární úsekem)
V případě nouze či ohrožení českých občanů lze volat na mobilní číslo:
+57-310 668 4855
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí–pátek 9.00–17.00
Web: www.mzv.cz/bogota

Kolumbijská republika se rozkládá v severozápadní části Jižní Ameriky a je čtvrtou největší zemí 
na tomto kontinentu. Je jedinou zemí v Jižní Americe, která leží u dvou oceánů – na severu ji 
v délce 1 800 kilometrů omývá Karibské moře a na západě v délce 1 500 kilometrů Tichý oceán. 
Sousedí s Venezuelou, Brazílií, Peru, Ekvádorem a Panamou.
Jméno Kolumbie se odvozuje od slavného španělského mořeplavce Kryštofa Kolumba. Místní 
obyvatelé ji často přezdívají jako Locombie (loco ve španělštině znamená blázen). Hlavním 
a největším městem Kolumbie je Bogotá. Má přes osm milionů obyvatel a je 5. nejlidnatějším 
městem v Americe. Město bylo založeno v roce 1538 španělským dobyvatelem Gonzalem de 
Quesadou na troskách původního indiánského města. Největším lákadlem Bogoty je hlavní 
náměstí Plaza Bolívar, kterému dominuje barokní katedrála a vznešené státní budovy. Při ná-
vštěvě Bogoty se nesmí zapomenout ani na muzeum zlata, kde se nevystavuje pouze zlato, ale 
i předměty ze života indiánských kultur.
Kolumbie patří k nejkrásnějším zemím v Karibiku a je proslulá zejména svým bohatstvím 
zlata, drahých kamenů a přírody.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Kolumbie, není vyžadováno pro držitele 
cestovních pasů ČR vstupní vízum. Cestovní pas musí být platný mi-
nimálně 6 měsíců po datu ukončení zájezdu. Držitelé cestovných dokladů 
jiných než ČR, jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušné-
ho velvyslanectví nebo konzulátu.

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační popla-
tek 2 990 Kč (není-li v ceníku uvedeno jinak).

ZEMĚ V ZAJETÍ RYTMU LATINSKO AMERICK  SALSY  
V NĚ ERSTVĚ PRA EN  KÁVY A NÁV TĚVY STAROBYL C  
INDIÁNSK C  KULTUR. 

KOLUMBIE

NA CO SE  MŮŽETE TĚŠIT: 

 totální relax na sněhobílých plážích v luxusním hotelu 
  předkolumbovské památky v muzeích, dechberoucí přírodu 

a tropické národní parky
  místní kulinářské speciality, baštu bandeja paisa nebo chléb 

a placky z kukuřičné mouky
  živelný tanec salsa je tu doma už od třicátých let minulého 

století, vznikla tu i odvětví salsy – jako třeba bugalu nebo 
pachanga

obyvatelé ji často přezdívají jako Locombie (loco ve španělštině znamená blázen). Hlavním obyvatelé ji často přezdívají jako Locombie (loco ve španělštině znamená blázen). Hlavním 
a největším městem Kolumbie je Bogotá. Má přes osm milionů obyvatel a je 5. nejlidnatějším a největším městem Kolumbie je Bogotá. Má přes osm milionů obyvatel a je 5. nejlidnatějším 
městem v Americe. Město bylo založeno v roce 1538 španělským dobyvatelem Gonzalem de městem v Americe. Město bylo založeno v roce 1538 španělským dobyvatelem Gonzalem de 
Quesadou na troskách původního indiánského města. Největším lákadlem Bogoty je hlavní Quesadou na troskách původního indiánského města. Největším lákadlem Bogoty je hlavní 
náměstí Plaza Bolívar, kterému dominuje barokní katedrála a vznešené státní budovy. Při ná-náměstí Plaza Bolívar, kterému dominuje barokní katedrála a vznešené státní budovy. Při ná-
vštěvě Bogoty se nesmí zapomenout ani na muzeum zlata, kde se nevystavuje pouze zlato, ale vštěvě Bogoty se nesmí zapomenout ani na muzeum zlata, kde se nevystavuje pouze zlato, ale 

Kolumbie patří k nejkrásnějším zemím v Karibiku a je proslulá zejména svým bohatstvím Kolumbie patří k nejkrásnějším zemím v Karibiku a je proslulá zejména svým bohatstvím 

Při turistických cestách do Kolumbie, není vyžadováno pro držitele 
cestovních pasů ČR vstupní vízum. Cestovní pas musí být platný mi-
nimálně 6 měsíců po datu ukončení zájezdu. Držitelé cestovných dokladů nimálně 6 měsíců po datu ukončení zájezdu. Držitelé cestovných dokladů 
jiných než ČR, jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušné-jiných než ČR, jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušné-

Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační popla-Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační popla-

totální relax na sněhobílých plážích v luxusním hotelu 
 předkolumbovské památky v muzeích, dechberoucí přírodu 

 místní kulinářské speciality, baštu bandeja paisa nebo chléb 

 živelný tanec salsa je tu doma už od třicátých let minulého  živelný tanec salsa je tu doma už od třicátých let minulého 
století, vznikla tu i odvětví salsy – jako třeba bugalu nebo století, vznikla tu i odvětví salsy – jako třeba bugalu nebo 

Kolumbie_POZNAVACI 2020.indd   88 9.6.2019   8:38:44



KOLUMBIE

Kolumbie_POZNAVACI 2020.indd   89 9.6.2019   8:38:56



90

MAPKA OKRU U

Hotel Decameron Baru Pevnost San Felipe

Islas del Rosario

Cartagena

ARTA ENA – ISLAS DEL ROSARIO – ISLA DE AR  – SANTA MARTA – O OTÁ

V ryt u salsy 
KOLUMBIE   1 DENNÍ POZNÁVACÍ OKRU

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – CARTAGENA
Odlet do destinace. Přivítání na letišti a transfer do ho-
telu v historickém jádru úchvatného města Cartagena. 
Ubytování, nocleh.

2. DEN: ISLAS DEL ROSARIO
Výlet k nádhernému karibskému souostroví Islas del 
Rosario. Souostroví leží necelých 35 kilometrů jižně od 
Cartageny a tvoří jej celkem 27 ostrůvků. Jsou obklope-
ny korálovými útesy a pyšní se nádhernou křišťálově či-
rou vodou. Celá oblast byla prohlášena za národní park. 
Čeká vás plavba mezi jednotlivými ostrůvky až na Encan-
to, kde následuje čas k odpočinku v hamakách a oběd. 
Individuální možnost návštěvy akvária (cca 10 USD). 
V odpoledních hodinách návrat do hotelu a volný program.

3. DEN: CARTAGENA
Po snídani půldenní prohlídka krásného koloniálního 
města ze 16. století, které bylo založeno španělskými 
konkvistádory. Čeká vás projížďka po nábřeží Bahía de 
Cartagena, návštěva konventu „Candelaria sobre el cerro 
de la popa“, pevnosti San Felipe, městského podloubí 
a historického jádra města. V odpoledních hodinách vol-
ný program.

4. DEN: CARTAGENA – ISLA DE BARU
Po snídani transfer na poloostrov Isla de Baru do hotelu 
Decameron Baru s programem All Inclusive. Malý ráj na 

zemi, který zve milovníky relaxace a přírody užít si jedi-
nečnou krajinu, pestrou fl óru a faunu, i exkluzivní bě-
loskvoucí pláže omývané průzračnou tyrkysovou vodou 
Karibského moře. Mezi nejznámější patří v dnešní době 
Playa Blanca. Poloostrov Isla de Baru se nachází jižně 
od města Cartagena a od zbytku Kolumbie ho oddělu-
je kanál El Dique. Vzhledem k tomu, že kanál prakticky 
poloostrov od pevniny odděluje, bývá Isla de Baru často 
považován za samostatný ostrov.

5. DEN: ISLA DE BARU
Volný program, odpočinek na pláži s All Inclusive. 

6. DEN: ISLA DE BARU
Volný program, odpočinek na pláži s All Inclusive. 

7. DEN: ISLA DE BARU
Volný program, odpočinek na pláži s All Inclusive. Ve 
večerních hodinách vás čeká výlet rychlým člunem do 
zdejšího močálu, který má jednu z nejvyšších koncentra-
cí planktonu v oblasti.

8. DEN: ISLA DE BARU
Volný program, odpočinek na pláži s All Inclusive. 

9. DEN: ISLA DE BARU
Půldenní výlet do národního parku Aviary Park of Colom-
bia. Vůbec první park zaměřený na ptactvo zabírá celých 
7 hektarů půdy a nachází se 14 km od Isla de Baru. Po 
obědě návrat do hotelu, volný program s All Inclusive.

SANTA MARIA

BOGOTA

KOLUMBIE

ISLA DE BARU

CARTAGENA

ISLA DEL ROSARIO
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Bogotá – Plaza Bolívar Aviary Park of Colombia zaměřený na ptactvo

POZNEJTE JEDINE NOU KRÁSU ZEMĚ  KTERÁ VYTVÁŘÍ VSTUPNÍ BRÁNU 
NA JI OAMERICK  KONTINENT A ROZKLÁDÁ SE U DVOU OCEÁN .

13. DEN: BOGOTÁ
Prohlídka Bogoty, hlavního a největšího města Kolumbie. 
Město bylo založeno v roce 1538 španělským dobyvate-
lem Gonzalem de Quesadou na troskách původního in-
diánského města. Jeho největším lákadlem je hlavní ná-
městí Plaza Bolívar, kterému dominuje barokní katedrála 
a vznešené státní budovy. Při návštěvě Bogoty se nesmí 
zapomenout ani na muzeum zlata, kde se nevystavuje 
pouze zlato, ale i předměty ze života indiánských kultur.

14. DEN: BOGOTÁ
Dokončení prohlídky města. Možnost nákupů ve špičko-
vém obchodním centru Andino.

15. DEN: ODLET DO PRAHY
Transfer na letiště, odlet zpět do Prahy.

16. DEN: PŘÍLET
Přílet do Prahy.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků je 20 osob.
Změna programu vyhrazena.

10. DEN: ISLA DE BARU – SANTA MARTA
Po snídani odjezd do Santa Marty, nejstaršího města 
v Kolumbii. Během cesty zastávka u malého vulkánu, 
v jehož kráteru je teplé bahno, které vám poslouží 
k menší relaxaci. Cesta pokračuje do Santa Marta, lemo-
vaného krásnými plážemi a velkolepým pohořím Sierra 
Nevada de Santa Marta. Prohlídka města, ubytování 
v hotelu Decameron Galeon s programem All Inclusive, 
volný program, nocleh.

11. DEN: SANTA MARTA
Po snídani odjezd ke vstupní bráně národního parku 
Tayrona, jednoho z nejkrásnějších úseků karibského 
pobřeží na úpatí mohutného pohoří Sierra Nevada de 
Santa Marta. Čeká vás procházka podél nejvyhlášenějších 
pláží Caňaveral, Arrecifes, Arenillas, La Piscina, až k pláži 
Cabo de San Juan, kde následuje oběd a volný čas k od-
počinku. V odpoledních hodinách návrat k autobusu 
(fakultativní možnost dopravy na koni, cca 20 USD) 
a cesta zpět do hotelu.

12. DEN: SANTA MARTA – BOGOTÁ
Transfer na letiště a odlet do Bogoty, ubytování, volný 
program, nocleh. 

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Cartagena – Praha v turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (v případě 16 denního zájezdu 14 nocí), služby česky 
nebo slovensky hovořícího delegáta, stravování dle pro-
gramu a vybraného hotelu, transfery z/na letiště v cíli 
zájezdu, individuální služby, spropitné, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu) a fakultativní služby.

Národní park Tayrona – Cabo de San Juan

POZNEJTE TENTO 

TURISTICKÝ SKVOST 

JEŠTĚ PŘED 

ROZMACHEM 

MASOVÉ TURISTIKY
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BRASILIA

BRAZÍLIE

BOLÍVIE

PE
RU

ARGENTINA

VENEZUELA

KOLUMBIE

Atlantický oceán

BRAZÍLIEBRAZÍLIE

Brazílie, ofi ciálním názvem Federativní republika Brazílie, se stejnojmenným hlavním městem, 
leží v Jižní Americe s úchvatným 7 500 km dlouhým pobřežím. Vzhledem k rychlému rozvoji 
měst, industrializaci a růstu počtu obyvatel na počátku 21. století čelí Brazílie řadě sociálních, 
environmentálních a politických výzev. Díky tomuto růstu je v současnosti jednou z největších 
a nejvýznamnějších světových ekonomik. Brazílie je jedinou portugalsky mluvící zemí Jižní 
Ameriky, toto portugalské dědictví pochází z roku 1700, ke kterému se datuje první portugal-
ská kolonizace. Příslušníci dalších evropských a asijských národů emigrovaly do Brazílie v 19. 
století, především z Japonska, Polska, Španělska, Itálie a Německa – díky tomu je tato země 
směsí etnické a kulturní rozmanitosti, a i přesto si udržuje silnou národní hrdost a náboženskou 
oddanost. Drtivá většina, přibližně 75 % populace jsou katolíci, zatímco zbytek se hlásí ke křes-
ťanství a dalším náboženstvím. Nejhustěji obydlené části Brazílie jsou v jiho-centrální oblasti, 
včetně hlavních městských konglomerátů jako Sao Paulo a Rio de Janeiro. 
Brazílie nabízí fascinující mix zajímavých lidí, fauny a fl óry, historie, kultury a sportu. Kro-
mě geografi cké velikosti je Brazílie také přírodně různorodá – od hustých deštných pralesů 
a džunglí, přes pláně, hory a řeky k překrásnému oceánskému pobřeží s dlouhými písčitý-
mi plážemi. Díky této variabilitě je domovem nepřeberného množství živočichů. Uvádí se, že 
v Brazílii žije na čtyři milióny druhů, obzvláště rozsáhlé jsou populace ptáků a obojživelníků. 
Z hlediska místní kultury je Brazílie nadále ovlivňována tradicemi a zvyky Portugalska – což je 
patrné z architektury, hudby, literatury, kuchyně, tance a náboženství.
Díky své rozloze je klima v Brazílii různorodé, od vlhkého rovníkového v oblasti ústí Amazonky, 
přes tropické klima v centrální oblasti, po suché klima v severní části, kde bývá nejtepleji. 
Díky tomu je země celoročně přívětivá pro návštěvu, především v době, kdy je u nás zima, se 
v Brazílii určitě zahřejete.
Nejen počasí, ale i místní kuchyně příjemně překvapí a potěší, je založená především na 
množství různých druhů mas, nejlepší místo pro skvělý zážitek je návštěva některé z míst-
ních typických restaurací „churrascarias“. Fazole, maniok, rýže maso 
skvěle doplňují a místní kuchaři umí pravá kouzla s kořením a to 
i v kombinaci se sladkými přísadami a ovocem bezkonkurenční 
chuti. Brazilská káva díky svým klimatickým podmínkám pro pěsto-
vání je lahodná a výjimečná, ideální zakončení skvělého oběda a po večeři, 
nebo i kdykoliv během dne, určitě nevynechejte místní caipirinhu, jen pozor 
– bude o něco silnější, než jste zvyklí.  

Měna: Brazilský real (BRL)
Časový posun: –3 hodiny  
(–5 hodin v období letního času, pozn.: Brazílie má několik časových pásem)
Hlavní město: Brasília
Telefonní předvolba: +55
Velvyslanectví České republiky: Embaixada da República Tcheca, 
SES 805 Lote 21A Via L3 Sul, Asa Sul, CEP 70200-901 Brasília
Telefon: +5561 / 3242 7785, 3242 7905, 3244 8089, fax: +5561 /32427833
E-mail velvyslanectví: brasilia@embassy.mzv.cz; konzulární úsek: consulate_brasilia@mzv.cz
V případě nouze či ohrožení českých občanů lze volat na mobilní číslo: +5561 / 991626560
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 08.00–12.00 a 12.30–16.30
Web: www.mzv.cz/brasilia

BRAZÍLIE JE NEJLIDNATĚJ Í A NEJVĚT Í ZEMÍ JI NÍ AMERIKY 
A ZÁROVE  I JEDNOU Z NEJZAJÍMAVĚJ ÍC  
A NEJROZMANITĚJ ÍC  ZEMÍ KONTINENTU.  

Nejen počasí, ale i místní kuchyně příjemně překvapí a potěší, je založená především na Nejen počasí, ale i místní kuchyně příjemně překvapí a potěší, je založená především na 
množství různých druhů mas, nejlepší místo pro skvělý zážitek je návštěva některé z míst-množství různých druhů mas, nejlepší místo pro skvělý zážitek je návštěva některé z míst-

vání je lahodná a výjimečná, ideální zakončení skvělého oběda a po večeři, 
nebo i kdykoliv během dne, určitě nevynechejte místní caipirinhu, jen pozor 

NA CO SE MŮŽETE V BRAZÍLII TĚŠIT: 

 přátelskou atmosféru země fotbalu, samby a karnevalu
  vynikající kuchyň, např. feijoadu z černých fazolí vařených 
      s několika druhy vepřového masa
 nádherné široké a dlouhé písčité pláže kde se lze projíždět v buginách
 monumentální Sochu Krista Spasitele z roku 1931 v Rio de Janeiro
 několik měst a další architektonické památky na seznamu UNESCO
 nádhernou přírodu, tropický deštný Amazonský prales nebo soustavu vodopádů Iguacu

CESTOVNÍ DOKLADY

K cestě do Brazílie potřebují čeští turisté cestovní pas s minimální platností 6 měsíců.
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Okruh Brazílií s pobyte  u oře 
BRAZÍLIE  1 DENNÍ OKRU

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA – RIO DE JANEIRO
Odlet z  Prahy do Rio de Janeira, transfer na ubytování 
v blízkosti pláže Copacabana.

2. DEN: RIO DE JANEIRO
Výlet k  nejproslulejším ikonám a  symbolům Ria – mo-
numentální soše Krista Spasitele a na Cukrovou homoli. 
Výjezd pozemní lanovkou ze čtvrti Cosme Velho na vrchol 
hory Corvorado, odkud je dechberoucí výhled na celé Rio 
– pláže Copacabana, Ipanema, botanickou zahradu a lagu-
nu. Návrat zpět lanovkou vedoucí skrze bujnou vegetaci 
a  vodopády přírodní rezervace Tijuca. Návštěva nejzná-
mějších míst – center tradičního karnevalu: Mário Filho 
nebo Maracana či Sambódromo. Oběd v typické brazilské 
restauraci, poté přejezd do čtvrti Urca, nástup do lanovky 
na Cukrovou homoli v nadmořské výšce cca 400 m n.m. 
s dramatickým výhledem na Rio.

3. DEN: RIO DE JANEIRO
Volný den – relaxace na pláži nebo možnost fakultativ-
ního výletu. 

4. DEN: RIO DE JANEIRO – FOZ DO IGUAÇU
Transfer na letiště, přelet z Rio de Janeira do Foz do Igu-
açu, transfer do hotelu, ubytování.

5. DEN: FOZ DO IGUAÇU
Návštěva argentinské části vodopádů Iguaçu, které jsou 

největším komplexem vodopádů na světě (v  období 
dešťů ho tvoří až 270 vodopádů) ležícím mezi Brazílií 
a Argentinou, obklopené národním parkem (UNESCO) na 
obou stranách (z velké časti tvořen pralesem). Prohlídka 
začíná u návštěvnického centra s náhledem do bohaté 
biodiverzity oblasti, následuje přesun vláčkem speciálně 
navrženým pro park až ke stanici „Ďáblova chřtánu“ Gar-
ganta del Diablo – největšímu vodopádu, odkud se skýtá 
neopakovatelný pohled na burácející masu vody valící se 
v přepadu necelých 3 km do hloubky až 70 m. Procházka 
stezkami na vyhlídky k dalším vodopádům s nádhernými 
panoramatickými výhledy.

6. DEN: FOZ DO IGUAÇU
Prohlídka vodopádů z brazilské strany procházkou divo-
kou přírodou – subtropické deštné pralesy jsou domovem 
obrovského množství rostlin, tropických stromů a  více 
než tisíce druhů ptáků. Stezky nabízí řadu vyhlídkových 
zastávek podél trasy k  hlavním vodopádům a  Ďáblovu 
chřtánu viditelnému z různých úhlů. Vrcholným zážitkem 
je pohled na Ďáblův chřtán se 14 vodopády padajícími 
do hloubky takovou silou, že vytvoří 10 m vysoký oblak. 

7. DEN: FOZ DO IGUAÇU – MANAUS
Přelet do oblasti Amazonie (největšího deštného pralesa 
na světě), odlet z Foz do Iguaçu do Manausu, po příletu 
prohlídka metropole, které se říká vstupní brána do pra-
lesa. Na počátku 20. století patřil Manaus k nejbohatším 
městům světa, pyšní se nepřehlédnutelnou budovou 
opery i kopií francouzského tržiště.

Rio de Janeiro – socha Krista Spasitele Manaus Vodopády Iguaçu

RIO DE ANEIRO – FOZ DO I A  – MANA S – FORTALEZA
VYCHUTNEJTE SI

DECHBEROUCÍ

VÝHLED NA

CELÉ RIO

MAPKA OKRU U

BRASILIA

BRAZÍLIE

Rio de Janeiro

Foz do 
Iguacu

Manaus

Fortaleza
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Amazonská piraňa Amazonie – procházka do pralesa Plážový rezort Vila Galé Cumbuco

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena.

11. DEN: MANAUS – FORTALEZA
Přelet z Amazonie do Fortalezy, transfer do plážového 4* 
rezortu, ubytování.

12. – 14. DEN: POBYT U MOŘE
Pobyt v plážovém rezortu s All Inclusive.

15. DEN: ODLET Z BRAZÍLIE
Volné dopoledne, odpoledne transfer na letiště ve Forta-
leze a odlet do Prahy.

16. DEN: PŘÍLET DO PRAHY

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Brazílie – Praha a místní přele-
ty v  turistické třídě včetně letištních a  bezpečnostních 
poplatků, ubytování dle programu: 7× v hotelech 4* se 
snídaní, 3× v lodžiích s plnou penzí v Amazonii, 4× v ho-
telu 4* s All Inclusive, 1× oběd dle programu, doprava 
a  transfery dle programu, vstupy dle programu, služby 
česky či slovensky hovořícího průvodce a místního prů-
vodce, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona 159/99 Sb.

POZNEJTE NEJVĚT Í PERLU BRAZÍLIE  RIO DE JANEIRO  PROJDĚTE SE K NEJVĚT ÍM 
VODOPÁD M SVĚTA  ZA IJTE UNIKÁTNÍ POBYT PŘÍMO V SRDCI AMAZONIE A NA ZÁVĚR SI 
ODPO I TE V PLÁ OV M REZORTU S ALL INCLUSIVE.

8. DEN: AMAZONIE
Přesun lodí a  člunem do Amazonie, malebná plavba 
k ubytování v typických lodžiích. Po příjezdu uvítací pří-
pitek a oběd, odpoledne průzkum amazonských „igara-
pés“ (potoků) a igapós (zaplavených lesů), tento křehký 
ekosystém je přístupný pouze na kánoích. Pro odvážné 
možnost zaplavat si v říčních vodách a při troše štěstí se 
potkat s nejslavnějším obyvatelem – růžovým delfínem. 
Po večeři večerní lodní výprava za kajmany.

9. DEN: AMAZONIE
Dopolední trek za poznáním fl óry Amazonky a seznáme-
ní se s jejími účinky, po obědě rybářská výprava na mo-
torových člunech za (ne)slavnou amazonskou piraňou. 
Návrat při západu slunce, v tuto dobu je zážitek na vodě 
jedním z nejkrásnějších kdekoliv v Brazílii.

10. DEN: AMAZONIE
Dopoledne procházka do pralesa za původními druhy 
rostlin, setkání s volně žijícími živočichy pro další poro-
zumění života džungle. Oběd formou pikniku, odpočinek 
v houpacích sítích, vnímání zvuků a vůní Amazonky. Od-
poledne návštěva členů místní komunity, poznání každo-
denního života, např. přípravy maniokové mouky.

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

Lanovka na vrchol hory Corvorado
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INDIE

SRÍ LANKA

oblast
Kerala

 Trivandrum

 Cochin

Bengálský záliv

Indický oceán

NA CO SE V KERALE MŮŽETE TĚŠIT:

  přírodní rezervace a národní parky s mnoha vzácnými 
druhy zvířat a rostlin

 návštěva krásných a dechberoucích čajových plantáží 
    s místní ochutnávkou čaje
  ubytování na typickém houseboatu a plavba rozsáhlou sítí stojatých 

lagun, jezer, ústí a kanálů

Měna: Indická rupie (INR)
Časový posun: +4,5 hodiny
Hlavní město: Dillí
Telefonní předvolba: +91
Velvyslanectví České republiky: 50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, 110 021 New Delhi
Tel.: +91/11 2415 5200, web: www.mzv.cz/newdelhi

INDIE – KERALA
Kerala se nachází na jihozápadním cípu Indie při pobřeží Arabského moře a představuje uvol-
něnou, panenskou a čistou tvář jinak mnohdy chaotické a hlučné země. Svým návštěvníkům 
nabízí unikátní zážitky a atrakce – nádhernou přírodu, plavby na houseboatech, bohaté kultur-
ní dědictví a starověký systém léčení – ayurvedu. Starodávné vědění o harmonii těla, mysli 
a duše, a umění holistické medicíny, staré asi 5 000 let, se v Kerale praktikuje k dokonalosti. 

Kerala – jedinečná indická oblast umí své návštěvníky i patřičně pohostit. Je na to pyšná a je 
v tom obzvlášť dobrá. Typická zdejší kuchyně hojně využívá koření a vyznačuje se liberálním 
používáním kokosu. Proslulá je Sadhya, vegetariánská hostina zahrnující variaci teplých po-
krmů podávaných na čerstvě useknutém banánovém listě. Vzhledem ke své poloze je Kerala 
proslulá také svými mořskými plody a říčními delikatesami, například krevetami, kraby, humry 
a mušlemi, připravovanými s nezbytnou dávkou exotického koření.
Za zmínku určitě stojí i pohoří Ghát, které se táhne v délce téměr 1 500 km podél celého zá-
padního pobřeží Indie. Zde je možné objevit zemi čaje, ukrytou mezi vlnícími se zamlženými 
kopci a santalovými lesy. Pěstuje se zde také káva a různé koření, domovem je tato oblast 
i pro vzácnou faunu a fl óru. Milovníci přírody jistě ocení šestnáct přírodních rezervací a pět ná-
rodních parků, kde se návštěvníci mohou pokochat pohledem na vzácné zvířecí ptactvo, plazy, 
hmyz a rostliny (například na ohrožený druh sudokopytníka tahra jihoindického).
V oblasti Keraly panuje příjemné a stálé tropické podnebí po celý rok. Od června do září oblast 
ovlivňují monzuny, od února do května je léto. Teploty se pohybují v průměru mezi 28 – 32 
stupni Celsia. Ve vyšších nadmořských výškách v pohoří Západní Ghát  panuje chladnější 
klima a teploty mohou klesnout i pod 20 stupňů Celsia. 

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Indie je od držitelů pasů ČR vyžadováno vstupní 
vízum, které je nutné si zařídit před cestou. Žádost lze podat prostřednictvím 
elektronického formuláře. K žádosti je třeba dodat fotografi i ve formátu jpg 
nebo jpeg s minimálními rozměry 350 x 350 pixelů, přičemž velikost fotografi e 
musí být od 10 KB do 1 MB; sken datové stránky pasu. Soubor musí být ve for-
mátu pdf a musí být o velikosti od 10 KB do maximálně 300 KB.
Cestovní kancelář EXIM Tours elektronické vízum klientům zajistí na požádání a za po-
platek 2 500 Kč/osoba. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců ode dne vstupu 
do země. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné doklady 
k cestě u příslušeného velvyslanectví nebo konzulátu.

KERALA JE JAKO STVOŘENÁ PRO POZNÁVÁNÍ  OBJEVOVÁNÍ 
A NAL ZÁNÍ. NE NÁ ODOU ASOPIS NATIONAL EO RAP IC 
KERALU ŘADÍ MEZI JEDEN Z DESETI RÁJ  NA ZEMI.

INDIE 
KERALA
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MAPKA OKRU U

Okruh ze í sa otn ho Boha ****

INDIE  KERALA

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA 
Odlet do Cochinu pravidelnou linkou s Emirates s pře-
stupem v Dubaji.

2. DEN: COCHIN
Přivítání česky hovořícím průvodcem na letišti a transfer 
do hotelu. Odpoledne prohlídka Cochinu, obchodního 
centra Keraly. Leží téměř v centru oblasti a toto přístavní 
město bývalo důležitým místem pro obchod s kořením. 
Přezdívá se mu „Královna Arabského moře“ a svým ná-
vštěvníkům nabízí historické památky v krajině protkané 
vodními kanály a lagunami, které se na několika místech 
potkávají s Arabským mořem. Nocleh v Cochinu.

3. DEN: COCHIN – MUNNAR
Po snídani odjezd do Munnaru, malebného horského 
údolí, kterému dominují čajové plantáže. Po příjezdu 
ubytování v hotelu, volný večer, nocleh.

4. DEN: MUNNAR
Po snídani se vydáte poznat krásy Munnaru. Na progra-
mu je návštěva národního parku Eravikulum, jednoho 
z posledních útočišť vzácného tahra jihoindického, en-
demické horské kozy. Zavítáte k přehradě Kundala a do 
Muzea čaje. Atmosféru zdejšího prostředí nasajete při 
procházce po čajových plantážích a při projížďce zaml-
ženou horskou krajinou a přilehlými údolími. Čekají vás 

nádherné scénické výhledy s úžasnými vodopády, svě-
žími čajovými zahradami a vysokými horami pokrytými 
bílými mračny. Návrat zpět do hotelu, nocleh v Munnaru.
Možnost fakultativního lodního výletu na přehradě Mat-
tupetty.

5. DEN: MUNNAR – THEKKADY
Po snídani odjezd do Thekkady, po příjezdu ubytová-
ní v hotelu. Odpoledne budete mít možnost účastnit 
se fakultativního výletu do přírodní rezervace Periyar 
a vychutnat si plavbu na stejnojmenném jezeře. Během 
plavby se vám naskytne výhled na různorodou zvěř (slo-
ni, gaurové, opice, vysoká zvěř, prase divoké, nespočet 
druhů ptactva). Rezervace se rozkládá na ploše 777 km2
v nadmořské výšce 914 metrů, v kopcích pohoří Západní 
Ghát. Nocleh v hotelu v Thekkady.

6. DEN: THEKKADY – KUMARAKOM
Po snídani odjezd do Kumarakomu, malého města posa-
zeného na břehu jezera Vembanad. Den můžete strávit 
dle své chuti – procházet se podél vodní hladiny a vy-
chutnávat si okolní krásu nebo navštívit ptačí rezervaci – 
ráj všech ornitologů a oblíbené místo stěhovavých ptáků 
(např. sibiřský čáp, volavkovití, anhinga rezavá). Nocleh 
v hotelu v Kumarakomu.

7. DEN: KUMARAKOM – ALLEPPEY
Po snídani odjezd do Alleppey. Kolem poledne se nalo-
díte na tradiční houseboat, zvaný kettuvallam, abyste 

Munnar – čajové plantážeSadhya, vegetariánská hostina na banánovém listě

Munnar – vodopády

V Národním parku Periyar

O HIN – M NNAR – M NNAR – THEKKADY – K MARAKOM – ALLEPPEY – 
KO ALAM – TRI ANDR M

KERALA 

– PAMÁTKY 

I NÁDHERNÁ 

PŘÍRODA

 TRIVANDRUM

ALLEPEY

COCHIN

MUNNAR

THEKKADY
KUMARAKOM

INDIE

KOVALAM
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 190 K
Orientační ceny pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
DO v DP bez slevy za včasný nákup 42 190 - 42 790 42 790 49 490 42 190 - 42 790 42 790
DO v DP při objednání do 31. 07. 2019 34 190 - 34 690 34 690 40 090 34 190 - 34 690 34 690
DO v DP při objednání do 31. 08. 2019 35 090 - 35 590 35 590 41 090 35 090 - 35 590 35 590
DO v DP při objednání do 30. 09. 2019 35 890 - 36 390 36 390 42 090 35 890 - 36 390 36 390

Houseboaty v Alleppey Cochin - na trhu Thekkady – plavba na jezeře Periyar

mohli strávit den plavbou po lagunách a mezi ostrůvky 
s palmovými háji a plantážemi s exotickými plodinami, 
a pozorovat každodenní život místních obyvatel a nád-
hernou krajinu. Houseboaty většinou sestávají ze dvou 
ložnic s koupelnami. Jídlo se připravuje na lodi podle 
tradičních místních receptů. Nocleh na lodi.

8. DEN: ALLEPPEY – KOVALAM
Po snídani transfer do Kovalamu, ubytování  v hotelu ka-
tegorie 4* u pláže, volno.

9. DEN: KOVALAM – TRIVANDRUM
Po snídani transfer do hlavního města Keraly – Trivand-
ra – jednoho z nejstarších měst v jižní Indii. Navštívíte 
hlavní atrakci města – chrám Sri Padmanabha Swami, 
i muzeum Napier s unikátní sbírkou archeologických 
a historických artefaktů. Součástí muzea je galerie Sri 
Chitra – vystavující díla takových umělců, jakými jsou 
Raja Ravi Varma nebo Nicholas Roerich. Nakouknete do 
místní oblíbené zoologické zahrady a čas zbyde také na 
nákupy. V odpoledních hodinách transfer zpět do hoteluv 
oblasti Kovalam, nocleh.

10. / 11. DEN: KOVALAM
Volný čas v hotelu, individuální program.

Chrám Sri Padmanabha Swami Trivandulum

12DENNÍ POZNÁVACÍ OKRU  MYSTICKOU KERALOU

12. DEN: KOVALAM – TRIVANDRUM – PRAHA
V brzkých ranních hodinách transfer na letiště Trivan-
drum, odletu zpět do ČR pravidelnou linkou společnosti 
Emirates s přestupem v Dubaji.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha–Cochin–Trivandrum–Praha v turis-
tické třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, 
výše uvedený program, doprava klimatizovaným mini-
busem, ubytování na 6 nocí v oblastech dle programu 
v hotelech kategorie 4* se snídaní, 1 noc v houseboatu 
s plnou penzí, česky nebo slovensky hovořící průvodce, 
3 noci v hotelu v oblasti Kovalam u pláže a se snídaní, 

transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakul-
tativní služby, vstupné do památek a národních parků, 
vstupní vízum (2 500 Kč/osoba při zajištění CK) kapesné 
a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu je 8 osob.
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Mal  okruh Keralou  pobyt u oře ****

INDIE  KERALA  

PRO RAM OKRU U

1. DEN: PRAHA
Odlet do Cochinu pravidelnou linkou se společností Emi-
rates s přestupem v Dubaji.

2. DEN: COCHIN – MUNNAR
Přivítání anglicky hovořícím průvodcem na letišti a ná-
sledný transfer do Munnaru, malebného horského údolí, 
kterému dominují čajové plantáže. Po příjezdu ubytování 
v hotelu, volný večer, nocleh.

3. DEN: MUNNAR
Po snídani se vydáte poznat krásy Munnaru. Na progra-
mu je návštěva národního parku Eravikulum, jednoho 
z posledních útočišť vzácného tahra jihoindického, en-
demické horské kozy. Zavítáte k přehradě Kundala a do 
Muzea čaje. Atmosféru zdejšího prostředí nasajete při 
procházce po čajových plantážích a při projížďce zaml-
ženou horskou krajinou a přilehlými údolími. Čekají vás 
nádherné scénické výhledy s úžasnými vodopády, svě-
žími čajovými zahradami a vysokými horami pokrytými 
bílými mračny. Návrat zpět do hotelu, nocleh v Munnaru.
Možnost fakultativního lodního výletu na přehradě Mat-
tupetty.

4. DEN: MUNNAR – ALLEPPEY
Po snídani odjezd do Alleppey. Kolem poledne se nalo-
díte na tradiční houseboat, zvaný kettuvallam, abyste 
mohli strávit den plavbou po lagunách a mezi ostrůvky 

s palmovými háji a plantážemi s exotickými plodinami, 
a pozorovat každodenní život místních obyvatel a nád-
hernou krajinu. Houseboaty většinou sestávají ze dvou 
ložnic s koupelnami. Jídlo se připravuje na lodi podle 
tradičních místních receptů. Nocleh na lodi.

5. DEN: ALLEPPEY – KOVALAM
Po snídani transfer do Kovalamu, ubytování v hotelu, 
volno na pláži.

6. – 10. DEN: KOVALAM
Ubytování v hotelu, volno na pláži. Možnost fakultativ-
ních výletů.

11. DEN: TRIVANDRUM – PRAHA
Transfer na letiště Trivandrum, odlet zpět do ČR pravidel-
nou linkou společnosti Emirates s přestupem v Dubaji.

Národní park Eravikulum – tahr jihoindický Indická kuchyň

Kovalam 

O HIN – M NNAR – ALLEPPEY – KO ALAM – TRI ANDR M

TŘÍDENNÍ 

OKRUH 

A RELAXACE 

U MOŘE
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MAPKA OKRU U

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 90 K

Cochin Indie je země koření Munnar – čajové plantáže

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakul-
tativní služby, vstupné do památek a národních parků, 
vstupní vízum (2 500 Kč/osoba při zajištění CK, kapesné 
a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu jsou 2 osoby.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Cochin – Trivandrum – Praha 
v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních 
poplatků, výše uvedený program, doprava klimatizova-
ným minibusem, ubytování na 2 noci v hotelu kategorie 
4* se snídaní, 1 noc v houseboatu s plnou penzí, anglicky 
hovořící průvodce (česká asistence na telefonu), 6 nocí 
v hotelu kategorie 4* u moře v oblasti Kovalam, transfe-
ry z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

AJOV  PLANTÁ E A PŘÍRODNÍ KRÁSY KERALY S NÁSLEDN M ODPO INKEM U MOŘE

 TRIVANDRUM

ALLEPEY

COCHIN

MUNNAR

INDIE

KOVALAM

Alleppey – houseboat

tativní služby, vstupné do památek a národních parků, 
vstupní vízum (2 500 Kč/osoba při zajištění CK, kapesné vstupní vízum (2 500 Kč/osoba při zajištění CK, kapesné 
a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu jsou 2 osoby.

vstupní vízum (2 500 Kč/osoba při zajištění CK, kapesné 

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 

a spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků 

ry z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

pro realizaci zájezdu jsou 2 osoby.

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 90 K1 90 K
Orientační ceny pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
DO v DP bez slevy za včasný nákup 39 190 - 39 790 39 790 41 790 39 190 - 39 790 39 790
DO v DP při objednání do 31. 07. 2019 31 790 - 32 290 32 290 33 890 31 790 - 32 290 32 290
DO v DP při objednání do 31. 08. 2019 32 590 - 33 090 33 090 34 690 32 590 - 33 090 33 090
DO v DP při objednání do 30. 09. 2019 33 390 - 33 890 33 890 35 590 33 390 - 33 890 33 890
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Indický oceán

Bengálsky záliv

zátoka Mannar

SRÍ LANKA

MANNAR

Colombo

INDIA

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

NA CO SE NA SRÍ LANCE SE MŮŽETE TĚŠIT:

  Země vám učaruje tropickým počasím, exotickými plážemi, teplou vodou 
moře a výbornou místní kuchyní.

  Zážitkem pro vás bude návštěva zahrady s kořením, kde lze spatřit, jak 
roste třeba muškátový ořech, černý pepř, hřebíček nebo skořice. 

 Ochutnejte čaj ze Srí Lanky, nejmenuje se srílanský, ale cejlonský, 
ponechal si své koloniální jméno – tradici pěstování keřů čajovníku 
přinesla na ostrov v 19. století britská správa.

  Poznejte památky zapsané na Seznam kulturního dědictví UNESCO, 
starověká a svatá města, skalní chrámy a dagoby.

  Ve volné přírodě můžete potkat opice, buvoly, slony a mnoho druhů ptáků, 
v národních parcích Srí Lanky pak i nejstarší původní obyvatele jakými jsou leopard, 
šakal, divoké prase, krokodýl a čáp Marabu.

 Ve volné přírodě můžete potkat opice, buvoly, slony a mnoho druhů ptáků,  Ve volné přírodě můžete potkat opice, buvoly, slony a mnoho druhů ptáků, 
v národních parcích Srí Lanky pak i nejstarší původní obyvatele jakými jsou leopard, v národních parcích Srí Lanky pak i nejstarší původní obyvatele jakými jsou leopard, v národních parcích Srí Lanky pak i nejstarší původní obyvatele jakými jsou leopard, 

SRÍ LANKA
Měna: 1 srílanská rupie (LKR) = 100 centů 
Časový posun:  +4,5 hodiny, v době platnosti letního času +3,5 hod. 
Hlavní město: Kolombo 
Telefonní předvolba: +94
Velvyslanectví České republiky v Dillí 
(s působností pro Srí Lanku): Embassy of the Czech Republic, 
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110 021

Nádherný ostrov Srí Lanka neboli Šrí Lanka je omýván Bengálským zálivem a Indickým oce-
ánem a stabilně zde panuje teplota cca 27 °C. Od Indie je oddělena úžinou Palk, přes níž se 
táhne řetěz korálových útesů zvaný Adamův most.
Její jméno znamená „požehnaná zářící země“. Můžete si zde vychutnat krásnou přírodu ná-
rodních parků a při troše štěstí uvidíte i  jejich původní obyvatele – slony, leopardy, opice či 
buvoly ve volné přírodě. Až budete nasyceni tropickým klimatem pobřeží, ve vnitrozemí os-
trova na vás dýchne podnebí podobné staré Anglii. V  samém srdci Srí Lanky najdete zná-
mý kulturní trojúhelník, kde se můžete vydat po stopách buddhismu i starověkých civilizací. 
Existuje jen málo míst, kde můžete na poměrně malé rozloze vidět tolik historických pa-
mátek ze Seznamu UNESCO a dýchne na vás historie stará 2 i více tisíc let. Ve městě Dam-
bulla najdete skalní chrámy s  barevnými nástěnnými malbami s  buddhistickými motivy, 
v Kandy, posledním hlavním městě sinhálských králů, pak můžete vidět Chrám Buddhova zubu, 
kde je ve zlatém relikviáři tento zub uchován.
Srí Lanka je země čaje. Nezapomenutelným zážitkem je návštěva čajových plantáží v Nuwara 
Eliya rozprostírajících se ve výšce víc než 2 000 m n. m., stejně jako jedinečná chuť i vůně 
pravého srílanského čaje – silného a velmi sladkého, pokud vám ho osladí dopředu. Čaj vám 
i  v  tom nejzapadlejším guesthousu naservírují v  porcelánovém servise s  konvičkou mléka, 
které se do čaje přilívá. Čaje patří k  těm nejkvalitnějším a nejoblíbenějším na světě a  jsou 
přirovnávány k ,,šampaňskému“ mezi čaji. 

SRÍ LANKA JE OSTROVEM KRÁSNÉ FAUNY A FLÓRY, 
DOMOVEM AJOV C  PLANTÁ Í A KOŘENÍ. NABÍZÍ ŘADU 

ISTORICK C  PAMÁTEK ZE SEZNAMU UNESCO.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách na Srí Lanku je od držitelů cestovních pasů ČR vyžadováno 
vstupní vízum. Jeho udělení je možné pouze před odjezdem z České republiky. Ces-
tovní kancelář vám na požádání zajistí vstupní vízum za poplatek 1 250 Kč na osobu. 
Rovněž je možné si zajistit vstupní vízum individuálně přes portál www.eta.cov.lk. 
Platnost cestovních pasů musí být minimálně 6 měsíců po datu ukončení zájezdu. 

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační 
poplatek 1 990 Kč (není-li v ceníku uvedeno jinak).
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MAPKA OKRU U

Dambulla – Zlatý chrám Anuradhapura – Jetawana Dagaba Anuradhapura – Thuparama Dagoba

PRAHA – KOLOM O – DAM LLA – AN RADHAP RA – HIRI AD NA – SI I
RIYA – TRIN OMALEE – KANDY – PINNA ALLA – N ARA ELIYA – NP HORTON 
PLAINS – YALA – ALLE

Srí Lanka všemi smysly + Tangerine 
SRÍ LANKA  KOLOMBO

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ODLET Z PRAHY
2. DEN: PŘÍLET DO KOLOMBA
Přílet, transfer z  letiště do Habarany. Návštěva pro-
slulých skalních chrámů v Dambulle (UNESCO) s mno-
ha buddhistickými malbami na stěnách a  stropech. 
K vidění je i přes 130 soch Buddhů, byly zde nalezeny 
i další sochy bohů a králů. Večeře, nocleh ve 3* hotelu 
s polopenzí.

3. DEN: HABARANA – ANURADHAPURA – HIRIWADUNA 
– HABARANA
Po snídani odjezd starobylého města Anuradhapura 
(UNESCO). Anuradhapura byla prvním hlavním městem 
Srí Lanky. Uvidíte zde památky jako jsou Thuparama, 
Lankarama, Jetawana Dagaba i  nejposvátnější strom 
– Ficus Religious, který je zde střežený od chvíle, kdy 
byl objeven. Je zde mnoho soch, zbytků paláců, rybníky, 
chrámy, svatyně, krásné zahrady a mnoho dalších pamá-
tek, které jistě stojí za shlédnutí. Následuje přejezd do 
Hiriwaduny. Vesnické safari započne projížďkou džunglí 
na starobylém povozu, který potáhne zebon. Po plavbě 
katamaránem na jezeře bude následovat setkání s míst-
ním farmářem, který předvede zpracování místních 
plodin a ochutnání typických srílanských pokrmů připra-
vených na otevřeném ohni. Následuje transfer zpět do 
hotelu, večeře, nocleh.

hlavní město sinhálského království je centrem mnoha 
řemesel i umění. Cestou zastávka v zahradě s exotickým 
kořením. Návštěva posvátného Chrámu Buddhova zubu, 
ve večerních hodinách návštěva kulturního představení. 
Večeře a nocleh v Kandy.

6. DEN: KANDY – PINNAWALLA – NUWARA ELIYA
Po snídani návštěva královské botanické zahrady Pera-
deniya, která se pyšní výskytem více než 4000 druhů 
rostlin. Všichni milovníci fl óry budou jistě unešeni – a to 
nejen z  nádherných orchidejí a  palem. Poté následuje 
přejezd do sloního sirotčince v Pinnawalle. Sloní sirotči-
nec zde funguje již od roku 1975 a pečují zde o zraněné 
a opuštěné slony. V současné době se jejich počet zvy-
šuje. Pozorování slonů při koupání v nedaleké řece nebo 
jejich krmení patří k nezapomenutelným zážitkům. Ná-
sleduje odjezd vlakem do Nuwara Eliya. Večeře a nocleh.

7. DEN: NUWARA ELIYA – NP HORTON PLAINS – NUWARA 
ELIYA
Se snídaní ve formě balíčku odjezd v  časných ranních 
hodinách do NP Hortonské planiny (UNESCO). V  rám-
ci přibližně 9 km dlouhého treku uvidíte horský mlžný 
prales a  také ojedinělou fl óru a  faunu, z nichž některé 

druhy patří mezi endemické. 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 zářivě zelených čajových plantáží. Nuwara 
Eliya neboli „Malá Anglie“ leží mezi kulisami krásných 
hor, údolí, vodopádů a čajových plantáží. Tato místo by 
mělo být nejchladnějším na celém ostrově. Počasí zde 
připomíná anglický venkov, britský vliv je tu znát, i domy 
jsou vystaveny ve stylu královny Anny. Večeře, nocleh.

8. DEN: NUWARA ELIYA – YALA
Po snídani odjezd do NP Yala, projížďka v džípech. V tom-
to parku žije více než 400 divokých slonů indických, leo-
pardi, 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: YALA – GALLE – KALUTARA
Po snídani odjezd do krásného města Galle na jihozápa-
dě ostrova. Na architekturu města měli vliv především 
evropští kolonizátoři. Galle bylo založeno Portugalci, 
v roce 1640 však město dobyli Holanďané, kteří necha-
li vybudovat velkolepou pevnost, která je zapsána na 

SRÍ LANKA

YALA

HABARANA

GALLE

KALUTARA

KOLOMBO
HORTON PLAINS

NUWARA ELIYA

KANDY

DAMBULLA
SIGIRIYA

PINNAWALLA

ANURADHAPURA

TRINCOMALEE

HIRIWADUNA

4. DEN HABARANA – SIGIRIYA – TRINCOMALEE
Po snídani odjezd k  legendárnímu místu 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  zničena. Z  jejího vrcholu můžete obdivovat 
zbytky komplexu Sigiriya Rock s vodními nádržemi a za-
hradami. Následuje přejezd do osobitého severovýchod-
ního města Tricomalee, které si uchovalo koloniální ráz. 
K nejznámějším místům patří především přístav, chrámy 
a  nádherná pláž Nilaveli s  bělostným pískem. Večerní 
návštěva chrámu Koneshwaram Temple. Večeře, nocleh.

5. DEN: TRINCOMALEE – KANDY 
Po snídani návštěva přístavu v  Trincomalee a  horkých 
pramenů Kanniyai. Celkem se zde nachází 7 pramenů ve 
čtvercových útvarech, které jsou 3 – 4 stopy hluboké, 
tudíž jasně dohlédnete až na jejich dno. Teplota pramenů 
je vysoká, avšak mezi nimi jsou značné teplotní rozdíly. 
Horké prameny souvisí s  hinduistickou kulturou a  byly 
využívány Tamily při náboženských rituálech. Následuje 
odjezd do jednoho z  nejkrásnějších měst Srí Lanky – 
Kandy, obklopeného kopci a  zapsaného na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Toto poslední 
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 990 K
Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s polopenzí a All Inclusive listopad 2019 leden 2020 únor 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 50 490 - 51 990 53 890 53 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 40 990 - 42 190 43 690 43 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 41 990 - 43 190 44 790 44 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 42 990 - 44 190 45 890 45 890

Z

Kandy – Chrám Buddhova zubu Galle Hotel Tangerine Beach

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt /dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o  pojištění naleznete na úvodních stra-
nách katalogu), vízum (cestovní kancelář vám zajistí 
vstupní vízum na požádání za manipulační poplatek 
1 250 Kč), fakultativní služby.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 6 osob. Nápoje 
během večeře (v době okruhu) nejsou zahrnuty v ceně.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Srí Lanka – Praha v  turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (7 nocí během okruhu s polopenzí a 3 noci v hotelu 
Tangerine s All Inclusive), služby česky nebo slovensky 
hovořícího průvodce během okruhu, transfery z/na letiš-
tě v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona č. 159/99 Sb.

PŘÍRODA,

PAMÁTKY UNESCO

 I POBYT 

U MOŘE!

Seznamu světového dědictví UNESCO. Město sloužilo 
od 17. století jako hlavní přístaviště. Pro svoji specifi c-
kou atmosféru, úzké uličky plné restaurací a obchůdků, 
fotogenický maják, hodinovou věž i  námořní muze-
um jednoznačně stojí za návštěvu. Následuje transfer 
do hotelu Tangerine Beach v  oblasti Kalutara. 
Ubytování ve 3*+ hotelu Tangerine Beach 
s programem All Inclusive, volný program.

10. A 11. DEN:
Pobyt v 3*+ hotelu s All Inclusive u moře.

12. DEN:
Ukončení pobytu, transfer na le-
tiště. Odlet do Prahy.

NP Yala – projížďka v džípech

11/12DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PO NEJZAJÍMAVĚJ ÍC  MÍSTEC  SRÍ LANKY SPOJEN  
S PROJÍ KOU NA D ÍPEC  V NÁRODNÍM PARKU YALA A POBYTEM U MOŘE

um jednoznačně stojí za návštěvu. Následuje transfer 
do hotelu Tangerine Beach v  oblasti Kalutara. 
Ubytování ve 3*+ hotelu Tangerine Beach 
s programem All Inclusive, volný program.s programem All Inclusive, volný program.

Pobyt v 3*+ hotelu s All Inclusive u moře.Pobyt v 3*+ hotelu s All Inclusive u moře.

Ukončení pobytu, transfer na le-Ukončení pobytu, transfer na le-

Srí Lanka všemi smysly + Tangerine Hotel
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MAPKA OKRU U

Kandy Pinnawalla – sloní sirotčinec Dambulla – sochy Buddhů

PRAHA – KOLOM O – DAM LLA – AN RADHAP RA – SI IRIYA – KANDY 
– PINNA ALLA – N ARA ELIYA – NP HORTON PLAINS – YALA – ALLE

Velký okruh + Tangerine 
SRÍ LANKA  KOLOMBO

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ODLET Z PRAHY – 
2. DEN: PŘÍLET DO KOLOMBA
Přílet, transfer z  letiště do Habarany. Návštěva proslu-
lých skalních chrámů v  Dambulle (UNESCO) s  mnoha 
buddhistickými malbami na stěnách a stropech. K vidění 
je i přes 130 soch Buddhů, byly zde nalezeny i další sochy 
bohů a králů. Večeře, nocleh ve 3* hotelu s polopenzí.

3. DEN: HABARANA – ANURADHAPURA – HABARANA
Po snídani odjezd do Anuradhapury (UNESCO). Anuradhapura 
byla prvním hlavním městem Srí Lanky. Uvidíte zde 
památky, jako jsou Thuparama, Lankarama, Jetawana 
Dagaba i nejposvátnější strom – Ficus Religious, který je zde 
střežený od chvíle, kdy byl objeven. Je zde mnoho soch, 
zbytků paláců, rybníky, chrámy, svatyně, krásné zahrady 
a  mnoho dalších památek, které jistě stojí za shlédnutí. 
Následuje transfer zpět do hotelu, večeře, nocleh.

4. DEN HABARANA – SIGIRIYA – KANDY
Po snídani odjezd k  legendárnímu místu 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  zničena. Z  jejího vrcholu můžete obdivovat 
zbytky komplexu Sigiriya Rock s vodními nádržemi a za-
hradami. Následuje odjezd do jednoho z nejkrásnějších 
měst Srí Lanky – Kandy, obklopeného kopci a zapsaného 

mělo být nejchladnějším na celém ostrově. Počasí zde 
připomíná anglický venkov, britský vliv je tu znát, i domy 
jsou vystaveny ve stylu královny Anny. Večeře, nocleh.

7. DEN: NUWARA ELIYA – NP HORTON PLAINS – YALA
Se snídaní ve formě balíčku odjezd v  časných ranních 
hodinách do NP Hortonské planiny (UNESCO). V rámci při-
bližně 9 km dlouhého treku uvidíte horský mlžný prales 
a  také ojedinělou fl óru a  faunu, z nichž některé druhy 
patří mezi endemické. Následně si vychutnáte okouzlu-
jící vodopády Baker´s Falls a naskytne se vám dechbe-
roucí pohled do kilometrové propasti v místě nazývaném 
Konec světa. Přejezd do NP Yala, projížďka v  džípech. 
V  tomto parku žije více než 400 divokých slonů indic-
kých, leopardi, krokodýli, šakali, vodní buvoli. Otevřené 
prostředí láká dravce, jako je například orel mořský. K vi-
dění jsou také čápi, pávi či zoborožci. Večeře, nocleh.

8. DEN: YALA – GALLE – KALUTARA
Po snídani odjezd do krásného města Galle na jihozápa-
dě ostrova. Na architekturu města měli vliv především 
evropští kolonizátoři. Galle bylo založeno Portugalci, 
v roce 1640 však město dobyli Holanďané, kteří necha-
li vybudovat velkolepou pevnost, která je zapsána na 
Seznamu světového dědictví UNESCO. Město sloužilo od 

17. století jako hlavní přístaviště. Pro svou specifi ckou 
atmosféru, úzké uličky plné restaurací a obchůdků, fo-
togenický maják, hodinovou věž i  námořní muzeum 
jednoznačně stojí za návštěvu. Následuje transfer do 
hotelu Tangerine Beach v oblasti Kalutara. Ubytování ve 
3*+ hotelu Tangerine Beach s programem All Inclusive, 
volný program.

9./10./11. DEN:
Pobyt v 3*+ hotelu s All Inclusive u moře.

11./12. DEN:
Ukončení pobytu, transfer na letiště. Odlet do Prahy

na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Toto 
poslední hlavní město sinhálského království je centrem 
mnoha řemesel i  umění. Cestou zastávka v  zahradě 
s  exotickým kořením. Návštěva posvátného Chrámu 
Buddhova zubu, ve večerních hodinách návštěva kultur-
ního představení. Večeře a nocleh v Kandy.

5. DEN: KANDY – PINNAWALLA
Po snídani návštěva královské botanické zahrady Pera-
deniya, která se pyšní výskytem více než 4000 druhů 
rostlin. Všichni milovníci fl óry budou jistě unešeni – a to 
nejen z  nádherných orchidejí a  palem. Poté následuje 
přejezd do sloního sirotčince v  Pinnawalle. Sloní sirot-
činec zde funguje již od roku 1975 a pečují zde o zraně-
né a  opuštěné slony. V  současné době se jejich počet 
zvyšuje. Pozorování slonů při koupání v  nedaleké řece 
nebo jejich krmení patří k nezapomenutelným zážitkům. 
Večeře a nocleh v Pinnawalle.

6. DEN: PINNAWALLA – NUWARA ELIYA
Po snídani odjezd vlakem do Nuwara Eliya, návštěva 
zářivě zelených čajových plantáží a  továrny na zpraco-
vání čaje. Ochutnávka čajů. Následuje návštěva Nuwara 
Eliya neboli „Malé Anglie“ leží mezi kulisami krásných 
hor, údolí, vodopádů a čajových plantáží. Tato místo by 

SRÍ LANKA

YALA

HABARANA

GALLE

KALUTARA

KOLOMBO
HORTON PLAINS

NUWARA ELIYA

KANDY

DAMBULLA
SIGIRIYA

PINNAWALLA

ANURADHAPURA

Dambulla – sochy Buddhů

mělo být nejchladnějším na celém ostrově. Počasí zde 
připomíná anglický venkov, britský vliv je tu znát, i domy 

Se snídaní ve formě balíčku odjezd v  časných ranních 
hodinách do NP Hortonské planiny (UNESCO). V rámci při-
bližně 9 km dlouhého treku uvidíte horský mlžný prales 
a  také ojedinělou fl óru a  faunu, z nichž některé druhy 
patří mezi endemické. Následně si vychutnáte okouzlu-
jící vodopády Baker´s Falls a naskytne se vám dechbe-
roucí pohled do kilometrové propasti v místě nazývaném 
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Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s polopenzí a All Inclusive listopad 2019 leden 2020 únor 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 46 390 - 47 990 50 390 50 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 37 590 - 38 890 40 890 40 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 38 590 - 39 890 41 890 41 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 39 490 - 40 790 42 890 42 890

Velký okruh + Tangerine Hotel

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K Z

Sigiriya Rock

Vodopády Baker´s Falls

Královská botanická zahrada Peradeniya Dambulla 

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), vízum (cestovní kancelář vám zajistí vstupní 
vízum na požádání za manipulační poplatek 1 250 Kč), 
fakultativní služby.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 6 osob. Nápoje 
během večeře (v době okruhu) nejsou zahrnuty v ceně.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Srí Lanka – Praha v  turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (v případě 11denního zájezdu 6 nocí během okruhu 
s polopenzí a 3 noci v hotelu Tangerine s All Inclusive, 
v případě 12denního zájezdu 6 nocí během okruhu s po-
lopenzí a 4 noci v hotelu Tangerine s All Inclusive), služby 
česky nebo slovensky hovořícího průvodce během okru-
hu, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

NAVŠTÍVÍTE 

ČAJOVÉ PLANTÁŽE 

A NUWARA 

ELIYA

Čajové plantáže

11/12DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD NAPŘÍ  SRÍ LANKOU
SE ZASTÁVKOU NA AJOV C  PLANÁ ÍC  A POBYTEM U MOŘE
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MAPKA OKRU U

Kandy  Anuradhapura Čajové plantáže

PRAHA – KOLOM O – DAM LLA – AN RADHAP RA – SI IRIYA – KANDY – PIN
NA ALLA – N ARA ELIYA – NP HORTON PLAINS

Střední okruh  Tangerine 
SRÍ LANKA  KOLOMBO

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ODLET Z PRAHY 
– 2. DEN: PŘÍLET DO KOLOMBA
Přílet, transfer z letiště do Habarany. Návštěva proslulých 
skalních chrámů v  Dambulle (UNESCO) s  mnoha 
buddhistickými malbami na stěnách a stropech. K vidění 
je i přes 130 soch Buddhů, byly zde nalezeny i další sochy 
bohů a králů. Večeře, nocleh ve 3* hotelu s polopenzí.

3. DEN: HABARANA – ANURADHAPURA – HABARANA
Po snídani odjezd do Anuradhapury (UNESCO). 
Anuradhapura byla prvním hlavním městem Srí Lanky. 
Uvidíte zde památky jako jsou Thuparama, Lankarama, 
Jetawana Dagaba i nejposvátnější strom – Ficus Religious, 
který je zde střežený od chvíle, kdy byl objeven. Je zde 
mnoho soch, zbytků paláců, rybníky, chrámy, svatyně, 
krásné zahrady a  mnoho dalších památek, které jistě 
stojí za shlédnutí. Následuje transfer zpět do hotelu, 
večeře, nocleh.

4. DEN HABARANA – SIGIRIYA – KANDY
Po snídani odjezd k  legendárnímu místu 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  zničena. Z  jejího vrcholu můžete obdivovat 
zbytky komplexu Sigiriya Rock s  vodními nádržemi 
a zahradami. Následuje odjezd do jednoho z nejkrásnějších 

vodopádů a  čajových plantáží. Tato místo by mělo být 
nejchladnějším na celém ostrově. Počasí zde připomíná 
anglický venkov, britský vliv je tu znát, i  domy jsou 
vystaveny ve stylu královny Anny. Večeře, nocleh.

7. DEN: NUWARA ELIYA – NP HORTON PLAINS – KALU-
TARA
Se snídaní ve formě balíčku odjezd v  časných ranních 
hodinách do NP Hortonské planiny (UNESCO). V  rámci 
přibližně 9 km dlouhého treku uvidíte horský mlžný prales 
a  také ojedinělou fl óru a  faunu, z  nichž některé druhy 
patří mezi endemické. Následně si vychutnáte okouzlující 
vodopády Baker´s  Falls a  naskytne se Vám dechberoucí 
pohled do kilometrové propasti v místě nazývaném Konec 
světa. Následuje transfer do hotelu Tangerine Beach 
v  oblasti Kalutara. Ubytování ve 3*+ hotelu Tangerine 
Beach s programem All Inclusive, volný program. 

8./9./10./11. DEN:
Volný program v  hotelu. Možnost využití fakultativních 
služeb.

11./12. DEN:
Ukončení pobytu, transfer na letiště. Odlet do Prahy.

měst Srí Lanky – Kandy, obklopeného kopci a zapsaného 
na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 
Toto poslední hlavní město sinhálského království je 
centrem mnoha řemesel i  umění. Cestou zastávka 
v  zahradě s  exotickým kořením. Návštěva posvátného 
Chrámu Buddhova zubu, ve večerních hodinách návštěva 
kulturního představení. Večeře a nocleh v Kandy.

5. DEN: KANDY – PINNAWALLA
Po snídani návštěva královské botanické zahrady 
Peradeniya, která se pyšní výskytem více než 4000 
druhů rostlin. Všichni milovníci fl óry budou jistě nejen 
z nádherných orchidejí a palem unešeni. Poté následuje 
přejezd do sloního sirotčince v  Pinnawalle. Sloní 
sirotčinec zde funguje již od roku 1975 a  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. Večeře a nocleh v Pinnawalle.

6. DEN: PINNAWALLA – NUWARA ELIYA
Po snídani odjezd vlakem do Nuwara Eliya, návštěva 
zářivě zelených čajových plantáží. Nuwara Eliya neboli 
„Malá Anglie“ leží mezi kulisami krásných hor, údolí, 

SRÍ LANKA

HABARANA

KALUTARA

KOLOMBO
HORTON PLAINS

NUWARA ELIYA

KANDY

DAMBULLA
SIGIRIYA

PINNAWALLA

ANURADHAPURA
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Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s polopenzí a All Inclusive listopad 2019 leden 2020 únor 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 45 390 - 46 990 49 890 49 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 36 790 - 38 090 40 490 40 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 37 690 - 39 090 41 490 41 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 38 590 - 39 990 42 490 42 490

Velký okruh + Tangerine Hotel

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K Z

Královská botanická zahrada Peradeniya Pevnost na vrcholu Sigiriya Rock – detail Makak bandar patří k ohroženým druhům

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), vízum (cestovní kancelář vám zajistí vstupní 
vízum na požádání za manipulační poplatek 1 250 Kč), 
fakultativní služby.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 6 osob. Nápoje 
během večeře (v době okruhu) nejsou zahrnuty v ceně.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Srí Lanka – Praha v  turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (v případě 11denního zájezdu 5 nocí během okruhu 
s polopenzí a 4 noci v hotelu Tangerine s All Inclusive, 
v případě 12denního zájezdu 5 nocí během okruhu s po-
lopenzí a 5 nocí v hotelu Tangerine s All Inclusive), služby 
česky nebo slovensky hovořícího průvodce během okru-
hu, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

UVIDÍTE 

130 SOCH 

BUDDHŮ

V DAMBULLE

 Skalní chrám v Dambulle

11/12DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD VYBRAN MI MÍSTY SRÍ LANKY 
A S POBYTEM U MOŘE

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s polopenzí a All InclusiveOrientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s polopenzí a All Inclusive
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019

Velký okruh + Tangerine Hotel

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K 90 K

Letecká doprava Praha – Srí Lanka – Praha v  turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (v případě 11denního zájezdu 5 nocí během okruhu 
s polopenzí a 4 noci v hotelu Tangerine s All Inclusive, s polopenzí a 4 noci v hotelu Tangerine s All Inclusive, 
v případě 12denního zájezdu 5 nocí během okruhu s po-v případě 12denního zájezdu 5 nocí během okruhu s po-
lopenzí a 5 nocí v hotelu Tangerine s All Inclusive), služby lopenzí a 5 nocí v hotelu Tangerine s All Inclusive), služby 
česky nebo slovensky hovořícího průvodce během okru-česky nebo slovensky hovořícího průvodce během okru-
hu, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění hu, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
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MAPKA OKRU U

Anuradhapura – Thuparama Dambulla  – Cave Temple

Dambulla 

PRAHA – KOLOM O – DAM LLA  AN RADHAP RA – SI IRIYA – KANDY – PIN
NA ALLA

Malý okruh + Tangerine 
SRÍ LANKA  KOLOMBO

PRO RAM OKRU U

1.DEN: ODLET Z PRAHY – 
2. DEN: PŘÍLET DO KOLOMBA
Přílet, transfer z letiště do Habarany. Návštěva proslulých 
skalních chrámů v  Dambulle (UNESCO) s  mnoha 
buddhistickými malbami na stěnách a stropech. K vidění 
je i přes 130 soch Buddhů, byly zde nalezeny i další sochy 
bohů a králů. Večeře, nocleh ve 3* hotelu s polopenzí.

3. DEN: HABARANA – ANURADHAPURA – HABARANA
Po snídani odjezd do Anuradhapury (UNESCO). 
Anuradhapura byla prvním hlavním městem Srí Lanky. 
Uvidíte zde památky jako jsou Thuparama, Lankarama, 
Jetawana Dagaba i nejposvátnější strom – Ficus Religious, 
který je zde střežený od chvíle, kdy byl objeven. Je zde 
mnoho soch, zbytků paláců, rybníky, chrámy, svatyně, 
krásné zahrady a  mnoho dalších památek, které jistě 
stojí za shlédnutí. Následuje transfer zpět do hotelu, 
večeře, nocleh.

4. DEN HABARANA – SIGIRIYA – KANDY
Po snídani odjezd k  legendárnímu místu 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  zničena. Z  jejího vrcholu můžete 
obdivovat zbytky komplexu Sigiriya Rock s  vodními 
nádržemi a  zahradami. Následuje odjezd do jednoho 

z nejkrásnějších měst Srí Lanky – Kandy, obklopeného kopci 
a  zapsaného na Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Toto poslední hlavní město sinhálského království 
je centrem mnoha řemesel i  umění. Cestou zastávka 
v  zahradě s  exotickým kořením. Návštěva posvátného 
Chrámu Buddhova zubu, ve večerních hodinách návštěva 
kulturního představení. Večeře a nocleh v Kandy.

5. DEN: KANDY – PINNAWALLA
Po snídani návštěva královské botanické zahrady 
Peradeniya, která se pyšní výskytem více než 4000 
druhů rostlin. Všichni milovníci fl óry budou jistě unešeni 
– a  to nejen z  nádherných orchidejí a  palem. Poté 
následuje přejezd do sloního sirotčince v  Pinnawalle. 
Sloní sirotčinec zde funguje již od roku 1975 a 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. Večeře a nocleh v Pinnawalle.

6. DEN: PINNAWALLA – KALUTARA
V ranních hodinách transfer do hotelu Tangerine Beach 
v  oblasti Kalutara. Ubytování ve 3*+ hotelu Tangerine 
s programem All Inclusive, volný program.

SRÍ LANKA

HABARANA

KALUTARA

KANDY

DAMBULLA
SIGIRIYA

PINNAWALLA

ANURADHAPURA

KOLOMBO
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K Z

V zahradě s exotickým kořením Královská botanická zahrada Peradeniya Indonéská kuchyně patří k nejlepším na světě

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), vízum (cestovní kancelář vám zajistí vstupní 
vízum na požádání za manipulační poplatek 1 250 Kč), 
fakultativní služby.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 6 osob. Nápoje 
během večeře (v době okruhu) nejsou zahrnuty v ceně.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Srí Lanka – Praha v  turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (v případě 11denního zájezdu 4 noci během okruhu 
s polopenzí a 5 nocí v hotelu Tangerine s All Inclusive, 
v případě 12denního zájezdu 4 noci během okruhu s po-
lopenzí a 6 nocí v hotelu Tangerine s All Inclusive), služby 
česky nebo slovensky hovořícího průvodce během okru-
hu, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

POZOROVÁNÍ 

SLONŮ 

PŘI KOUPÁNÍ 

V ŘECE 

7./8./9./10./11. DEN:
Volný program v hotelu, možnost využití individuálních 
služeb.

11./12. DEN:
Ukončení pobytu, transfer na letiště. Odlet do Prahy.

Pinnawalla – sloní sirotčinec

11/12DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD VYBRAN MI MÍSTY SRÍ LANKY 
A S POBYTEM U MOŘE

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K 90 K

hu, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění hu, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Volný program v hotelu, možnost využití individuálních 

11./12. DEN:
Ukončení pobytu, transfer na letiště. Odlet do Prahy.
11./12. DEN:
Ukončení pobytu, transfer na letiště. Odlet do Prahy.
11./12. DEN:

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s polopenzí a All Inclusive listopad 2019 leden 2020 únor 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 44 990 - 46 590 50 190 50 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 36 490 - 37 790 40 690 40 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 37 390 - 38 690 41 690 41 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 38 290 - 39 690 42 690 42 690

Malý okruh + Tangerine Hotel
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PRŮVODKYNĚ PRO OKRUHY VIETNAMEM, KAMBODŽOU A LAOSEM
 Michaela Neumannová 
– fotografka, cestovatelka, průvodkyně, vzděláním psychoterapeutka a socioložka. Vietnam 
navštěvuje již od roku 1987. Její láska k cestování a srovnávání kultur, jí přivedla nejen 
k dobrovolnictví ve třetím světě, ale i k práci v cestovním ruchu, kde působí více než pět 
let. S cestovní kanceláří EXIM spolupracuje od roku 2017. Specializuje se 
zejména na Indočínu. Zajímá se o budhistickou kulturu.

NA CO SE SE MNOU VE VIETNAMU MŮŽETE TĚŠIT? 
 Společně proplujeme mezi malebnými ostrůvky Ha Long Bay
  Projdeme malebné uličky staré centrální Hanoie, zastavíme se u Ho 

Či Minova mauzolea i Chrámu literatury – první vietnamské univerzity 
z 11. století. 

  Ve středním Vietnamu navštívíme města pod patronátem UNESCO: 
starý, romantický přístav Hoi An i vznešené královské sídlo Hue. 

 Na jihu nás nemine ani chaotický ruch velkoměsta v Saigonu.
  Spočineme v náruči Mekongu a necháme se fascinovat tunely Cu Chi.

Čínské
moře

VIETNAM

Ho Chi Minh City

Danang

Hanoi

KAMBODŽA

LAOS

THAJSKO

ČÍNA

VIETNAM

Měna: vietnamský dong (VND)
Časový posun: zimní čas +6 hodin, letní čas +5 hodin
Hlavní město: Hanoi
Telefonní předvolba: +84
Zastoupení země: Velvyslanectví České republiky, 13 Chu Van An, Hanoi, 
e-mail: hanoi@embassy.mzv.cz, tel.: 00844-8454131
Honorární konzulát České Republiky: 28 Mac Dinh Chi Quan 1, Ho Či Minovo Město,
e-mail: HoChiMinh@honorary.mzv.cz, tel.: 00848-8290585

Vietnam návštěvníka pohltí nádhernými scenériemi, pestrou přírodou, specifi ckou kulturou 
a výbornou gastronomií. Horské hřebeny a rýžová pole kontrastují s atmosférou rušných velko-
měst. Nejlepším odrazovým můstkem pro návštěvu míst severního Vietnamu je město Hanoi 
se sedmi miliony obyvatel. Hlavním městem sjednocené Vietnamské socialistické republiky se 
Hanoi stala v roce 1976. Velká území města byla postavena během francouzské okupace. To se 
promítlo do francouzské architektury, kterou lze v Hanoii téměř všude vidět.
Přístavní město Hoi An ve středním Vietnamu je směsicí mnoha architektonických stylů. Jeho 
historické jádro se dochovalo v autentické podobě, díky čemu je památkově chráněno a je na 
Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Metropole jižního Vietnamu, Ho Či Minovo město, které v minulosti neslo název Saigon, je 
ideálním výchozím místem pro výpravy do úchvatné delty řeky Mekong. V Ho Či Minově městě 
se snoubí bouřlivý asijský novověk s evropskou koloniální historií.

VIETNAM JE ZEMÍ ÚSMĚV . PO TISÍCILETÍ FASCINUJE 
NEUVĚŘITELNOU ROZMANITOSTÍ KRAJINY A BO ATSTVÍM 
KULTURNÍ O ODKAZU DÁVN C  CIVILIZACÍ

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Vietnamu je vyžadováno pro držitele cestovních 
pasů ČR vstupní vízum. Cestovní kancelář vám v ČR vyřídí zvací dopis na zá-
kladě kterého obdržíte po příletu do Vietnamu vízum. Cena víza 25 USD/os. 
+ jsou nutné dvě fotografi e pasového formátu. Cestovní pasy musí být platné mini-
málně po dobu trvání zájezdu + 6 měsíců. Držitelé cestovních dokladů jiných států 
než ČR jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví 
nebo konzulátu. 

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO
Vízum 25 USD/osobu, platba po příletu do Vietnamu.
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MAPKA

Ba Na Hills Fantasy Park

se kochat místní přírodou a výhledy. Poté navštívíte Le 
Jardin, staré vinařství – pozůstatky francouzských vil 
a pagody Linh Ung s 27 m vysokou sochou Buddhy. Poté 
vystoupíte ve druhé stanici lanovky – Gare De Bay, kde 
vyjdete na vrchol Ba Na. Následuje návštěva a hraní her 
v parku "Ba Na Hills Fantasy Park" – třetí největší krytý 
zábavní park na světě. Během výletu oběd – vietnamské 
jídlo formou bufetu. V  odpoledních hodinách návštěva 
"Zlatého mostu" s krásným panoramatickým výhledem. 
Návrat na spodní stanici lanovky a transfer do hotelu. 

8. DEN: HOI AN 
Snídaně v  hotelu. Individuální volno v  Hoi An, určené 
k relaxaci a odpočinku na pláži nebo u bazénu.

9. DEN: CELODENNÍ VÝLET MY SON
Po snídani v  hotelu pojedete na výlet do asi 50 km 
vzdáleného místa My Son. Chrámový komplex My Son je 
jedním z  nejvýznamnějších chrámových komplexů hin-
duismu v jihovýchodní Asii a patří mezi nejvýznamnější 
dědictví tohoto druhu ve Vietnamu. Počátky výstavby 
zdejších staveb spadají do 4. století, později byla ob-
last důležitým kulturním centrem říše Čampa. Dnes zde 
existují pozůstatky chrámových budov tvořící důležitou 
součást vietnamských památek a  spadají pod UNESCO. 

Krásy středního Vietna u 
VIETNAM  DANAN

POBYTOVĚ  POZNÁVACÍ ZÁJEZD

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO DANANG 
2. DEN: PŘÍLET DO DANANG 
Po vyzvednutí víza následuje transfer do hotelu v Hoi An. 
Volný program.

3. DEN: HOI AN 
Snídaně v  hotelu. Individuální volno v  Hoi An, určené 
k relaxaci a odpočinku na pláži nebo u bazénu.

4. DEN: HOI AN – 1/2 DENNÍ OKRUH MĚSTEM 
Po snídani v  hotelu se vydáte na okruh městem. Hoi 
An je starobylé město ležící v dolní části řeky Thu Bon, 
provincie Quang Nam, asi 30 kilometrů jižně od města 
Danang. Hoi An byl rušný mezinárodní obchodní přístav, 
místo setkávání obchodních lodí Japonska, Číny a  Zá-
padu během 17. a  18. století. Většina domů je tradiční 
architektury a  jsou podél úzkých hlavních ulic. Hoi An 
je považován za živé muzeum architektury a městské-
ho životního stylu. Během procházky uvidíte historickou 
architekturu, dojdete až k centru starobylého města Hoi 
An, kde navštívíte majestátní Kwan Temple, Phuc Kien 
čínské shromáždění Hall, Tan Ky starý dům, japonský kry-
tý most a historické a kulturní muzeum. Dále shlédnete 
tradiční hudební vystoupení a před návratem do hotelu 
navštívíte řemeslné dílny Hoi An.

5. DEN: LEKCE VAŘENÍ VE VESNICI TRA QUE 
Po snídani v hotelu vás čeká lekce vaření ve vesničce na 

okraji Hoi An. Tra Que je okouzlující vesnice pojmenová-
na po sladké vonné zelenině, která okořeňuje každoden-
ní jídla místních lidí. Zde si můžete vyzkoušet přípravu 
jarních závitků, které byly vyrobeny ze zeleniny Tra Que. 
Průvodce vás vyzvedne ve vašem hotelu, dostanete kola 
a zahájíte den na místním trhu, abyste si koupili nějaké 
koření a zeleninu pro vaření. Pokračujete v jízdě na kole 
přes rýžová pole a klidné vesnice, dorazíte do zelenino-
vé vesnice Tra Que, kde se budete procházet zahradou 
a poznáte různé druhy kulinářských bylin a zeleniny, kte-
ré budou použity při lekci vaření. Seznámíte se s kucha-
řem v restauraci a naučíte se recepty, jak připravit a vařit 
Banh Xeo – vietnamská pánev, jarní závitky a salát Tam 
Huu. Pak si vychutnáte oběd s jídlem, které jste uvařili. 
Po obědě následuje odpočinek před jízdou na kole zpět 
do hotelu. 

6. DEN: HOI AN 
Snídaně v  hotelu. Individuální volno v  Hoi An určené 
k relaxaci a odpočinku na pláži nebo u bazénu.

7. DEN: VÝLET DO BA NA HILLS – GOLDEN BRIDGE
Po snídani v hotelu vás vyzvedne autobus a za-
veze do pohoří Ba Na, asi 25 km od Danangu, 
s horou Chua v nadmořské výšce 1 487 m. Zdej-
ší mírné podnebí, neporušený les a nádherný 
výhled na město Danang a  záliv Lao udělal 
v  minulosti ze zdejší hory Ba Na populární 
místo přitahující místní i turisty dodnes. V do-
poledních hodinách vyjedete lanovkou a budete 

Jarní závitky Lekce vaření v Tra Que

DANAN  – HOI AN – TRA E – MY SON – A NA HILLS – OLDEN RID E

NAHLÉDNĚTE 

DO TAJEMSTVÍ

VIETNAMSKÉ

KUCHYNĚ

HO CHI MINH CITY

HANOI

NHA TRANG

DANANG

PHAN THIET

DANANG

HOI ANBA NA HILLS
Golden Bridge

MY SON

TRA QUE  
VILLAGE

DANANG

HOI AN

MY SON

TRA QUE  
VILLAGE
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K
Orientační cenové rozmezí pro 10/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 43 990 43 990 43 990 41 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 35 590 35 690 35 690 33 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 36 490 36 590 36 590 34 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 37 390 37 490 37 490 35 490

Y Z

Golden Bridge Hotel Little Beach Boutique Hotel & SpaKim Bong Carpentry – převoz bambusových pastí na ryby

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený poplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba (podrobnosti o pojištění naleznete na 
úvodních stránkách katalogu), vízum je 25 USD/osobu 
(platí se na letišti po příletu do Vietnamu), spropitné pro 
řidiče a průvodce.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastniků pro realizaci zájezdu je 10 
osob. Platnost cestovního pasu – 6 měsíců po návratu 
z Vietnamu do ČR.
Změna programu vyhrazena. 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Vietnam – Praha v turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, uby-
tování ve 4* hotelu se snídaní. Výlety dle programu, dle 
počasí mohou být přesunuty na jiný den. Vstupné v rámci 
programu, česky nebo slovensky mluvící místní průvod-
ce, zvací dopis na základě kterého obdržíte po příletu do 
Vietnamu vízum, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona č. 159/99 Sb.

1 /12DENNÍ POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO  STŘEDNÍ O VIETNAMU

Hoi An v dolní části řeky Thu Bon

Navštívíte Tra Kieu Capital, kde si užijete tradiční taneč-
ní show Cham. V rámci procházky navštívíte starobylé 
zříceniny v údolí zhruba dva kilometry širokém, obklope-
ném dvěma horskými pásmy. Poplujete lodí po řece Thu 
Bon až do vesnice Kim Bong Carpentry, kde se v místní 
restauraci naobědváte. Návrat zpět do hotelu. 

10. DEN: HOI AN 
Snídaně v  hotelu. Individuální volno v  Hoi An určené 
k relaxaci a odpočinku na pláži nebo u bazénu. 

11. DEN: HOI AN
Snídaně v  hotelu. Individuální volno v  Hoi An určené 
k relaxaci a odpočinku na pláži nebo u bazénu. 

12. DEN: HOI AN
Snídaně v hotelu. Individuální volno. 

13. DEN: HOI AN
Snídaně v hotelu. Individuální volno. Transfer na letiště 
v Danang. Odlet do Prahy.

14. DEN: PŘÍLET DO PRAHY

1 /12DENNÍ POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO  STŘEDNÍ O VIETNAMU1 /12DENNÍ POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO  STŘEDNÍ O VIETNAMU1 /12DENNÍ POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO  STŘEDNÍ O VIETNAMU

Krásy středního Vietnamu + Little Beach Boutique Hotel & Spa
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MAPKA OKRU U

tění medovým čajem a sezónním ovocem za doprovodu 
lidového hudebního nástroje. Transfer zpět do Saigonu. 
Večer volný program. Nocleh v Saigonu.

12. DEN: CU CHI TUNELY A ODLET DO PRAHY
Snídaně v hotelu. Odjezd ze Saigonu k tunelům Cu Chi, 
které se používaly během vietnamské války. Na zpá-
teční cestě oběd v místní restauraci. Návrat do Saigonu 
a transfer na letiště. Odlet zpět do Prahy. 

13. DEN: PŘÍLET DO PRAHY
Upozornění: změna programu vyhrazena. 

UPOZORNĚNÍ

V termínu 2. 10. – 16. 10. 2019 je program delší o 2 dny 
s programem v SAPĚ – na webových stránkách je uve-
den jako: „Poklady Vietnamu + SAPA” s celým uvedeným 
programem.

Poklady Vietna u ***

VIETNAM

    PRO RAM OKRU U

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO HANOIE
2. DEN: PŘÍLET DO HANOIE
Přílet do Hanoie. Po vyzvednutí víza a přivítání místním 
průvodcem následuje transfer do hotelu se zastávkou na 
oběd (fakultativně). Odpoledne volný program.

3. DEN: HANOI – CELODENNÍ OKRUŽNÍ VÝLET
Snídaně. Celodenní prohlídka Hanoie – Temple of Litera-
ture, památník Ho Či Minh, Ho Či Minh Mausoleum zven-
čí, Ho Či Minh’s Stilt House, Museum of Ethnology, Hoan 
Kiem Lake v srdci Hanoie, Tortoise Pagoda, Opera House, 
St Joseph’s Cathedral, Old Squarter – stará čtvrť s úzkými 
uličkami a obchůdky, kterou můžete projet v rámci pro-
hlídky v  rikšách. Večer představení tradičních vietnam-
ských vodních loutek. Nocleh v Hanoii.

4. DEN: HANOI – HA LONG – PŘENOCOVÁNÍ NA LODI
Snídaně. Přejezd do známé zátoky Ha Long Bay, cestou 
můžete pozorovat pěstování rýže a každodenní vietnam-
ský život, nalodění na loď. Oběd na lodi. Plavba lodí po 
Ha Long Bay. Odpoledne odpočinek na lodi a občerstve-
ní ovocem. Ve večerních hodinách zakotvení v blízkosti 
Luon Cave, večeře na lodi. Nocleh na lodi.
Upozornění: změna programu nebo jeho zrušení vyhra-
zena v závislosti na počasí. 

5. DEN: HA LONG – HANOI – HUE
Ráno budete moci pozorovat východ slunce z  paluby. 
Pozdní snídaně a plavba po zálivu Ha Long Bay mezi os-
trovy, poté návrat zpět do přístavu. Návrat do Hanoie. 
Cestou zastávka v keramické dílně. Odpoledne přelet do 
Hue, transfer do hotelu a ubytování.
Upozornění: změna programu nebo jeho zrušení vyhra-
zena v závislosti na počasí. 

6. DEN: HUE – HOI AN
Snídaně v hotelu. V dopoledních hodinách pěší prohlídka 
města. Plavba lodí po řece Huong. Cestou navštívíte jednu 
z nejznámějších památek – věž Thien Mu Pagoda a hrobky 
Tu Duc a Khai Dinh, které jsou místem pro meditaci, čtení 
a divadelní představení, dále pak královský palác. Odpo-
ledne přejezd do Hoi An, malebného přístavního města 
u známé pláže Cua Dai. Nocleh v Hoi An ve 4* hotelu.
Upozornění: cestou k hlavní komoře v hrobce Khai Dinha 
je 143 schodů.

7. DEN: HOI AN
Snídaně v  hotelu. V  dopoledních hodinách výlet do Ba 
Na Hills v blízkosti Danangu. Zde uvidíte scenérii ze "Zla-
tého mostu" ve výšce cca 150 metrů nad mořem. Odpo-
ledne pěší prohlídka historické části Hoi An, ojediněle 
zachovalého města, které bylo prohlášeno kulturním 
bohatstvím UNESCO. Návštěva přístavu, kde kotví pestře 
pomalované lodě, rybího trhu. Lodní výlet po Thu Bon 
řece, návštěva keramické dílny a vesnice vyrábějící lodě. 
Ubytování ve 4* hotelu.

8. DEN: HOI AN
Snídaně a  individuální volno v  Hoi An 
určené k  relaxaci a  odpočinku na pláži 
nebo u bazénu. Ubytování ve 4* hotelu.

9. DEN: HOI AN
Snídaně a  individuální volno v  Hoi An, 

Hanoi – Ho Či Minh Mausoleum Hue – Citadel 

HANOI – HA LON   – H E – HOI AN – DANAN  – HO HI MINH ITY SAI ON
– MEKON  DELTA –  HI T NELY

PLAVBA LODÍ 

PO HA LONG BAY

S PŘENOCOVÁNÍM 

NA LODI

určené k  relaxaci a odpočinku na pláži nebo u bazénu. 
Fakultativně možno navštívit My Son – hinduistický chrá-
mový komplex. Počátky výstavby zdejších staveb spada-
jí do 4. století. Později byla oblast důležitým kulturním 
centrem říše Čampa. Pozůstatky chrámových budov tvoří 
důležitou součást vietnamských památek a spadají pod 
UNESCO. Ubytování ve 4* hotelu.

10. DEN: HOI AN – DANANG – HO CHI MINH CITY (SAI-
GON)
Snídaně. Transfer na letiště do Danang a  let do Ho Či 
Minhova města, neboli Saigonu. Půldenní prohlídka Sai-
gonu. Návštěva historického centra, Reunifi cation Palace 
(bývalý palác prezidenta jižního Vietnamu), Emperor of 
Jade Pagoda, katedrála Notre Dame a  Central Post Of-
fi ce – historická budova pošty. Prohlídka je zakončena 
návštěvou místního tržiště. Nocleh v Saigonu.

11. DEN: VÝLET DO DELTY MEKONG – SAIGON 
Po snídani výlet do Mekong Delta. Cestou můžete obdi-
vovat krásnou přírodu a život v místních rybářských ves-
ničkách. Oběd v restauraci. Návštěva zahrad s bonsajemi 
a orchideji, řemeslné dílny na zpracování kokosu. Pohoš-

SAPA

Hoi An

DANANG

HUE

Delta Mekong

Cu Chi tunely

HO ČI MINOVO
MĚSTO (SAIGON)

HANOI
Ha Long Bay

Prodloužení o 2 dny v SAPĚ 
je možné pouze v podzimním 
termínu 2. 10. – 16. 10. 2019
–15denní zájezd.
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2 090 K
Orientační cenové rozmezí pro 11/13denní zájezd se snídaní listopad 2019 únor 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 64 290 64 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 52 090 52 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 53 390 53 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 54 690 54 690

říjen 2019
69 490
56 290
57 690
59 090

Y Z

Hue – věž Thien Mu Pagoda

My Son – hinduistický chrámový komplex Katedrála Notre Dame v SaigonuRýžová pole

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený poplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba (podrobnosti o pojištění naleznete 
na úvodních stránkách katalogu), vízum 25 USD/osobu 
(platí se na letišti po příletu do Vietnamu), spropitné pro 
řidiče a průvodce.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastniků pro realizaci zájezdu je 10 
osob. Platnost cestovního pasu – 6 měsíců po návratu 
z Vietnamu do ČR.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Vietnam – Praha v turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, uby-
tování v 3* hotelech se snídaní, v Hoi An ubytování ve 4* 
hotelu se snídaní, transfery dle programu, místní přelety, 
vstupy v rámci programu, česky nebo slovensky mluvící 
průvodce, zvací dopis na základě kterého obdržíte po 
příletu do Vietnamu vízum, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

1 DENNÍ POZNÁVACÍ OKRU  VIETNAMEM

Mekong Delta

Poklady Vietnamu      + SAPA
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Poklady Vietna u od jihu k severu ***

VIETNAM

   PRO RAM OKRU U

1. DEN: ODLET Z PRAHY
2. DEN: PŘÍLET DO HO CHI MINH CITY (SAIGONU)
Přílet do Saigonu (Ho Chi Minh City), transfer do přímoř-
ského letoviska Vung Tau. Nocleh v hotelu. 

3. DEN: VUNG TAU 
Snídaně v  hotelu a volný den v  přímořském letovisku. 
Nocleh ve Vung Tau.

4. DEN: VUNG TAU – HO CHI MINH CITY – CU CHI TUNELY 
Snídaně v hotelu v brzkých hodinách, odjezd do Saigo-
nu a poté k tunelům Cu Chi, které se používaly během 
vietnamské války. Na zpáteční cestě zastávka na oběd 
v  místní restauraci. V  odpoledních hodinách prohlídka 
Saigonu. Návštěva historického centra, Reunifi cation 
Palace (bývalý palác prezidenta jižního Vietnamu), Em-
peror Jade Pagoda, katedrála Notre Dame a Central Post 
Offi ce – historická budova pošty. Prohlídka je zakončena 
návštěvou místního tržiště. Nocleh v Saigonu.

5. DEN: HO CHI MINH CITY – MEKONG DELTA 
Snídaně v  hotelu a  následuje výlet do oblasti Mekong 
Delta. Cestou můžete obdivovat krásnou přírodu kolem 
řeky Mekong, život v  místních rybářských vesničkách 
a  na ostrovech plných bonsají a  sadových zahrad. Ná-
vštěva řemeslné dílny na zpracování kokosu, kde můžete 
ochutnat kokosové speciality, včelí čaj a sezónní ovoce, 
vychutnat si lidovou hudbu. Na zpáteční cestě oběd 
v místní restauraci. Transfer do Saigonu. Nocleh.

6. DEN: HO CHI MINH CITY (SAIGON) – DANANG – HOI AN
Po snídani v hotelu volný čas až do transferu na letiště 
v Saigonu, přelet do Danang. Po příletu transfer do hote-

lu. Pěší prohlídka města s návštěvou kongregačního sálu 
Fujian, japonského krytého mostu, starobylého domu 
a rybího trhu. Přenocování v Hoi An. 

7. DEN: HOI AN – HUE
Snídaně a individuální volno v Hoi An určené k relaxaci 
a odpočinku na pláži nebo u bazénu. V odpoledních ho-
dinách přejezd do Hue – bývalého hlavního města Viet-
namu v letech 1802 až 1945. Nocleh v Hue.

8. DEN: HUE
Po snídani prohlídka města Hue. Plavba lodí na řece Hu-
ong k  Thien Mu pagoda a  hrobce Tu Duc a  Khai Dinh, 
které jsou útočištěm pro meditaci, čtení a  divadelní 
představení. Poté návštěva Imperial Tomb Khai Dinh, po-
slední hrobky dynastie Nguyen. Návštěva místního trhu. 
Návrat do hotelu, odpočinek a nocleh v Hue. 

9. DEN: HUE – HANOI
Po snídani v hotelu, transfer na letiště v Hue, přelet do 
Hanoie. V  Hanoii prohlídka bývalého hlavního města 
Vietnamu. Návštěva Ho Či Minhova mauzolea (exteriér), 
pagoda jednoho pilíře, pagoda Tran Quoc, chrám literatu-
ry, obnovené mečské jezero, Ngoc Son chrám, hodinová 
prohlídka staré čtvrti Hanoie v rikšách. Ubytování v hotelu. 

10. DEN: HANOI – HA LONG
Snídaně. Přejezd do známé zátoky Ha Long Bay, cestou 
můžete pozorovat pěstování rýže a každodenní vietnam-
ský život. Nalodění, oběd na lodi a plavba po Ha Long 
Bay s nádhernými výhledy na záliv s 1969 ostrovy. Od-
počinek na lodi a  občerstvení s  ovocem. Ve večerních 
hodinách zakotvení v zálivu, večeře na lodi. Nocleh v ka-
jutách na lodi.
Upozornění: změna programu nebo jeho zrušení vyhra-
zena v závislosti na počasí 

11. DEN: HA LONG – HANOI, ODLET DO PRAHY
Ráno budete moci pozorovat východ slunce z  paluby. 
Plavba po zálivu Ha Long Bay mezi ostrovy, pozdní sní-
daně na lodi, doplutí do přístavu, návrat do Hanoie na 
mezinárodní letiště a odlet do Prahy.

12. DEN: PŘÍLET DO PRAHY

Hanoi – pagoda Tran Quo

Mekong Delta – rybářské lodičky

Hue – Tomb Khai Dinh, detail sochy

HO HI MINH ITY SAI ON  – N  TA  –  HI T NELY – MEKON  DELTA – 
DANAN  – HOI AN – H E – HANOI – HA LON

Hue

Hoi An

DANANG

Delta Mekong

Cu Chi tunely

HO ČI MINOVO MĚSTO (SAIGON)

VUNG TAU

HANOI
Ha Long Bay
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 190 K
Orientační cenové rozmezí pro 10/12 denní zájezd se snídaní březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 63 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 51 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 52 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 53 790

Y Z

Ho Chi Minh City (Saigon) – katedrála Notre Dame

Tunely Cu Chi z vietnamské válkyMy Son Prohlídka staré čtvrti Hanoie v rikšách

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený poplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba (podrobnosti o  pojištění naleznete 
na úvodních stránkách katalogu), vízum pro Vietnam 25 
USD/osobu (platí se na letišti po příletu), spropitné pro 
řidiče a průvodce.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastniků pro realizaci zájezdu je 10 
osob. Platnost cestovního pasu – 6 měsíců po návratu 
z Vietnamu do ČR. 
Změna programu zájezdu je vyhrazena.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká mezinárodní doprava v  turistické třídě včetně 
letištních a  bezpečnostních poplatků, ubytování v  3* 
hotelech se snídaní, v Hoi An a Vung Tau ubytování ve 
4* hotelu se snídaní, stravování dle programu, transfery 
dle programu, místní přelety, vstupné v rámci programu, 
česky nebo slovensky mluvící průvodce, zvací dopis pro 
udělení víza ve Vietnamu, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

ROMANTICKÁ

PLAVBA 

PO ZÁTOCE

HA LONG BAY

12DENNÍ POZNÁVACÍ OKRU  VIETNAMEM

Plavba po zálivu Ha Long Bay mezi ostrovy
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NA CO SE V LAOSU MŮŽETE TĚŠIT:
  Turisty téměř netknuté hory a náhorní 

plošiny, džungle a tropické pralesy
  Exotická zvířata, například gibbona nebo 

pandu malou
  Přívětivost místních obyvatel a krásné 

historické památky
  Kuchyň podobnou thajské, ale ne tak 

ostrou, tropické ovoce na trzích
  Ochutnávku vynikající kávy nebo místní 

whisky pálené z rýže

LAOS
LAOS  DŘÍVE ZNÁM  JAKO KRÁLOVSTVÍ MILIONU SLON  JE JEDNOU Z NEJM NĚ VYSPĚL C  
ZEMÍ V ASII. LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA LE Í NA POLOOSTROVĚ ZADNÍ 
INDIE V JI OV C ODNÍ ASII. 

NA CO SE V LAOSU MŮŽETE TĚŠIT:
 Turisty téměř netknuté hory a náhorní 



historické památky
  Kuchyň podobnou thajské, ale ne tak 

ostrou, tropické ovoce na trzích
  Ochutnávku vynikající kávy nebo místní  Ochutnávku vynikající kávy nebo místní 

whisky pálené z rýže

LAOS  DŘÍVE ZNÁM  JAKO KRÁLOVSTVÍ MILIONU SLON  JE JEDNOU Z NEJM NĚ VYSPĚL C  
ZEMÍ V ASII. LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA LE Í NA POLOOSTROVĚ ZADNÍ 

Měna: Laoský kip (LAK)
Časový posun: zimní čas +6 hodin, letní čas +5 hodin 
Hlavní město: Vientiane 
Telefonní předvolba: +856 
Honorární konzulát České republiky v Laosu: Nita Building, Sailom Rd., Sailom Village, 
Chanthabouly District, Vientiane, tel.: +856 (21) 219 175, e-mail: vientiane@honorary.mzv.cz

Vnitrozemský stát Laos sousedí s Kambodžou, Vietnamem, Čínou, Myanmarem a Thajskem. Na konci 19. 
století se tato oblast dostala pod Francouzskou nadvládu a spolu s několika královstvími se stala součástí 
Francouzské Indočíny. Laos byl velmi ovlivněn občanskou válkou a válkou ve Vietnamu, v roce 1975 přestal 
být monarchií a stal se Laoskou lidově demokratickou republikou. Ofi ciálním jazykem je zde laoština, 
která je velmi podobná thajštině. V obchodech a na úřadech se stále domluvíte francouzsky i anglicky. 
Více než 70 % povrchu země tvoří hory a náhorní plošiny. Polovinu území zaujímají džungle a tropické 
pralesy, které jsou turisty téměř netknuté. Laos se postupně stává oblíbenou destinací především díky 
svým nedotčeným přírodním krásám, původním tradicím a příjemným, klidným Laosanům. 
V této tajemné zemi se setkáte s exotickými zvířaty, vodopády, přívětivými místními obyvateli a obdi-
vovat budete krásné historické památky. Laos se nachází v tropickém monzunovém podnebí, obdobím 
dešťů jsou označovány měsíce mezi květnem a říjnem. Od listopadu do února nastává suché chladnější 
období a období sucha je mezi březnem a květnem. V létě se teploty vyšplhají ke 40 °C v nížinách, 
zimní teploty klesnou na několik málo stupňů nad nulou. Velká většina obyvatel Laosu pracuje 
v zemědělství, bydlí především v údolích v blízkosti řeky Mekong. Přes 4 300 kilometrů dlouhý 
veletok protékající od severu k jihu je hlavní dopravní tepnou země. Kromě tzv. speed boatů, 
které jsou velmi rychlé, avšak nebezpečné, se můžete přemisťovat pomocí pomalejších 
„slow boatů“, tuk tuků, motorek, autobusů či dodávek. Strava v Laosu je podobná 
thajské kuchyni, není ale tolik ostrá. Na trzích si vyberete různé druhy tropického 
ovoce a oblíbenou lepkavou rýži v malých košíčcích, kterou Laosané konzumují 
rukama. Národním jídlem bývá označován kořeněný papájový salát Som Tam. 
Díky dřívějším francouzským koloniím zakoupíte i francouzské bagety, jenž 
si můžete nechat naplnit zeleninou či masem. Ochutnat můžete laoské 
pivo, čaj, výbornou kávu nebo tzv. rýžovou whisky, pálenou místními 
obyvateli.

CESTOVNÍ DOKLADY 
Při turistických cestách do Laosu je od držitelů cestovních pasů 
ČR vyžadováno vstupní vízum, které mohou obdržet při vstupu 
do země na mezinárodním letišti Luang  Prabang. Turistic-
ké vízum umožňuje jeden vstup a pobyt v Laosu v délce 
30 dnů, víza mají platnost 2 měsíce od data vydání. Ces-
tovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců po datu 
ukončení zájezdu. Poplatek za jednorázové vstupní 
vízum je 31 USD/osoba. V Laosu neplatí přihlašovací 
povinnost.

Čínské
moře

VIETNAM

KAMBODŽA

LAOS

THAJSKO

ČÍNA
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KAMBODŽA
KAMBOD SK  KRÁLOVSTVÍ  DŘÍVE JEDEN Z NEJC UD ÍC  STÁT  SVĚTA  ZA ÍVÁ 

V POSLEDNÍC  LETEC  EKONOMICK  R ST A PRO SVOU BO ATOU ISTORII  KRÁSU PŘÍRODY 
A NÁD ERN  PLÁ E SE STÁVÁ STÁLE VÍCE VY LEDÁVANOU DESTINACÍ TURIST .

KAMBODŽA
KAMBOD SK  KRÁLOVSTVÍ  DŘÍVE JEDEN Z NEJC UD ÍC  STÁT  SVĚTA  ZA ÍVÁ KAMBOD SK  KRÁLOVSTVÍ  DŘÍVE JEDEN Z NEJC UD ÍC  STÁT  SVĚTA  ZA ÍVÁ 

V POSLEDNÍC  LETEC  EKONOMICK  R ST A PRO SVOU BO ATOU ISTORII  KRÁSU PŘÍRODY V POSLEDNÍC  LETEC  EKONOMICK  R ST A PRO SVOU BO ATOU ISTORII  KRÁSU PŘÍRODY 
A NÁD ERN  PLÁ E SE STÁVÁ STÁLE VÍCE VY LEDÁVANOU DESTINACÍ TURIST .A NÁD ERN  PLÁ E SE STÁVÁ STÁLE VÍCE VY LEDÁVANOU DESTINACÍ TURIST .

Měna: kambodžský riel (KHR)
Časový posun: +6 hodin, v době platnosti letního času +5 hod. 

Hlavní město: Phnom Penh 
Telefonní předvolba: +855

 Velvyslanectví České republiky v Kambodži: The ICON Professional Building (5th fl  oor), 216 Norodom Boulevard, 
Tonle Bassac, Chamkarmon, 12301 Phnom Penh, tel.: +855/23 726 623, e-mail: phnompenh@embassy.mzv.cz

Kambodža je přímořský stát jihovýchodní asie ležící mezi Thajskem, 
Laosem a Vietnamem. Jihozápadní část země má přístup k Thajskému 

zálivu v Tichém oceánu. Hlavní ikona Kambodži se nachází ve městě Siem 
Reap a je jím nejzachovalejší chrám Angkor Vat z 12. století ohromující svou 

velkou rozlohou a unikátní architekturou. Silueta chrámu je vyobrazena i na kam-
bodžské státní vlajce. Cestovatelé z celého světa navštěvují Kambodžské králov-

ství nejen pro jeho neobyčejnou přírodu, kde se můžete setkat s mnoha druhy savců 
a ptáků, ale i pro jeho jedinečnou architekturu, krásné pláže a vlídné lidi. Kambodža má 

stejně jako Laos tropické monzunové podnebí. Od listopadu do února je zde sucho a chlad-
no, v březnu nastává období největšího horka a sucha, které trvá až do května, kdy se počasí 

mění do období monzunových dešťů trvajících až do října. V nejchladnější sezoně teploty obvykle 
neklesají pod 20 °C, nejtepleji bývá v dubnu, zpravidla až 40 °C. Kambodža bývá známá svou krutou 

a krvavou historií. Kambodžané byli vtaženi do Vietnamské války, největší krveprolití však způsobila vláda 
komunistických Rudých Khmerů vládnoucí mezi lety 1975 a 1979, která způsobila smrt téměř tří milionů lidí. 

Žije zde přes 16 milionů obyvatel. Až 90 % obyvatel jsou Khmerové, několik málo procent Vietnamci, Číňané, 
Thajci a ostatní etnické skupiny. Obrovská většina Kambodžanů vyznává buddhismus. Hlavními odvětvími 

jsou textilní průmysl, obchod s nemovitostmi a v posledních letech stále se rozrůstající turistický ruch 
a zemědělství. Cestování po této zemi bývá z důvodu špatného stavu silnic složitější. I přesto, že 

se ofi ciálně jezdí vpravo, na hlavních trasách se často setkáte s dopravními prostředky jedoucími 
takřka bez pravidel. Pronajmout si můžete tuk-tuk, mototaxi, či motodup. O ceně vždy smlou-

vejte! Obvyklou dopravou je i autobus, sdílené taxi nebo loď.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách na území Kambodže je od držitelů cestovních pasů ČR vyža-

dováno vízum, které mohou obdržet při vstupu do země na mezinárodním letišti 
Siem Reap. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců ode dne vstupu do 

země. Turistické vízum je možné získat na 30 dní (s možností prodloužení o jeden 
měsíc), k vyplněné žádosti je třeba doložit jednu fotografi i (4×6 cm). Cena víza 

činí 30 USD.

Tonle Bassac, Chamkarmon, 12301 Phnom Penh, tel.: +855/23 726 623, e-mail: phnompenh@embassy.mzv.czTonle Bassac, Chamkarmon, 12301 Phnom Penh, tel.: +855/23 726 623, e-mail: phnompenh@embassy.mzv.czTonle Bassac, Chamkarmon, 12301 Phnom Penh, tel.: +855/23 726 623, e-mail: phnompenh@embassy.mzv.cz

Kambodža je přímořský stát jihovýchodní asie ležící mezi Thajskem, 
Laosem a Vietnamem. Jihozápadní část země má přístup k Thajskému 

zálivu v Tichém oceánu. Hlavní ikona Kambodži se nachází ve městě Siem zálivu v Tichém oceánu. Hlavní ikona Kambodži se nachází ve městě Siem 
Reap a je jím nejzachovalejší chrám Angkor Vat z 12. století ohromující svou Reap a je jím nejzachovalejší chrám Angkor Vat z 12. století ohromující svou 

velkou rozlohou a unikátní architekturou. Silueta chrámu je vyobrazena i na kam-velkou rozlohou a unikátní architekturou. Silueta chrámu je vyobrazena i na kam-
bodžské státní vlajce. Cestovatelé z celého světa navštěvují Kambodžské králov-bodžské státní vlajce. Cestovatelé z celého světa navštěvují Kambodžské králov-

ství nejen pro jeho neobyčejnou přírodu, kde se můžete setkat s mnoha druhy savců ství nejen pro jeho neobyčejnou přírodu, kde se můžete setkat s mnoha druhy savců 
a ptáků, ale i pro jeho jedinečnou architekturu, krásné pláže a vlídné lidi. Kambodža má a ptáků, ale i pro jeho jedinečnou architekturu, krásné pláže a vlídné lidi. Kambodža má 

stejně jako Laos tropické monzunové podnebí. Od listopadu do února je zde sucho a chlad-stejně jako Laos tropické monzunové podnebí. Od listopadu do února je zde sucho a chlad-
no, v březnu nastává období největšího horka a sucha, které trvá až do května, kdy se počasí no, v březnu nastává období největšího horka a sucha, které trvá až do května, kdy se počasí 

mění do období monzunových dešťů trvajících až do října. V nejchladnější sezoně teploty obvykle mění do období monzunových dešťů trvajících až do října. V nejchladnější sezoně teploty obvykle 
neklesají pod 20 °C, nejtepleji bývá v dubnu, zpravidla až 40 °C. Kambodža bývá známá svou krutou neklesají pod 20 °C, nejtepleji bývá v dubnu, zpravidla až 40 °C. Kambodža bývá známá svou krutou 

a krvavou historií. Kambodžané byli vtaženi do Vietnamské války, největší krveprolití však způsobila vláda a krvavou historií. Kambodžané byli vtaženi do Vietnamské války, největší krveprolití však způsobila vláda a krvavou historií. Kambodžané byli vtaženi do Vietnamské války, největší krveprolití však způsobila vláda 
komunistických Rudých Khmerů vládnoucí mezi lety 1975 a 1979, která způsobila smrt téměř tří milionů lidí. komunistických Rudých Khmerů vládnoucí mezi lety 1975 a 1979, která způsobila smrt téměř tří milionů lidí. 

Žije zde přes 16 milionů obyvatel. Až 90 % obyvatel jsou Khmerové, několik málo procent Vietnamci, Číňané, Žije zde přes 16 milionů obyvatel. Až 90 % obyvatel jsou Khmerové, několik málo procent Vietnamci, Číňané, 
Thajci a ostatní etnické skupiny. Obrovská většina Kambodžanů vyznává buddhismus. Hlavními odvětvími Thajci a ostatní etnické skupiny. Obrovská většina Kambodžanů vyznává buddhismus. Hlavními odvětvími 

NA CO SE V KAMBODŽI MŮŽETE TĚŠIT:
  Krásnou přírodu v tropickém monzunovém podnebí, 

kde teplota neklesá pod 20 °C
 Bohatou historii a unikátní khmerskou architekturu
 Symbol země v podobě rozlehlého bývalého královského 

chrámu Angkor Vat z 12. století. 
 Pohostinnost místních obyvatel
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MAPKA OKRU U

LUAN PRABANG

SIHANOUKVILLE

PNOM 
PENH

SIEM REAP

Angkor Vat
Angkor Thom

Banteay Srei, Ta Prohm Temple

Kuang Si
vodopády + nár. park

5. DEN: LUANG PRABANG – SIEM REAP
Po snídani v hotelu volno, až do odjezdu na letiště. Přelet 
do Kambodži – Siem Reap. Transfer z  letiště do hotelu. 
Nocleh v Siem Reap.

6. DEN: SIEM REAP – ANGKOR THOM & ANGKOR VAT 
Po snídani v  hotelu následuje návštěva starověkého 
města Angkor Thom (Světové kulturní dědictví UNESCO) 
a  jeho nejvýznamnějších míst: chrámu Bayon s  54 vě-
žemi, které jsou ozdobeny tajemnými usmívajícími se 
tvářemi představujícími bódhisattvu, návštěva chrámu 
Baphuon, Královské zahrady s  chrámem Phimeanakas, 
Terasy slonů a Terasy krále Lepera. Oběd (není v ceně). 
V odpoledních hodinách návštěva největšího hinduistic-
kého chrámu na světě Angkor Vat (z  12. století) zaslí-
beného bohu Vishnu. Chrám nechal postavit král Surya-
varman II. a je považovaný za mistrovské dílo khmerské 
architektury a  umění. Západ slunce si vychutnáte při 
návštěvě chrámu Pre Rup. Nocleh v Siem Reap.

7. DEN: SIEM REAP – BANTEAY SREI A TA PROHM TEMPLE
Po snídani v hotelu návštěva slavného chrámu Banteay 
Srei – citadely žen. Tento malý růžový chrám (pozdní 10. 
století) je považován za klenot klasického khmerského 
umění, díky jemné řezbářské práci. Oběd (není v ceně). 
V  odpoledních hodinách pokračuje návštěva oblasti 

Poklady Laosu a Ka bodži ***

LAOS  KAMBOD A  ROUNDTOUR

  PRO RAM OKRU U

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO LAOSU 
2. DEN: PŘÍLET DO LUANG PRABANG
Po příletu do Laosu, následuje transfer do hotelu, odpo-
činek a nocleh. 

3. DEN: OKRUH MĚSTEM LUANG PRABANG, VODOPÁD 
KHUANG SI A NÁRODNÍ PARK
Po snídani v  hotelu prohlídka města Luang Prabang – 
národní muzeum v bývalém Královském paláci má nád-
hernou sbírku artefaktů odrážejících bohatství laoské 
kultury z dob dřívějších králů až po posledního panov-
níka, Wat Visoun – nejsvatější chrám města, který byl 
zcela přestavěn v roce 1887 poté, co byl zničen vloupá-
ním černých vlajek z  jižní Číny. Na nádvoří Wat Visoun 
stojí buddhistická stavba Stúpa melounu ve tvaru plodu, 
podle něhož má své jméno. 
Pokračujete kolem Wat Aham, který byl vybudován 
v roce 1500, uvidíte tradiční centrum umění a etnologie, 
kde se dozvíte více o místních domorodých obyvatelích 
žijících v kopcích Laosu. Odpoledne vodopády Kuang Si. 
Cestou návštěva etnických menšin Lao – Ban Ouay Vil-
lage, Ban Ou a Ban Thapene Village. Na místě je volno na 
procházku přes národní park směrem k záchranné stanici 
medvědů a vodopádům Kuang Si, můžete se vykoupat 
v nádherných tyrkysových osvěžujících vodách. Přejezd 
zpět do hotelu v  Luang Prabang. Možnost výstupu na 

horu Phousi (328 schodů) s nádherným západem slunce 
nad městem a  řekou Mekong. Návštěva nočního trhu, 
kde najdete velký výběr místními obyvateli ručně vyrá-
běných textilií. Přenocování v Luang Prabangu.

4. DEN: LUANG PRABANG – JESKYNĚ PAK OU
Snídaně v hotelu. Časné ráno nabízí výbornou příležitost 
účastnění se ranních rituálů mnichů oděných do šafráno-
vě žluté, vybírající oběti Almů (všudypřítomné lepkavé 
rýže) od věřících obyvatel. Tato tradice je velmi unikátní 
a v buddhistickém světě jediná. Následuje návštěva ran-
ního trhu, kde uvidíte mnoho různých nabídek – např. 
sušenou buvolí kůži, místní čaj, zeleninu a další. Po sní-
dani v hotelu navštívíme nádherný buddhistický chrám 
Wat Xiengthong se střechami, představujícími klasickou 
laoskou architekturu. Následuje plavba proti proudu řeky 
Mekong s panoramatickým výhledem na klidnou krajinu, 
tajemná jeskyně Pak Ou – dvě propojené jeskyně s tisíci 
zlatými lakovanými sochami Buddhy různých tvarů a ve-
likosti, které tu byly zanechány poutníky. Zastávka ve 
vesnici Ban Xang Hai, na destilované rýžové víno, 
návštěva jeskyně Tham Ting a Tham Phoum, ve 
kterých jsou stovky soch Buddhy. Návrat do 
Luang Prabangu. V odpoledních hodinách ná-
vštěva vesnice Ban Xang Khong, známé pro 
ruční tkaní ručníků a  tradiční výrobu papíru 
Saa. Výlet za slony s možnou vyjížďkou (fakul-
tativně). Přenocování v Luang Prabangu. 

s nejhezčími chrámy, chrám Ta Prohm si svou nedotče-
ností stále zachovává záhadnost. Dále si užijete západ 
slunce při jízdě na lodi na jezeře Tonhle Sap ve vesnici 
Kampong Phluck, které je největším sladkovodním je-
zerem v  jihovýchodní Asii a vlévá se do řeky Tonle Sap. 
Uvidíte plující rybářskou vesnici včetně škol a  policejní 
stanice. Vesnice pluje po jezeře a přemisťuje se z místa na 
místo podle aktuálního stavu vody. Večeře (není v ceně). 
Nocleh v Siem Reap.

8. DEN: SIEM REAP – SIHANOUKVILLE 
Snídaně v hotelu, rozloučení s českou průvodkyní. Transfer 
na letiště v  Siem Reap (za asistence místního průvodce 
v  AJ), přelet do Sihanoukville – přímořského letoviska. 
Volno a odpočinek. Nocleh v Sihanoukville v hotelu přímo 
u pláže. 

9. A 10. DEN: SIHANOUKVILLE – VOLNÉ DNY
Ubytování v hotelu se snídaní. Volné 2 dny u moře.

11. DEN: SIHANOUKVILLE – PHOM PENH, 
ODLET DO PRAHY 
Po snídaní v hotelu odjezd do Phom Penh na mezinárod-
ní letiště a odlet do Prahy. Změna programu vyhrazena.

12. DEN: PŘÍLET DO PRAHY

Laos – Luang Prabang Vodopád Kuang Si Jeskyně Pak Ou se zlatými sochami Buddhy

L AN  PRA AN  – K AN  SI – ESKYN  PAK O  – SIEM REAP – AN KOR THOM 
 AN KOR AT – ANTEAY SREI A TA PROHM TEMPLE – SIHANO K ILLE – 

PHOM PENH

NÁVŠTĚVA

ANGKOR VAT

 A POBYT 

U MOŘE
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

9 90 K
Orientační cenové rozmezí pro 10denní zájezd se snídaní březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 73 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 59 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 61 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 62 690

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

9 90 K
Orientační cenové rozmezí pro 10denní zájezd se snídaní
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019

Z

Kambodža – Siem Reap Luang Prabang tržnice Chrám Banteay Srei – citadely žen

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený poplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt 
/dospělá osoba (podrobnosti o pojištění naleznete na 
úvodních stránkách katalogu), vízum pro Laos 31 USD/
osobu a pro Kambodžu 30 USD/osobu (platí se vždy na 
letištích po příletu do dané země), spropitné pro řidiče 
a průvodce, jízda na slonech v Laosu 32 USD/osoba.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 10 
osob. Platnost cestovního pasu – 6 měsíců po návratu do 
ČR. Změna programu zájezdu je vyhrazena.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká mezinárodní doprava v turistické třídě včetně 
letištních poplatků, ubytování v 3* hotelech se snídaní, 
v Sihanoukville ve 4* hotelech se snídaní, stravování 
dle programu, transfery dle programu, vstupy v rámci 
programu, místní přelety, česky nebo slovensky mluvící 
průvodce po dobu okruhu, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

12DENNÍ POZNÁVACÍ OKRU  LAOSEM A KAMBOD OU SPOJEN  S POBYTEM U MOŘE

Kambodža – Angkor Vat
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MAPKA OKRU U

LUAN PRABANG

HANOI

Delta Mekong

SIEM REAP
Angkor Vat
Angkor Thom

Banteay Srei, Ta Prohm Temple

Kuang Si
vodopády + nár. park

Cu Chi tunely

Ha Long Bay

Hue

Hoi An

DANANG

HO ČI MINOVO MĚSTO (SAIGON)
VUNG TAU

Poklady Laosu  Ka bodži a Vietna u 
LAOS  KAMBOD A  VIETNAM    ROUNDTOUR

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO LAOSU – LUANG PRABANG
2. DEN: PŘÍLET DO LUANG PRABANG
Po příletu do Laosu, následuje transfer do hotelu, odpo-
činek a nocleh. 

3. DEN: OKRUH MĚSTEM LUANG PRABANG, VODOPÁD 
KUANG SI A NÁRODNÍ PARK
Po snídani v hotelu následuje prohlídka města Luang Pra-
bang – národní muzeum v bývalém Královském paláci má 
nádhernou sbírku artefaktů odrážejících bohatství laoské 
kultury z dob dřívějších králů až po posledního panovníka, 
Wat Visoun – nejsvatější chrám města, který byl zcela pře-
stavěn v roce 1887 poté, co byl zničen vloupáním černých 
vlajek z  jižní Číny. Na nádvoří Wat Visoun stojí buddhis-
tická stavba Stupa melounu ve tvaru plodu, podle něhož 
má své jméno. Pokračujete kolem Wat Aham, který byl 
vybudován v  roce 1500, uvidíte tradiční centrum umění 
a etnologie, kde se dozvíte více o místních domorodých 
obyvatelích žijících v kopcích Laosu. Odpoledne vodopády 
Kuang Si. Cestou návštěva etnických menšin Lao – Ban 
Ouay Village, Ban Ou a Ban Thapene Village. Na místě je 
volno na procházku přes národní park směrem k záchran-
né stanici medvědů a vodopádům Kuang Si, můžete se 
vykoupat v nádherných tyrkysových osvěžujících vodách. 
Přejezd zpět do hotelu v Luang Prabang. Možnost výstupu 
na horu Phousi (328 schodů) s nádherným západem slun-
ce nad městem a řekou Mekong. Návštěva nočního trhu, 
kde najdete velký výběr místními obyvateli ručně vyrábě-
ných textilií. Přenocování v Luang Prabangu.

4. DEN: LUANG PRABANG – JESKYNĚ PAK OU
Snídaně v hotelu. Časné ráno nabízí výbornou příležitost 
účastnění se ranních rituálů mnichů oděných do šafrá-
nově žluté vybírající oběti Almů (všudypřítomné lepkavé 
rýže) od věřících obyvatel. Tato tradice je velmi unikátní 
a v buddhistickém světě jediná. Následuje návštěva ran-
ního trhu, kde uvidíte mnoho různých nabídek – např. 
sušenou buvolí kůži, místní čaj, zeleninu a další. Po sní-
dani v  hotelu navštívíme nádherný budhistický chrám 

Wat Xiengthong se střechami, představujícími klasickou 
laoskou architekturu. Následuje plavba proti proudu řeky 
Mekong s panoramatickým výhledem na klidnou krajinu, 
tajemná jeskyně Pak Ou – dvě propojené jeskyně s  ti-
síci zlatými lakovanými sochami Buddhy různých tvarů 
a velikosti, které tu byly zanechány poutníky. Zastávka 
ve vesnici Ban Xang Hai, na destilované rýžové víno, 
návštěva jeskyně Tham Ting a Tham Phoum, ve kterých 
jsou stovky buddhových soch. Návrat do Luang Praban-
gu. V odpoledních hodinách návštěva vesnice Ban Xang 
Khong, známé pro ruční tkaní ručníků a tradiční výrobu 
papíru Saa. Výlet za slony s možnou vyjížďkou (fakulta-
tivně). Přenocování v Luang Prabangu.

5. DEN: LUANG PRABANG – SIEM REAP
Po snídani v hotelu volno, až do odjezdu na letiště. Přelet 
do Kambodži – Siem Reap. Transfer z  letiště do hotelu. 
Nocleh v Siem Reap.

6. DEN – SIEM REAP – ANGKOR THOM & ANGKOR VAT 
Po snídani v  hotelu následuje návštěva starověkého 
města Angkor Thom (Světové kulturní dědictví UNESCO) 
a  jeho nejvýznamnějších míst: chrámu Bayon s  54 vě-
žemi, které jsou ozdobeny tajemnými usmívajícími se 
tvářemi představujícími bódhisattvu, návštěva chrámu 
Baphuon, Královské zahrady s  chrámem Phimeanakas, 
Terasy slonů a Terasy krále Lepera. Oběd (není v ceně). 
V odpoledních hodinách návštěva největšího hinduistic-
kého chrámu na světě Angkor Vat (z  12. století) zaslí-
beného bohu Vishnu. Chrám nechal postavit král Surya-
varman II. a je považovaný za mistrovské dílo khmerské 
architektury a  umění. Západ slunce si vychutnáte při 
návštěvě chrámu Pre Rup. Nocleh v Siem Reap.

7. DEN: SIEM REAP – BANTEAY SREI A TA PROHM TEMPLE
Po snídani v  hotelu návštěva slavného chrámu Banteay 
Srei – citadely žen. Tento malý růžový chrám (pozdní 10. 
století) je považován za klenot klasického khmerského 
umění, díky jemné řezbářské práci. Oběd (není v  ceně). 
V odpoledních hodinách pokračuje návštěva oblasti s nej-
hezčími chrámy, chrám Ta Prohm si svou nedotčeností stá-
le zachovává svou záhadnost. Dále si užijete západ slunce 
při jízdě na lodi na jezeře Tonhle Sap ve vesnici Kampong 
Phluck, které je největším sladkovodním jezerem v jiho-
východní Asii a vlévá se do řeky Tonle Sap. Uvidíte plující 
rybářskou vesnici vč. škol a policejní stanice. Vesnice pluje 
po jezeře a přemisťuje se z místa na místo podle aktuální-
ho stavu vody. Večeře (není v ceně). Nocleh v Siem Reap.

8. DEN: SIEM REAP (KAMBODŽA) – HO CHI MINH CITY 
(VIETNAM) – VUNG TAU 
Snídaně v hotelu. Volný čas do transferu na letiště do Siem 
Reap a přelet do Vietnamu, do Ho Chi Minh City (Saigonu). 
Přejezd do přímořského letoviska Vung Tau. Nocleh.

9. DEN: VUNG TAU 
Snídaně v hotelu a volný den. Nocleh ve Vung Tau.

10. DEN: VUNG TAU – HO CHI MINH CITY – CU CHI TUNELY
Po snídani odjezd do Saigonu a výlet k  tunelům Cu Chi, 
které se používaly během vietnamské války.  Na zpáteční 
cestě oběd v místní restauraci. V  odpoledních hodinách 
prohlídka Saigonu. Návštěva historického centra, Reunifi -
cation Palace (bývalý palác prezidenta jižního Vietnamu), 
Emperor Jade Pagoda, katedrála Notre Dame a  Central 
Post Offi ce – historická budova pošty. Prohlídka je zakon-
čena návštěvou místního tržiště. Nocleh v Saigonu. 

11. DEN: HO CHI MINH CITY – MEKONG DELTA 
Snídaně v  hotelu a  následuje výlet do Mekong Delta. 
Při plavbě lodí můžete obdivovat krásnou přírodu kolem 
řeky Mekong, život v  místních rybářských vesničkách 
a  na ostrovech plných bonsají a  sadových zahrad. Na 
zpáteční cestě oběd v místní restauraci. Návštěva řeme-

slné dílny na zpracování kokosu, kde můžete ochutnat 
kokosové speciality, včelí čaj a sezónní ovoce, vychutnat 
si lidovou hudbu. Transfer do Saigonu. Nocleh.

12. DEN: HO CHI MINH CITY – DANANG – HOI AN
Po snídani v hotelu volný čas až do transferu na letiště 
v Saigonu, přelet do Danang. Po příletu transfer do ho-
telu v Hoi An. Pěší prohlídka města s návštěvou kongre-
gačního sálu Fujian, japonského krytého mostu, staroby-
lého domu a rybího trhu. Přenocování v Hoi An. 

13. DEN: HOI AN – HUE
Snídaně a individuální volno v Hoi An určené k relaxaci 
a odpočinku na pláži nebo u bazénu. V odpoledních ho-
dinách přejezd do Hue. Nocleh v Hue. 

14. DEN: HUE
Po snídani v hotelu prohlídka města Hue. Plavba lodí na 
řece Huong k Thien Mu Pagoda a hrobce Tu Duc a Khai 
Dinh, které jsou útočištěm pro meditaci, čtení a divadel-
ná představení. Poté návštěva Imperial Tomb Khai Dinh, 
poslední hrobky dynastie Nguyen. Návštěva místního 
trhu. Ubytování v hotelu a nocleh v Hue.

15. DEN: HUE – HANOI
Po snídani v hotelu transfer na letiště v Hue, přelet do 

L AN  PRA AN  – SIEM REAP – HO HI MINH ITY IETNAM  – N  TA  – 
 HI T NELY – MEKON  DELTA – DANAN  – HOI AN – H E – HANOI – HA LON

Hue – návštěva místního trhu
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K Y Z

Laos – vodopády Vietnam – Hanoi – Ha Long Bay Kambodža

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený poplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba (podrobnosti o pojištění naleznete 
na úvodních stránkách katalogu), vízum pro Vietnam 
25 USD/osoba, pro Laos 31 USD/osoba a pro Kambodžu 
30 USD/osoba (platí se vždy na letištích po příletu do 
dané země), spropitné pro řidiče a průvodce, jízda na 
slonech v Laosu 32 USD/osoba.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 10 osob. 
Platnost cestovního pasu – 6 měsíců po návratu z Vietna-
mu do ČR. Změna programu zájezdu je vyhrazena.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká mezinárodní doprava v turistické třídě včetně 
letištních a bezpečnostních poplatků, ubytování v 3* 
hotelech se snídaní, v Hoi An a Vung Tau ubytování ve 
4* hotelu se snídaní, stravování dle programu, transfery 
dle programu, vstupné v rámci programu, místní přele-
ty, česky nebo slovensky mluvící průvodce, zvací dopis 
pro udělení víza ve Vietnamu, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

POZNÁVACÍ 

OKRUH 

ZA KRÁSAMI 

INDOČÍNY

1 DENNÍ POZNÁVACÍ OKRU  LAOSEM  KAMBOD OU A VIETNAMEM

Vietnam – Hanoi

Hanoie. V  Hanoii prohlídka bývalého hlavního města 
Vietnamu po dobu 1001 let. Návštěva Ho Či Minhova 
mauzolea (exteriéru), pagoda jednoho pilíře, pagoda 
Tran Quoc, chrám literatury, obnovené Jezero navráce-
ného meče, Ngoc Son chrám, hodinová prohlídka staré 
čtvrti Hanoie na rikšách. Ubytování v hotelu. 

16. DEN: HANOI – HA LONG BAY
Snídaně v hotelu. Přejezd do známé zátoky Ha Long Bay, 
která spadá pod UNESCO. Cestou můžete pozorovat pěs-
tování rýže a každodenní vietnamský život, nalodění na 
loď. Oběd na lodi (v  ceně). Plavba lodí po Ha Long Bay 
s nádhernými výhledy na záliv s 1969 ostrovy. Odpočinek 
na lodi. Občerstvení ovocem. Ve večerních hodinách za-
kotvení v zálivu, večeře na lodi (v ceně). Nocleh v kajutách 
na lodi.
Upozornění: změna programu nebo jeho zrušení vyhra-
zena v závislosti na počasí. 

17. DEN: HA LONG – HANOI, ODLET DO PRAHY
Ráno budete moci pozorovat východ slunce z  paluby. 
Pozdní snídaně na lodi. Plavba po zálivu Ha Long Bay 
mezi ostrovy, doplutí do přístavu. Návrat do Hanoie na 
mezinárodní letiště a odlet do Prahy.

18. DEN: PŘÍLET DO PRAHY

Orientační cenové rozmezí pro 16denní zájezd se snídaní březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 95 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 77 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 79 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 81 590
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V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

NA CO SE MŮŽETE V THAJSKU TĚŠIT

  nádherná zákoutí thajských ostrovů, dlouhé malebné pláže, díky 
kterým Thajsko patří mezi exotické ráje

 jeskyně Emerald Cave, Ko Mah, Ko Kradan a Ko Hai Souht
  vynikající kuchyň se spoustou specialit, které si zamilujete – národní 

jídlo Pad Thai z rýžových nudlí s čerstvou zeleninou, vajíčkem, oříšky, 
masem, krevetama nebo tofu

  šnorchlování u břehů Andamanského moře, který je domovem pro 
obrovskou paletu tropických ryb a neobvyklých korálů, a voda je velmi 
modrá a jasná

VIETNAM

MYANMAR

Bangkok

KAMBODŽA

LAOS

THAJSKO

ČÍNA

THAJSKO

Měna: Thajský baht (THB) (dělí se na 100 satangů, 100 THB je přibližně 75 Kč)
Časový posun: zimní čas +6 hodin, letní čas +5 hodin
Hlavní město: Bangkok
Telefonní předvolba: +66
Zastoupení země: Velvyslanectví České republiky, 71/6 Ruam Rudee Soi 2, 
Ploenchit Rd. Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok 
e-mail: bangkok@embassy.mzv.cz, tel.: +66-(0)2-250-9223
Honorární konzulát České republiky v Thajsku:
153/2 Moo 9, Tambon Pongpa, Chiang Rai 571 30, Amphoe Mae Sai, 
e-mail: phuket@honorary.mzv.cz, telefon: +66-(0)76-249 400, linka 1501

Thajské království, omývané ze západu Andamanským a z východu Jihočínským mořem, leží ve 
středu poloostrova Zadní Indie. Dělí se na 76 provincií a úředním jazykem je zde thajština. Thajsko 
je nezapomenutelná země, kam se budete rádi vracet. Pokud očekáváte více než jen odpočinko-
vou dovolenou, možností je opravdu mnoho. Noční život, bohatá historie, nezaměnitelná kultura, 
ale i tropické národní parky s různými druhy živočichů a rostlin, nádherný podmořský svět, vodo-
pády, průzračné zátoky, adrenalinové vodní sporty, relaxační thajské masáže. Thajci si velmi potrpí 
na čisté, slušné oblečení, obzvláště při návštěvách chrámu musí být ramena i  kolena zakryty 
oděvem. Boty se zouvají v  domácnostech, obchůdkách i  chrámech. Za nejdůležitější část těla 
považují hlavu, proto není vhodné dotýkat se něčí hlavy a také je zakázáno někoho překračovat 
nebo k někomu otáčet chodidla. Téměř nikdy se nepoužívá nůž, ženy se nesmí dotknout mnichů 
a místo potřesení rukou se Thajci zdraví sepnutím rukou jako při modlitbě a mírným sklonem 
hlavy. V Thajském království je velmi uctívaná královská rodina, všechny obrazy Buddhy vnímají 
jako posvátné objekty.
Thajská kuchyně je velmi různorodá, chutná, levná a vyniká svou pálivostí. Mezi časté ingre-
dience patří chilli, limetková šťáva, kokosové mléko a  fermentovaná rybí omáčka, která se 
používá místo soli. V Thajsku se nemusíte bát ochutnat jídlo z pouličních stánků, ba naopak. 
Pokrmy koupené na ulici jsou výtečné a hygienicky nezávadné. Základem thajských pokrmů 
jsou nudle nebo rýže, zelenina, maso, ryby či mořské plody. Vyzkoušet můžete také 
thajskou kyselou polévku tom yam nebo dezert ze sladké lepkavé rýže s kokosovou 
smetanou a mangem. Ti odvážní mohou zkusit některý druh ze široké škály hmyzu 
podávaný v různých úpravách.

T AJSKO NEZNAMENÁ JEN BĚLOSTN  PLÁ E  AZUROV  MOŘE 
A EXOTICKOU FL RU A FAUNU  ALE TAK  DÁVNOU ISTORII  
LEVN  NÁKUPY  V BORNOU KUC YNI A ZÁBAVU.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Thajska do délky pobytu 30 dnů pro držitele cestov-
ních pasů ČR není vyžadováno vyřizování vstupního víza. Pokud ke vstupu na území Thajska 
bude použit pozemní přechod (ze sousedních zemí), je maximální povolená doba pobytu pouze 
15 dnů. Vízum je uděleno při vstupu do země bez poplatku a platnost cestovních pasů musí být 
minimálně 6 měsíců od data vstupu na území Thajska. Může být vyžadováno doložení dostatku 
hotovosti ve výši 20 000 THB na osobu nebo 40 000 THB na rodinu na krytí nákladů během 
pobytu. V Thajsku platí přihlašovací povinnost, a  to do 24 hodin od vstupu na území Thajska. 
Tuto povinnost však za cizince v naprosté většině případů vyřizují majitelé ubytovacích zařízení.

 nádherná zákoutí thajských ostrovů, dlouhé malebné pláže, díky 

 vynikající kuchyň se spoustou specialit, které si zamilujete – národní  vynikající kuchyň se spoustou specialit, které si zamilujete – národní 
jídlo Pad Thai z rýžových nudlí s čerstvou zeleninou, vajíčkem, oříšky, jídlo Pad Thai z rýžových nudlí s čerstvou zeleninou, vajíčkem, oříšky, 

 šnorchlování u břehů Andamanského moře, který je domovem pro  šnorchlování u břehů Andamanského moře, který je domovem pro 
obrovskou paletu tropických ryb a neobvyklých korálů, a voda je velmi obrovskou paletu tropických ryb a neobvyklých korálů, a voda je velmi 

jsou nudle nebo rýže, zelenina, maso, ryby či mořské plody. Vyzkoušet můžete také 
thajskou kyselou polévku tom yam nebo dezert ze sladké lepkavé rýže s kokosovou 
smetanou a mangem. Ti odvážní mohou zkusit některý druh ze široké škály hmyzu 

Při turistických cestách do Thajska do délky pobytu 30 dnů pro držitele cestov-
ních pasů ČR není vyžadováno vyřizování vstupního víza. Pokud ke vstupu na území Thajska ních pasů ČR není vyžadováno vyřizování vstupního víza. Pokud ke vstupu na území Thajska 
bude použit pozemní přechod (ze sousedních zemí), je maximální povolená doba pobytu pouze bude použit pozemní přechod (ze sousedních zemí), je maximální povolená doba pobytu pouze 
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VYBÍRÁME Z NABÍDKY FAKULTATIVNÍC  V LET

DO SVĚTA AVATARA
Byli jste už někdy v pohádce? Ponořte se s námi do mystické přírody 
jihovýchodního Thajska. Středem divokého pralesa, přes exotickou faunu 
a fl óru až k tajuplným vodopádům a dechberoucímu výhledu na souostroví 
Phang Nga. 
Součástí výletu je i návštěva Historického muzea thajské kultury a tradic, 
projížďka typickou thajskou lodí, díky jejíž velikosti se dostanete až k hoře 
Samet Nangchee, kde se Vám na samém vrcholku hory naskytne jedinečný 
výhled na místní Pandořin svět. 
V ceně je zahrnuto: anglicky nebo německy mluvící průvodce, doprava, 
oběd s nápojem, vstupné na všechna výše zmíněná místa
Orientační cena: 2 990 THB / 2 585 THB dítě (4–11 let)

OKRUH OSTROVEM PHUKET
Tento půldenní výlet vám ukáže krásy typického phuketského života. 
To nejlepší z ostrova, jako například město Phuket s unikátní malackou 
architekturou, rušné pouliční trhy, nejnavštěvovanější chrámy ostrova, 
panoramatické výhledy i život místních obyvatel Vám přiblíží právě tento 
výlet. 
V ceně je zahrnuto: anglicky nebo německy mluvící místní průvodce, 
doprava, oběd, vstupné na všechna výše zmíněná místa 
Orientační cena: 2 120 THB / 1 750 THB dítě (4–10 let)

Emerald-Cave Šnorchlování u ostrůvkůDO SVĚTA AVATARA – Pandořin svět

KRA I – KO N AI ISLAND – KO LIPE ISLAND – KHAO LAK PH KET

OSTROV KO LIPE  

– JEDEN Z NEJHEZ-

ČÍCH OSTROVŮ 

V ANDAMANSKÉM 

MOŘI 

Za krása i thajsk ch ostrovů ***

T AJSKO   KRABI 

PRO RAM OKRU U

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO THAJSKA – KRABI

2. DEN: PŘÍLET DO THAJSKA, KRABI – KO NGAI ISLAND
Přílet do Thajska – Krabi. Transfer lodí na ostrov Ko Ngai 
Island a volný program v hotelu. Ubytování v hotelu Koh 
Hai Fantasy Resort *** včetně večeře. V tomto hotelu 
budete ubytováni následující 2 noci, během kterých si 
můžete začít užívat místní atmosféru. Ostrov Ko Ngai 
patří mezi menší a turisty méně navštěvovaný ostrov 
v Andamanském moři.

3. DEN: KO MAH – KO KRADAN – KO HAI SOUTH
Výlet lodí do okolních známých jeskyní Emerald Cave, 
Ko Mah, Ko Kradan a Ko Hai Souht, kde budete s vaším 
průvodcem objevovat jejich krásy a zákoutí. U jeskyní se 
také nachází krásná pláž s bílým pískem. Zde budete mít 
volný čas na šnorchlování a také oběd formou bufetu. 
V odpoledních hodinách návrat na ostrov Ko Ngai Island. 
Ubytování v hotelu Koh Hai Fantasy Resort *** se snídaní.

4. DEN: KO NGAI ISLAND – KO LIPE ISLAND
Transfer na ostrov Ko Lipe Island. Po zbytek dne vol-
ný program v hotelu. Ubytování v hotelu Sita Beach 
Resort **** včetně večeře. V tomto hotelu budete ubyto-
váni následující 3 noci. Ostrov Ko Lipe se nachází v blíz-
kosti Malajsie a jedná se o jeden z nejhezčích ostrovů 
v Andamanském moři. Často je také nazývám thajskými 
Maledivami. 

5. DEN: KO LIPE ISLAND
Výlet na tradiční thajské lodi za šnorchlováním a obje-
vováním okolí ostrova. Cestou navštívíte malý ostrov 
Ko Hin Ngam, kde budete obdivovat místní neobvyklou 
pláž s černými oblázky. Další zastávkou bude ostrůvek 
Ko Hin Sorn Island, na kterém se nachází zvláštní, vel-
ký kamenný útvar. Poté pojedete k ostrovům Ko Jabang 
a Ko Peung Island, kde jsou ty nejlepší podmínky pro 
šnorchlování. Zde budete mít možnost prozkoumat krásy 
místního podmořského světa na vlastní kůži. Poslední 
zastávkou dne bude pláž Monkey Beach, kde si budete 
moci užít oběd. V odpoledních hodinách návrat do hote-
lu. Ubytování v hotelu Sita Beach Resort **** se snídaní.

6. DEN: KO LIPE ISLAND
Volný program v hotelu. Ubytování v hotelu Sita Beach 
Resort **** se snídaní. Během volného dne si budete 
moci užít krásy tohoto ostrova a místních pláží.

7. DEN: KOH MOOK ISLAND – KHAO LAK/PHUKET
Přejezd na Khao Lak/Phuket a ubytování v 4* hotelu se 
snídaní. Zbytek dne volný program.

8. – 11. DEN: KHAO LAK/PHUKET
Volný program v 4* hotelu v oblasti Khao Lak nebo Phu-
ket se snídaní. Možnost využití fakultativních služeb.

12. DEN: ODLET DO PRAHY
Transfer z hotelu na letiště a odlet z Phuketu do Prahy.

13. DEN: PŘÍLET DO PRAHY

THAJSKO
PHUKET KRABI

KO NGAI ISLAND
KO MOOK ISLAND

KHAO LAK

MAPKA OKRU U
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Z

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Thajsko – Praha v turistické tří-
dě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, během 
okruhu ubytování ve 3* a 4* hotelu se snídaní (během 
okruhu strava dle programu), 5 nocí ve 4* hotelu v oblas-
ti Khao Lak nebo Phuket se snídaní (v případě 12 denního 
zájezdu 4 noci ve 4* hotelu v oblasti Khao Lak nebo Phu-
ket se snídaní), služby česky či slovensky hovořícího de-
legáta, transfery z/na letiště v cílové destinaci, povinné 
pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena.

12/1 DENNÍ OKRU  PO MALEBN C  OSTR VCÍC  T AJSKA S V LETEM NA TRADI NÍ T AJSK  LODI

Hotel Sita Beach Resort **** Hotel Koh Hai Fantasy Resort ***Šnorchlování u ostrůvků Phuket

Ko Hin Sorn Island

Ko Lipe

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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Roland Garros Indický oceán MAURICIUS

REUNION

MADAGASKAR
Afrika

Port Louis

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POBYTY U MOŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

MAURICIUS
REUNION

Mauricius
Měna: 1 mauricijská rupie (MUR) = 100 centů
Časový posun: zimní čas + 2 hodiny, letní čas + 3 hodiny 
Hlavní město: Port Louis
Telefonní předvolba: +230
Velvyslanectví České republiky v JARi: Embassy of the Czech Republic, 
936 Pretorius Street, Arcadia 0083, Pretoria, P. O. Box 13671
Honorární konzulát ČR na Mauriciu, Consulate of the Czech Republic:
St. James Court Building, Ground fl oor, St. Denis Street, Port Louis

Mauricius – nádherný ostrov, lákající úchvatnou a rozmanitou přírodou, průzračným mořem 
a překrásným pobřežím. Najdete zde rovněž unikátní golfová hřiště i pro náročné golfi sty. 
Milovníci přírody se mohou vydat za krátery, tropickými pralesy či vodopády. Moře poskytuje 
ideální podmínky k vodním radovánkám. U většiny komplexů je široká nabídka sportovních ak-
tivit, mezi něž patří vodní lyže, potápění, šnorchlování a další. Adrenalinovým zážitkem může 
být například rybolov nebo zip-line – lanová dráha, kde v závěsu letíte vzduchem. Oblíbe-
ným zážitkem je pak jízda katamaránem. Mauricius je křižovatkou civilizací, ras a náboženství 
a nabízí tedy i rozmanité památky a bohatou místní kulturu.

Réunion
Měna: euro (EUR)
Časový posun: zimní čas + 2 hodiny, letní čas + 3 hodiny 
Hlavní město: Saint Denis
Telefonní předvolba: +262
Velvyslanectví České republiky v JARi: Embassy of the Czech Republic, 
936 Pretorius Street, Arcadia 0083, Pretoria, P. O. Box 13671
Honorární konzulát ČR na Mauriciu, Consulate of the Czech Republic:
St. James Court Building, Ground fl oor, St. Denis Street, Port Louis

Réunion, zámořský departement Francie, fascinuje cestovatele, přírodovědce, 
fotografy i milovníky relaxace. Ostrov vulkanického původu se nachází 800 km 
od Mauricia a je známý pro svoji bohatou fl óru, unikátní přírodu a nádherné 
bělostné pláže. Lidé, kteří tento ostrov navštívili, jej často označují jako 
nejkrásnější a nejkouzelnější místo na světě.

KOMBINACE DVOU NÁD ERN C  OSTROV  KTER  UC VÁTÍ 
SVOJÍ NESPOUTANOU PŘÍRODOU. BĚ EM POBYTOV  ÁSTI 
NA MAURICIU SE NABÍZÍ MO NOSTI ODPO INKU V KOMBINACI 
S NABÍDKOU V LET  I SPORTOVNÍC  AKTIVIT. POZNÁVACÍ 

ÁST NA OSTROVĚ R UNION VÁS PAK ZAVEDE DO TAJ  
TO OTO VULKANICK O OSTROVA  JE O  KRÁSA 
FASCINUJE KA D O NÁV TĚVNÍKA. 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:

  krátery, tropické pralesy, vodopády
  ideální podmínky k vodním radovánkám
  sportovní aktivity a možnost adrenalinových zážitků
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Anelia Resort & Spa **** v kombinaci s hotelem   Ermitage Boutik Hotel ***
KOMBINACE OTEL    NOCLE  NA MAURICIU A 2 NOCLE Y NA REUNIONU

Kombinace Divy Reunionu 
MAURICIUS  REUNION

PRO RAM OKRU U

1. DEN: MAURICIUS
Odlet na Mauricius.

2.–3. DEN: MAURICIUS
Přílet na Mauricius. Ubytování v hotelu Anelia Resort 
& Spa **** se službami All Inclusive. Volný program.

4. DEN: MAURICIUS–REUNION
V ranních hodinách odlet na ostrov Reunion. Let trvá 
necelou hodinu. Po uvítání na letišti povede vaše cesta 
k místním vodopádům. Trasa, během které lze spatřit 
krásy ostrova, vede na sever a následně na východ – 
do St Andrew. Díky izolovanosti ostrova od jiných zemí 
se zde vyvinulo mnoho druhů živočichů a rostlin, kte-
ré nespatříte jinde na světě. Z rostlin jsou to například 
některé druhy palem, stromových kapradin, vřesovců 
nebo orchidejí. Jedním z nezapomenutelných zážitků je 
návštěva zdejších vodopádů, mezi nimiž spatříte i nej-
známější z nich Veil of the Bride – v překladu „Závoj ne-
věsty“, který se vyznačuje množstvím úzkých pramínků. 
Následuje cesta do typické kreolské vesničky Hellbourg. 
Ubytování v hotelu.

5. DEN: REUNION
V časných ranních hodinách odjezd na stále aktivní sop-
ku Piton de la Furnaise. Během stoupání budete mít 

možnost obdivovat krásy měnící se přírody. Pojedete 
přes vrchol No Bellecombe (2 300 metrů nad mořem), 
jenž je považován za vstupní bránu k vulkánu a je sou-
částí unikátní, až pohádkové krajiny. Návštěva moderní-
ho muzea, kde se seznámíte se zajímavostmi místních 
sopek. Následuje oběd. V odpoledních hodinách návště-
va kreolského tržiště v St Paul. Možnost nákupů. Ve ve-
černích hodinách návrat do hotelu.

6. DEN: REUNION
V časných ranních hodinách odjezd na vrchol Maido Pi-
ton (2 200 metrů nad mořem) odkud se nabízí překrásný 
výhled na nejmenší ze tří kalder na Mafate circus. Místo 
uprostřed nádherné přírody, obydlené šesti sty obyvateli 
a dostupné pouze letecky nebo pěší chůzí. Mafate circus 
je považováno za jedno z nejkouzelnějších a nejzajímavěj-
ších míst na tomto ostrově. Odjezd na letiště, odlet zpět 
na Mauricius. Ubytování v hotelu Anelia Resort & Spa.

7.–10. DEN: MAURICIUS
Volný program. Možnost využít bohatou 
nabídku fakulativních výletů.

11. DEN: MAURICIUS
Odlet z Mauricia do Prahy.

12. DEN: MAURICIUS–PRAHA
Přílet do Prahy.

Vodopád Veil of the Bride – Závoj nevěsty Sopka Piton de la Fournaise Pták Dodo je na ostrově REUNION nepřehlédnutelný

Po příletu vás čekají 2 noclehy na Mauriciu. Další den let z Mauricia na ostrov Reunion, kde následuje 
poznávací okruh dle uvedeného programu. Šestý den vás čeká návrat na Mauricius, kde strávíte zbývající 
dny pobytu. Při 12denním zájezdu 7 noclehů na Mauriciu a 2 noclehy na Reunionu.

SKUTEČNÁ
KRÁSA

NESPOUTANÉ 

PŘÍRODY

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj::1-11

MAURICIUS
ANELIA RESORT & SPA ****

Příjemný hotelový komplex se rozprostírá v rozlehlé tro-
pické zahradě v oblasti Flic en Flac. V blízkosti hotelu 
naleznete možnost zábavy, obchůdky a restaurace. Pří-
jemné klidné prostředí a služby na velmi dobré úrovni 
jsou zárukou ničím nerušené dovolené.

REUNION
ERMITAGE BOUTIK HOTEL ***

Příjemný hotelový komplex nabízí ideální podmínky ke 
strávení příjemné dovolené. V těsné blízkosti hotelu 
je písečná pláž. Obchody jsou v dostupné vzdálenosti. 
Tříhvězdičkový komplex je oblíbený především pro svou 
přátelskou atmosféru.
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K
Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s polopenzí a AI Inclusive listopad 2019 leden 2020 únor 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 95 990 96 290 97 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 77 790 78 090 78 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 79 690 79 990 80 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 81 590 81 890 82 890

Z

Pláž u hotelu Anelia Resort & Spa Na Mauriciu žije Želva obrovská Fakultativně na výlet za vůní skvělého čaje

pobývat na území Mauricia bez víz maximálně po dobu 
3 měsíců. Bezvízový styk se týká všech nevýdělečných 
typů pobytu za splnění následujících podmínek: předlo-
žení platného zpátečního cestovního lístku a prokázání 
platné rezervace hotelu nebo zájezdu. Platí přísný zákaz 
odchytu/sběru a vývozu divoce žijících zvířat a rostlin.

UPOZORNĚNÍ

Přesný program zájezdu závisí na do-
stupnosti přeletu místních leteckých 
aerolinek. V závislosti na tomto může 
být dodatečně upraven. Minimální počet 
účastníků je 10 osob.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha–Mauricius–Praha a Mauricius–
Reunion–Mauricius v turistické třídě včetně letištních 
a bezpečnostních poplatků, ubytování (v případě 
12denního pobytu 8 noclehů na Mauriciu v hotelu 
Anelia Resort & Spa**** s All Inclusive, 2 noclehy na 
ostrově Reunion v hotelu Ermitage Boutik Hotel*** 
s polopenzí), během pobytu na Mauriciu služby česky 
či slovensky hovořícího delegáta (pro pobyt na ostro-
vě Reunion je tento delegát k dispozici na telefonu), 
transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stranách katalogu) 
a fakultativní služby.

CESTOVNÍ DOKLADY

S platností od 28. 5. 2009, kdy byla podepsána dohoda 
mezi členskými státy EU a Mauriciem, mohou občané ČR 

Indický oceán

ROLAND GARROS

PORT LOUIS

REUNION

MAURICIUS

MAPKA OKRU U

12DENNÍ KOMBINOVAN  POBYT NA DVOU OSTROVEC  UPROSTŘED INDICK O OCEÁNU

Mafate circus
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DALŠÍ 
NABÍDKA 
POZNÁVACÍCH 
ZÁJEZD

Nabídku poznávacích zájezdů stále rozšiřujeme – na ná-
sledujících stránkách naleznete výběr dalších skvělých zá-
jezdů do všech koutů světa s nabídkou unikátních zážitků 
– od setkání s  domorodými kmeny v  Etiopii, přelet nad 
planinou Nazca v Peru, pozorování lemurů na Madagaska-
ru, návštěvy hobití vesničky na Novém Zélandu po cinkot 
automatů v kasinu v Las Vegas.

Podrobné a rozšířené popisy zájezdů na stranách 137–158 
najdete v  plném znění na webových stránkách v  sek-
ci „Poznávací zájezdy“,   včetně podrobnějšího rozpisu 
„V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO“ (např. ochutnávky v mís-
tě, vstupy do národních parků, plavby a safari), „V CENĚ 
ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO“ a rozpis „UPOZORNĚNÍ“ (např. 
na možnost změny trasy ve vybraných měsících z důvo-
du klimatických podmínek, typ dopravy v místě apod.). 
S ohledem na rozsah zájezdů doporučujeme pečlivé pro-
studování.

Jordánsko

Írán
Tibet

Etiopie

Nepál

Japonsko

Jamajka Jižní Korea

Indonésie

Nový Zéland

Jáva

Bali

MadagaskarNamibieChileVelikonoční 
ostrov

Izrael

Austrálie

Peru

USA Kanada
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CENA OD: aTERMÍNY ODLET  22. 10. – 29. 10. 2019 | 16. 04. – 23. 04. 2020 | 22. 10. – 29. 10. 2020

 990 K

JORDÁNSKO > 8DENNÍ OKRUH

Po stopách Lawrence z Arábie po nejzajímavějších 
místech Jordánska. Sami budete překvapeni, jaká 
nádherná místa v poměrně malé zemi navštívíme.

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO AMMÁNU

2. DEN: AMMÁN – POUŠTNÍ PEVNOSTI
Prohlídka Ammánu včetně návštěvy archeologického 
muzea. Odjezd k  pouštním pevnostem Qasr Kharane 
a Qasr Amra (UNESCO). Návrat do Ammánu.

3. DEN: JERASH – AJLUN
Dnes navštívíte unikátní římskou památku Jerash, dříve 
známou jako Gerasa, považovanou za jedno z nejlépe za-
chovaných římských provinčních měst na světě. Budete 
pokračovat do Ajlunu, kde kromě jednoho z nejstarších 
minaretů v  Jordánsku navštívíte stejnojmenný křižácký 
hrad Ajlun, ze kterého je vidět do Libanonu a Izraele. 

4. DEN: MADABA – NEBO – KERAK – PETRA
Ráno odjezd do Madaby, proslulé především byzantský-
mi památkami. Město Madaba je též známo jako „Město 
mozaiky“. Dále navštívíte horu Nebo, jedno z  nejvíce 
ctěných svatých míst Jordánska a místo, kde byl pohřben 
Mojžíš. Před příjezdem do Petry ještě navštívíte křižácký 
hrad Kerak. Nocleh ve městě Petra.

5. DEN: PETRA
Celodenní návštěva unikátní světové památky – města 
Petra (UNESCO). Vstup do Petry lze nalézt v klikaté, úzké 
soutěsce Siqkmlangen. V růžovém městě uvidíte chrámy, 
kláštery, hrobky, obytné domy, římská divadla a to vše 
vytesané v několika úrovních do růžové pískovcové skály 
vysoké 100 metrů. 

6. DEN: WÁDÍ RUM – SHOBAK – AQUABA
Pouštní rezervace Wádí Rum (UNESCO), které je také na-
zýváno Měsíčním údolím. Absolvujete projížďku džípem 
v poušti. Přejezd do Aquaby – možnost koupání nebo vý-
let lodí ke korálovým útesům (fakultativně). Po cestě do 
Ammánu zastávka u zříceniny křižáckého hradu Shobak.

7. DEN: BETHANIE – MRTVÉ MOŘE
Návštěva Bethanie, významného místa na břehu Jor-
dánu, kde byl pokřtěn Ježíš Kristus. Přejezd k Mrtvému 
moři, možnost koupání.

8. DEN: ODLET Z AMMÁNU DO PRAHY

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Jordánsko – Praha v  turistické 
třídě vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 7× ubyto-
vání v hotelech 3*– 4* se snídaní, oběd v areálu města 
Petra, doprava a vstupy dle programu, jordánské vízum, 
služby česky či slovensky hovořícího průvodce, povinné 
pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb. 

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti 
o pojištění naleznete na úvodních stranách katalogu), fa-
kultativní služby a výlety, spropitné a bakšišné.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 12 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

To nejlepší z Jordánska  

AMMÁN – ERASH – A L N – MADA A 
– NE O – PETRA – AMMÁN

Měsíční údolí Wádí Rum

Jerash

Petra

Madaba je „Město mozaiky“ 

Hora Nebo – místo, kde byl pohřben Mojžíš

PO STOPÁCH 

LAWRENCE 

Z ARÁBIE
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IZRAEL  12DENNÍ OKRU   

Objevte svatou zemi, z níž vzešla velká náboženství 
i kulturní tradice. 

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: PRAHA – TEL AVIV – HAIFA
Odlet z Prahy do Tel Avivu, po příletu transfer do Haify.

2. DEN: HAIFA – AKKO – TIBERIAS
Návštěva Haify – nádherných terasovitých zahrad a chrá-
mu víry Bahá’i s překrásnými perskými zahradami. Od-
jezd do historického přístavu Akko, proslulého z dob kři-
žáckých výprav, prohlídka pevnosti a podzemní chodby, 
která spojuje přístav s templářským chrámem.

3. DEN: SAFED – TABGHA – CAPERNAUM – GOLANSKÉ 
VÝŠINY – YARDENIT 
Prohlídka města Safed - historické synagogy, muzea, 
galerie, park se starými olivovníky tvoří nezapomenu-
telnou mozaiku města. Návštěva hory Blahoslavenství, 
prohlídka Tabghy, zastávka u zřícenin Capernaumu, vy-
hlídková cesta po Golanských výšinách a Yadernit.

4. DEN: TIBERIAS – NAZARETH – BETH SHEAN – BETLÉM 
– JERUZALÉM
Tiberias leží na břehu Genezaretského jezera, Izrael-
ci nazývají toto jezero Galilejským mořem. Odjezd do 
Nazarethu – návštěva baziliky Zvěstování Panny Marie. Ná-
vštěva Beth Shean, nejzachovalejšího antického města v Iz-
raeli. Přejezd do Betléma, kde okouzlí chrám Narození Páně 
se známou betlémskou hvězdou. Odjezd do Jeruzaléma. 

5. DEN: JERUZALÉM
Prohlídka Jeruzaléma: Olivetská hora, kostel Dominus 
Flevit, Getsemanská zahrada, chrám Národů, podzemní 
kostel s hrobem Panny Marie, Křížová cesta Via Dolorosa 
se 14 zastaveními, vrch Golgota, chrám Božího hrobu, za-
stávka u budovy izraelského parlamentu Knesset a u sed-
miramenného svícnu, symbolu Izraele. 

6. DEN: JERUZALÉM
Křížová cesta se 14. zastaveními, vrch Golgota, chrám 
Božího hrobu.

7. DEN: QUMRÁN – MASSADA
Odjezd z  Jeruzaléma Judskou pouští k Mrtvému moři. Za-
stávka v  Qumránu, kde byly objeveny svitky biblických 
textů Starého zákona. Prohlídka pouštní pevnosti Massada, 
přejezd do lázeňského střediska na břehu Mrtvého moře.

8. DEN: EILAT
Volné dopoledne, možnost koupání v  Mrtvém moři. 
Přejezd přes Negevskou poušť do Eilatu k Rudému moři.

9. DEN: EILAT – FAKULTATIVNÍ VÝLET PETRA (JORDÁNSKO)
Pobyt v Eilatu nebo fakultativně výlet do Petry, jordán-
ského světoznámého skalního města (nutné se přihlásit 
a zaplatit výlet již při objednání zájezdu). Petra je unikát-
ní komplex chrámů, které jsou vytesány do skal. 

10. DEN: EILAT
Volný program v Eilatu, koupání a odpočinek u Rudého 
moře, možnost fakultativních výletů (prohlídka Podmoř-
ské observatoře a Delfíního útesu). 

11. DEN: EILAT – JAFFA – TEL AVIV
Odjezd z  Eilatu do Jaffy přes Negevskou poušť, cestou 
pohled na kráter Mitzpe Ramon. Prohlídka starobylé Jaf-
fy. Tel Aviv – okružní jízda po městě.

12. DEN: ODLET Z TEL AVIVU DO PRAHY

Velký okruh Izraelem 

TEL A I  – HAIFA – SAFED – TA HA 
– NAZARETH – ETH SHEAN – ETL M 
– ER ZAL M – MRÁN – EILAT 

Izrael

Jeruzalém – Křížová cesta Via Dolorosa Eilat

POZNEJTE 

ZÁKLAD NAŠÍ 

CIVILIZACE

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Izrael – Praha v turistické třídě 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 11× ubytování 
dle programu v hotelech 3* s polopenzí, doprava a vstu-
py dle programu, služby česky či slovensky hovořícího 
průvodce, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smys-
lu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, výlet do Jordán-
ska vč. oběda (8.100 Kč + vízum 65 USD + hraniční po-
platky 60 USD), spropitné a bakšišné.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 16 osob. Změna 
programu vyhrazena.

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET  21. 10. – 01. 11. 2019 | 16. 03. – 27. 03. 2020 | 24. 04. – 05. 05. 2020
| 25. 09. – 06. 10. 2020 | 23. 10. – 03. 11. 2020

 190 K
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ÍRÁN > 13DENNÍ OKRUH

Objevte s  námi zemi s  nejkrásnějšími památkami 
Perské říše. Poznáte zemi pro turisty bezpečnou, po-
hostinnou, přátelskou a hlavně, nesmírně zajímavou.

PROGRAM OKRUHU

1. – 2. DEN: PRAHA – TEHERÁN
Odlet z Prahy do Teheránu, po příletu transfer do ho-
telu a prohlídka města (archeologické muzeum, Šáhovy 
paláce, impozantní věž Svobody nazvanou Azadi Tower, 
městské opevnění, bazar).

3. DEN: TEHERÁN – ŠÍRÁZ
Odlet z Teheránu do Šírázu, intelektuálního srdce Persie 
a hlavního města provincie Fars. Transfer do hotelu. Od-
poledne procházka po rajské zahradě. Půvabné místo plné 
zeleně je jako stvořené pro odpočinek a rozjímání, snad 
proto je Šíráz příznačně označován „Městem básníků“.

4. DEN: ŠÍRÁZ
Prohlídka Šírázu včetně mešit Vakil a Nasir-ol-Molk, mo-
hutné citadely Karima Khana, mauzoleí obou velkých ro-
dáků a významných perských básníků Háfeze a Sádího. 
Kouzelné město zahalené do vůně růží a zpěvu slavíků. 

5. DEN: PERSEPOLIS – PASAGARDE – NAKŠ-E-ROSTÁM
Budete okouzleni archeologickým areálem v Persepolisu 
(bývalé hlavní město Achajmenovské říše), návstěva Pa-
sargadae – hrobky zakladatele Perské říše Kyra Velikého 
(obě místa na seznamu UNESCO). V Nakš-e-Rostámu bu-
dete obdivovat vytesané hrobky perských králů s krás-
nými kamennými skalními reliéfy.

6. DEN: ZEINOLDIN CARAVANSERAI – YAZD
Přejezd do Zein-o-Din Caravanserai, který je situován na 
starověké Hedvábné stezce. Je jedním z 999 poutních 
hostinců, které byly postaveny za vlády Shaha Abbas a 
které poskytovaly zázemí pro obchodníky. Pozdní oběd v 
tomto unikátním stavení. Prohlídka Yazdu – historického 
města (UNESCO), známého jako středisko původní per-
ské víry zoroastrismu, prastarého íránského náboženství. 

7. DEN: YAZD – ISFAHÁN
Pokračování prohlídky Yazdu, města s největším počtem 
minaretů v Íránu. Nachází se zde řada zoroastriánských 
chrámů s věčným posvátným ohněm. Návštěva mešity 
Jameh, chrámu Ataškadeh, chrámu Ohně. 

8. DEN: ISFAHÁN
Prohlídka nejhezčího íránského města, návštěva slavného 
náměstí Maidan-e-Nakš-e-Jahan, které je druhým nej-
větším náměstím na světě, považované za skvost civilní 
islámské architektury a je obklopeno stěnami s arkádami, 
jeho dominantu tvoří Imámova mešita, mešita šejka Lot-
folláha s úžasnou architekturou a mimořádnými mozaika-
mi, palác Ali-Qapu. 

9. DEN: ISFAHÁN
Pokračování v prohlídce Isfahánu (UNESCO): arménská 
katedrála Vank z doby Safavidů, Kajsírie – nejmalebnější 
místo Isfahánu se spoustou původních mozaik, Chehel– 
Sotun – palác čtyřiceti sloupů, královské zahrady, mina-
rety Jonban tzv. „kývající se minarety“, jejichž konstruk-
ce umožňuje jemné rozkývání. Pro město jsou typické 
široké ulice plné zeleně, stovky překrásných mešit zdo-
bených barevnými kachlemi a rozsáhlé trhy. 

10. DEN: KASHAN
Přejezd do Kashanu, centra perské civilizace. V Kashanu 
navštívíte historickou zahradu Bagh Fin, typický starý per-
ský dům Borodžerdí s vnitřní výzdobou ze zrcadel a štuku, 
prohlédnete si komplex Agha Bozorg s madrásou, mešitou 
a svatyní šíitského světce Immamzadeho Ebrahíma.

Írán  taje ná perská říše 

TEHERÁN – ŠÍRÁZ – PERSEPOLIS – 
KERMÁN – YAZD – ISHAFÁN – KASHAN 

Prayer Hall of Nasir al-Molk Mosque, Šíráz

Kermán – Grand Bazaar Yazd

UVIDÍTE

PAMÁTKY STARÉ

PERSIE, BAZARY 

I PARKY

11. DEN: QOM – TEHERÁN
Odjezd do Svatého města Qom, jednoho z nejposvátněj-
ších íránských měst, prohlídka – skvostem je svatyně 
Hazrat-e-Masumeh. Přejezd do Teheránu se zastávkou 
u hrobky Imáma Chomejního.

12. DEN: KAZVIN
Celodenní výlet do města Qazvin, které se řadí mezi zá-
stupce bývalých hlavních měst perské říše. V historickém 
centru si užijete nákupy na místním bazaru včetně ritu-
álu smlouvání cen. Zastávka u svatyně šíitského imáma 
Hossejna s dechberoucí výzdobou interiéru, celé stěny 
jsou vyzdobeny barevnými sklíčky a zrcátky. 

13. DEN: ODLET Z TEHERÁNU DO PRAHY

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Írán – Praha v turistické třídě 
včetně letištních a bezpečnostních poplatků, 11× ubyto-

vání dle programu v hotelech 3*– 4* se snídaní, 1× oběd, 
doprava a transfery dle programu, vstupy dle programu, 
služby česky či slovensky hovořícího průvodce, povinné 
pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (pod-
robnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné a bak-
šišné, íránské vízum (75 EUR – po příletu, nutno vyřídit 
vstupní kód).

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 12 osob. Změna 
programu vyhrazena. Pas musí být platný 6 měsíců po 
návratu z destinace a nesmí obsahovat izraelské razítko.

CENA OD: aTERMÍNY ODLET  26. 09. – 08. 10. 2019 | 29. 04. – 11. 05. 2020 | 26. 09. – 08. 10. 2020

9 90 K
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ETIOPIE  1 DENNÍ OKRU  

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO ADDIS ABABY

2. DEN: ADDIS ABABA
Prohlídka hlavního města Etiopie: výhled z hory Entoto, 
návštěva kostela Entoto Maryam a přilehlého muzea, 
přesun do centra – tržiště Shiro Meda, etnologické mu-
zeum, Národní muzeum s exponátem fosílie hominida 
Lucy.

3. DEN: ADDIS ABABA – BAHIR DAR – MODRÝ NIL
Odlet do města Bahir Dar, rušného obchodního centra 
vystavěného na jižním břehu jezera Tana, největší vodní 
plochy Etiopie a ofi ciálního pramene Modrého Nilu. Po 
příletu transfer do hotelu, oběd. Odpoledne nenáročný 
pěší výlet v okolí vodopádů na Modrém Nilu. 

4. DEN: BAHIR DAR – JEZERO TANA – GONDAR
Výlet lodí po jezeře Tana. Na ostrovech a poloostrovech 
jezera jsou skryté úžasné starověké kláštery. Návštěva 
poloostrova Zege a prohlídka klášterů Azuwa Maryam 
a Ura Kidane Mehret. Pokračování plavby až k místu, 
kde z jezera Tana vytéká Modrý Nil. Tady často odpočí-
vají hroši, které při trošce štěstí uvidíte. Oběd v místní 
restauraci. Odpoledne přejezd do Gondaru. Cestou se 
vám budou otvírat pohledy na místní vesničky kmene 
Amhara. 

5. DEN: GONDAR
Prohlídka pamětihodností Gondaru. Město proslulo im-
pozantním hradem ze 16. století a nádherně vyzdobe-
ným kostelem Debre Birhan Selassie. Kromě toho navští-
víte královské zahrady a bazén Fasilidas, který je dodnes 
využíván k místním tradičním oslavám „Timket“. Uvidíte 
také palác Ras Gimb a místní muzeum. 

6. DEN: GONDAR – LALIBELA
Odlet do Lalibely, považované za světovou raritu křes-
ťanské architektury. Nachází se zde jedenáct úchvatných 
monolitních skalních chrámů z 12. století (UNESCO), prá-
vem považovaných za „osmý div světa". 

7. DEN: LALIBELA – AXUM
Odlet do města Axum (UNESCO), prohlídka města s obě-
dem. Aksum je známý svými obřími obelisky, celé město 
se skládá z fascinující směsi antických památek, krypt, 
ruin a paláců. Uvidíte hrobku krále Kaleba i královský 
palác.

8. DEN: AXUM – ADDIS ABABA – ARBA MINCH
Odlet na jih Etiopie, přílet do Arba Minch, ideálního vý-
chozího bodu pro poznávání tradičních kmenů žijících 
v údolí řeky Omo. Tato část Etiopie je domovem mnoha 
rozmanitých a fascinujících národů a kultur, dnes pod 
ochranou UNESCO. Oběd, odpoledne návštěva vesničky 
Dorze. Lidé kmene Dorze žijí v typických, až 12 m vyso-
kých domech, připomínajících včelí úly.

9. DEN: ARBA MINCH – CHAMO – TURMI
Po snídani plavba po jezeře Chamo, které je součástí NP 
Nechisar s pozorováním hrochů a krokodýlů, návštěva 
zátoky zvané "Krokodýlí trh", oběd, odjezd do Turmi přes 
místní domorodé vesničky.

10. DEN: TURMI – OMORATE – TURMI
Odjezd do Omorate, kde na tradičních loďkách přeplavíte 
řeku Omo. Setkání s pasteveckým kmenem Dassenech, 
oběd, odpoledne vesničky kmene Hamer. Ženy tohoto 
kmene snadno poznáte podle jejich vlasů spletených do 
prstýnků za pomoci bláta a másla.

Velký okruh Etiopií

ADDIS A A A – AHIR DAR – ONDAR 
– LALI ELA – A M – T RMI – INKA 
– AR A MIN H

Ve vesnici kmene Mursi

Lalibela

OBROVSKÉ 

MNOŽSTVÍ 

PAMÁTEK 

UNESCO

11. DEN: TURMI – JINKA 
Odjezd do města Jinka, zastávka na trhu v Dimece, na-
vštěvovaném mnoha místními kmeny. Oběd, odpoledne 
návštěva muzea, kde se dozvíte podrobnosti o místních 
kmenech a jejich tradičních kulturách. Procházka po 
okolních kopcích se zastávkou ve vesničce Ari, místní 
obyvatelé ukáží např. tradiční kovářské práce a seznámí 
s postupem při destilaci místního "ginu".

12. DEN: JINKA – NP MAGO – KONSO
Odjezd do NP Mago, domova kmene Mursi, známému 
díky ozdobám ve spodním rtu a ušních lalůčcích. Oběd 
v místní restauraci. Odpoledne pokračování cesty do 
Konso. 

13. DEN: KONSO – ARBA MINCH 
Návštěva vesničky kmene Konso. Lidé Konso již po sta-
letí obdělávají svá terasovitá políčka ve strmých svazích 
a jsou známí stavěním tajuplných dřevěných totemů, 
známých pod názvem „waka“, které se tyčí se nad hroby 
mrtvých hrdinů. Zastávka u unikátního přírodního útvaru 
zvanému „Přírodní New York“. Pískovcové útvary vytva-
rované erozí skutečně připomínají architekturu Manhata-
nu. Pokračování cesty do Arba Minch. 

14. – 15. DEN: ARBA MINCH – ADDIS ABABA – PRAHA
Odlet do Addis Ababy, oběd v místní restauraci, odpoled-
ne volno, večeře ve městě a odlet do Prahy.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Etiopie – Praha a místní přele-
ty v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních 
poplatků, 2× ubytování v hotelu 5* se snídaní, 11× uby-

tování v hotelech a lodžích 3*–4*(plnou penzi), doprava 
a vstupy dle programu, služby česky či slovensky hovo-
řícího průvodce a místních průvodců, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné, po-
platky za fotografování a fi lmování, vízum (50 USD – na 
místě).

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 16 osob. Změna 
programu vyhrazena. Zájezd expedičního charakteru, 
může dojít k odchylkám od trasy a změny ubytování.

CENA OD: 12  990 K a
TERMÍNY ODLET  01. 11. – 15. 11. 2019 | 17. 01. – 31. 01. 2020 | 06. 03. – 20. 03. 2020 | 06. 11. – 20. 11. 2020
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NAMIBIE  1 DENNÍ OKRU   

Záruka jedinečných vzpomínek na zemi ostrých 
přírodních kontrastů, dravého oceánského pobře-
ží, špičkového safari a svérázné krajiny s nejstarší 
pouští světa.

PROGRAM OKRUHU

1. – 2. DEN: ODLET Z PRAHY DO WINDHOEKU

3. DEN: FISH RIVER CANYON
Cestou do Hobas navštívíme háj pitoreskních stromů 
Quiver Tree, ocitneme se v divoké krajině rezervace Rit-
chersveld a na dosah Hadí řeky, která záhy odhalí Fish 
River Canyon – druhý největší kaňon planety.

4. DEN: AUS – DIAS POINT – LUDERITZ
Zastávka v  Aus s  nádhernou budovou nádraží a  snad 
v okolí i stáda divokých koní. Pouští Namib k přímořské-
mu Luderitz, vedle prohlídky města odkud do světa proudí 
diamanty z oblasti Sperrgebiet i zastavení na mysu Diaz 
s koloniemi plameňáků (dle časových možností). 

5. DEN: KOLMANSKOP – SESRIEM
Magické městečko duchů Kolmanskop, kde v roce 1908 
odstartovala fascinující diamantová horečka. Přejezd 
zpět do vnitrozemí do blízkosti Sesriem. 

6. DEN: SOSSUSVLEI – SESRIEM CANYON – SOLITARE
Ještě před svítáním podél koryta řeky Tsauchab obklo-
peni dunami zářícími v  paprscích vycházejícího slunce, 
v samém závěru přesednutí do terénních vozů k dosa-
žení Sossusvlei a Deadvlei neboli magického shromaž-
diště vody. Ranní měkké světlo a  scenérie Sossusvlei 
platí mezi fotografy za zázrak. Na zpáteční cestě zákoutí 
kaňonu Sesriem, cestou do Swakompund zastávka v So-
litaire, zastavení v kaňonu Kuiseb.

7. DEN: SWAKOPMUND & PLAVBA
Plavba v zátoce Walvis Bay s pozorováním tuleňů, del-
fínů a mořských ptáků, čerstvé ústřice a víno (v ceně). 
Zastávka u písečné duny č. 7 a návrat do Swakopmundu.

8. DEN: MOON LANDSCAPE – SPITZKOPPE
Dnes si vychutnáme neuchopitelnou nádheru Namibské 
pouště. Uvidíme záhadné rostliny Welwitchia Mirabilis 
(dle časových možností), zastavíme na hraně rozervané 
Měsíční krajiny – Moon Landscape. Pak přesun k žulové 
hoře Spitzkoppe, která jako maják v moři písku ukazuje 
cestu zbloudilým cestovatelům, dojezd do těsné blízkosti 
pohoří Brandberg. 

9. DEN: WHITE LADY – KMEN HIMBA
Měkký úsvit nás zastihne na úpatí pohoří Brandberg. 
Pěšky (cca 1,5 h) se vydáme k White Lady Painting – zá-
hadným křováckým malbám starým více než 2000 let. 
Přesun do osady kmene Himba s proslulými krasavicemi, 
které skrývají své půvaby krátkými koženými sukénkami 
a „myjí“ se kouřem kadidel. Přejezd do těsné blízkosti 
NP Etosha a dle časových možností i odpolední safari.

10. DEN: NP ETOSHA – SAFARI
Pro domorodce Místo přeludů či Země suché vody, pro 
nás NP Etosha. Celodenní safari v jedné z nejunikátněj-
ších rezervací Afriky umocní nesmírně pestrá krajina, 
nekonečné solné pánve a  četná napajedla s nosorožci, 
žirafami, slony, lvy, stády zeber a mnoha druhy ptáků. 

11. DEN: METEORIT HOBA – WINDHOEK
Ráno přejezd do blízkosti osady Grootfontein, kde navští-
víme největší meteorit světa Hoba. Odjezd do Windhoek 

Na ibie  svůdná a nepoznaná

INDHOEK – KALAHARI DESERT – 
FISH RI ER ANYON – A S – DIAS 
POINT – SOSS S LEI – S AKOPM ND 
– ETOSHA – INDHOEK

Kalahari Desert

NP Etosha – celodenní safari Kmen Himba

NEJSTARŠÍ 

POUŠŤ SVĚTA 

KALAHARI

a odpolední prohlídka této živé metropole Namibie, kte-
ré ve stínu moderních výškových budov dominuje pestrý 
shon ulice. 

12. – 13. DEN: ODLET Z WINDHOEKU DO PRAHY

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Namibie – Praha v  turistické 
třídě vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 11× ubyto-
vání dle programu v hotelech 3*-4* se snídaní, doprava 
a výlety dle programu, odnos zavazadel a balená voda 
během přesunů, vstupy dle programu, služby česky či 
slovensky hovořícího průvodce, povinné pojištění ces-
tovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby, vstupy a výlety, spropitné, 
vízum do Namibie (3 000 Kč – na vyžádání zajistí CK).

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena.

CENA OD: aTERMÍNY ODLET  17. 04. – 30. 04. 2020 | 16. 07. – 29. 07. 2020 | 19. 11. – 02. 12. 2020   
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JI OAFRICKÁ REPUBLIKA  1 DENNÍ OKRU   

Kapské Město, Cape Point, divoká zvířata či pestrá 
směs obyvatel. Lákadla svádějící k cestě do jedno-
ho z nejpoutavějších koutů planety.

PROGRAM OKRUHU

1. – 2. DEN: PRAHA – JOHANNESBURG – PRETORIA
Odlet z Prahy do Johannesburgu, po příletu krátká okruž-
ní jízda městem se zastávkami, přejezd do Pretorie.

3. DEN: PRETORIA – MĚSTO ŽAKARAND
Návštěva Voortrekker Monument (památník bitvy u Blo-
od River), náměstí Church Square a vládní budovy Union 
Buildings. Cesta Východním Transvaalem do Graskop do 
zlatokopecké osady Pilgrim’s Rest.

4. DEN: PANORAMA ROUTE – BLYDE RIVER CANYON
Celodenní putování po Panorama Route. Zastávka u vo-
dopádů Lisboa nebo Berlin, následuje Božské okno 
s  vyhlídkou do hlubiny pod svahy pohoří Drakensberg 
a návštěva Bourke´s Luck Potholes s malebnými výtvory 
řeky Treur. Nakonec Three Rondavel´s – vyhlídka na třetí 
největší kaňon světa Blyde River Canyon. 

5. DEN: NP KRUGER – SAFARI
Celodenní safari v největším NP celé Afriky – světoznámé 
rezervaci Kruger, v  terénních vozech a v rukách zkuše-
ných rangerů budete vtaženi do divokého světa zvířat.

6. DEN: SVAZIJSKÉ KRÁLOVSTVÍ
Odjezd do Svazijského království, kde nás čeká Ngwenya 
Glass Factory, zastávka v  Ezulwini Valley – Údolí králů 
a návštěva vesnice Mantenga Village s ukázkou tanců. 

7. DEN: NOSOROŽCI V REZERVACI HLUHLUWE
Brzy ráno se vydáme k pobřeží Indického oceánu, odpo-
ledne návštěva rezervace Hluhluwe s  početnou kolonií 
nosorožců – další safari ve vozech 4×4. 

8. DEN: HROŠI V SAINT LUCIA – DURBAN
Ranní plavba po laguně (fakultativně), která je součástí 
rezervace Wetland (UNESCO), domova hrochů, krokodýlů 
a vodního ptactva. Setkání s hrochy je jisté. Odjezd do 
Durbanu – přímořského letoviska, prohlídka města. 

9. DEN: DURBAN – SAFARI V NP ADDO ELEPHANT
Přelet z Durbanu do Port Eliazbeth, odjezd do NP Addo 
Elephant, kde žije jedno z  největších stád slonů v  JAR 
(safari busem, fakultativně lze ve vozech 4×4). 

10. DEN: GARDEN ROUTE
Odjezd po Garden Route – slavné přímořské cestě do 
rezervace Tsitsikamma. Procházka deštným pralesem 
k  visutému mostu přes ústí řeky Storms River. Krátká 
zastávka v Plettenberg Bay a příjezd do Knysny.

11. DEN: WILDERNESS – OUDTSHOORN
Přejezd do Mossel Bay a návštěva muzea objevitele Bar-
toloměje Diase a 500 let starého „mléčného“ stromu, do 
něhož mořeplavci ukládali poštu (fakultativně). Horský-
mi pasy do Oudtshoorn známého jako “Malý Jeruzalém”, 
návštěva pštrosí farmy.

12. DEN: ROUTE 62 – CAPE TOWN
Dopoledne možnost návštěvy přírodního zázraku semi 
pouště Little Karoo – jeskyní Cango Caves (vstup fakul-
tativně). Jízda do Kapského města po Route 62, jedné 
z nejkrásnějších cest Jižní Afriky s dramatickým horským 
terénem, úrodnými údolími řeky Breede River s bohatý-
mi farmami, rozsáhlými vinicemi a sady. 

Napříč Jižní A rikou

OHANNES R  – PRETORIA – KR
ER – HL HL E – D R AN – O DT

SHOORN – APE TO N 

Safari ve světoznámé rezervaci Kruger

Cape Town Rezervace Wetland – setkání s hrochy

NEJVĚTŠÍ 

NÁRODNÍ PARK 

CELÉ AFRIKY

13. DEN: CAPE OF GOOD HOPE – MYS DOBRÉ NADĚJE
Výlet k  mysu Dobré naděje, cestou plavba k  ostro-
vu tuleňů v  zátoce Hout Bay, poté horským pasem 
Chapman´s  Peak k  mysu Dobré naděje. Zastávka 
v Simon’s Town s kolonií tučňáků (vstupy fakultativně). 

14. DEN: ZEMĚ VÍNA
Výlet do okolí městeček Stellenbosch či Franschhoek 
s ochutnávkou vína na některé ze skvělých vinných fa-
rem jako Delheim nebo La Motte. Po návratu prohlídka 
města s trhovištěm Greenmarket a pestrobarevnou čtvr-
tí Bo–Kaap. Lanovkou na Stolovou horu.

15. – 16. DEN: CAPE TOWN – PRAHA
Návštěva přístavní promenády Victoria & Alfred WWa-
terfront, odlet do Prahy.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO 

Letecká doprava Praha – JAR – Praha a místní přelet v tu-
ristické třídě vč. letištních a  bezpečnostních poplatků, 
13× ubytování dle programu v  hotelech 3* se snídaní, 
doprava, vstupy a  safari dle programu, služby česky či 
slovensky hovořícího průvodce, povinné pojištění ces-
tovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET   20. 01. – 04. 02. 2020 | 17. 02. – 03. 03. 2020 | 14. 03. – 29. 03. 2020
| 09. 07. – 24. 07. 2020 | 11. 10. – 26. 10. 2020 | 14. 11. – 29. 11. 2020
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MADA ASKAR   1 DENNÍ OKRU   

Vydáte se do oblastí ostrova, jehož poloha a veli-
kost umožnily vznik samostatné v mnohém výji-
mečné fl ory a fauny.

PROGRAM OKRUHU

1. – 2. DEN PRAHA – ANTANANARIVO
Odlet z Prahy na Madagaskar, po příletu transfer na uby-
tování.

3. DEN: ANTANANARIVO – ANTSIRABE
Dopoledne prohlídka lemuřího parku s 9 druhy lemurů. 
Odjezd typickou krajinou náhorních plošin s příjemným 
klimatem do Antsirabe – prohlídka lázeňského městečka 
s termálními prameny a vulkanickými jezery. 

4. DEN: ANTSIRABE – RANOMAFANA
Průjezd krajinou náhorních plošin s barevnou mozaikou 
rýžových políček se scénickými vesničkami. Zastávka 
v malebném městečku Ambositra, které je centrem 
uměleckých sochařů a řezbářů. Prohlídka místních dílen, 
možnost nákupu vyřezávaných suvenýrů. Příjezd do NP 
Ranomafany – národního parku, kde je stále možné spat-
řit mnoho druhů vzácných ptáků, chameleonů a přede-
vším stále vzácnějších lemurů. 

5. DEN: RANOMAFANA – FIANARANTSOA
Ranní procházka národním parkem s pozorováním lemu-
rů, chameleonů, mnoha druhů orchidejí a dalších exotic-
kých rostlin. Po obědě odjezd do Fianarantsoy, hlavního 
centra kmene Betsileo. 

6. DEN: FIANARANTSOA – RANOHIRA
Odjezd do Ranohiry se zastávkou v Ambalavao – komerč-
ním centru jižní oblasti Betsileo, známé především díky 
lidové tvořivosti místních obyvatel. Zastávka na netra-
diční vinařské farmě a ochutnávka vína. Další zastávkou 
dílna Antemoro, kde se tradičním způsobem vyrábí pa-
pír a papyrus ze speciálního stromu Avoha. Pozorování 
nejznámějšího druhu lemurů – Ring-tail lemurs ve volné 
přírodě v malé přírodní rezervaci. Příjezd do Ranohiry.

7. DEN: RANOHIRA
Celodenní návštěva masívu Isalo. Pěší túra národním 
parkem Isalo, tvořeného pískovci. Procházka unikátními 
kaňony s endemickou fl órou a faunou. Možnost koupání 
u přírodního jezírka v národním parku. Pozorování zápa-
du slunce na romantickém místě, zvaném Okno do Isala.

8. DEN: RANIHORA – TULEAR – IFATY
Odjezd do Ifaty. Cesta rovnou, polopouštní krajinou, lemo-
vanou majestátnými baobaby, národními stromy Malgašů. 
Podél cesty rovněž spatříte pestře dekorované hrobky 
kmene Mahafaly. Příjezd do Tuleár, přesednutí na terénní 
vozidlo a přesun do letoviska Ifaty. Relaxace na pláži.

9. – 11. DEN: IFATY
Pobyt u moře s polopenzí. Volný program, koupání, šnor-
chlování, vodní sporty.

12. DEN: IFATY – TULEAR – ANTANANARIVO
Dopoledne čas na koupání, opalování, relaxaci. Transfer 
na letiště, vnitrostátní přelet do hlavního města Anta-
nanarivo. Transfer do hotelu. V podvečer návštěva ruko-
dělného trhu, možnost nákupů suvenýrů.

13. – 14. DEN: ANTANANARIVO
Dopoledne výlet do Ambohimanga – bývalého sídla 
králů, jež je zapsáno na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Odpoledne transfer na letiště k odletu, přílet do 
Prahy následující den.

Tajemný Madagaskar 

ANTANANARI O – ANTSIRA E – FIA
NARANTSOA – RANOHIRA – IFATY

Babobab

Lemura lze spatřit ve volné přírodě Antananarivo

NESMÍRNÉ 

PŘÍRODNÍ BOHAT-

STVÍ V KONTRASTU 

S CHUDOBOU 

MALGAŠŮ

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Madagaskar – Praha a místní 
přelet v turistické třídě vč. letištních a bezpečnostních 
poplatků, 7× ubytování dle programu v hotelech turis-
tické kategorie s polopenzí během okruhu, 4× ubytování 
v hotelu 3* v plážovém letovisku Ifaty s polopenzí, 1× 
oběd, doprava a vstupy dle programu, služby česky či 
slovensky hovořícího průvodce a místních průvodců, 
povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 
159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby, vstupy a výlety, spropitné, 
vstupní vízum (cca 35 EUR – při příletu/vstupu do země), 
příletová taxa (cca 10 EUR).

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena.

CENA OD: a
TERMÍNY ODLET  11. 10. – 24. 10. 2019 | 06. 03. – 18. 03. 2020 | 26. 06. – 09. 07. 2020 | 09. 10. – 22. 10. 2020
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NEPÁL  TIBET   1 DENNÍ OKRU   

Impozantní Potála, všudypřítomné modlitební mlý-
ny, přívětiví lidé, neopakovatelné přírodní scenérie 
– jen zlomek toho, co vám tento zájezd nabízí.

PROGRAM OKRUHU

1. – 2. DEN: ODLET Z PRAHY DO KÁTHMÁNDÚ
Odlet z Prahy, po příletu do Káthmándú návštěva pagody 
Svajambhunáth.

3. DEN: KÁTHMÁNDÚ
Prohlídka historického centra města Patan v okolí Pa-
lácového náměstí. Odpoledne prohlídka centra včetně 
paláce Živoucí bohyně Kumarí Dévi, sochy hrozivého 
vtělení boha Šivy Kala Bhairávy, prohlídka historického 
Bhaktapuru s chrámem Nyatapola, Zlatou bránou, krá-
lovským palácem, náměstíčkem hrnčířů.

4. DEN: KÁTHMÁNDÚ – LHASA
Odlet do Lhasy. Let přes hlavní himálajský hřeben nabízí 
úchvatné pohledy na nejvyšší horstvo naší planety. Přílet 
do Lhasy – svatého města, sídla dalajlámů, které je srd-
cem a duší Tibetu a cílem poutníků. Transfer do hotelu, 
ubytování, nocleh ve Lhase (3 600 m.n.m.)

5. DEN: LHASA
Prohlídka tajemné Lhasy a okolí. Návštěva blízkého kláš-
tera Drepung, ve svých dobách to býval údajně největší 
klášter světa. Následuje návštěva svatyně Jokhang, kde 
se nachází pověstná zlatá socha Buddhy Šákjamuniho a 
socha krále Songcen Gampa s manželkami. 1300 let sta-
rý chrám je považován za nejposvátnější místo v Tibetu. 

6. DEN: LHASA
Návštěva paláce Potála, bývalého zimního sídla duchov-
ního vůdce Tibetu dalajlámy. Přejezd do kláštera Sera, 
založeného v roce 1419. Jeho chloubou je pozlacená 
socha bóthisattvy milosrdenství Avalókitéšvary. Po pro-
hlídce areálu následuje návštěva letního sídla dalajlámů, 
paláce Norbulingka v rozsáhlé zahradě. 

7. DEN: LHASA – YAMDROK TSO – GYANTSE
Odjezd po horské silnici kolem tyrkysových vod jezera 
Yamdrok Tso a přes průsmyk Karo La (5 045 m.n.m.) do 
Gyantse. Ubytování, odpoledne prohlídka tohoto čín-
ským vlivem nejméně zasaženého tibetského města. 
Prohlídka kláštera Palkhor se stúpou Kumbum, kde se 
nachází 108 bočních kaplí. Stúpa je dnes  největší v Tibe-
tu. Nocleh v Gyantse (3 950 m n.m.).

8. DEN: GYANTSE – SHIGATSE
Odjezd do Shigatse, druhého největšího města Tibetu. Pro-
hlídka kláštera Tašilhunpo, sídla pančenlámy, založeného 
v r. 1447. Zde je také ve známé zlaté rakvi, zdobené draho-
kamy, pohřben čtvrtý pančenláma. Dominantou kláštera 
je socha budoucího Buddhy Maitréji na lotosovém trůnu. 
Z kláštera se můžete vypravit kolem stěny Velké thangky 
a trosek pevnosti. Nocleh v Shigatse (3 900 m.n.m.).

9. DEN: SHIGATSE – TINGRI – SHEGAR
Odjezd typickou vysokohorskou krajinou do obce Tingri, 
odkud se v případě jasného počasí naskýtá krásný po-
hled na Mount Everest. Nocleh v Shegaru (4 390 m.n.m.).

10. DEN: SHEGAR – RONGPHU
Odjezd přes sedlo Pang La (5 120 m.n.m.) odkud se otevírá 
úchvatný pohled na panorama osmitisícovek od Makalu 
přes Lhotse, Mount Everest až po Čho Oju – do kláštera 
Rongphu, který leží pod severní stěnou Everestu. Jedná se 
o nejvýše položený klášter na světě. Výlet terénním vo-
zem do základního tábora pod Mount Everestem. Nocleh 
v klášterní ubytovně v Rongphu (4 950 m.n.m.).

Z Nepálu do Tibetu

KÁTHMÁND  – LHASA – YANTSE 
– SHI ATSE – SHE AR – RON PH  – 
KODARI – KÁTHMÁND

Káthmándú – Nepál

Shigatse – Tibet Lhasa – svatyně Jokhang

POZNEJTE 

TIBET 

– STŘECHU 

SVĚTA 

11. DEN: RONGPHU – ZANGMU
Odjezd terénní zkratkou do Tingri a odtud po silnici druž-
by přes sedlo Tong La (5 200 m.n.m.), s panoramatem 
hlavního himálajského hřebene s majestátným vrcholem 
Šiša Pangmy, do Zhangmu, hraničního města s Nepálem. 
Nocleh v Zhangmu.

12. DEN: KODARI – KÁTHMÁNDÚ
Přesun na Most přátelství, hraniční přechod mezi Čínou 
a Nepálem, odjezd do Káthmándú. 

13. – 14. DEN: ODLET Z KÁTHMÁNDŮ DO PRAHY

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 16 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Nepál – Praha v turistické třídě 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 11× ubytování 
dle programu v hotelech 3* se snídaní (v Rongphu v kláš-
terní ubytovně), doprava a vstupy dle programu, služby 
česky či slovensky hovořícího průvodce a místního prů-
vodce, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona 159/99 Sb. 

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, nepálské vízum 
(30 USD + 1 fotografi e), čínské vízum pro Tibet (3 500 Kč).

CENA OD: aTERMÍNY ODLET  11. 10. – 24. 10. 2019 | 22. 04. – 05. 05. 2020 | 13. 10. – 26. 10. 2020

9  990 K
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JAPONSKO  JI NÍ KOREA   1 DENNÍ OKRU   

Velmi zajímavé putování zeměmi dvou asijských 
tygrů, které prosperity a vysoké ekonomické úrov-
ně dosáhly odlišným způsobem.

PROGRAM OKRUHU

1. – 2. DEN: ODLET Z PRAHY DO TOKIA
Odlet z Prahy, přílet do Tokia transfer do hotelu.

3. DEN: TOKIO
Celodenní prohlídka hlavního města Tokia. Tokio se rozpro-
stírá v délce 130 km, má kolem 28 milionů obyvatel a před-
stavuje největší městský konglomerát na světě. Navštívíte 
svatyni Meidži Džingu, okolí císařského paláce, areál Asa-
kusa s chrámem bohyně Hase Kanon a tokijskou věž. Pro-
hlídku zakončíte v moderním obchodním centru na Ginze. 

4. DEN: NP NIKKÓ
Výlet do NP Nikkó, který je znám svými svatyněmi, chrá-
my a nádhernou přírodou. Odpoledne „cik-cak“ cestou 
k jezeru Čúzendžiko s 97 m vysokým vodopádem Kegon. 

5. DEN: KAMAKURA – JOKOHAMA – TOKIO
Celodenní výlet do Kamakury a Jokohamy. Prohlídka 
chrámů v Kamakuře a známé bronzové sochy Buddhy 
Daibucu, jokohamské věže, parku Jamašita a ultra mo-
derního centra Minato Mirai 21. 

6. DEN: TOKIO – HAKONE – FUDŽI – KJÓTÓ
Odjezd do Hakone, výlet lanovkou na Owakudani s hor-
kými prameny a výhledem na posvátnou horu Fudži. 
Projížďka výletní lodí po horském jezeře Aši. V pozdním 
odpoledni odjezd šinkansenem do Kjóta. 

7. DEN: NARA – ÓSAKA
Odjezd do města Nary. Návštěva parku s posvátnými je-
leny s rozlohou 526 hektarů. Obdivuhodná je svatyně Ka-
suga a chrám Tódaidži s největší sochou Buddhy pochá-
zející z 8. století. Odjezd do Ósaky, návštěva ósackého 
hradu a plovoucí zahradní observatoře, návrat do Kjóta.

8. DEN: HRAD HIKONE
Odjezd do města Hikone, prohlídka místního hradu po-
staveného v období Edo počátkem 17. století. Po prohlíd-
ce hradu navštívíte japonskou zahradu Genkyuen. Cesta 
pokračuje do města Fušimi, kde navštívíte saké muzeum 
a svatyni Fušimi Inari Tajša, návrat do Kjóta.

9. DEN: KJÓTÓ
Prohlídka města Kjóta, nevšedním zážitkem se stává 
návštěva hradu Nidžo, prohlídka Zlatého pavilonu Kinka-
kudži, ležícího v typické japonské zahradě, a svatyně 
Kijomizu-dera, odkud se rozprostírá výhled na Kjótó. 

10. DEN: KJÓTÓ – SOUL
Odlet do Soulu, transfer do hotelu, ubytování. Večer 
možnost návštěvy Korejské věže s výhledem na Soul. 

11. DEN: SOUL
Celodenní prohlídka Soulu včetně paláce Kyongbokkung, 
sídla dynastie Čoson s pavilóny v korejských zahradách. 
Pokračování návštěvou pitoreskní uličky Insadong a bud-
dhistického chrámu Čogyesa a svatyně Čongmyo, hlavní 
korejské svatyně předků, založené dynastií Čoson.

12. DEN: SOUL – PCHANMUDŽOM – SOUL
Výlet do Pchanmudžomu na demarkační linii se Severní 
Koreou. 

13. DEN: ODLET ZE SOULU DO PRAHY

Japonsko  Jižní Korea 

TOKIO – NIKK  – KAMAK RA – O
KOHAMA – NARA – SAKA – K T  
– SO L

V japonské zahradě

Soul – palác Kyongbokkung

Tokio – tokijská věž

ZĚMĚ 

VYCHÁZEJÍCÍHO 

SLUNCE, 

SAMURAJŮ, 

GEJŠ A SAKÉ

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Japonsko a Jižní Korea – Praha 
v turistické třídě vč. letištních a bezpečnostních poplat-
ků, 11× ubytování ve 4* hotelech se snídaní, přeprava 
zavazadel mezi Tokiem a Ósakou, doprava a vstupy dle 
programu, služby česky či slovensky hovořícího průvod-
ce, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zá-
kona 159/99 Sb. 

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 16 osob. Změna 
programu vyhrazena.

CENA OD: aTERMÍNY ODLET  09. 10. – 21. 10. 2019 | 01. 05. – 13. 05. 2020 | 09. 10. – 21. 10. 2020

9  990 K
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INDON SIE   1 DENNÍ OKRU  

Cesta zemí pagod, chrámových komplexů, pohád-
kových údolí, mýtického baronga a všudypřítom-
ných obětin vzbuzuje nádherné pocity jedinečnosti.

PROGRAM OKRUHU

1. – 2. DEN: ODLET Z PRAHY DO JAKARTY
Odlet do Jakarty, po příletu transfer na ubytování, volno, 
nocleh.

3. DEN: JAKARTA – YOGYAKARTA
Okruh Jakartou, transfer na letiště a odlet do Yogyakarty 
na ostrově Jáva. 

4. DEN: YOGYAKARTA – PRAMBANAN
Prohlídka města: návštěva sultánského paláce Kraton, ruin 
vodního paláce Taman Sari a projížďka po starém městě. 
Po obědě návštěva hinduistické svatyně Prambanan. 

5. DEN: BOROBODUR – DIENG PLATEU
Prohlídka chrámu Borobudur, největší buddhistické sva-
tyně na světě. Po obědě na náhorní planinu Dieng, která 
patří mezi vulkanicky nejaktivnější oblasti Indonésie. 

6. DEN: KERTOSONO – MALANG
Odjezd vlakem do Kertosona, přestup na autobus do 
Malangu. Rozmanitá krajina se sopečnými úpatími a pro-
duktivními plantážemi rýže. 

7. DEN: MALANG – BROMO
Prohlídka horského města Malang, procházka po vý-
stavním bulváru Jalan Ijen s ukázkami koloniální archi-
tektury, návštěva ptačího a květinového trhu. Po obědě 
k sopce Bromo, po cestě zastávka na Taman safari. 

8. DEN: BROMO – IJEN PLATEAU
Časně ráno odjezd džípem na vyhlídku Penanjakan 
(2 770 m.n.m.) na východ slunce nad sopkou Bromo, dále 
na ponících k jícnu kráteru. Návrat do hotelu, po snídani 
odjezd do oblasti vulkánů Ijen na východě Jávy. 

9. DEN: IJEN PLATEAU – KETAPANG – BALI
Brzy ráno odjezd džípem kolem kávovníkových a hřebíč-
kových stromů do vesnice Licin v jednom z posledních 
deštných pralesů Jávy, poté cca 90 minútová túra na 
vrchol sopky Ijen – na konci cesty se otevírá výjimečný 
pohled na kráterové jezero. Odjezd do Ketapangu, jízda 
trajektem na ostrov Bali.

10. DEN: BALI – POBYT U MOŘE

11. DEN: CELUK – KLUNGKUNG – BESAKIH – TIRTAGANG-
GA – CANDIDASA
Po představení legendárního tance démonů Barong pře-
sun do městečka Celuk proslulého svými šperkařskými 
dílničkami zpracovávajícími stříbro a zlato. Tropickou 
přírodou přijedete do města Klungkung, kde navštívíte 
soudní palác Kertha Gosa. Po obědě k nejvýznamnější-
mu chrámu Bali Besakih, s fascinujícím výhledem na nej-
vyšší vulkán ostrova Gunung Agung. Podél terasovitých 
rýžových polí a salakových plantáží do vodního paláce 
Tirtagangga s přírodními bazénky. 

12. DEN: TANGANAN – GOA LAWAH – UBUD – KINTAMA-
NI – LOVINA
Návštěva vesničky Tanganan, kde žijí původní obyvatelé 
Bali – Agabalijci. Cesta do netopýří jeskyně Goa Lawah. 
Přejezd do Ubudu, centra balijského umění. Cesta hor-
skými údolími do vesnice Kintamani na okraji kráteru 
sopky Penulisan. Oběd, přejezd do letoviska Lovina, 
možnost odpočinku a koupání na plážích s černým vul-
kanickým pískem. 

Perly Indonésie 

AKARTA – YO YAKARTA – MALAN  – 
ROMO – KETAPAN  – ALI

Chrám Pura Besakih – Bali

Prambanan – Yogyakarta – Java 

VYJÍMEČNÁ 

KOMBINACE KUL-

TURY, HISTORIE 

A PŘÍRODY

13. DEN: BRATAN – TAMAN AJUN – TANAH LOT
Možnost koupání v sirných pramenech, cesta pokračuje 
podél rýžových polí k vodnímu chrámu kráterového jezera 
Bratan. Po obědě prohlídka královské pury Taman Ayun ve 
vesničce Mengwi a prohlídka mořského chrámu Tanah Lot.

14. – 15. DEN: POBYT U MOŘE

16. – 17. DEN: ODLET Z BALI DO PRAHY

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 16 osob. Změna 
programu vyhrazena

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Indonésie a Bali – Praha v turis-
tické třídě vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 14× 
ubytování v hotelech 3* a 4* se snídaní, 9× oběd, dopra-
va a vstupy dle programu, služby česky či slovensky ho-
vořícího místního průvodce, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné.

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET  20. 09. – 06. 10. 2019 | 24. 04. – 10. 05. 2020 | 03. 07. – 19. 07. 2020
| 25. 09. – 11. 10. 2020

 90 K
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AUSTRÁLIE  NOV  Z LAND   1 DENNÍ OKRU   

Nesmírně oblíbený zájezd kombinující návštěvu 
hlavních atraktivit Austrálie s přírodními zázraky 
severu Nového Zélandu.

PROGRAM OKRUHU

1. – 3. DEN: PRAHA – CAIRNS
Odlet z Prahy do Cairns, let na trase, po příletu transfer 
do hotelu, odpočinek, nocleh v Cairns či okolí.

4. DEN: GREAT BARRIER REEF – VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES 
Celodenní lodní výlet na Velký bariérový útes s možností 
šnorchlování (oběd a půjčení brýlí s ploutvemi v ceně).

5. DEN: CAIRNS
Relaxace v přímořském městě nebo fakultativně výlet 
do NP Daintree a Cape Tribulation, kde se mohutné ka-
tedrály deštných pralesů potkávají s oceánem.

6. DEN: CAIRNS – AYERS ROCK
Transfer na letiště a přelet do Ayers Rock, odpoledne vý-
let k největšímu a nejslavnějšímu monolitu světa Ayers 
Rock, výlet zakončíme se sklenicí sektu pozorováním ob-
rovité masy pískovce o výšce 348 m v překotné symfonii 
měnících se barev zapadajícího slunce. 

7. DEN: KATA TJUTA (OLGAS) – SYDNEY
Brzy ráno zakusíme měkké světlo vycházejícího slunce 
u 30 gigantických kamenných dómů Kata Tjuta (Mnoho 
hlav) nebo také Olgas. Odlet do Sydney. 

8. DEN: SYDNEY
Celodenní pěší prohlídka města, při níž se podíváme 
do přístavní čtvrť Circular Quay se světoznámou budo-
vou opery a monumentálním mostem Harbour Bridge, 
nejstarší čtvrť města The Rocks, vyhlídková věž (vstup 
fakultativně), Hyde Park a katedrála svaté Marie. 

9. DEN: SYDNEY – FEATHERDALE PARK
Výlet do rezervace Featherdale Wildlife Park s ikonami 
australské zvířeny: klokan, koala, ježura, pštros emu 
či tasmánský čert, část prohlídky města lodí (v ceně). 
Odpoledne možnost navštívit další zajímavostí Sydney 
(vstupy fakultativně).

10. DEN: PŘELET DO AUCKLANDU – NOVÝ ZÉLAND
Transfer na letiště a přelet na Nový Zéland, ubytování, 
volný program, nocleh.

11. DEN: AUCKLAND
Prohlídka města včetně akvária Kelly Tarlton’s Sealife 
s antarktickou expozicí a kolonií tučňáků, a také nejvyšší 
věž jižní polokoule Sky Tower. 

12. DEN: HOBBITON
Odjezd do centra termální činnosti Rotorua s mnoha pů-
sobivými vřídly a gejzíry. Po cestě návštěva Hobbitonu, 
vesničky, která svým půvabem nadchne nejen milovníky 
Tolkienovy trilogie. Prohlídka natáčecích míst Pána prs-
tenů je zahrnuta. 

13. DEN: ROTORUA
Prohlídka termálů Whakarewarewa a malebného městeč-
ka Rotorua, možnost zakončení dne v Polynéských lázních. 

14. DEN: WAI-O-TAPU – TURANGI
Cestou k jezeru Taupo návštěva nejbarevnější termální 
oblasti Nového Zélandu Wai-O-Tapu, dále kolem vodopá-
dů Huka Falls a jezera Taupo k NP Tongariro.

15. DEN: NP TONGARIRO
Výlet do okolí aktivních sopek v NP Tongariro, případ-

Austrálie  Nov  Z land 

AIRNS – L R  AYERS RO K  – SYD
NEY – A KLAND – ROTOR A – EL
LIN TON

Sydney

Nový Zéland – Wai-O-Tap Nový Zéland - Hobbiton

NÁVŠTĚVA 

NEJVĚTŠÍHO 

KORÁLOVÉHO 

ÚTESU 

NA SVĚTĚ

ně možnost letu (fakultativně) nad horou – respektive 
činným vulkánem Mt. Ruapehu. Odpoledne přejezd do 
Wellingtonu.

16. DEN: WELLINGTON
Prohlídka města s vyhlídkou z hory Mt. Victoria, možnost 
fakultativně navštívit Národní muzeum. 

17.-18 DEN: WELLINGTON – PRAHA
Transfer na letiště a odlet, přílet do Prahy.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 16 osob. Změna 
programu vyhrazena. Počet dní na cestě závisí na letec-
ké dopravě – program na 14 nocí zůstává stejný. 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Austrálie a Nový Zéland – Praha 
a místní přelet v turistické třídě vč. letištních a bezpeč-
nostních poplatků, 14× ubytování dle programu v ho-
telech 3* se snídaní, doprava a vstupy dle programu, 
služby česky či slovensky hovořícího průvodce, povinné 
pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby, vstupy a výlety, spropitné, 
vízum do Austrálie (500 Kč – zajistí CK).

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET  21. 10. – 07. 11. 2019 | 12. 11. – 29. 11. 2019 | 03. 02. – 20. 02. 2020
| 25. 02. – 13. 03. 2020 | 19. 10. – 05. 11. 2020 | 10. 11. – 27. 11. 2020 

1  90 K
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NOV  Z LAND  1 DENNÍ OKRU

Příroda této země je nesmírně pestrá. Divoké po-
břeží, pláně pokryté zelenými koberci se stády ovcí. 

PROGRAM OKRUHU

1. – 3. DEN: PRAHA – AUCKLAND
Odlet z Prahy, po příletu transfer do hotelu, volný program.

4. DEN: AUCKLAND
Prohlídka města, akvárium Kelly Tarlton’s Sealife s ant-
arktickou expozicí a kolonií tučňáků, nejvyšší věž jižní 
hemisféry Sky Tower. 

5. DEN: HOBBITON
Odjezd do centra termální činnosti Rotorua s mnoha pů-
sobivými vřídly a gejzíry. Po cestě vesnička Hobbiton, 
která svým půvabem nadchne nejen milovníky Tolkie-
novy trilogie, prohlídka natáčecích míst Pána prstenů 
zahrnuta. 

6. DEN: ROTORUA
Prohlídka termální oblasti Whakarewarewa a malebného 
městečka Rotorua. 

7. DEN: WAI-O-TAPU – TURANGI
Cestou k jezeru Taupo navštívíme nejbarevnější termální 
oblast Nového Zélandu Wai-O-Tapu. Dále kolem vodopá-
dů Huka Falls a jezera Taupo k NP Tongariro.

8. DEN: NP TONGARIRO
Výlet do okolí aktivních sopek v NP Tongariro, příp. mož-
nost fakultativně letu nad horou – resp. činným vulká-
nem Mt. Ruapehu. Odpoledne přejezd do Wellingtonu.

9. DEN: WELLINGTON
Prohlídka města s vyhlídkou z hory Mt. Victoria. 

10. DEN: PŘEJEZD NA SOUTH ISLAND – JIŽNÍ OSTROV
Plavba trajektem na Jižní ostrov Nového Zélandu. Průjezd 
nejproslulejší oblastí Sauvignon Blanc nového světa. Pře-
jezd do Nelsonu v zálivu Tasman Bay a prohlídka města. 

11. DEN: NP ABEL TASMAN
Brzy ráno přejezd do Kaiteriteri, odkud se lodí a pak 
pěšky formou působivé procházky vydáme na prohlídku 
podmanivých scenerií NP Abel Tasman. 

12. DEN: NELSON – GREYMOUNTH
Odjezd z Nelsonu směr NP Nelson Lakes. Průjezd scénic-
kou oblastí Buller Gorge.

13. DEN: FRANZ JOSEF & FOX GLACIER
Podél tropického pobřeží ostrova se vydáme do Hokitiky, 
centra nefritového řezbářství. Cesta přes zapomenuté 
zlatokopecké osady Ross a Hari Hari nás přivede k pů-
sobivému údolí ledovce Franz Josef a nakonec i k sa-
motné prohlídce ledovce Fox Glacier, který na 13 kilo-
metrové pouti k zemi padá z výšky 2600 metrů. Zdejší 
horská údolí a husté lesy jsou domovem rozkošných 
kiviů a chytrého kea, jediného horského papouška No-
vého Zélandu.

14. DEN: FOX GLACIER – QUEENSTOWN
Dopoledne doporučujeme let helikoptérou nad některým 
z ledovců (fakultativně). Přejezd napříč podmanivou 
krajinou rezervace Mount Aspiring s kulisou Novozéland-
ských Alp a horskými jezery do kouzelného Queenstownu, 
srdce adrenalinových sportů a domova vyhlášených vín. 

15. DEN: QUEENSTOWN
Prohlídka Qeenstownu s fakultativní možností plavby 

Nov  Z land od severu k jihu 

A KLAND – HO ITON – ROTOR A 
– T RAN I – ELLIN TON – NELSON 
– REYMO NTH – FO  LA IER – 

EENSTO N

Sopky v NP Tongariro

Ledovec Fox Glacier

HORY 

A LEDOVCE ČI 

AZUROVÁ JEZERA 

A FJORDY

parníkem TSS Earnslaw po jezeře Wakatipu nebo výletu 
lanovkou na vrchol Bob´s Peak. Rovněž se podíváme do 
blízkého Arrowtownu, jenž je živou připomínkou bouřli-
vé éry zlaté horečky a také k mostu Kawarau Bridge, kde 
začal fenomén bungee jumpingu. 

16. DEN: QUEENSTOWN – MILFORD SOUND
Prostor pro aktivity v Queenstownu. Zájemci mohou 
podniknout cestu výpravnou krajinou k fjordu Milford 
Sound nebo Doubtfull Sound s úžasnou plavbou lodí 
k samotnému hrdlu Tasmanova moře s fascinující kraji-
nou a vodopády (fakultativně). 

17. – 18. DEN: AUCKLAND – PRAHA
Transfer na letiště, odlet do Aucklandu a do Prahy, přílet 
do Prahy následující den.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Nový Zéland – Praha v turistické 
třídě vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 14× uby-
tování dle programu v hotelech 3* se snídaní, doprava 
a vstupy dle programu, služby česky či slovensky hovo-
řícího průvodce, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby, vstupy a výlety, spropitné. 

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 12 osob. Změna 
programu vyhrazena

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET  28. 10. – 14. 11. 2019 | 19. 11. – 06. 12. 2019 | 10. 02. – 27. 02. 2020 | 
03. 03. – 20. 03. 2020 | 26. 10. – 12. 11. 2020 | 17. 11. – 04. 12. 2020 

129 990 K
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C ILE  VELIKONO NÍ OSTROV   1 DENNÍ OKRU   

Nejtajemnější ostrov s  18 gigantickými kolosy 
v  kombinaci s  jedním z  nejexotičtějších ostrovů 
světa zaslouží Vaši zvláštní pozornost při výběru 
zájezdu.ta v poměrně malé zemi navštívíme.

PROGRAM OKRUHU

1. – 2. DEN: PRAHA – SANTIAGO DE CHILE
Odlet z Prahy do Santiago do Chile, po příletu transfer 
do hotelu, ubytování. Odpoledne prohlídka města a jeho 
největších atrakcí – kostel San Francisco, Cerro Santa Lu-
cia, Alameda, Palacio de la Moneda, Plaza de la Consti-
tución, Ex Congreso Nacional, Plaza de Armas či Catedral 
de Santiago.

3. DEN: SANTIAGO DE CHILE – CALAMA – SAN PEDRO DE 
ATACAMA – VALLE DE LA LUNA
Transfer na letiště a přelet do Calamy, transfer San Pedro 
de Atacama. Odpoledne návštěva měsíční krajiny Valle 
de la Luna v  pozadí se zasněženým vrcholkem sopky 
a krásným západem slunce.

4. DEN: SAN PEDRO DE ATACAMA – JEZERO ATACAMA 
Návštěva města San Pedro de Atacama – centrum pale-
olitické civilizace, kterému dominuje skalní pevnost. Ná-
vštěva vesničky Tulor staré přibližně 3000 let a pevnosti 
Pucara de Quitor, odpoledne návštěva vesnice Toconao 
a zastávka u jezera Atacama Salt Lake.

5. DEN: EL TATIO – MACHUCA
Gejzíry El Tatio v  nadmořské výšce 4320 metrů, jedny 
z  nejvýše položených na světě, ke gejzírům se přijíždí 
při východu slunce – v tu dobu jsou nejaktivnější. Cestou 
zpět ve výšce 3400 metrů návštěva vesničky Machuca 
– úžasné místo uprostřed vysočiny s velkolepým výhle-
dem na Andy a solné jezero Atacama. 

6. DEN: SAN PEDRO – SANTIAGO DE CHILE
Transfer na letiště v  Calamě, let do Santiaga de Chile, 
transfer do hotelu.

7. DEN: SANTIAGO DE CHILE – VELIKONOČNÍ OSTROV
Odlet na Velikonoční ostrov, krátký transfer do hotelu 
v hlavním městě Hanga Roa, ubytování, odpoledne výlet 
na archeologická naleziště Ahu (plošina, na níž se sta-
věly známé sochy Moai): Ahu Vinapu, Ahu Hanga Riata 
a lomu Puna Pau, jenž skýtal jediný zdroj materiálu pro 
Pukaa – rudé pokrývky hlavy některých Moai.

8. DEN: RANO RARAKU – PLÁŽ ANAKENA
Celodenní výlet (oběd formou balíčku) během něhož na-
vštívíte lom Rano Raraku, zdroj materiálu, z něhož byla 
vytesána většina bájných soch moai. Dále navštívíte ně-
kolik Ahu, včetně legendární Ahu Te Pito Kura, kde leží 
rozlomená – kdysi největší Moai, zakončení na mystické 
pláži Anakena.

9. DEN: POSVÁTNÁ VESNICE ORONGO – AHU AKIVI
Výlet k vulkánu Rano Kau a do posvátné vesnice Orongo 
na hraně kráteru, která byla centrem kultu Ptačího muže. 
Odpoledne výlet k Ahu Akivi, kde se nachází sedm Moai 
a  dále k Ana Te Pahu ( jeskyně vytvořená lávou z vul-
kánu).

10. DEN: VELIKONOČNÍ OSTROV – SANTIAGO DE CHILE
Transfer na letiště, let do Santiaga de Chile. Transfer, 
ubytování.

11. DEN: VIŇA DEL MAR – VALPARAISO
Celodenní výlet do Valparaísa (koloniálního města s ba-
revnými domky) a Viňa del Mar, jenž je nazýváno „Za-
hradní město“ nebo „Vinohrad nad mořem“.

Chile  Velikonoční ostrov 

SANTIA O DE HILE – SAN PEDRO DE 
ATA AMA – MOON ALLEY – ELIKO
NO NÍ OSTRO  

 Velikonoční ostrov

Gejzíry El Tatio 

Atacama Salt Lake

OD SEVERNÍ 

POUŠTĚ ATACAMA 

PO JIŽNÍ DRSNOU 

KRÁSU 

PATAGONIE

12. – 13. DEN: SANTIAGO DE CHILE – PRAHA
Transfer na letiště a odlet ze Santiaga de Chile, následu-
jící den přílet do Prahy.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Chile – Praha a místní přelety 
v turistické vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 11× 
ubytování dle programu v hotelech 3* se snídaní, dopra-
va a vstupy dle programu, služby česky či slovensky ho-
vořícího průvodce, povinné pojištění cestovní kanceláře 
ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 14 osob. Změna 
programu vyhrazena.

CENA OD: aTERMÍNY ODLET  14. 11. – 26. 11. 2019 | 20. 02. – 03. 03. 2020 | 13. 11. – 25. 11. 2020

11  90 K
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PERU  1 DENNÍ OKRU   

Okruh bájnou zemí Inků s posvátným Machu Picchu 
a poznáním indiánského života na rákosových ost-
rovech vám ozřejmí i jiné životní hodnoty. 

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO LIMY

2. DEN: LIMA
Přílet do Limy, transfer do hotelu. Prohlídka hlavního pe-
ruánského města Limy, kdysi nejbohatšího města světa.

3. DEN: LIMA – PARACAS
Přejezd z Limy do Paracasu. NP Paracas je domovem pře-
devším ptáků, hojně se zde vyskytují např. plameňáci. 
Cestou krátká zastávka u přírodního útvaru „La Catedra-
la“, který byl zničen zemětřesením v roce 2007. 

4. DEN: PARACAS – BALLESTAS – NAZCA
NP Paracas se rozkládá na poloostrově Ica, poblíž jsou 
ostrovy Ballestas. Z  Paracasu pojedete na výlet lodí. 
Můžete zde spatřit kolonie lvounů, plameňáků, pelikánů 
a tučňáků. Odjezd do Nazcy, odpoledne let nad planinou 
Nazca – unikátní místo s obrovskými geometrickými ob-
razci a fi gurami roztroušenými po zemském povrchu. Ob-
razce tvoří více než stovka spirál a třicet zvířat a ptáků.

5. DEN: NAZCA – AREQUIPA
Brzký ranní odjezd malebnou krajinou do Arequipy. 
Transfer do hotelu, volno. 

6. DEN: AREQUIPA – LA CALERA – CHIVAY 
Ráno prohlídka kláštera sv. Kateřiny, který se řadí mezi 
nejvýznamnější památky Arequipy. Odjezd do městečka 
Chivay. Zastávka u termálních pramenů La Calera. 

7. DEN: KAŇON COLCA – CRUZ DEL CONDOR – PUNO
Odjezd ke kaňonu Colca a k místu Cruz del Condor (Kříž 
kondora). Kaňon Colca dosahuje hloubky 3.400 metrů, 
při cestě k  němu spatříte krásnou krajinu s  typickými 
inckými terasami, které se táhnou dlouhé kilometry 
a jsou jedněmi z nejrozsáhlejších v Peru. Podél cesty jsou 
vodopády a horké prameny. Cestou zastávka na prohlíd-
ku kouzelných peruánských vesniček. Transfer do Puna. 

8. DEN: JEZERO TITICACA – LOS UROS – TAQUILE – PUNO
Před transferem do přístavu krátká prohlídka centra 
Puna. Plavba po jezeře Titicaca, které je posvátným je-
zerem Inků, největším vysokohorským jezerem světa ve 
výšce 3.812 metrů nad mořem. Jezero Titicaca má řadu 
ostrovů, mezi nimiž budí pozornost plovoucí rákosové 
ostrovy Los Uros, které také navštívíte. Další zastávkou 
je ostrov Taquile kde bude připraven oběd (v ceně). 

9. DEN: PUNO – CUZCO
Přejezd do Cuzca, panoramatická cesta Andami (špiča-
té vrcholy And). Cestou návštěva kamenných hrobek 
v Sillustani u laguny Umayo. Sillustani je nejrozsáhlejším 
pohřebištěm světa. V  průběhu přejezdu bude několik 
zastávek na fotografování a zastávka na oběd (v ceně). 

10. DEN: SVATÉ ÚDOLÍ
Celodenní výlet do Svatého údolí řeky Urubamba. Auto-
busem pomalu sjedete do údolí a  pojedete podél řeky 
Urubamby, tato divoká, kameny a hlubokými srázy spou-
taná říčka už patří amazonskému pralesu, vody Urubamby 
se vlévají do Amazonky. Břehy Urubamby vroubí opuncie 
a agáve. Následuje prohlídka Pisacu a ruin Ollantaytambo. 
Pozdní oběd (v ceně). Transfer na vlakové nádraží v Ollan-
taytanbo, odjezd vlakem do Aguas Calientes. 

11. DEN: MACHU PICCHU
Nezapomenutelná prohlídka nejhezčí památky Jižní Ame-

Peru  za taje ství  Inků  

LIMA – PARA AS – ARE IPA – HI AY 
– P NO – Z O – MA H  PI H

Machu Picchu

Jezero Titicaca

POZNEJTE

BÁJNOU ZEMI 

INKŮ, VYNIKAJICÍ 

PERUÁNSKOU 

KUCHYNI

riky a  posvátného místa Inků Machu Picchu uprostřed 
hor a džungle, ve výšce 2399 m n. m. Po 3000 schodech 
je možné projít všemi náměstími, nástupišti a  terasami 
a navštívit svatyně, observatoře a obytné budovy. 

12. DEN: CUZCO
Prohlídka nejhezčího peruánského města Cuzca. Cuzco 
znamená v kečuánštině pupek, střed. Cuzco leží ve výšce 
3400 metrů nad mořem. Náměstí Plaza de Armas, ko-
loniální arkády, katedrála s  černým Kristem, patronem 
města, Pizarrův palác, chrám Koricancha, klášter Santo 
Domingo, zřícenina Q’enqo, Tambomachay, Puca Pucará 
a  pevnosti Sacsayhuamán. Odpoledne individuální vol-
no, možnost návštěvy místních trhů.

13.– 14. DEN: CUZCO – LIMA
Transfer na letiště. Odlet do Limy a  následně odlet do 
Prahy, přílet do Prahy následující den.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Peru – Praha v  turistické třídě 
včetně letištních a bezpečnostních poplatků, 11× ubyto-
vání dle programu v hotelech 3* se snídaní, 3× oběd, do-
prava a vstupy dle programu, přelet nad planinou Nazca, 
služby česky či slovensky hovořícího průvodce, povinné 
pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné.

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 16 osob. Změna 
programu vyhrazena

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET  25. 10. – 07. 11. 2019 | 07. 11. – 20. 11. 2019 | 10. 03. – 23. 03. 2020 | 
14. 08. – 27. 08. 2020 | 26. 10. – 08. 11. 2020 | 08. 11. – 21. 11. 2020

102 90 K
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JAMAJKA   12DENNÍ OKRU   

Během tohoto okruhu poznáte celý ostrov a  na-
vštívíte jeho hlavní atrakce jako Dunn’s River Falls, 
Black River a další.

PROGRAM OKRUHU

1. PRAHA: ODLET Z PRAHY DO MONTEGO BAY

2. DEN: PORT ANTONIO – FRENCHMAN´S  COVE – BLUE 
LAGOON
Přejezd podél scénického severního pobřeží s mnoha baná-
novými plantážemi na východ směrem k Port Antoniu. Pří-
jezd do Frenchman’s Cove, malé zátoky s překrásnou menší 
bílou písečnou pláží. Následuje výlet do jednoho z nejkrás-
nějších míst Jamajky Blue Lagoon – Modré laguny, známé ze 
stejnojmenného fi lmu, projížďka loďkou a možnost koupá-
ní. Fakultativně možnost návštěvy vesničky Moore Village. 

3. DEN: DUNN´S  RIVER FALLS / TURTLE FALLS – FERN 
GULLY – GLISTENING WATERS
Přejezd k nejznámějším vodopádům Jamajky Dunn’s River 
Falls. Na tyto kaskádovité vodopády s  přírodními jezírky 
je možné vyšplhat za doprovodu místního průvodce proti 
proudu řeky (alternativně je možná návštěva turisty neob-
jevených menších vodopádů Turtle Falls). Fakultativní vý-
let do Nine Mile, kde se narodil a je pohřben Bob Marley. 
Pokračování do rybářské zátoky Porto Seco s autentickou 
jamajskou atmosférou. Večer návštěva Glistening Waters, 
známé také jako „Světélkující laguna“, s možností koupání. 

4. DEN: KINGSTON – DEVON HOUSE GARDENS – BLUE 
MOUNTAINS
Odjezd do hlavního města Jamajky Kingstonu, návště-
va zahrady koloniálního domu Devon House. Výlet do 
pohoří Blue Mountains, odkud pochází jedna z  nejkva-
litnějších káv světa. Návštěva místního farmáře na jeho 
kávové plantáží, seznámení se s  procesem zpracování 
kávy, ochutnávka, možnost zakoupení kávy. Poté pro-
hlídka typické rastafariánské vesničky vysoko v horách. 
Fakultativně možnost výletu do Strawberry Hill, odkud 
je nádherný výhled na Kingston a hory Blue Mountain.

5. DEN: BLACK RIVER – TRESURE BEACH
Přejezd k jihozápadnímu pobřeží Jamajky, projížďka mo-
torovým člunem po nejdelší řece Jamajky Black River. 
Pozorování krokodýlů, vodních ptáků a mnoha mangrov-
níků na březích řeky s černým dnem. Následuje návštěva 
továrny na výrobu rumu Appleton s ochutnávkou. Odpo-
ledne fakultativní výlet loďkou do Pelican baru s  krás-
ným výhledem, možnost koupání.

6. DEN: LOVERS LEAP – NEGRIL
Cesta k více než 500m srázu Lovers Leap (Skok milen-
ců) s nádherným výhledem. Dále fakultativní návštěva 
jednoho z nejkrásnějších vodopádů Jamajky YS Falls se 
soustavou několika vodních kaskád, které se nacháze-
jí mezi vápencovými srázy, obklopené bujnou vegetací 
s  možností koupání. Poté transfer do Negrilu podél ji-
hovýchodního pobřeží Jamajky do hotelu s All Inclusive 
k následnému pobytu.

7. – 11. DEN: NEGRIL – POBYT U MOŘE
Pobyt v nejznámějším letovisku Jamajky – v Negrilu na 
východním pobřeží v hotelu s All Inclusive. Volno na kou-
pání, vodní sporty.

12. DEN: ODLET Z MONTEGO BAY DO PRAHY

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 6 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

Velký okruh Jamajkou

MONTE O AY – PORT ANTONIO – 
D NN S RI ER FALLS – KIN STON –
NE RIL

Koupání v Dunn’s River Falls

Kingston – Devon House Gardens

Mangrovníky kolem břehů řeky Black River

OKOUZLUJÍCÍ 

PŘÍRODA V RODIŠ-

TI LEGENDÁRNÍHO 

KRÁLE REGGAE

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Jamajka – Praha v turistické tří-
dě vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 5× ubytová-
ní dle programu v hotelech střední kategorie se snídaní 
během okruhu, 6× ubytování v  hotelu s  All Inclusive, 
doprava a vstupy dle programu, služby česky či sloven-
sky hovořícího průvodce, povinné pojištění cestovní kan-
celáře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné.

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET  25. 01. – 06. 02. 2020 | 08. 02. – 20. 02. 2020 | 22. 02. – 05. 03. 2020
| 21. 03. – 02. 04. 2020 | 18. 04. – 30. 04. 2020

 290 K
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USA   20DENNÍ OKRU

Unikátní program, který spojuje turistické šlág-
ry východu USA, včetně úchvatného New Yorku 
s omračující nádherou národních parků jihozápadu.

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO NEW YORKU

2. DEN: NEW YORK
Prohlídku města zahájíme plavbou a návštěvou Liberty 
Islandu se sochou Svobody a Ellis Islandu. Projdeme jižní 
Manhattan, uvidíme Wall Street s burzou cenných papí-
rů, Trinity Church, Čínskou a Italskou čtvrť. Z Empire State 
Building vychutnáme panoráma města. 

3. DEN: NEW YORK
Prohlídka oblastí Central Parku a Times Square. Zavítáme 
k Rockefellerovu centru, divadelní čtvrti a luxusním ob-
chodům na Páté Avenue. 

4. DEN: NEW YORK – NIAGARA FALLS
Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagar-
ským vodopádům, ubytování, volný program. 

5. DEN: NIAGARA FALLS – HARRISBURG
Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami na 55 metrů vyso-
kou masu padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plav-
ba lodí do blízkosti vodní stěny směrem do Harrisburgu. 

6. DEN: GETTYSBURG – WASHINGTON D.C.
Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála klíčová bitva ob-
čanské války mezi Severem a otrokářským Jihem. Příjezd 
do Washingtonu, D.C. a částečná prohlídka města. 

7. DEN: WASHINGTON D.C.
Prohlídka města. Podíváme se k Bílému domu, Kapitolu, 
monumentu prezidenta George Washingtona či památ-
níku Abrahama Lincolna. Také navštívíme Arlingtonský 
hřbitov a další zajímavosti města včetně možnosti ná-
vštěvy některého z unikátních muzeí. 

8. DEN: ANNAPOLIS – PHILADELPHIA
Odjezd do Annapolis, které díky stylu, historii a přímoř-
skému rázu patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde 
námořní akademie, k jejímž kadetům patří prezidenti, ast-
ronauti či členové komand SEALS. Zastávka u velkolepého 
mostu Chesapeake Bridge. Příjezd do Philadelphie.

9. DEN: PHILADEPHILA – LOS ANGELES
Prohlídka centra Philadelphie s možnou návštěvou Inde-
pendence Hall a zvonu Liberty – symbolu americké svobo-
dy. Transfer na letiště v New York a odlet do Los Angeles.

10. DEN: LOS ANGELES – HOLLYWOOD
V kolébce fi lmového průmyslu navštívíme Chodník slá-
vy, premiérové kino Mann’s Chinese Theatre, Financial 
Center, Beverly Hills, Venice Beach či předměstí boháčů 
Santa Monica.

11. DEN: NP JOSHUA TREE
Prohlídka strhující rezervace žulových skal, zahrad kak-
tusů a lesů juk krátkolistých. Přejezd do Williams částeč-
ně po slavné Route 66.

12. DEN: NP GRAND CANYON
Odjezd k Velkému kaňonu – největší atrakci státu Ari-
zona i celých USA. Fakultativně doporučujeme let nad 
touto gigantickou hříčkou přírody o délce 500 km, šířce 
25 km a hloubce 1,5 km. Kolosální útvar si vychutnáme 

To nejlepší z USA

NE  YORK – NIA ARA FALLS – ETTY
S R  – ASHIN TON D  – ANNA
POLIS – PHILADELPHIA – LOS AN E
LES – RAND ANYON – LAS E AS 
– SAN FRAN IS O

NP Bryce Canyon

IKONY 

VÝCHODU 

A ZÁPADU USA 

– DVĚ MOUCHY 

JEDNOU RANOU

z vyhlídek, případně se vydáme na pěší výlet po okraji. 
Přejezd do Page.

13. DEN: NP BRYCE CANYON
Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen 
Dam na řece Colorado. Návštěva Antilopího kaňonu (fa-
kultativně), jenž si získá srdce každého fotografa. Příjezd 
do NP Bryce Canyon. Tato rezervace s rudými jehlany 
navažského vápence je považována za vrcholný kus ča-
rovné přírody Utahu.

14. DEN: NP ZION – LAS VEGAS
Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké 
kaňony a divoké říčky. Podnikneme pěší výlet k někte-
rému ze zajímavých míst parku. Přesun do Las Vegas 
– velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po 
nejživější ulici, tzv. Stripu, spojená s návštěvou vybrané-
ho kasina a večeří. 

15. DEN: NP DEATH VALLEY – ÚDOLÍ SMRTI
Putování NP Death Valley – Údolím smrti s nejnižším
 (-86 m) a nejteplejším bodem západní polokoule.

16. DEN: NP SEQUOIA
Návštěva NP Sequoia s obrovitými sekvojemi, které se 
dožívají až 3 200 let a dorůstají do 100 metrové výšky. 

17. -18. DEN: SAN FRANCISCO
Přejezd do San Francisca. Během dvou dnů návštěva vět-
šiny zajímavých míst města: Golden Gate Bridge, pito-
reskní Čínské čtvrti, přístavní oblasti Fisherman’s Wharf 
i prudkých ulic Russian Hill. Svezeme se tramvají cable-
-car (fakultativně) a podnikneme plavbu v zátoce s vý-
hledy na oba mosty a ostrov Alcatraz.

19. - 20. DEN: ODLET ZE SAN FRANCISCA DO PRAHY

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – USA – Praha a místní přelet 
v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních po-
platků, 18× ubytování dle programu v hotelech 3* bez 
stravy (v NY na Manhattanu), 10× snídaně, doprava 
a vstupy dle programu, služby česky či slovensky hovo-
řícího průvodce, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné, vstupní 
autorizace do USA – žádost podejte na adrese: https://
esta.cbp.dhs.gov

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET  07. 04. – 26. 04. 2020 | 30. 04. – 19. 05. 2020 | 28. 06. – 17. 07. 2020
| 18. 07. – 06. 08. 2020 | 01. 09. – 20. 09. 2020 | 23. 09. – 12. 10. 2020 | 15. 10. – 03. 11. 2020

92 190 K
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Poznejte ikony Ameriky: San Francisko, Los Ange-
les, Las Vegas. Přidejte Grand Canyon a další skvos-
ty přírody amerického jihozápadu.

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO LOS ANGELES

2. DEN: LOS ANGELES
Celodenní prohlídka Los Angeles – čeká nás návštěva 
Chodníku slávy, premiérového kina Mann’s Chinese The-
atre, Sunset Drive, Financial Center, milionářské čtvrtě 
Beverly Hills, pláže Venice Beach či předměstí boháčů 
Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby kulisa 
ve fi lmu Podraz. Fakultativně návštěva zábavního parku 
Universal Studios. 

3. DEN: NP JOSHUA TREE
Prohlídka NP Joshua Tree – strhující rezervace žulových 
skal, kaktusových zahrad a pitoreskních lesů juk krát-
kolistých ( Joshua Tree). V rezervaci podnikneme nená-
ročnou procházku. Přes Mohavskou poušť přejezd do 
Williamsu. Část cesty pojedeme po legendární Route 66, 
která jako první cesta spojila východ se západem USA. 

4. DEN: NP GRAND CANYON
Odjezd k Velkému kaňonu – největší turistické atrakci 
státu Arizona a možná i USA. Fakultativně doporučujeme 
let nad touto gigantickou hříčkou přírody o délce pětiset, 
šířce pětadvaceti a hloubce jednoho a půl kilometru. Ko-
losální útvar si vychutnáme z mnoha překrásných vyhlí-
dek, případně se vydáme na pěší výlet po okraji. Průjezd 
zemí navažských indiánů do Page u jezera Lake Powell. 

5. DEN: LAKE POWELL – BRYCE CANYON
Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen 
Dam vybudované na řece Coloradu. Možnost návštěvy 
překrásného Antilopího kaňonu (fakultativně), jenž si 
získá srdce každého fotografa. Příjezd do NP Bryce Cany-
on. Tato rezervace s rudými jehlany navažského vápence 
je považována za vrcholné dílo čarující přírody Utahu. 

6. DEN: NP ZION – LAS VEGAS
Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké 
kaňony a divoké říčky. Mezi nimi Panenská řeka – Virgin 
River. Podnikneme pěší výlet k některému ze zajíma-
vých míst parku. Brzy odpoledne následuje přesun do 
Las Vegas – velkoměsta hazardu a atrakcí. Projížďka po 
nejživější ulici, tzv. Stripu, spojená s návštěvou vybra-
ného kasina. 

7. DEN: NP DEATH VALLEY – ÚDOLÍ SMRTI
Putování NP Death Valley – Údolí smrti s nejnižším (86 
metrů pod úrovní moře) a také nejteplejším bodem zá-
padní polokoule.

8. DEN: NP SEQUOIA
Návštěva NP Sequoia v pohoří Sierra Nevada s lesy ob-
rovitých sekvojí. 

9. – 10. DEN SAN FRANCISCO
Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů navštívíme 
většinu zajímavých míst města. Uvidíme Golden Gate 
Bridge, čtvrť generace beatníků Haight-Ashburry, pitoreskní 
Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké 
ulice u Russian Hill. Svezeme se kabelovou tramvají cable-
-car (fakultativně) a podnikneme plavbu v zátoce (v ceně) 
s výhledy na oba majestátní mosty a na ostrov Alcatraz.

11. – 12. DEN: SAN FRANCISCO – PRAHA
Dopoledne volný program, odpoledne následuje transfer 
na letiště a odlet, přílet do Prahy následující den.

M sta a příroda západu USA 

LOS AN ELES – RAND ANYON – 
LAKE PO ELL – ZION – LAS E AS – 

DOLÍ SMRTI – SAN FRAN IS O

Grand Canyon

Las Vegas

Grand Canyon

VSTUPY 

DO KLÍČOVÝCH

 NÁRODNÍCH 

PARKŮ V CENĚ

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – USA – Praha v turistické třídě 
včetně letištních a bezpečnostních poplatků, 10× uby-
tování dle programu v hotelech 3* se snídaní, doprava 
a vstupy dle programu, služby česky či slovensky hovo-
řícího průvodce, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné, vstupní 
autorizace do USA – žádost podejte na adrese: https://
esta.cbp.dhs.gov

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

CENA OD:

a
TERMÍNY ODLET  17. 03. – 28. 03. 2020 | 15. 04. – 26. 04. 2020 | 08. 05. – 19. 05. 2020
| 04. 06. – 15. 06. 2020,06. 07. – 17. 07. 2020 | 26. 07. – 06. 08. 2020 | 17. 08. – 28. 08. 2020
| 09. 09. – 20. 09. 2020 | 01. 10. – 12. 10. 2020 | 23. 10. – 03. 11. 2020
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USA   10DENNÍ OKRU

Velmi populární trasa pokrývající severovýchod 
USA, legendární Niagaru a řadu míst, která sehrála 
zásadní roli v dějinách země.

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: PRAHA – NEW YORK
Odlet z  Prahy do New Yorku, transfer do hotelu, volný 
program – případně individuální návštěva některého ze 
zajímavých míst centra New Yorku. 

2. DEN: NEW YORK
Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se 
světoznámou sochou Svobody a také ostrov Ellis Island 
s muzeem emigrace. Pak, už suchou nohou – případně 
metrem, projdeme jižní Manhattan a  jeho nejznámější 
místa jako např. fi nanční čtvrť Wall Street s vlivnou bur-
zou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church 
obklopený hradbou výškových budov, rušnou Čínskou 
a  také Italskou čtvrť či noblesní SoHo (South of Hous-
ton). Z terasy mrakodrapu Empire State Building (381 m) 
si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. 

3. DEN: NEW YORK
Dnes pokračujeme prohlídkou oblasti v  okolí Central 
Parku, Páté Avenue a Times Square. Navštívíme a podle 
možností si prohlédneme Rockefellerovo centrum, diva-
delní čtvrť a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na 
rozzářeném náměstí Times Square, všeobecně považo-
vaném za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální 
příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. 

4. DEN: NEW YORK – NIAGARA FALLS
Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagar-
ským vodopádům, ubytování, volný program. Nocleh 
v blízkosti Niagara Falls.

5. DEN: NIAGARA FALLS – HARRISBURG
Pěší výlet podél vodopádů s  několika úžasnými vy-
hlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. Sílu 
běsnícího živlu znásobí plavba lodí do blízkosti stěny. Po 
průjezdu Buffalem odjedeme směrem do Harrisburgu. 

6. DEN: GETTYSBURG – WASHINGTON D.C.
Návštěva Gettysburgu (vstupné v ceně), kde se odehrála 
klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým Severem 
a  otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do metropole 
USA Washingtonu D.C. Ubytování a prohlídka města. 

7. DEN: WASHINGTON D.C.
Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu 
– sídlu prezidenta, budově Kapitolu, monumentu první-
ho prezidenta USA George Washingtona či památníkům 
prezidentů Abrahama Lincolna a  Thomase Jeffersona. 
Také navštívíme Arlingtonský hřbitov, kde je společně 
se svým bratrem a ženou pohřben zavražděný prezident 
J. F. Kennedy a počkáme na pietní výměnu stráží u hrobu 
neznámého vojína. Prohlédneme si také působivé pa-
mátníky vietnamské a korejské války a další místa včet-
ně možnosti individuální návštěvy některého z muzeí na 
rozsáhlé třídě The Mall.

8. DEN: ANNAPOLIS – PHILADELPHIA
Odjezd do Annapolis – které díky architektonickému stylu, 
historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům 
v USA. Sídlí zde slavná námořní akademie. Mezi kadety 
téhle elitní školy patří američtí prezidenti, kapitáni jader-
ných ponorek, astronauti či příslušníci komand SEALS. Pře-
jezd velkolepého mostu Chesapeake Bay Bridge, jenž se 
klene nad zátokou Chesapeake Bay, a vydáme se napříč 
stejnojmenným poloostrovem do Philadelphie. 

M sta a příroda v chodu USA 

NE  YORK – NIA ARA FALLS – ETTY
S R  – ASHIN TON D  – ANNA
POLIS – PHILADELPHIA 

 New York

Washington D.C. Niagara Falls – plavba pod vodopádem

V NEW YORKU 

SPÍME NA 

MANHATTANU

9. – 10. DEN: PHILADEPHILA – NEW YORK – PRAHA
Prohlídka historického centra města s  možnou návště-
vou Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je pro 
všechny Američany symbolem svobody a  nezávislosti. 
Transfer do New Yorku a  odlet, přílet do Prahy násle-
dující den.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – USA – Praha v turistické třídě vč. 
letištních a bezpečnostních poplatků, 8× ubytování dle 
programu v hotelech 3* bez stravy (v NY na Manhatta-
nu), doprava a vstupy dle programu, služby česky či slo-
vensky hovořícího průvodce, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné, vstupní 
autorizace do USA – žádost podejte na adrese: https:// 
esta.cbp.dhs.gov

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena.

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET  17. 04. – 16. 04. 2020 | 30. 04. – 09. 05. 2020 | 28. 06. – 07. 07. 2020
| 18. 07. – 27. 07. 2020 | 01. 09. – 10. 09. 2020 | 23. 09. – 02. 10. 2020 | 15. 10. – 24. 10. 2020 

1 90 K
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Deštné pralesy, divoký Pacifi k, majestátní vulkány, 
horská jezera. A přírodní symfonie nejstarší rezer-
vace světa Yellowstone pohltí i ty nejnáročnější 
milovníky přírody.

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: PRAHA – SAN FRANCISCO
Odlet z Prahy do San Francisca, transfer a ubytování 
v Sacramentu či okolí.

2. DEN: SACRAMENTO – LAKE TAHOE – VIRGINIA CITY
Dopolední prohlídka Sacramenta, jehož existence je 
pevně spojena s objevem zlaté bonanzy u Americké 
řeky. Odtud se vydáme k jednomu z nejvýše položených, 
nejčistších a nejchladnějších jezer světa – Lake Tahoe, 
které je obklopeno hlubokými lesy a žulovými skalisky. 
Později odpoledne navštívíme půvabnou osadu Virginia 
City, jejíž život jakoby ustrnul v době vrcholící stříbroko-
pecké horečky. 

3. DEN: NP LASSEN VOLCANIC
Putování státy Washington, Idaho a Montana. Cestou 
překročíme mohutnou řeku Columbii, čtvrtou největší 
řeku USA, a prohlédneme si obří hydroelektrárnu Coulee 
Dam. 

4. DEN: NP REDWOOD
Návštěva pohádkového lesa sekvojí v NP Redwood s ve-
likány o výšce až 115 m. V srdci rezervacespatříme elek-
trizující rozhraní pásu lesa, skal a oceánu. 

5. DEN: NP CRATER LAKE
Návštěva Kráterového jezera – horského plesa barvy nej-
modřejšího inkoustu uvnitř strmých stěn kráteru vyhaslé 
sopky. Přírodní drahokam Oregonu je s hloubkou 589 m 
i suverénně nejhlubším jezerem v USA. Přejezd ke Co-
lumbia River. 

6. DEN: ST. HELENS
Dopolední cesta překrásným prostředím Columbia River 
Gorge s možností návštěvy vodopádů Multnomah či Bri-
dal Veil Falls. Pak odjezd k sopce Mt. St. Helens, kterou 
výbuch v roce 1980 připravil o třetinu hmoty a zdevasto-
val její okolí k nepoznání. Vulkán je zašpuntován silnou 
vrstvou lávy, ale zdání klame, sopka je stále aktivní. 

7. DEN: MT. RAINER
Jen málo míst je tak prosyceno životní energií přírody 
jako NP Olympic. Deštné pralesy, alpinské louky, stáda 
losů, šokující pohled z Hurricane Ridge na 60 aktivních 
ledovců – a mezi nimi obr Mt. Olympus. A pláže? Drama 
samo o sobě! Pohádkovou Ruby Beach by stěží vymyslel 
i nejodvážnější fantasta. 

8. DEN: SEATTLE
Jízda trajektem do Seattlu, energického města s továr-
nami Boeing, společností Microsoft a hudebním stylem 
grunge. Návštěva Pioneer Square s historií zlaté horečky 
či tržnice Pike Place Market. Výlet na věž Space Needle.

9. DEN: NORTH CASCADES
Dopoledne návštěva montážních hal obřích dopravních 
letadel Boeing. Podél řeky Skagit a v zajetí divoké pří-
rody Kaskádových hor se vypravíme do NP North Casca-
des. Kvůli ledovcům a strmým vrcholům se rezervaci říká 
americké Alpy. Procházka deštným pralesem a zastávky 
na vyhlídkách. 

10. DEN: WASHINGTON – PŘEHRADA COULEE
Putování státy Washington, Idaho a Montana. Cestou 
překročíme mohutnou Columbia River, čtvrtou největší 

Vzhůru do Yello stonu 

SA RAMENTO – IR INIA – OL M IA 
RI ER – SEATTLE – YELLO STONE – 

RAND TETON SALT LAKE ITY 

 Yellowstone

GRIZZLY, VLK 

ČI BIZON – 

V COLTEROVĚ 

PEKLE JE MOŽNÁ 

SPATŘÍTE

řeku USA, a prohlédneme si obří hydroelektrárnu Coulee 
Dam.

11. DEN: NP GLACIER
Příjezd do NP Glacier. Jezero McDonald nás doprovodí 
k vysokohorské cestě Going-to-the-sun-Rd., po níž se 
vydáme do nadmořské výšky dvou kilometrů s jednou 
z vůbec nejkrásnějších scenerií Skalistých hor. Možnost 
pěší túry. Žádný strach! Medvědi grizzly žijí v odlouče-
ných částech rezervace. 

12. DEN: NP YELLOWSTONE
V Great Falls na řece Missouri si připomeneme objevitel-
skou cestu Lewise a Clarka. Odpoledne po příjezdu do NP 
Yellowstone částečná prohlídka severních částí rezervace. 

13. DEN: NP YELLOWSTONE
Prohlídka nejslavnější rezervace USA – po svém objevite-
li přezdívané Colterovo peklo. A skutečně, sopečná kotli-
na se hluboko pod povrchem činí. Úzkými štěrbinami se 
ženou gejzíry vroucí vody, krajina je poseta bahenními 
vřídly, barevnými bazénky, čirými jezery a přitom zarost-
lá hustými lesy s bizony, losy, vlky a medvědy. 

14. DEN: GRAND TETON
Po dokončení prohlídky Yellowstonu přejezd do NP Grand 
Teton. Je menší, zato vyniká strmými horskými hřbety.

15. DEN: MĚSTO MORMONŮ
Přejezd do Salt Lake City s ústředím mormonské církve a 
katedrálou Mormon Temple, muzeem a rodným domem 
legendárního vůdce církve Birghama Yunga. Podle času 
se rovněž podíváme k Velkému solnému jezeru a neko-
nečným solným pláním. 

16. – 17. DEN: ODLET DO PRAHY

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – USA – Praha v turistické třídě 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 16× ubytování 
dle programu v hotelech 3* bez stravy, doprava a vstupy 
dle programu, služby česky či slovensky hovořícího prů-
vodce, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné, vstupní 
autorizace do USA – žádost podejte na adrese: https://
esta.cbp.dhs.gov

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 12 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

CENA OD: a
TERMÍNY ODLET  13. 06. – 30. 06. 2020 | 28. 07. – 14. 08. 2020 | 01. 09. – 18. 09. 2020 | 20. 09. – 07. 10. 2020

1 90 K

ESO TRAVEL_POZNAVACI 2020.indd   153 9.6.2019   9:05:23



154

USA   1 DENNÍ OKRU

Vysoká horstva, strhující krajina rudých skal, úchvat-
ný Yosemite či třpytivá velkoměsta pobřeží Pacifi ku. 
Rozmanitost téhle cesty je doslova omračující. 

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO LOS ANGELES

2. DEN: LOS ANGELES
Prohlídka Los Angeles – Chodník slávy s  otisky rukou 
celebrit Hollywoodu, premiérové kino Mann´s  Chine-
se a  Kodak Theater, Sunset Drive, čtvrtě Beverly Hills 
s exkluzivním centrem Rodeo Drive, pláže Venice Beach 
či přímořská Santa Monica s kolotočem, který posloužil 
coby kulisa ve fi lmu Podraz. Fakultativně možnost ná-
vštěvy Universal Studios. 

3. DEN: SAN DIEGO
Přejezd do San Diega. Prohlídka čtvrtí El Pueblo, Old 
Town, Gas Lamp a  přístavu. Možná návštěva vodního 
parku Sea World, případně letadlové lodě Midway (vstu-
py fakultativně). 

4. DEN: NP JOSHUA TREE
Prohlídka NP Joshua Tree – strhující rezervace žulových 
skal a  pitoreskních lesů juk krátkolistých. Přes Mohav-
skou poušť přejezd do Williamsu. Část cesty po Route 66, 
která jako první cesta spojila východ se západem.

5. DEN: NP GRAND CANYON
Ráno odjezd k  největší atrakci Arizony i  celých USA – 
k  Velkému kaňonu. Fakultativně let nad obří hříčkou 
přírody o délce 446, šířce 29 a hloubce až 1,8 kilometru. 
Kolosální útvar si vychutnáme z úžasných vyhlídek, pří-
padně zkusíme i výlet po okraji. Odjezd směr Mexican 
Hat v rezervaci Navahů.

6. DEN: MONUMENT VALLEY
Možnost prozkoumat údolí ve vozech navažských indiá-
nů (fakultativně). Čeká nás zdolání kolmé stěny (vozem) 
v Údolí bohů, případně i vyhlídka Muley Point, překroče-
ní řeky Colorado a návštěva NP Capitol Reef s petroglyfy 
a pozůstatky mormonské osady. 

7. DEN: NP BRYCE CANYON
Cesta podmanivou krajinou, rezervace s  rudými jehlany 
navažského vápence – vrcholné dílo čarovné přírody Uta-
hu. Kouzlo parku si vychutnáme z vyhlídek.

8. DEN: NP ZION – LAS VEGAS
Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké 
kaňony a divoké říčky Virgin. Podnikneme pěší výlet k ně-
kterému ze zajímavých míst parku. Přesun do Las Vegas – 
velkoměsta hazardu a atrakcí. Projížďka po nejživější ulici 
tzv. Stripu spojená s návštěvou vybraného kasina. 

9. DEN: LAS VEGAS – HOOVER DAM
Volný program nebo fakultativní výlet k jedné z nejvyš-
ších přehrad světa Hoover Dam (221 m).

10. DEN: NP DEATH VALLEY – ÚDOLÍ SMRTI
Odjezd do NP Death Valley – Údolí smrti. Navštívíme 
nejteplejší a  nejníže položený bod západní polokoule 
a podél pohoří Sierra Nevada přejezd k Mammoth Lakes. 

11. DEN: NP YOSEMITE
Prohlídka jezera Mono Lake ozdobeného šedivě bílými 
vápencovými věžemi. Pak se protáheme průsmykem 
Tioga Pass do NP Yosemite. Návštěva Yosemitského 
údolí s  nejvyšším vodopádem (739 m) Severní Ameri-
ky a vyhlídky Glacier Point s omračujícím panoramatem 
žulových masivů. 

A erick  západ  zlat  okruh 

LOS AN ELES – SAN DIE O – RAND 
ANYON – MON MENT ALLEY – LAS 
E AS – YOSEMITE – SAN FRAN IS O 

Las Vegas

12. DEN: NP YOSEMITE
Ráno návštěva pohádkového háje sekvojí obrovských 
Mariposa Grove s velikány o váze až 600 tun. Pak vyrazí-
me k pobřeží Pacifi ku s rypouši, tuleni, vinicemi a řadou 
dalších překvapení. 

13. DEN: BIG SUR – MONTEREY
Do San Franciska se vydáme po Pacifi c Highway, legen-
dární cestě vytesané do strmých stěn útesů. 

14. DEN: SAN FRANCISCO
Návštěva nejzajímavějších míst města. Uvidíme Gol-
den Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní 
Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme 
se kabelovou tramvají cable-car (fakultativně) a podnik-
neme plavbu do zátoky s výhledy na oba mosty a ostrov 
Alcatraz.

15. – 16. DEN: ODLET ZE SAN FRANCISCA DO PRAHY

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – USA – Praha v turistické třídě vč. 
letištních a bezpečnostních poplatků, 14× ubytování dle 
programu v hotelech 3* se snídaní, doprava a transfery 
dle programu, vstupy dle programu, služby česky či slo-
vensky hovořícího průvodce, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti 
o pojištění naleznete na úvodních stranách katalogu), fa-
kultativní služby a výlety, spropitné, vstupní autorizace do 
USA – žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

NP Yosemite

OPTIMÁLNÍ 

TRASA JIHOZÁ-

PADEM USA BEZ 

KOMPROMISŮ

CENA OD:

a
TERMÍNY ODLET  30. 04. – 15. 05. 2020 | 18. 05. – 02. 06. 2020 | 16. 06. – 01. 07. 2020
| 03. 07. – 18. 07. 2020, 20. 07. – 04. 08. 2020 | 15. 08. – 30. 08. 2020 | 12. 09. – 27. 09. 2020
| 28. 09. – 13. 10. 2020 | 17. 10. – 01. 11. 2020

 90 K
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USA > 9DENNÍ OKRUH  

Před sto lety byla Florida místem džunglí a močálů. 
Nyní je místem pláží, spoře oděných dívek, barů, 
exotického Key Westu či zábavného Orlanda.

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: ODLET Z PRAHY DO MIAMI

2. DEN: MIAMI – KEY WEST
Výpravná cesta po úžasné silnici Overseas Highway 
vedoucí pásem ostrůvků Keys propojených více než 50 
mosty – nejdelší z nich měří 11 km. Silnice končí v nejjiž-
nějším bodu severoamerického kontinentu v Key West, 
který dělí od kubánské Havany pouhých 130 km oceánu. 
Tohle živé místo s  příchutí Karibiku proslavil uvolněný 
způsob života, skvělá kuchyně, elektrizující atmosféra 
a opovrhování svazujícími pravidly zbytku Spojených stá-
tů. Vždyť pouze na dvou místech USA se dá vyjít s kelím-
kem piva jen tak na ulici: v New Orleans a na Key Westu. 
Starobylá ulička Duval Street, plná obchůdků, hospůdek 
a barů, bývá pyšně nazývána nejdelší ulicí světa, sahá 
totiž od Atlantiku až k Mexickému zálivu. Snad i  proto 
se zde uchytila početná enkláva českých novodobých 
přistěhovalců, kteří původně přijeli za prací, ale domů 
se jim již nechtělo vrátit. V  rámci ceny zájezdu rovněž 
navštívíme dům spisovatele Ernesta Hemingwaye, který 
zde napsal několik svých románů.

3. DEN: NP EVERGLADES – NAPLES
Cesta zpět na fl oridskou pevninu a návštěva aligátoří far-
my u NP Everglades. Do téhle unikátní přírodní rezerva-
ce, kde v neprostupných močálech mangrovových hájů, 
utajených jezírkách a mělkých říčkách žijí stovky ptačích 
druhů, fl oridští panteři či kapustňáci, se pak za divokými 
aligátory vydáme na speciálním vznášedle. Také se po-
díváme na zajímavý chov aligátorů. Následuje přejezd 
podél hranice rezervace Everglades a cypřišových hájů 
do přímořského Naples u Mexického zálivu.

4. DEN: TAMPA BAY – ST. PETERSBURG
Přes okouzlující most Sunshine Skyway vklouzneme do 
fl oridského letoviska St. Petersburg, kde se mimo jiné 
nachází jedinečná sbírka obrazů Salvadora Dalího. Po 
okružní jízdě Tampou vyrazíme do města zábavy malých 
i velkých – Orlanda.

5. DEN: ORLANDO
Dnes se můžeme seznámit s  některým ze zábavních 
parků – kupříkladu s Disney World nebo Universal Stu-
dios s  atrakcemi inspirovanými hollywoodskými fi lmy. 
Dobrou volbu skýtá Sea World s delfíny, lachtany a ko-
satkami v působivých show (vstupy fakultativně).

6. DEN: NASA CENTER – MIAMI BEACH
Při návratu k pobřeží Atlantiku možnost návštěvy (fakul-
tativně) Kennedyho vesmírného střediska. Poznáte zá-
kladnu kosmického programu NASA, případně navštívíte 
unikátní expozici raketoplánu Atlantis, jenž absolvoval 
15 misí do vesmíru. Přesun do Miami.

7. DEN: MIAMI – SOUTH BEACH
Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou nejznáměj-
ších čtvrtí Miami. Každá z nich žije vlastním životem. Srd-
ce města však bije v legendární Miami Beach respektive 
její elektrizující části South Beach s domy a hotely vy-
stavěnými v nenuceném pastelově barevném stylu Art 
Deco v  letech 1920 až 1930. Zavítáme rovněž do Little 
Havana s odkazem kubánské emigrace (v Miami jich žije 
téměř milion), moderní Coconut Grove, Coral Gables s lu-
xusními domy vybudovanými ve španělském a italském 
slohu ve 20. letech minulého století, případně volný pro-
gram na pláži. 

Nejlepší z Floridy

MIAMI – KEY EST – E ER LADES 
– NAPLES – TAMPA AY – ST  PETER
S R  – ORLANDO – MIAMI

Florida – Miami Beach

Orlando – Sea World s delfíny

NP Everglades

POJEĎTE 

ZA TEPLEM 

V DOBĚ, KDY JE 

DOMA ZIMA

8.-9. DEN: ODLET Z MIAMY DO PRAHY

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – USA – Praha v turistické třídě vč. 
letištních a  bezpečnostních poplatků, 7× ubytování dle 
programu ve 3* kategorii bez stravy, doprava a vstupy 
dle programu, služby česky či slovensky hovořícího prů-
vodce, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stranách 
katalogu), fakultativní služby a výlety, spropitné, vstupní 
autorizace do USA – žádost podejte na adrese: https://
esta.cbp.dhs.gov

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

CENA OD:

aTERMÍNY ODLET   30. 03. – 07. 04. 2020 | 15. 04. – 23. 04. 2020 | 08. 05. – 16. 05. 2020
| 09. 09. – 17. 09. 2020 | 01. 10. – 09. 10. 2020 | 23. 10. – 31. 10. 2020

 90 K
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KANADA  1 DENNÍ OKRU

Průřez kanadskou civilizací zahrnující návštěvu 
měst s odkazem francouzské kolonizace a putování 
za přírodními zázraky Skalistých hor.

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: PRAHA – TORONTO
Odlet z Prahy do Toronta, transfer do hotelu na trase.

2. DEN: NIAGARA FALLS
Prohlídka Niagarských vodopádů – lodí do blízkosti 
55 metrů vysoké vodní stěny. Cestou do Toronta zastávka 
na ochutnávce vína (v ceně). 

3. DEN: TORONTO
Prohlídka města včetně návštěvy štíhlé věže CN Tower a 
vyhlídkové galerie s výhledem na město a jezero Ontario. 

4. DEN: TORONTO – OTTAWA
Přejezd do Ottawy, plavba v překrásné oblasti „Tisíce ost-
rovů“, po příjezdu do Ottawy orientační prohlídka města. 

5. DEN: OTTAWA – QUEBÉC CITY
Prohlídka hlavního města Kanady a jeho nejatraktivněj-
ších míst jako Rideau Canal, budovy parlamentu a řady 
dalších pamětihodností, přejezd do Quebéc City.

6. DEN: QUÉBEC CITY
Prohlídka města, kolébky francouzského osídlení a ko-
lonizace Kanady. V oblasti ostrova Orleans navštívíme 
vodopády Montmorency. 

7. DEN: QUÉBEC CITY – MONTREAL
Odjezd podél řeky sv. Vavřince do Montrealu – okružní jízda.

8. DEN: MONTREAL – CALGARY
Odlet do Calgary, transfer do hotelu, volný program.

9. DEN: CALGARY – BANFF
Dopoledne prohlídka města, přejezd do městečka Banff. 
Pěší výlet s vyhlídkami nad údolím řeky Bow. 

10. DEN: NP YOHO
V rezervaci NP Yoho navštívíme Smaragdové jezírko, 
vodopády Takakkaw či spirálové tunely pod Průsmykem 
kopajícího koně.

11. DEN: NP BANFF – LAKE LOUISE
Putování NP Banff, vyhlídka na inkoustovou modř hla-
diny jezera Peyto, překrásná jezera Louise a Moraine. 
Příjezd do oblasti Saskatchewan River Crossing. Možnost 
pěšího výletu k vyhlídce na řeku Saskatchewan.

12. DEN: NP JASPER – ATHABASKA
Možnost jízdy speciálním vozidlem na ledovec Atha-
baska, jedno z šesti největších ramen mnohem většího 
ledovce Columbia Icefi eld (fakultativně). Pak cesta ná-
rodním parkem Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta 
po překrásné vysokohorské silnici se zastávkami u vodo-
pádů. Příjezd do městečka Jasper/Hinton.

13. DEN: NP JASPER – MALIGNE LAKE
Návštěva jezera Pyramid Lake a jezera Maligne s mož-
ností výpravné plavby (fakultativně). Odpoledne lanov-
kou na vrchol hory Mt. Whistler s nádhernými výhledy na 
horské štíty Skalistých hor (fakultativně). 

14. DEN: ROCKIES – CLEARWATER
Návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlídkami na nejvyš-
ší horu kanadských Skalistých hor (Rockies). Nenáročný 
pěší výlet k vodopádům Rearguard. Přejezd do městečka 
Clearwater.

To nejlepší z Kanady 

TORONTO – NIA ARA FALLS – OTTA
A – E  – MONTREAL – AL A

RY – ANFF – AN O ER

Orleans–vodopády Montmorency

Vancouver NP Jasper

IKONY
ZÁPADU 

A VÝCHODU 

KANADY

15. DEN: HOPE – VANCOUVER
Cestou do Vancouveru zastávka v městečku Hope s ar-
tefakty z období zlaté horečky. Město bývalo rovněž vý-
znamným centrem výnosného obchodu s kožešinami. 

16. DEN: VANCOUVER
Prohlídka města – čtvrť Gastown s parními hodinami, pi-
toreskní čínská čtvrť, elegantní přístavní část či městský 
park Stanley, který rozhodně nezapře britský původ. 

17. – 18. DEN: ODLET Z VANCOUVERU DO PRAHY

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 25 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava Praha – Kanada – Praha včetně místního 
přeletu v turistické třídě včetně letištních a bezpečnost-
ních poplatků, 16× ubytování dle programu v hotelech 3* 
bez stravy, doprava a vstupy dle programu, služby česky 
či slovensky hovořícího průvodce, povinné pojištění ces-
tovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stranách katalogu), 
fakultativní služby a výlety, spropitné, vstupní autorizace 
do Kanady.

CENA OD: aTERMÍNY ODLET   01. 09. – 18. 09. 2020

112 90 K

17. – 18. DEN: ODLET Z VANCOUVERU DO PRAHY

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 25 osob. Změna 

17. – 18. DEN: ODLET Z VANCOUVERU DO PRAHY17. – 18. DEN: ODLET Z VANCOUVERU DO PRAHY
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stranách katalogu), 

UPOZORNĚNÍ

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 25 osob. Změna 

dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stranách katalogu), 
fakultativní služby a výlety, spropitné, vstupní autorizace 
do Kanady.

dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stranách katalogu), 
fakultativní služby a výlety, spropitné, vstupní autorizace 
do Kanady.

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 25 osob. Změna 
do Kanady.

CENA OD:

TERMÍNY ODLET

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 25 osob. Změna 
programu vyhrazena. 
Minimální počet pro realizaci zájezdu je 25 osob. Změna 
programu vyhrazena. 

CENA OD:

TERMÍNY ODLETTERMÍNY ODLET

112 90 K
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Všeobecn  pod ínky časti na zájezdu
 ZIMA 2019/20

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech (dále jen „VOP“ 
nebo „Všeobecné podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy 
pořádané cestovní kanceláří EXIM TOURS a. s., IČO 453 12 974, 
se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsané 
v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, 
oddíl B, vložka 7557 (dále jen „EXIM TOURS“ nebo „cestovní 
kancelář EXIM TOURS“).
Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy 
o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří EXIM 
TOURS a jsou platné a účinné od 1. 5. 2019.
Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře 
s cestovní kanceláří EXIM TOURS smlouvu o zájezdu, nebo oso-
ba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, anebo 
osoba, které byla smlouva postoupena. Smluvní strany sjedná-
vají, že uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí 
osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu 
odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu uzavře-
la, nedohodne-li se cestovní kancelář EXIM TOURS a zákazník 
jinak.
Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v  jiné než písemné for-
mě, cestovní kancelář EXIM TOURS vystaví zákazníkovi bezpro-
středně po  uzavření takové smlouvy o zájezdu písemný doklad 
o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) v souladu 
§ 2525 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“).
Příslušná ustanovení Všeobecných podmínek, týkající se in-
formací obsažených ve smlouvě o zájezdu, se na potvrzení 
o zájezdu užijí analogicky.

1. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří EXIM TOURS a zákaz-
níkem vzniká na základě smlouvy o  zájezdu uzavřené mezi 
cestovní kanceláří EXIM TOURS a  zákazníkem, přičemž není-
-li smlouva o  zájezdu uzavřena písemnou formou, dochází 
k  uzavření smlouvy o  zájezdu okamžikem odeslání potvrze-
ní o zájezdu cestovní kanceláří EXIM TOURS či jí zmocněným 
zástupcem do e–mailové schránky zákazníka či na jeho ko-
respondenční adresu. Zákazník podpisem smlouvy o  zájez-
du, případně učiněním objednávky zájezdu (není–li smlouva 
o zájezdu uzavřena písemnou formou) potvrzuje, že se před 
uzavřením smlouvy o zájezdu seznámil s katalogem, případně 
dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, 
přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vyda-
nými příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu 
v  rámci smlouvy o  zájezdu (dále jen „Přepravní podmínky“) 
a případnými zvláštními podmínkami, které jsou nedílnou sou-
částí smlouvy o zájezdu.
1.2 Obsah smlouvy o  zájezdu je určen katalogem, případně 
dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, 
Přepravními podmínkami a případnými zvláštními podmínkami 
přiloženými ke smlouvě o zájezdu.
1.3 V  otázkách neupravených smlouvou o  zájezdu, dodateč-
nými podmínkami, Všeobecnými podmínkami, Přepravními 
podmínkami, zvláštními podmínkami a jinými podmínkami při-
loženými ke smlouvě o zájezdu, tvořící její nedílnou součást, se 
smluvní vztah mezi EXIM TOURS a zákazníkem řídí příslušnými 
platnými právními předpisy České republiky, platnými právními 
předpisy Evropských společenství/Evropské unie a mezinárod-
ními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
1.4 V případě, že je ve smlouvě o zájezdu  uzavřené mezi EXIM 
TOURS a zákazníkem uvedeno, že se jedná o zájezd „na vy-
žádání“, pak smluvní vztah mezi zákazníkem a  EXIM TOURS 
vzniká a  smlouva o  zájezdu se stává účinnou uzavřením 
smlouvy o  zájezdu a  současně úhradou ceny zájezdu zákaz-
níkem. Smlouva o  zájezdu se v  takovém případě sjednává 
s rozvazovací podmínkou dle § 548 odst. 2 občanského záko-
níku. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, že sjednaný 
zájezd není k dispozici z důvodu (i) ubytovacích kapacit, (ii) 
přepravních kapacit či (iii) jiné objektivní příčiny na straně EXIM 
TOURS. V případě naplnění rozvazovací podmínky EXIM TOURS 
nejpozději do sedmi dní od úhrady plné ceny zájezdu zákazní-
kovi oznámí či odešle oznámení o zániku smlouvy o zájezdu 
a bezodkladně mu vrátí uhrazené fi nanční prostředky v plné 
výši. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že v takovém přípa-
dě nemá nad rámec vrácených fi nančních prostředků nárok na 
jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné plnění ze 
strany EXIM TOURS.

2. CENY ZÁJEZDŮ
2.1 Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, ubytování 
v  základním typu pokoje dle popisu v katalogu a  stravování 

a)   právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených slu-
žeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře EXIM TOURS zá-
kazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich 
náhradu,

b)   právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uve-
deny v  katalogu, nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, 
které se týkají smluvně sjednaných a  zaplacených služeb 
a které jsou cestovní kanceláři EXIM TOURS známy,

c)   právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb 
a ceny,

d)  právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy 
o zájezdu za podmínek uvedených v článku 6,

e)  právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 
6.8 

f)   právo na reklamaci v souladu s článkem 7,
g)   právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě 

o zájezdu a v dalších dokumentech,
h)   právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povin-

ném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku 
obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a  způ-
sob oznámení pojistné události,

i)   právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájez-
du dalších písemných podrobných informací o všech sku-
tečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou 
EXIM TOURS známy, pokud nejsou již obsaženy ve smlouvě 
o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi poskytnut.

4.2 K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a)   poskytnout cestovní kanceláři EXIM TOURS součinnost, která 

je zapotřebí k  řádnému zabezpečení a  poskytnutí služeb, 
zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájez-
du a předložit doklady požadované cestovní kanceláří EXIM 
TOURS pro zajištění zájezdu,

b)   zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého 
účastníka v  průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, 
dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravot-
ní stav to vyžaduje. Hodlá–li zákazník, který je starší 15 let 
a  mladší 18 let, uzavřít smlouvu o  zájezdu a  na základě 
ní čerpat služby bez doprovodu a  dohledu zákonného 
zástupce, je povinen předložit souhlas zákonného zástupce 
s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb,

c)   zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. a 3.,
d)   převzít od EXIM TOURS doklady potřebné pro čerpání služeb 

a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, 
odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je 
překontrolovat,

e)   mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do pří-
slušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, 
doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno),

f)   dodržování pasových, celních, zdravotních (včetně očkova-
cích) a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržová-
ní platné legislativy země pobytu a  respektování odlišné 

podle smlouvy o  zájezdu, případně program během zájez-
du a služby delegáta, není-li v popisu zájezdu či ve smlouvě 
o zájezdu uvedeno jinak.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cena zájezdu je splatná před jeho poskytnutím, a to způ-
sobem sjednaným ve smlouvě o zájezdu. Jakákoliv platba dle 
smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem při-
psání příslušné částky na účet cestovní kanceláře EXIM TOURS 
vedený u  peněžního ústavu nebo zaplacením v  hotovosti 
ve značkové prodejně cestovní kanceláře EXIM TOURS, jejíž 
adresa je uvedena v  katalogu (aktualizace je zveřejněna na 
www.eximtours.cz) či v sídle EXIM TOURS případně u k tomu 
zplnomocněného obchodního zástupce EXIM TOURS. Při nedo-
držení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má cestovní 
kancelář EXIM TOURS právo od smlouvy odstoupit a zákazník 
je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3, čímž není dotčeno 
právo EXIM TOURS na náhradu škody.
3.2 Není-li v bodu 3.3, 3.4, 3.5 nebo 3.6 uvedeno jinak, je část 
ceny zájezdu odpovídající maximálně 30 % z celkové ceny zá-
jezdu splatná při uzavření smlouvy o zájezdu a zbývající část 
ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu.
3.3 V případě  uzavření smlouvy o zájezdu v režimu «fi rst mi-
nute“  do 30. 9. 2019  je  část ceny zájezdu ve výši 1 500 Kč
(+případné  pojistné) splatná při uzavření smlouvy zájezdu, 
část ceny zájezdu odpovídající maximálně 30 % z celkové ceny 
zájezdu je splatná do 10. 10. 2019, případně 65 dnů před za-
hájením zájezdu (podle toho, co nastane dříve), a zbývající část 
ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu.
3.4 V případě uzavření smlouvy o zájezdu, jejíž součástí je 
letecká doprava na pravidelných linkách, je část ceny zájezdu 
odpovídající maximálně 50 % z celkové ceny zájezdu splatná 
při uzavření smlouvy o zájezdu a zbývající část ceny zájezdu je 
splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu.
3.5 V případě uzavření smlouvy o zájezdu „na vyžádání”, jejíž 
součástí je letecká doprava na pravidelných linkách, je část 
ceny zájezdu ve výši 1500 (+případné pojistné) při uzavření 
smlouvy o zájezdu, část ceny zájezdu odpovídající maximálně 
50% z celkové ceny zájezdu je splatná  nejpozději následující 
pracovní den po potvrzení smlouvy o zájezdu ze strany EXIM 
TOURS  a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dní před 
zahájením zájezdu.
3.6 Je-li smlouva o zájezdu uzavřena méně než 35 dnů před 
zahájením zájezdu, je celková cena zájezdu splatná při uza-
vření smlouvy o zájezdu, nedohodnou-li se EXIM TOURS se 
zákazníkem jinak. 
3.7 Poplatky za postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 6.8 
a  odstupné dle bodu 6.3) jsou splatné ihned.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
4.1 K základním právům zákazníka patří zejména:
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skladby obyvatelstva a  jiných kulturních zvyklostí. Zákaz-
ník je plně odpovědný za své jednání a chování v průbě-
hu zájezdu, eventuálně podnikání v  zahraničí bez vědomí 
EXIM TOURS. EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost za 
následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. 
Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením 
tohoto ustanovení, nese zákazník,

g)   zaplatit dle uzavřené smlouvy o  zájezdu sjednanou cenu 
zájezdu a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zá-
stupce EXIM TOURS,

h)   veškeré závady a  odchylky od sjednaných služeb rekla-
movat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě 
u  zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS a  poskytnout 
součinnost nezbytnou k  jejich odstranění, pro průkaznost 
doporučujeme oznámení provést písemnou formou,

i)   zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo 
omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb ces-
tovní kanceláře EXIM TOURS či ohrozit nebo poškodit jméno 
EXIM TOURS a/nebo jejího zástupce (eventuálně delegáta),

j)   uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostřed-
ku nebo ubytovacím a  jiném zařízení, kde čerpal služby, 
zajištěné dle smlouvy o zájezdu,

k)   dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neo-
mezovat atd. ostatní zákazníky či osoby.

l)  dbát o  řádné a  včasné uplatnění případných nároků vůči 
dodavatelům služeb,

m)  řídit se pokyny zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS či 
jiné osoby určené cestovní kanceláří EXIM TOURS, dodržovat 
stanovený program a dodržovat předpisy platné v navštíve-
né zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů.

n)  zákazníkovi se doporučuje ověřit si 24 hodin před odletem 
letové časy na tel. čísle +420 255 787 787 nebo +420 241 090 
711 nebo na www.eximtours.cz

o)  zaplatit administrativní poplatek 100 Kč v případě opravy 
adresy, telefonu a emailu některého z účastníků zájezdu 
uvedených na Smlouvě o zájezdu nebo poplatek 300 Kč v 
případě opravy jména, příjmení, data narození, čísla cestov-
ního dokladu některého z účastníků zájezdu uvedených na 
Smlouvě o zájezdu 

4.3 K  základním povinnostem zákazníka – právnické osoby dále 
patří:
a)   seznámit osoby, v  jejichž prospěch byla smlouva o zájez-

du uzavřena, s  těmito Všeobecnými podmínkami, jakož 
i s veškerými dalšími informacemi, které od cestovní kance-
láře EXIM TOURS obdrží 

b)   zabezpečit, aby osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zá-
jezdu uzavřena, plnily povinnosti zákazníků, které vyžadují 
jejich součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý 
účastník,

c)  určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s EXIM 
TOURS není zajištěn doprovod průvodcem EXIM TOURS. Tento 
vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb 
od dodavatelů a dbá na plnění programu služeb.

5. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ 
DŮSLEDKY, RUŠENÍ ZÁJEZDU
5.1  EXIM TOURS si, ve smyslu ust. § 2531 odst. 1 občanského 
zákoníku, vyhrazuje právo k  provedení nepodstatných změn 
smlouvy o zájezdu, které budou zákazníkovi oznámeny v tex-
tové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné 
změny smlouvy o zájezdu nezakládají právo zákazníka na od-
stoupení od smlouvy o zájezdu.
5.2 Nutí-li vnější okolnosti EXIM TOURS podstatně změnit ně-
kterou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-
-li EXIM TOURS splnit zvláštní požadavky zákazníka (sjednané 
ve smlouvě o zájezdu), může zákazník návrh přijmout nebo 
může od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů (není-li 
v konkrétním případě ze strany EXIM TOURS stanovena lhůta 
delší), která musí skončit před zahájením zájezdu, aniž by mu-
sel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Společně 
s předložením návrhu na změnu závazku předloží EXIM TOURS 
zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem 
a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové 
podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, 
b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájez-
du, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy 
o zájezdu, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho 
ceně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené 
lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti 
zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet 
osob nutný k uskutečnění zájezdu, lhůta, během níž může 
pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu a výše odstupného 
mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. 
Dojde-li v důsledku změny smlouvy o zájezdu dle tohoto bodu 
ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na 
přiměřenou slevu. 
5.3 Cestovní kancelář EXIM TOURS může zájezd zrušit, jestli-
že nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného 

ceny sjednané smlouvou o zájezdu.
6.4 EXIM TOURS má právo jednostranně započíst odstupné  
proti pohledávce zákazníka z titulu nároku na vrácení zálohy 
nebo zaplacené ceny zájezdu.
6.5 Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základ-
ní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakul-
tativních služeb, a u jednotlivých služeb prodejní cena.
6.6 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady 
EXIM TOURS a  smluvně sjednané nebo právním předpisem 
stanovené náhrady tuzemským a  zahraničním dodavatelům 
služeb.
6.7 Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do 
stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky 
odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den 
odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.
6.8 Právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu:
Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zá-
kazník smlouvu o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka 
je vůči EXIM TOURS účinná, doručí-li jí zákazník včas oznámení 
o změně v osobě zákazníka v textové podobě spolu s prohlá-
šením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu 
souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je 
včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. 
EXIM TOURS nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zá-
kazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy 
o zájezdu; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí 
překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení smlouvy 
o zájezdu, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový 
zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení do-
platku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákla-
dů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou v osobě zákaz-
níka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek EXIM 
TOURS a poplatek za změnu letenky).
Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, kte-
rá dle původní smlouvy využívala speciální nabídku např. „dítě 
zdarma” či „slevu za včasný nákup“, ke které dochází až po ter-
mínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu 
čerpat, není již možné tuto výhodu převést na nového zákaz-
níka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vá-
zána výhradně na konkrétní osoby uvedené ve smlouvě, jimž 
byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí 
stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn. že nový zá-
kazník vstupující do práv ze smlouvy o zájezdu je, vedle doda-
tečných nákladů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou 
v osobě zákazníka vznikly, povinen v  takovém případě před 
zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době 
provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu . 
Měl-li původní zákazník zakoupeno pojištění zprostředkované 
cestovní kanceláři EXIM TOURS, nelze toto pojištění převést na 
nového zákazníka. 
6.9 V  případě nákupu zájezdů v  režimu „fi rst moment” do 
30. 9. 2019 může zákazník provést bezplatnou změnu zájezdu 
do 10 dnů před odletem za následujících podmínek (neplatí na 
lety na pravidelných linkách):
–   nesmí dojít ke změně počtu účastníků zájezdu ani ke změně 

osob účastníků zájezdu
–   odlet na nový zájezd musí být ve stejném termínu jako od-

let na zájezd původní s tolerancí +/– 10 dní
–   délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka 

zájezdu původního
–   nový zájezd musí být v  minimálně stejné ceně sjednané 

v původní smlouvě o zájezdu
–   na nový zájezd nelze uplatnit slevy za včasný nákup (toto 

ustanovení neplatí, pokud je změna prováděna v době plat-
nosti slevy za včasný nákup)

–   nový zájezd se účtuje v plné základní ceně (zákazník nemá 
nárok na jakoukoliv slevu)

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU, POMOC 
V NESNÁZÍCH A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
7.1 EXIM TOURS odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má po-
vinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník 
má možnost EXIM TOURS kontaktovat a účinně s ní komuniko-
vat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout 
vadu zájezdu) v sídle společnosti, tj. na adrese EXIM TOURS a. s.,
Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, na e-mailové ad-
rese uvedené ve smlouvě o zájezdu a zejména na k tomuto 
účelu zřízené telefonní lince, která je v provozu 24 hodin denně 
a jejíž číslo je uvedeno ve smlouvě o zájezdu. 
7.2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ru-
chu, zahrnutá do zájezdu, poskytována v souladu se smlouvou 
o zájezdu.
7.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout EXIM 
TOURS bez zbytečného odkladu. Zákazník zároveň určí přimě-
řenou lhůtu k odstranění vady, ledaže EXIM TOURS odmítne 
vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník 
má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředko-
vatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník 

u jednotlivých zájezdů a za podmínky, že tuto skutečnost zá-
kazníkovi oznámila: 
a)   dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 

déle než šest dní, 
b)   sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 

dva až šest dní, 
c)   čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest 

trvajících méně než dva dny 
Cestovní kancelář EXIM TOURS může dále zájezd zrušit, pokud jí 
v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a 
zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu 
ještě před zahájením zájezdu. Dojde-li ke zrušení zájezdu dle 
tohoto bodu a odstoupení od smlouvy, EXIM TOURS vrátí zákaz-
níkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však vůči 
zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ, POSTOU-
PENÍ SMLOUVY
6.1  Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy 
o zájezdu odstoupit vždy, avšak EXIM TOURS jen tehdy, byl-li 
zájezd zrušen (bod 5.3), anebo porušil-li zákazník svou povin-
nost (bod 4.2). Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastá-
vají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Vyjma důvodů odstoupení od smlouvy o zájezdu uvedených 
v bodu 6.2 je zákazník povinen uhradit EXIM TOURS, v souvis-
losti s odstoupením, odstupné podle bodu 6.3. Při odstoupe-
ní od smlouvy o zájezdu je EXIM TOURS povinna zákazníkovi 
bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazků ze 
smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem, snížené 
o případné odstupné.
6.2 Zákazník, v souvislosti s odstoupením, není povinen platit 
EXIM TOURS odstupné dle bodu 6.3 v těchto případech:
a)   vnější okolnosti nutí EXIM TOURS podstatně změnit někte-

rou z hlavních náležitostí cestovních služeb (bod 5.2); 
b)   EXIM TOURS nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, 

které přijala;
c)   v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním 

okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které 
mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na pře-
pravu osob do místa určení cesty nebo pobytu;

d)   EXIM TOURS odstoupila od smlouvy o zájezdu z důvodu zru-
šení zájezdu dle bodu 5.3

6.3 Není-li důvodem odstoupení od smlouvy o zájezdu žádný 
z důvodů uvedených v bodu 6.2, je zákazník povinen zaplatit 
cestovní kanceláři EXIM TOURS odstupné ve výši (neplatí pro 
lety na pravidelných linkách):
–  do 65. dne před odletem – 1 500 Kč za osobu
–  od 64. dne do 30. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-

dy, nejméně však 30 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 29. dne do 21. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-
dy, nejméně však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 20. dne do 15. dne před odletem skutečně vzniklé ná-
klady, nejméně však 70 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 14. dne do 7. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-
dy, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 6. dne do 3. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 90 % z  konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník 
nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedosta-
ví se k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu 
cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy 
nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm.
d) a  e), skutečně vzniklé náklady, nejméně však 
100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu.

Pro lety na pravidelných linkách je stanovené odstupné platné 
od okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu:
–   do 21. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
–   od 20. dne do 15. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-

dy, nejméně však 70 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–   od 14. dne do 7. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-
dy, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–   od 6. dne do 3. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 90 % z  konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–   od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník ne-
nastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedostaví se 
k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu cestov-
ního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo 
z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm. d) a e), 
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z konečné 
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bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve 
výši přiměřené rozsahu a trvání vady. EXIM TOURS a zákazník 
sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka 
na slevu trvá dva roky. 
7.4. EXIM TOURS odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, 
anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohle-
dem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. 
Neodstraní-li EXIM TOURS vadu v určené lhůtě, má zákazník 
právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných 
nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od 
smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
7.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, na-
bídne EXIM TOURS bez dodatečných nákladů pro zákazníka 
vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší ja-
kosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd 
mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka 
do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způso-
bem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou 
určuje smlouva o zájezdu, poskytne EXIM TOURS zákazníkovi 
přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení 
odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve 
smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva 
přiměřená. V této situaci je EXIM TOURS povinna, pokud zájezd 
zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného 
odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocen-
nou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž 
se smluvní strany dohodly.
7.6 Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby 
předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, 
EXIM TOURS a jejích obchodních partnerů.
7.7 EXIM TOURS odpovídá za škodu a újmu způsobenou tím, 
že ona nebo jiné osoby poskytující v rámci zájezdu jednotlivé 
služby cestovního ruchu porušili své povinnosti. Ani v  těchto 
případech však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena 
zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním 
služeb cestovního ruchu v  rámci zájezdu, nebo mimořádnou 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou ne-
závisle na vůli poskytovatele. EXIM TOURS a zákazník sjednáva-
jí, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na náhradu 
škody trvá dva roky.
7.8 Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, 
omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti 
ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí EXIM TOURS 
škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost EXIM TOURS hra-
dit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, 
s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.
7.9 Cestovní kancelář EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost 
a  neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u  služeb 
a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými 
subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu 
či jiné organizace. EXIM TOURS rovněž neodpovídá za škody 
a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem 
smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné 
smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové 
škody a  majetkové újmy, které jsou z  rozsahu pojistného 
krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře 
EXIM TOURS není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li 
k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na 
činnosti a postupu cestovní kanceláře EXIM TOURS (vis major) 
nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých 
zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené 
a cestovní kanceláří EXIM TOURS zabezpečené služby cestov-
ního ruchu, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu 
z ceny těchto služeb.
7.10 Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a za-
vazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti 
zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu 
na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení či zpoždění 
letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo 
u  příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke 
škodě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlé-
pe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být 
sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání 
s leteckou společností.

8. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna po celou dobu své 
činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 
Sb., v platném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž 
základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy 
EXIM TOURS z důvodu svého úpadku:
a)   neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí 

do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b)   nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu 

v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
c)   nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu 

a  cenou částečně poskytnutého zájezdu v  případě, že se 
zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna předat zákazníko-
vi doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky 
pojištění a  způsob oznámení pojistné události V  případě, že 
zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v za-
hraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí 
zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy 
z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do 
doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného 
ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojiš-
ťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynalo-
žit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. 
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři 
v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojiš-
ťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9. POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA
Zákazník má možnost si sjednat pojištění pro případ krytí ná-
kladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem 
nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, 
nemoci nebo smrti. Sjednání tohoto pojištění EXIM TOURS do-
poručuje a zároveň zákazníkovi umožňuje sjednání odpovídají-
cího pojištění jejím prostřednictvím.

10. FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Cestovní kancelář EXIM TOURS nabízí při sjednání smlouvy 
o zájezdu možnost sjednat i fakultativní výlety. Ceny uvedené 
v katalogu jsou orientační a mohou se během sezóny měnit. 
Aktuální ceny jsou uvedeny na www.eximtours.cz.  
Výlety jsou pořádány v případě minimální účasti, která je uve-
dena v přehledu fakultativních výletů v katalogové části. Výle-
ty mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepřízeň 
počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší moc. Nerealizace 
výletu nezakládá právo na slevu z ostatních služeb sjednaných 
smlouvou o  zájezdu. Upozorňujeme i na skutečnost, že pro-
gram výletu může být z objektivních důvodů změněn.
Doprovod fakultativního výletu česky nebo slovensky hovoří-
cím průvodcem je realizován v případě minimální účasti, která 
je uvedena v přehledu fakultativních výletů v katalogové části. 
V případě zrušení fakultativního výletu sjednaného smlouvou 
o zájezdu  se bod 6.3 užije obdobně.

11. DALŠÍ PODMÍNKY
Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a  rozsah po-
skytovaných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho 
plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.
11.1 Servis a služby
Úroveň a  rychlost služeb poskytovaných personálem 
hotelů a  ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním 
zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat 
mnohdy s  menší zkušeností a  určitou ležérností, ale na 
druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. 
Úroveň služeb vždy vychází především z místních podmínek 
a zejména při cestách do mimoevropských zemí nemusí vždy 
odpovídat standardům a očekáváním evropských cestovatelů. 
Upozorňujeme na skutečnost, že nabídka aktivit a  služeb 
poskytovaných hotelem zdarma či za poplatek platí v  době 
vydání katalogu a  rozhodnutím hotelu se může v  průběhu 
sezóny změnit. Aktuální informace cestovní kancelář EXIM 
TOURS uvádí na www.eximtours.cz.
Upozorňujeme, že při sníženém obsazení hotelu (např. v ob-
dobí před sezónou/po sezóně), může dojít rozhodnutím ho-
telu k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný čas 
a zábavu. Rovněž strava může být z tohoto důvodu podávána 
místo formou bufetu ve formě servírované. Za hlavní sezonu 
je považován měsíc červenec a srpen (není-li uvedeno jinak).
11.2 Hygiena
Kulturní hygienické zvyklosti jsou v  cílových zemích odlišné 
od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem 
tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu 
prostředí.
11.3 Ubytování a doprava
Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v  katalogu. 
Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen 
i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nej-
sou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech 
turistických oblastech příležitostně dochází, bude poskytnuto 
ubytování v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. 
Upozorňujeme, že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi jed-
notlivými destinacemi. I v  komfortních hotelech jsou pokoje 
většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha po-
kojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Ve většině ubyto-
vacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že ně-
které v tuzemsku užívané vybavení hotelového pokoje chybí, 
jedná se zpravidla o vybavení, které není na rozdíl od našich 
zvyklostí podmíněno místní normou pro předmětnou kategorii 
ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany ho-
telu a cestovní kancelář EXIM TOURS na něj nemá vliv. Jedno-
lůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi 

malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvou-
lůžkovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžko-
vý pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací 
gauč, palanda nebo lehátko. Zahájením zájezdu se rozumí prv-
ní úkon vyplývající ze smlouvy o zájezdu, většinou odbavení 
u  přepážky letecké společnosti. Podle mezinárodních stan-
dardů musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 ho-
din (v některých případech již do 10.00 hodin), možnost na-
stěhování v den příjezdu je nejdříve po 14.00 hodině. Časný 
příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání poko-
je. Do celkového počtu nocí je započítána jedna noc v případě 
nočních letů i tehdy, je–li zákazník ubytován do 12.00 (poledne) 
následujícího dne. První a poslední den jsou určeny k přepravě 
a nejsou určeny k vlastní dovolené (v případě dálkových letů 
do destinací s  výrazným časovým posunem může doprava 
zasáhnout i do třetího dne zájezdu).
Délka pobytu na místě je přímo závislá na počtu uhrazených 
nocí, který je uvedený ve smlouvě. U kombinovaných a pozná-
vacích zájezdů je ubytování zajištěno v objednané kategorii dle 
momentální disponibility přímo na místě.
Rychle se rozvíjející cestovní ruch s  sebou přináší stavební 
činnost, na kterou nemá cestovní kancelář EXIM TOURS vliv. 
Stavební činnost se neomezuje pouze na mimo sezónní měsí-
ce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, 
nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. Velká 
část hotelů má celoroční provoz a tudíž zajištění údržby či re-
konstrukce nemůže být zajišťováno v období mimo provoz ho-
telu. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktu-
álnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických 
centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, 
restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. 
Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jed-
notlivými místnostmi.
11.4 Klimatizace/topení
Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uve-
deno v  popisu. V  mnoha případech je klimatizace ovládána 
centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela 
závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pou-
ze několik hodin denně nebo pouze v hlavní sezóně.
11.5 Stravování a nápoje
V  hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohace-
né o místní prvky. Převažuje zelenina a různé saláty. Způsob 
stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální 
(evropská) snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, 
másla a zavařeniny nebo sýra. Salám a vajíčka jsou výjimkou. 
Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou konzuma-
ci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména míst-
ním zvyklostem. Například obsahuje pečivo, kávu, čaj, džus, 
různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, 
to vše opět podle kategorie hotelu. V hotelech nižší a střed-
ní kategorie může být nabídka omezená pouze na některé 
z uvedených položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, 
střídavě obohaceno o sýr, salám nebo vejce). Večeře je buď 
menu s  obsluhou, výběr z  několika chodů a  saláty formou 
bufetu, nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět 
odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém ho-
telu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé 
hlavní jídlo. I v případě, kdy je snídaně a večeře podávána 
formou bufetu se může stát, že některá jídla jsou s částečnou 
obsluhou.
Nápoje nikde nejsou zahrnuty v  ceně, není-li uvedeno jinak 
– např. v hotelech s programem „all inclusive”. Rozsah, sorti-
ment, místa a doba čerpání programu „all inclusive”jsou určo-
vány vnitřními směrnicemi hotelu a budete s nimi seznámeni 
po příletu do vašeho hotelu. U ubytování s možností vlastního 
vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené 
většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které 
je k dispozici, se skládá pouze ze základního nádobí. Nemůže-
te tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na 
skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí 
na vaření nemusí být v dostatečném množství. Pokojový mini-
bar není součástí „all inclusive“. Bývá naplněn na základě po-
žadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či potraviny 
z minibaru podléhají přímé úhradě.
U každého zájezdu je uveden počet uhrazených noclehů. Po-
čtu noclehů odpovídá i nárok na stravování, přičemž některá 
strava může být nahrazena balíčkem či pozdní jednoduchou 
večeří. Stravování začíná a končí společně s ubytovacími služ-
bami, první stravu můžete tedy obdržet nejdříve po 14. hodině 
a poslední nejpozději ve 12.00 hodin. Současně upozorňujeme 
na skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce 
musí vždy čerpat shodný systém stravování.
11.6 Pláže
Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží 
z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných 
důvodů. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelů 
změnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek a slunečníků ni-
kde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, 
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že část hostů tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech. Údaje 
o vzdálenostech od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen 
orientační, zejména u rozsáhlých hotelových komplexů. Větši-
na pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy 
často hlučnému, obyvatelstvu.
11.7 Bazény
Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít 
v úvahu, že ne vždy je bazén vyhříván, tato skutečnost závisí 
především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je v popisu ho-
telu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuš-
těno pouze v určitém období – bazén nemusí být vyhříván po 
celé zimní období. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/fi l-
tračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén 
vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být 
bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a sluneč-
níků u bazénu neodpovídá nikde kapacitě hotelu. Rozhodnutí 
o  provozní době bazénu je zcela v  kompetenci ubytovacího 
zařízení.
11.8 Voda a elektrické napětí
Ve většině cílových zemí se nedoporučuje používat vodu z vo-
dovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům Vám doporučuje-
me zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech 
se solárním topením teče občas vlažná voda. V  některých 
zemích může docházet i  k  opakovaným (krátkodobým) vý-
padkům elektrické energie a v zásobování vodou. S  tím pak 
samozřejmě souvisí i  výpadek klimatizace. Elektrické napětí 
a elektrické zásuvky ne vždy odpovídají českým normám.
11.9 Hmyz
K  přímořským zemím patří i  všudypřítomný hmyz. Přes in-
tenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých 
obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje 
se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.
11.10 Víza a pasy
V  případě, že hostitelská země vyžaduje víza a  pokud je to 
sjednáno, zajišťuje víza cestovní kancelář EXIM TOURS pouze 
pro držitele pasu České republiky, a to po předložení dokumen-
tů požadovaných příslušným zastupitelským úřadem. Rozhod-
nutí o udělení víza není v kompetenci cestovní kanceláře EXIM 
TOURS, která udělení víza při jejím vyřizování nemůže garanto-
vat. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajis-
tit si sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného 
velvyslanectví nebo konzulátu. Veškeré náklady a  důsledky, 
které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákaz-
ník. Upozorňujeme, že většina států vyžaduje, aby cestovní pas 
byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země.
11.11 Mango Club
V  hotelech označených v  katalogu logem Mango Clubu jsou 
k dispozici česky nebo slovensky mluvící animátoři s nabídkou 
aktivit pro děti od 4 do 15 let. S podrobným programem akti-
vit se seznámíte v místě pobytu. Provoz klubu bude probíhat 
v období hlavní sezóny, není–li uvedeno jinak. Upozorňujeme 
na možnost změny provozního období klubu (např. z důvodu 
malé obsazenosti hotelu českými klienty).

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
EXIM TOURS informuje zákazníka, že v souladu s ustanovením 
§ 14 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném 
znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů Česká obchodní Inspekce na adrese Česká obchodní 
inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,
120 00 Praha 2, adr@coi.cz, https://adr.coi.cz.

13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
13.1 Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS zpracovává 
osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne EXIM TOURS 
v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě 
mezi zákazníkem a EXIM TOURS, jejím uzavřením a plněním, 
a dále osobní údaje, které EXIM TOURS shromáždí v souvislosti 
s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány 
budou zejména identifi kační a  kontaktní údaje zákazníka 
a  další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné 
v souvislosti s jejím plněním. 
13.2 Pokud zákazník sdělí EXIM TOURS informace týkající se 
jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy 
s  EXIM TOURS výslovně souhlasí s  tím, že EXIM TOURS bude 
takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. 13, 
konkrétně k účelům podle článku 13.6(a) a 13.6(b).
13.3 EXIM TOURS při zpracování osobních údajů zákazníků do-
držuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních úda-
jů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života 
zákazníků. 
13.4 Zákazník není podle žádného obecně závazného právního 
předpisu povinen poskytnout EXIM TOURS své osobní údaje; 

EXIM TOURS vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bez-
pečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání 
do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si 
objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi 
mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve 
vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle 
čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané 
třetí země příslušnému správci podle čl. 13.9 těchto podmínek. 
Uzavřením smlouvy s EXIM TOURS zákazník výslovně souhla-
sí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány 
i v  případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 
46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu 
předávaných osobních údajů. 
13.13 Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
celou řadu práv, včetně práva požadovat od EXIM TOURS přístup 
ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich 
opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18).
Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplat-
nit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených 
v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti provádě-
nému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osob-
ních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu:
peceozakazniky@exim.cz. 
13.14 Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje 
zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit 
se na EXIM TOURS s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude 
žádost zákazníka shledána oprávněnou, EXIM TOURS neprodle-
ně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka 
podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
13.15 Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy 
o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a EXIM 
TOURS, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, 
že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů 
uvedenými v tomto článku 13. V případě, že zákazník uzavírá 
smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn 
poskytnout EXIM TOURS její osobní údaje a že tato osoba byla 
seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů 
podle tohoto článku 13.

14. NEPLATNOST JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ
Je–li nebo stane–li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, 
těchto Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek nebo 
jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, ne-
platným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost 
ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy 
o  zájezdu, Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek 
nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1 Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na zájezdy pořádané 
cestovní kanceláří EXIM TOURS. Odchylná ujednání ve smlou-
vě o  zájezdu nebo ve zvláštních podmínkách přiložených ke 
smlouvě o  zájezdu mají přednost před zněním Všeobecných 
podmínek. 
15.2 Zákazník potvrzuje podpisem smlouvy o zájezdu, případ-
ně učiněním objednávky zájezdu (není–li smlouva o  zájezdu 
uzavřena písemnou formou), že jsou mu Všeobecné pod-
mínky, katalog cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s. s platným 
ceníkem (event. písemná dodatečná nabídka zájezdů) s uve-
dením hlavních charakteristických znaků ubytovacího místa, 
polohy, kategorie a stupně vybavenosti ubytování, Přepravní 
podmínky a případné zvláštní podmínky, které jsou nedílnou 
součástí smlouvy o zájezdu známy, rozumí jim, souhlasí s nimi 
a v plném rozsahu je přijímá. Veškeré údaje a pokyny obsažené 
v těchto listinách odpovídají informacím známým v době tisku 
a  EXIM TOURS si vyhrazuje právo jejich změny. Pokud dojde 
ke změnám uvedených skutečností, cestovní kancelář EXIM 
TOURS přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se 
změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o zá-
jezdu již uzavřených cestovní kancelář EXIM TOURS informuje 
zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách 
stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými 
podmínkami s důsledky z toho vyplývajícími. Cestovní kancelář 
EXIM TOURS si vyhrazuje právo na tiskové chyby.
Aktuální informace známé cestovní kanceláři EXIM TOURS jsou 
uvedeny na internetových stránkách www.eximtours.cz.

Přejeme vám šťastný výběr zájezdu 
z naší široké nabídky a prožití příjemné, 

ničím nerušené dovolené.

poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí 
osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva 
o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a EXIM 
TOURS. 
13.5 EXIM TOURS bude zpracovávat osobní údaje zákazníka 
automatizovaně v  rámci elektronické databáze i  manuálně 
v listinné podobě. 
13.6 Osobní údaje zákazníka bude EXIM TOURS zpracovávat 
pouze k následujícím účelům:
a)   poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících 

na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b)   ochrana práv a právem chráněných zájmů EXIM TOURS, ze-

jména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků EXIM 
TOURS na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; 

c)   dodržení právní povinnosti EXIM TOURS stanovené obecně 
závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 
c) GDPR (např. povinnost EXIM TOURS uchovávat daňové do-
klady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a

d)   marketingové a  obchodní účely na základě čl. 6 odst. 
1 písm. f) GDPR z  důvodu existence oprávněného zájmu 
EXIM TOURS. Zpracování pro marketingové a obchodní účely 
zahrnuje též zpracování osobních údajů zákazníka pro vydá-
ní a vedení zákaznické karty EXIM TOURS, která umožňuje 
čerpání věrnostních slev.

13.7 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která 
je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na 
výše uvedené:
a)   k účelu podle článku 13.6(a) budou osobní údaje zákazníků 

zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy o zá-
jezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a  EXIM 
TOURS;

b)   k  účelu podle článku 13.6(b) budou osobní údaje zpraco-
vávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po 
zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník 
v uvedené době zahájí proti EXIM TOURS soudní, správní či 
jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 
3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; 

c)   k  účelu podle článku 13.6(c) budou osobní údaje zpraco-
vávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti EXIM 
TOURS; a

d)   k účelu podle článku 13.6(d) budou osobní údaje zpracová-
vány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s tako-
vým zpracováním. 

13.8 Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalen-
dářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle člán-
ku 13.7, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel 
jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací 
osobního údaje se rozumí odstranění identifi kátorů (všech či 
některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nená-
vratně znemožněna jeho identifi kace. Zpracovávané informace 
v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter 
osobního údaje. 
13.9 Za účelem uvedeným v článku 13.6(a) bude EXIM TOURS 
v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím 
osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby 
nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito 
příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpra-
covávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. 
Zejména se jedná o následující kategorie příjemců:
a)   provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; 
b)   poskytovatel služeb letecké přepravy;
c)   pojišťovna spolupracující s EXIM TOURS, pokud byla se zá-

kazníkem sjednána služba cestovní pojištění;
d)   zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem 

sjednána služba zajištění víza;
e)    poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal 

(např. pronájem aut, rezervace parkování apod.). 
13.10 Osobní údaje zákazníka mohou být dále v  nezbytném 
rozsahu předávány zpracovateli, se kterým EXIM TOURS uzavřel 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o oso-
by odlišné od zaměstnanců EXIM TOURS, které zákazníkům po-
skytují delegátský servis, a obchodní zástupce EXIM TOURS. Na 
základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být osobní údaje 
zákazníka sdíleny v rámci skupiny EXIM, a to pro vnitřní admi-
nistrativní účely s odkazem na oprávněný zájem členů takové 
skupiny podle recitálu 48 GDPR. Skupinou EXIM se pro účely 
těchto VOP rozumí společnost EXIM HOLDING a.s. a její dceřiné 
společnosti v České republice i v zahraničí a dále společnost 
DER Touristik Group GmbH a  její dceřiné společnosti v  rámci 
Spolkové republiky Německo i v zahraničí. 
13.11 Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS může jeho 
osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci 
(např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stano-
vených obecně závaznými právními předpisy. 
13.12 Při zpracování osobních údajů podle č. 13.9 a 13.10 bude 
docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kte-
rých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. 
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Kontaktní in or ace  Značkov  prodejny
ZNA KOV  PRODEJNY

12x Praha

7 Arkády Pankrác – Na Pankráci 86, Praha 4 14000
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 241 093 250, 
eml.: arkady@exim.cz

7 OC DBK Budějovická – Budějovická 1667/64, 
Praha 4 14000, Po–Ne: 8.00–20.00, 
tel.: 241 093 278, eml.: budejovicka@exim.cz

Centrála Babákova – Babákova 2390/2, 
Praha 11 14800, Po–Pá: 9.00–18.00, 
tel.: 241 090 790, 
eml.: babakova@exim.cz

7 OC Galerie Butovice – Radlická 117, Praha 5 15000,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 241 093 247, 
eml.: butovice@exim.cz

7 Nákupní centrum Fénix – Freyova 945/35, 
Praha 9 19000, Po–Ne: 8.00–20.00, 
tel.: 241 093 295, eml.: fenix@exim.cz

Francouzská – Francouzská 30/172, Praha 2 12000, 
Po–Pá: 8.00–18.00,  tel.: 241 093 249, 
eml.: francouzska@exim.cz

7 OC Novodvorská Plaza – Novodvorská 1800, 
Praha 4 14200, Po–Ne: 9.00–21.00, 
tel.: 241 093 267, eml.: novodvorska@exim.cz

7 OC Nový Smíchov – Plzeňská 8, Praha 5 15000,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 241 093 245, 
eml.: andel@exim.cz

Palmovka – Zenklova 305/11, Praha 8 18000, 
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 241 093 285, eml.: palmovka@exim.cz

Revoluční – Revoluční 23, Praha 1 11000, 
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 241 093 244, eml.: revolucni@exim.cz

Václavské náměstí – Václavské nám. 64/807, 
Praha 1 11000, Po–Pá: 9.00–18.00, 
tel.: 241 093 246, eml.: vaclavak@exim.cz

7 OC Zličín – Homepark Zličín, 
Skandinávská 144/15a, Praha 5 15500, 
Po–Ne: 9.00–21.00, 
tel.: 241 093 248, eml.: zlicin@exim.cz

7 Centrum Krakov – Lodžská 850/6, Praha 8 18100
Po–Ne: 9.00–21.00, tel: 241 093 286, 
eml.: krakov@exim.cz

3x Brno

7 OC Avion Shopping Park – Skandinávská 2, 
Brno 61900, Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 519 799 006, 
eml.: brno.avion@exim.cz

7 OC Campus – Netroufalky 770/14, Brno 62500,
Po–Ne: 8.00–20.00, tel.: 519 799 009, 
eml.: brno.campus@exim.cz

OC Vaňkovka – Ve Vaňkovce 1/462, Brno 60200, 
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–20.00, 
tel.: 519 799 000, eml.: brno@exim.cz 

2x Ostrava

7 Forum Nová Karolina – Jantarová 3344/4, 
Ostrava 2 – Moravská Ostrava 70200,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 595 229 000, 
eml.: ostrava@exim.cz

7 AVION Shopping Park – Rudná 114, 
Ostrava – Zábřeh, 700 30, Po–Ne: 9.00–21.00, 
tel.: 595 229 044, eml.: ostrava.avion@exim.cz

7 Kolín OC Futurum – Rorejcova 906, 28002,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 311 909 093, 
eml.: kolin@exim.cz

Liberec – Soukenné náměstí 2a/669, 
46001, Po–Pá: 9.00–18.00, 
So: 9.00–12.00, tel.: 487 379 000, 
eml.: liberec@exim.cz

7 Liberec OC Nisa – České Mládeže 456, 46003,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 487 379 005, 
eml.: liberec.nisa@exim.cz

7 Mladá Boleslav Bondy centrum – Tř. Václava 
Klementa 1459, 29301, Po–Ne: 8.00–20.00,  
tel.: 311 909 096, eml.: boleslav@exim.cz

7 Olomouc OC Galerie Šantovka – Polská 1, 77900,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 581 580 380, 
eml.: olomouc@exim.cz

7 Opava OC Breda & Weinstein – U Fortny 49/10, 
74601, Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 595 229 070, 
eml.: opava@exim.cz

Pardubice – Třída Míru 97, 530 02,
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.00–12.00, 
tel.: 467 774 000, eml.: pardubice@exim.cz

Tábor – 9. května 620, 39002, 
Po–Pá: 8.00–17.30, So: 9.00–12.00, 
tel.: 389 779 005, eml.: tabor@exim.cz

7 Teplice – OC GALERIE Teplice – Nám. Svobody 
3316, 415 01, Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 477 759 004, 
eml.: teplice@exim.cz

Trutnov – Bulharská 59, 54101, 
Po–Pá: 8.30–17.00 So: 9.00–12.00, 
tel.: 499 979 975, eml.: trutnov@exim.cz

7 Zlín OC Čepkov – Tyršovo nábř. 5496, 76001, 
Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 572 779 000, 
eml.: zlin@exim.cz 

3x Plzeň
Plzeň – centrum – Jungmannova 6, 30101,
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 378 771 000, eml.: plzen@exim.cz

7 Hypermarket Globus – Chotíkov 385, 
Chotíkov u Plzně 33017,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 378 771 003, 
eml.: globus@exim.cz

7 OC Olympia – Písecká 972/1, Plzeň 32600,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 378 771 006, 
eml.: plzen.olympia@exim.cz

7 České Budějovice NC Géčko – České Vrbné 2360, 
37011, Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 389 779 000, 
eml.: budejovice@exim.cz

Děčín – Čs. Legií 204/13, 40502, 
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 477 759 000, eml.: decin@exim.cz

Frýdek Místek – 8. Pěšího pluku 2450, 73801,
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 595 229 059, eml.: fm@exim.cz

Havířov – Nám. Republiky 1521/1B, 73601, 
Po–Pá: 9.00–18.00, tel.: 595 229 055, 
eml.: havirov@exim.cz

Hradec Králové – S.K. Neumanna 489/11, 50002, 
Po–Pá: 8.30–17.30 So: 9.00–12.00, 
tel.: 499 979 970, eml.: hradec@exim.cz

7 Chomutov Hypermarket Globus – Černovická 5430, 
43003, Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 477 759 007, 
eml.: chomutov@exim.cz

Jihlava – Matky Boží 9, 58601, Po–Pá: 8.00–17.30, 
tel.: 564 570 370, eml.: jihlava@exim.cz

Karlovy Vary – Zeyerova 13, 36001, 
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 354 779 000, eml.: vary@exim.cz

7 Kladno – Central Kladno – Petra Bezruče 3388, 
27201, Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 311 909 090, 
eml.: kladno@exim.cz
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Kontaktní in or ace  E i  partneři
EXIM PARTNEŘI

Aš – Hlavní 2747, 35201

Benešov – Masarykovo náměstí 102, 25601

Beroun – Palackého 94 (pod horní bránou), 26601

Blansko – Svitavská 1, 67801

Blatná – Náměstí Míru 202, 38801

Boskovice – Růžové náměstí 2238/3, 68001

Brandýs Nad Labem – Masarykovo náměstí 1766, 25001

Břeclav – ul. 17. listopadu 48/28, 69002

Bučovice – Smetanova 432, 68501

Čelákovice – Masarykova 780, 25088

Červený Kostelec – Havlíčkova 654, 54941

Česká Lípa – Moskevská 81, 47001

Česká Třebová – Hýblova 1221, 56002

Český Brod – Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 28201

Český Krumlov – Tovární 197, 38101

Český Krumlov – Urbinská 183, 38101

Dobříš – Mírové nám. 203, 26301

Domažlice – Náměstí Míru 129, 34401

Dvůr Králové nad Labem - Palackého 106, 54401

Frýdek Místek – Nádražní 1100, 73801

Havlíčkův Brod – Dolní 227, 58002

Hlinsko v Čechách – Dvořákovo nábřeží 292, 53901

Hlučín – Mírové náměstí 5/5, 74801

Hodonín – Dolní Valy 15, 69501

Holešov – E. Beneše 59, 76901

Humpolec – Nerudova 185, 39601

Cheb – Svobody 564/31, 35002

Chotěboř – nám. T. G. Masaryka 321, 58301

Chrudim – Filištínská 28, 53701

Jablonec nad Nisou – Jiráskova 9, 46601

Jičín – Židovská 68, 50601

Jeseník – Palackého 1333/1a, 79001

Jindřichův Hradec – Náměstí Míru 174, 37701

Kadaň – Kpt. Jaroše 510, 43201

Karviná – Karola Sliwky 128/14, 73301

Klášterec nad Ohří – Petlerská 416, 43151

Klatovy – Náměstí Míru 64, 33901

Kopřivnice – Štefánikova 570, 74221

Kostelec nad Orlicí – Dukelských hrdinů 900, 51741 

Kouřim – Mírové náměstí 10, 28161

Kralupy nad Vltavou – Jungmannova 89, 27801

Krnov – Hlavní náměstí 20, 79401

Kroměříž – Farní 95, 76701

Ledeč nad Sázavou – Husovo nám. 139, 58401

Lipník nad Bečvou – 28. října 602, 75131

Litoměřice – Na Valech 2232/13, 41201

Louny – Žatecká 146, 44001

Lysá nad Labem – Masarykova 209/14, 28922

Mariánské Lázně – Hlavní pošta, Poštovní 160, 35301

Milevsko – Riegrova 145, 39901

Most – Radniční 1/2 (Pasáž U Lva), 43401

Nové Město na Moravě – Vratislavovo náměstí 122, 59231

Nové Strašecí – Čsl. Armády 172, 27101

Nový Jičín – K Nemocnici 210/3, 74101

Nymburk – Nerudova 697, 28802

Opočno – Kupkovo náměstí 135, 51773

Orlová – Masarykova tř. 1325, 73514

Ostrov – Hlavní tř. 982, 36301

Pelhřimov – Solní 57, 39301

Písek – Žižkova třída 282/39, 39701

Písek – Budovcova 105/4, 39701

Podbořany – Přátelství 411, 44101

Poděbrady – Havlíčkova 53, 29001

Prachatice – Zvolenská 30, 38301

Prostějov – Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 79601

Přerov – Žerotínovo náměstí 253/25, 75002

Příbram – Václavské náměstí 144, 26101

Rokycany – J. Knihy 177/I., 33701

Roudnice nad Labem – Alej 17. listopadu 812, 41301

Rousínov – Sušilovo náměstí 48, 68301

Rožnov Pod Radhoštěm – Palackého 2192, 75661

Říčany – 17. listopadu 243/15, 25101 

Sedlčany – Náměstí T. G. Masaryka 165, 26401

Semily – Riegrovo náměstí 55, 51301

Soběslav – Náměstí Republiky 57, 39201

Sokolov – Náměstí Budovatelů 1407, 35601

Stará Boleslav – Brandýs n. Labem
– Třebízského 1733, 25002

Strakonice – U Svaté Markéty 58, 38601

Sušice – Náměstí Svobody 6, 34201

Svitavy – Náměstí Míru 89, 56802

Štětí – Krátká 64, 41108

Šumperk – Hlavní třída 18, 78701

Tachov – Obch. centrum Kaskády, 
Zámecká 2111, 34701

Tanvald – Krkonošská 90, 46841

Třebíč – Karlovo náměstí 16/22, Černý dům, 67401

Třinec – Náměstí TGM 386, 73961

Týnec nad Sázavou – Jílovská 504, 25741

Uherské Hradiště – OD Centrum 
– Velehradská 1206, 68601

Ústí nad Labem – Klíšská 8, 40001

Valašské Meziříčí – Mostní 98/8, 75701

Velký Týnec – Olomouc, OC Olympia 
– Olomoucká 90, 77777

Velvary – Náměstí Krále Vladislava 112, 27324

Veselí nad Moravou – Masarykova 114, 69801

Vlašim – Riegrova 1828, 25801

Vodňany – A. Křížka 141, 38901

Vrchlabí – Krkonošská 203, 54301

Vsetín – náměstí Svobody 1321, 75501

Vysoké Mýto – Jiřího z Poděbrad 113/2, 56601

Vyškov – Masarykovo náměstí 390/42, 68201

Znojmo – Horní náměstí 10 (pasáž DUKY), 66902

WWW.EXIMTOURS.CZ
FACEBOOK.COM/EXIMTOURS
CALL CENTRUM 2   
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Mytí a čištění vozidla
Chcete během dovolené dopřát 
wellness nejen sobě, ale i svému vozu? 
Pokud si online zarezervujete místo 
v PC COMFORT alespoň na dva dny, 
máte možnost nechat si umýt svůj vůz 
v myčce, včetně čištění interiéru.

K letadlu bez čekání
Cestujete-li v rámci Schengenského 
prostoru, můžete využít službu FastTrack, 
která vám zajistí rychlý průchod 
bezpečnostní kontrolou na Terminálu 2. 

Parkování
Naše parkovací domy PA SMART
a PC COMFORT nabízejí hlídaná krytá 
stání, a to i pro majitele vozidel 
s pohony na LPG či CNG. Pokud před cestou 
vyžadujete maximální pohodlí, oceníte 
od září naše nové prémiové služby, kde 
vás kromě špičkového servisu naladí na 
cestu také příjemná hudba, denní tisk 
či odnos zavazadel.

Osvěžení před cestou
Navštivte naše letištní salonky. 
Na výběr máte ze tří salonků nacházejících 
se na obou terminálech. Využijte 
jejich pohodlí a komfort, all-inclusive 
občerstvení, TV, Wi-Fi, dětský koutek nebo 
sprchu.

Parkujte pár kroků od terminálu 
a začněte dovolenou bez starostí

Od 1. 6. 2019 platí nový 
�exi ceník — rezervujte dřív, 

plaťte méně.

O zavazadla postaráno
V naší nabídce naleznete i speciální 
službu individuálního odbavení včetně 
zavazadel. Vyřídíme vše za vás, zatímco 
vy se můžete občerstvit v salonku.

Více informací na www.prg.aero
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NA DOSAH

2019−2020

ZÁJEZDY PANAMA   KOSTARIKA   SENEGAL   KUBA   BRAZÍLIE   EMIRÁTY   
MAURICIUS   REUNION   INDIE   SRÍ LANKA   VIETNAM   KAMBODŽA 
LAOS   THAJSKO   TUNISKO   EGYPT   MEXIKO   KEŇA   TANZÁNIE   
ZANZIBAR   EKVADOR   GALAPÁGY   KOLUMBIE   JORDÁNSKO   
IZRAEL   MAROKO   LIBANON   ÍRÁN   ETIOPIE   NAMIBIE   NEPÁL   
TIBET   JIŽNÍ AFRIKA   MADAGASKAR   JIŽNÍ KOREA   JAPONSKO
INDONÉSIE   NOVÝ ZÉLAND   AUSTRÁLIE   CHILE   PERU   JAMAJKA 
VELIKONOČNÍ OSTROVY   USA   KANADA   EUROVÍKENDY

POZNÁVACÍ
*Podrobné podmínky pro uplatnění jsou 
uvedeny na úvodních stránkách katalogu.

sleva až

23 %*Katalog zájezdů
cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s. 

pro rok 2019–2020, 1. vydání

FACEBOOK.COM/EXIMTOURS
CALL CENTRUM 

255 787 787

WWW.EXIMTOURS.CZ

Další nabídku exotických destinací 
najdete v katalozích
V ZIMĚ K MOŘI a ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA

Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.
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Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.
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