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Vážení přátelé CK Cestovka Pohoda, 
představujeme Vám náš katalog zájezdů na rok 2020. I v další sezóně chceme udělat maximum pro Vaše pohodové ces-
tování a zážitky. S důvěrou se na nás můžete obrátit, i když v katalogu nenajdete přesně to, co byste chtěli. Sami nebo ve 
spolupráci s partnerskými cestovními kancelářemi jsme schopni splnit Vaše přání. Zájezdy na míru realizujeme již od šesti 
zájemců. Zorganizujeme akce pro firmy, školy, kluby seniorů, hendikepované a další kolektivy s tím, že zohledníme všechny 
specifické požadavky. Zajišťujeme předprodej vstupenek a zájezdů na kulturní i sportovní akce. 
Věříme, že i v roce 2020 budete s našimi službami spokojeni a těšíme se na Vás online u počítače, u telefonu nebo přímo 
v naší kanceláři v centru Českých Budějovic.
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JIŽNÍ ITÁLIE - Kalábrie (Capo Vaticano) + Liparské ostrovy
Romantické pobřeží Tyrhénského moře, průzračné moře, sopky, daleký italský jih – špička italské boty,  

prodloužený pobyt. 
   Program: 
1. den Odjezd v dopoledních hodinách po trase Praha (cca 

11.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. U červno-
vého termínu po trase Plzeň – Praha – Písek – České 
Budějovice. (Možnost přistoupit po trase po dohodě  
s CK.) Přejezd přes SRN a Rakousko do Itálie. 

2. den Kolem poledne příjezd do letoviska, odpoledne 
ubytování. Volný program. 

3. den Volno, pobyt u moře.  
4. den Volno, pobyt u moře. Pro zájemce polodenní auto-

busový výlet do malebného městečka TROPEA a na 
útesy Capo Vaticano. Tropea je jedno z nejnavště-
vovanějších měst Kalábrie, rozkládající se na rozhraní 
zálivu Sv. Eufemia a Gioia Tauro.  

5. den Volno, pobyt u moře. Pro zájemce celodenní autoka-
rový okruh Kalábrii (podél nejjižnějšího cípu Apenin-
ského poloostrova): mytická (v řeckých bájích mořská 
obluda) SKYLLA, REGGIO DI CALABRIA proslulé 
muzeum antiky, elegantní promenáda při Messinské 
úžině. Nejfotografovanější místo v Kalábrii – městečko 
duchů PENTEDATTILO, jehož jméno pochází z řeč-
tiny a znamená „pětiprstý“. Nad vesnicí se totiž tyčí 
podivný skalní útvar, který připomíná otevřenou ruku.  
Průjezd pobřežím COSTA GELSOMINI podél Jón-
ského moře do středověkého normanského města na 
vrcholku kopce GERACE, která zažila svůj největší roz-
květ za normanské vlády. Z této doby pochází největší 
církevní stavba v Kalábrii – zdejší katedrála. 

6. den Volno, pobyt u moře.  
7. den Volno, pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakulta-

tivní výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY známé svou 
sopečnou aktivitou. Sopka Vulcano doutná ještě dnes. 
Místní půda je prosycena podzemními plyny. V mís-
tech, kde vyvěrají na povrch, vznikají sirná bahenní je-
zírka. Koupel v nich má blahodárné účinky. Osvěžení 
přinese však i pobyt na černé či bílé sopečné pláži. 
Ještě však nesmíme opomenout návštěvu staroby-
lého města LIPARI – přístavního a obchodního centra 
ostrova Lipari s akropolí a barokními kostely. 

8. den Volno, pobyt u moře. Pro zájemce večerní fakulta-
tivní výlet lodí za erupcemi ostrova STROMBOLI, 
které leží na stejnojmenném ostrůvku Liparského 
(Eolského) souostroví severně od Sicílie a zvedá se 
do nadmořské výšky kolem 925 metrů. Sopečně 
aktivní není nejvyšší vrchol hory, ale krátery na se-
verozápadním úbočí nad svahem Sciara del 
Fuoco. Sopka je trvale činná i mezi obdobími zvý-
šené aktivity. Výtrysky lávy je v té době možné po-

zorovat dvakrát až třikrát za hodinu.  
9. den Volno, pobyt u moře. 
10. den V dopoledních hodinách vyklizení bungalovů, celo-

denní volno u moře a odjezd z letoviska v podvečer. 
11. den Návrat do ČR v podvečer.   
Ubytování: Areál bungalovů má sugestivní polohu na svahu 
nad mořem a je vystavěn v těsné blízkosti písečné pláže. 
Hostům jsou zdarma k dispozici lehátka a slunečníky i bazén. 
Rekreaci v oblasti Capo Vaticano doporučujeme klientům, 
kteří dávají přednost klidné dovolené v úchvatném prostředí 
před rušným letoviskem. Capo Vaticano najdete asi 13 km 
jižně od města Tropea. 
Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimati-
zací a minibarem, průvodce, 8x dvoulůžkové ubytování v 
kompletně vybavených bungalovech (s dvěma oddělenými 
ložnicemi) s příslušenstvím a s možností vaření, komplexní 
cestovní a zákonné pojištění.

Termín cena* 
11.06. – 21.06.2020 9.990,-Kč 
09.07. – 19.07.2020 10.990,-Kč 
03.09. – 13.09.2020 9.990,-Kč

Akce: Sleva 1.000,-Kč při koupi zájezdu do 30.04. 2020

 Ubytování  
v hotelu  

s polopenzí  
za příplatek.



Starobylé městečko Sárvár se může pochlubit velkým množ-
stvím historických památek (např. hrad Nadazdy).  
Ubytování: I. PENZION WOLF***, dvoulůžkové pokoje   
možností jedné přistýlky, které jsou vybaveny TV, rádiem, mi-
nibarem, vlastní koupelnou a WC. Klientům je k dispozici ka-
várna, restaurace, terasa, parkoviště. Snídaně jsou podávány 
v hotelové restauraci bufetovým způsobem, večeře servíro-
vané. V okolí jsou tenisové kurty, možnost pěších procházek 

po půvabném okolí. Vzdálenost k term. lázním cca 400 m.  
Cena zahrnuje: Ubytování na počet nocí a stravu a vstupy do 
termálních lázní dle typu pobytu. 
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (cca 1,5 €/os/den) a ces-
tovní pojištění.  
Na žádost Vám v CK nabídneme další balíčky včetně rodin-
ných. Termíny dle výběru.

ZÁPADNÍ MAĎARSKO - SÁRVÁR
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úby-
tek vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo

Balíčky cena 

Víkend se snídaní 2x nocleh se snídaní, 1x vstup do lázní 2.390,-Kč 

Víkend s polopenzí 2x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní 2.990,-Kč 

Superakční 3x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní 3.890,-Kč 

Aktivní odpočinek 3x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní, 3.990,-Kč 
sportovní masáž 

Možnost přistýlky na dotaz v CK. Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA.

Luxusní hotel je největším hotelovým komplexem  
propojeným s aquaparkem ve střední Evropě. Nachází se 
v  severní části maďarské metropole, Budapešti.  
Vybavení hotelu: restaurace k podávání jídel formou bu-
fetu, kavárna, bar v orientálních lázních, recepce, WIFI 
připojení k internetu zdarma, parkoviště zdarma, pod-
zemní garáže za poplatek (230 Kč/noc). 
Ubytování: dvoulůžkový pokoj Standard – možnost při-

stýlky pro 1 dítě do 14 let, Junior Suite – možnost při-
stýlky pro 1 dospělou osobu nebo pro maximálně 2 děti 
do 14 let, apartmánu pro 2-4 osoby (1 ložnice + obývací 
pokoj) – možnost přistýlky pro 1 dospělou osobu nebo 
pro maximálně 2 děti do 14 let, apartmán pro 4-6 osob 
(2 ložnice + obývací pokoj) – možnost přistýlky pro 1 do-
spělou osobu nebo pro 2 děti do 14 let, rodinný pokoj – 
2 dvoulůžkové pokoje propojené dveřmi, v každém pokoji 

SEVERNÍ MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ - hotel Aquaworld Resort**** 
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, chro-
nické nemoci dýchacího ústrojí, Bechtěrevova nemoc, zápal šlachové pochvy, bolesti v křížích, chronický 
zápal okolí ramenního kloubu, poruchy způsobené nesprávným držením těla, pooperační rehabilitace po ope-
racích kostí a kloubů, vyčerpanost, chronické poruchy krevního oběhu končetin, potíže související s nervovým 
systémem, regenerace v pokročilém věku

LÁZEŇSKÉ POBYTY VLASTNÍ DOPRAVOU
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AKCE 4 = 3 (5.1. – 28.6., 30.8. – 25.10., 8.11. – 20.12.)  
SLEVA 5% za včasný nákup při závazné objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50%) 60 dnů před nástupem (platí pro pobyty v ob-
dobí 1.1. – 28.6. a 30.8. – 20.12.). 
Poznámka: minimální délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE a slevy za včasný nákup se nevztahují na příplatky. Uvedené AKCE nelze kom-
binovat, to znamená, že nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8 = 6 atd.). /* Platí pouze při ubytování 2 dosp. 
osob + 2 dětí do 14 let ve 2 dvoulůžkových pokojích propojených dveřmi.

možnost 1 přistýlky pro dítě do 14 let.  
Vybavení pokojů: koupelna, WC, fén, župan, klimatizace, 
LCD SAT/TV, rádio, telefon, minibar, trezor. 
Stravování: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu. 
Fitness, wellness, sport: hosté mohou využívat orien-
tální lázně, wellness a fitness centrum hotelu (vnitřní a 
venkovní relaxační bazén, mandalový bazén, turecká 
parní lázeň hamam, finská sauna a parní kabina). Hosté 
mají také přímý vstup do Aquaworldu (17 vnitřních a 
venkovních bazénů, 180 m dlouhá horská řeka, 11 sklu-

zavek různých délek, bazén s umělým vlnobitím, bazén 
pro milovníky surfování, skokanská věž, svět sauny za 
poplatek a mnoho dalších atrakcí). 2 kurty na squash a 
otevřené tenisové kurty za poplatek.  
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, vstup do wel-
lness, fitness a lázeňského centra hotelu, neomezený 
vstup do Aquaworldu, zapůjčení županu, parkování na 
parkovišti u hotelu, připojení na internet, pobytovou taxu 
Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění 

AQUAWORLD 01.01. – 05.01.. 05.01. – 29.03. 29.03. – 28.06. 
RESORT BUDAPEST 28.06. – 30.08. 08.11. – 20.12. 30.08. – 08.11. 

20.12. – 01.01.2021  
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD  2 490,-Kč 1.990,-Kč 2.190,-Kč 
1 lůžk. pokoj STANDARD 3.790,-Kč 2.790,-Kč 3.190,-Kč 
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR  2.690,-Kč 2.290,-Kč 2.390,-Kč 
1 lůžk. pokoj SUPERIOR 3.990,-Kč 3.090,-Kč 3.590,-Kč 
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji JUNIOR SUITE 2.890,-Kč 2.390,-Kč 2.590,-Kč 
řádné l. v apartmánu pro 2-4 osoby 3.190,-Kč 2.690,-Kč 2.890,-Kč 
řádné l. v apartmánu pro 4-6 osob 2.090,-Kč 1.890,-Kč 1.950,-Kč 
řádné l. v rodinném pokoji pro 4-6 osob /* 1.990,-Kč 1.790,-Kč 1.890,-Kč 
přistýlka dítě do 7 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA 
přistýlka dítě 7-14 let 990,-Kč 990,-Kč 990,-Kč 
přistýlka osoba nad 14 let 1.650,-Kč 1.650,-Kč 1.650,-Kč 
příplatek za domácí zvíře / noc 400,-Kč 400,-Kč 400,-Kč 
příplatek za podzemní garáž / noc 230,-Kč 230,-Kč 230,-Kč 
příplatek za výhled na Budínské hory / pokoj / noc 250,-Kč 250,-Kč 250,-Kč 

POVINNÉ PŘÍPLATKY osoby nad 14 let / noc děti 7-14 let / noc 
Silvestrovský příplatek 31.12. 3.090,-Kč 2.190,-Kč 
Velikonoční příplatek pro noci 10.4., 11.4., 12.4., 13.4. 690,-Kč 345,-Kč 
Formule 1 pro noci 31.7., 1.8., 2.8., 3.8. 650,-Kč 320,-Kč
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ZÁPADNÍ MAĎARSKO – SÁRVÁR – hotel Park Inn****
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úby-
tek vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo
Program zájezdu se 4 noclehy: 
1. den Ráno odjezd z Č. Budějovic a Třeboně,  

příjezd do Sárváru, ubytování od 15.00 
hodin, koupání v termálním areálu, volný 
program, večeře. 

2.den - 4. den snídaně, koupání (8.00 - 22.00 hodin), 
volný program, večeře. 

5. den snídaně, koupání do 12.00 hodin, odjezd 
do ČR, návrat ve večerních hodinách. 

Ubytování: Starobylé městečko Sárvár se může poch-
lubit velkým množstvím historických památek (např. 
hrad Nadazdy). V prosinci 2002 zde otevřeli termální 
areál, který byl během roku 2010 modernizován a roz-
šířen. Celoročně otevřené bazény: vnější  a vnitřní  
zážitkový bazén (32-34°C), vnitřní léčivý bazén (37°C), 
vnitřní a vnější léčivý bazén (36°C), vnitřní léčivý bazén 
s tryskami, plavecký bazén,svět saun, rodinné centrum 
(jacuzzi, bazén s vlnobitím, 3 tobogány, dětský bazén, 
skluzavky).  

Hotel Park Inn**** je situován přímo u termálních lázní, 
s nimiž je propojen prosklenou chodbou – pro hosty ne-
omezený vstup. Centrum je vzdáleno 15 minut volnější 
pěší chůze. 
Vybavení hotelu: Restaurace, kavárna, lobby bar, kon-
ferenční prostory, dětský koutek, fitness, solárium, wel-
lness, kosmetika, kadeřnictví, vlastní parkoviště a 
podzemní garáže. 
Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, s vlastním soc. zařízením, SAT-TV, telefonem, 
fénem, minibarem, klimatizací, wifi připojením a většina 
pokojů s balkonem.  
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování 
s all inclusive formou bufetu, vstupné do termálních 
lázní vč. poskytnutí županu, služby průvodce a zákonné 
pojištění. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu 
(cca 1,70 € / noc / osoba nad 18 let - platba na místě). 

Termíny Osoba Dítě do 5,99 let Dítě 6 -13,99 let
22.04. - 26.04. 2020 9.790,- Kč 1.590,- Kč 6.490,- Kč 
14.05. - 17.05. 2020 7.950,- Kč 1.590,- Kč 5.410,- Kč 
12.06. - 15.06. 2020 7.790,- Kč 1.590,- Kč 5.390,- Kč 
09.09. - 13.09. 2020 9.790,- Kč 1.590,- Kč 6.490,- Kč 
17.10. - 20.10. 2020 7.790,- Kč 1.590,- Kč 5.390,- Kč 
04.11. - 08.11. 2020 9.790,- Kč 1.590,- Kč 6.490,- Kč 
Sleva za polopenzi: 200,- Kč / noc / osoba, 100,- Kč / noc / dítě 6 – 13,99 let. 
Sleva za přistýlku pro dospělou osobu: 250,- Kč / noc.
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ZÁPADNÍ MAĎARSKO - BÜKFÜRDŐ - hotel Répce Gold ****
Indikace: Nemoci pohybového ústrojí, osteoporóza, opotřebování chrupavky, vápenatění, zápal kloubů, revma, 
poúrazové stavy, terapie po ortopedických a neurologických operacích, vředové choroby, zažívací poruchy, 
gynekologické a urologické potíže

Program zájezdu se 4 noclehy: 
1. den Ráno odjezd z Č. Budějovic a Třeboně,  

příjezd do hotelu, ubytování od 14.00 hod., 
koupání v termálním areálu, volný pro-
gram, večeře. 

2.den - 4. den snídaně, koupání, volný program, večeře 
5. den snídaně, odjezd do ČR, návrat v odpo-

ledních hodinách. 
Ubytování: Bükfürdő jsou snad nejkrásnější a zároveň třetí 
největší lázně Maďarska. Termální léčivá voda s vysokým 
obsahem železa, vápníku, hořčíku, manganu, draslíku  
a sodíku vyvěrá z hloubky 1282m při teplotě 55°C.  
Ubytování v hotelu Répce Gold ****, který je s lázněmi spo-
jen krytou spojovací chodbou. Hotel se nachází v přímé blíz-
kosti termálního areálu a lze přejít rovnou do léčebných lázní 
krytou spojovací chodbou.  
Vybavení: Restaurace k podávání snídaně a večeře, lobby 
bar, dětský koutek, billiard, šipky, konferenční sál, posilovna, 
kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, solná komora, so-

lárium. V hotelové budově se nachází Wellness ostrov (pla-
vecký bazén, jacuzzi, sauna, whirpool, parní kabina).  
Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, s klimatizací, koupelnou, WC, TV, telefonem, mini-
barem, bezpečnostní schránkou, přípojkou na internet a 
balkonem (pouze pokoje s přistýlkou balkon nemají). 
Stravování: Polopenze, snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x - 4x ubytování s 
polopenzí formou bufetu, 0.25 l minerální vody k večeři, 3x 
-4x  neomezené vstupné do termálních lázní (v den odjezdu 
již vstup do termálních lázní není v ceně) a také vstup do 
zážitkové části lázní - zóna 2 (kromě světa sauny), využívání 
wellness ostrova hotelu (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, 
sauna, parní kabina), zapůjčení županu pouze pro dospělé, 
služby průvodce a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca  
2 € / noc / osoba nad 18 let - platba na místě), vstupné do 
světa sauny v termálních lázní cca 9,5 € /3 hod.

Termíny Osoba Přistýlka od 12 let Dítě 3 -11,99 let Dítě do 3 let 
13.02. - 16.02. 2020 6.450,- Kč 5.790,- Kč 4.390,- Kč 1.590,- Kč 
22.03. - 26.03. 2020 8.290,- Kč 6.990,- Kč 5.290,- Kč 1.590,- Kč 
26.03. - 29.03. 2020 6.890,- Kč 5.890,- Kč 4.590,- Kč 1.590,- Kč 
15.04. - 19.04. 2020 8.350,- Kč 7.090,- Kč 5.290,- Kč 1.590,- Kč 
22.04. - 26.04. 2020 8.350,- Kč 7.090,- Kč 5.290,- Kč 1.590,- Kč 
14.05. - 17.05. 2020 6.890,- Kč 5.890,- Kč 4.590,- Kč 1.590,- Kč 
11.06. - 14.06. 2020 6.890,- Kč 5.890,- Kč 4.590,- Kč 1.590,- Kč 
09.09. - 13.09. 2020 8.350,- Kč 7.090,- Kč 5.290,- Kč 1.590,- Kč 
10.10. - 14.10. 2020 8.350,- Kč 7.090,- Kč 5.290,- Kč 1.590,- Kč 
04.11. - 08.11. 2020 8.350,- Kč 7.090,- Kč 5.290,- Kč 1.590,- Kč 
21.11. - 24.11. 2020 6.890,- Kč 5.890,- Kč 4.590,- Kč 1.590,- Kč 
27.12. - 30.12. 2020 8.590,- Kč 6.490,- Kč 5.450,- Kč 1.590,- Kč 



LÁZEŇSKÉ POBYTY BUSEM

www.cestovkapohoda.cz8

MAĎARSKO – ZALAKAROS  
hotel  PARK INN**** 

Lázně nabízí léčivou vodu s nejvyšším obsahem fluoru mezi maďarskými jódovými a bromovými prameny. 
Voda v termálních bazénech s teplotou 34 – 38°C je vhodná pro léčbu nemocí pohybového ústrojí, pooperač-
ních stavů, rehabilitaci, revmatizmu, deformity, lumbága, úbytku vápníku a při gynekologických potížích. 
Lázně také nabízí zábavní komplex krytých i venkovních bazénů s neléčivou vodou, kde jsou vířivky, tobogány, 
sauna a solárium.
Program zájezdu se 4 noclehy: 
1. den Odjezd z Českých Budějovic a Třeboně, pří-

jezd do hotelu, ubytování od 15.00 hod., kou-
pání v termálních bazénech, volný program. 

2.den - 4. den Koupání a relaxace (6.30–19.00 hod.), 
volný program. Fakultativně možnost náv-
štěvy vinného sklepa (czárdy) s degustací 
vín a procházka na místní rozhlednu. 

5. den Dopoledne možnost koupání (hotel Park 
Inn vstupné v ceně). Odjezd do Č. Budě-
jovic cca ve 12 hodin, cestou domů 
možnost nákupů. Příjezd do Č. Budějo-
vic ve večerních hodinách. 

Vybavení hotelu: HOTEL PARK INN**** , nově otevřen 
v r. 2017, je s lázněmi propojen krytou chodbou a dis-

ponuje pokoji s balkonem, s vlastním sociálním zaříze-
ním, klimatizací, WC, TV, trezorem a minibarem.  
Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, s klimatizací, koupelnou, WC, TV, telefonem, 
fénem, minibarem a balkonem. 
Stravování: V hotelové restauraci je polopenze podá-
vána formou bohatého bufetu. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x - 4x ubytování 
v hotelu s polopenzí, 3x -4x vstupné do termálních lázní 
Granit a zážitkové části (klienti Park Innu mohou do lázní 
zdarma i v den odjezdu), zapůjčení županu, služby prů-
vodce. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu 
(cca 1,80 €/ noc).

Termíny Osoba Přistýlka Dítě 6 -17,99 let Dítě do 6 let 
07.05. - 10.05. 2020 7.290,- Kč 6.190,- Kč 5.390,- Kč 1.790,- Kč 
04.06. - 07.06. 2020 6.390,- Kč 5.890,- Kč 5.150,- Kč 1.790,- Kč 
03.09. - 06.09. 2020 6.390,- Kč 5.890,- Kč 5.150,- Kč 1.790,- Kč 
24.10. - 28.10. 2020 8.890,- Kč 7.390,- Kč 6.390,- Kč 1.790,- Kč 
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NĚMECKO – BAVORSKO -  BAD FÜSSING 
Indikace: Osteoporóza, poruchy krevního oběhu, bolesti páteře, revma, gynekologické a urologické potíže

Program: 
1. den Ráno odjezd z Českých Budějovic, Netolic a 

Prachatic. Prohlídka historického města Pasov 
(možnost nákupu v OD Aldi), ubytování v ho-
telu. Odpoledne návštěva lázní Europa Therme 
nebo Therme Eins (5 hodin), večeře. 

2.den  Celodenní návštěva termálních lázní  
Johannesbad. Večer návrat domů. 

Bad Füssing jsou největší německé lázně. Nachází se na  
východě Bavorska, asi 30 km od historického města Pasov. 
V Bad Füssingu jsou troje lázně: Therme Eins (11 vnitřních 
a venkovních bazénů s teplotou 27 - 42°C), Europa Therme 
(12 vnitřních a venkovních bazénů s teplotou 27 - 40°C + 
proudící termální kanál) a Johannesbad (13 vnitřních a ven-

kovních bazénů s teplo-
tou 27 - 39°C).  
Hotel *** se nachází cca 
100 - 500 m od termál-
ního koupaliště. Jedno- 
až třílůžkové pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, fén, 
lednici, TV, balkon. Snídaně je podávána formou bufetu, ve-
čeře je servírovaná. 
Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu s polopenzí nebo sní-
daní, dopravu autobusem, vstupné do termálních lázní, prů-
vodce a zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (2,40 €/ osoba / noc, platí 
se na místě) a cestovní pojištění.

Termín Osoba s polopenzí Osoba se snídaní 
14.03. – 15.03. 2020 2.590,-Kč 2.190,-Kč 
14.11. – 15.11. 2020 2.590,-Kč 2.190,-Kč 

JEDNODENNÍ KOUPACÍ ZÁJEZDY

NĚMECKO – TROPICKÉ OSTROVY u Berlína
Program: Celodenní pobyt v aquaparku, který vyrostl  
v obrovské hale, kde se před sto lety vyráběly vzducholodě 
Zeppelin. Tropické ostrovy jsou největším krytým vodním 
světem v Evropě a vy si pod palmami budete užívat, jako 
byste se přenesli na pobřeží exotického ostrova Bali.  
Najednou se ocitnete v tropickém pralese a na písečných 

plážích jižních moří. Bazény mají plochu až 4tisíce metrů 
čtverečních. V areálu jsou desetitisíce tropických rostlin  
a nechybí mu ani největší německý tobogán.   
Odjezd: ve 23.30 hod 
České Budějovice – 
Mariánské náměstí – 
stanoviště MHD, návrat  
v pozdních večerních 
hodinách. 
Doplatek za saunu: 
cca 6 €/ osoba

Termín                                                                     Cena 
05.07. - 06.07., 27.09. – 28.09. 2020 1.000,- Kč/os 

800,-Kč/dítě do 11 let

+ Cena vstupného do Tropického os. 30 €/os. 
+ Cena vstupného do Tropického os. 25 € děti od 6 - 10,99 let . 
(platba předem v CK)

NĚMECKO / LÁZNĚ RUPERTUS THERME SE SALCBURKEM
Program: Prohlídka historic-
kého Salcburku s průvodcem 
(v prosinci navíc návštěva  
adventních trhů). Odpoledne 
návštěva termálních lázní  
Rupertus Therme v Bad  

Reichenhallu (4 hod.). Přírodní alpská sůl s mimořádně vyso-
kým obsahem minerálních látek proudí z fyziologického roztoku 
přímo do bazénů a parních lázní. Sůl působí různými způsoby 
na organismus: zabraňuje nachlazení, vyživuje suchou pokožku, 

uvolňuje svaly a klouby. Teplota vody je 33° C až 35° C. Lázně 
jsou obklopeny jedinečnou přírodní scenéríí hor. 
Odjezd:  v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, ná-
vrat v nočních hodinách

Termín                                             cena včetně vstupu 
18.04., 05.12. 2020    1.250,- Kč /os. 

dítě 7 - 15,99 let 1.170,- Kč

včetně vstupu do termálů (sauny za příplatek 8 €, vstup  
povolen od 16 let)
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RAKOUSKO - THERME GEINBERG (termály s Karibskou lagunou) 
Program: Večerní koupání od cca 17.00 do cca 22.00 
hod. Pobyt v lázních Geinberg nabízí regeneraci a odpo-
činek po celý rok. Využijete kryté i venkovní bazény 
(3.000 m2 vodní plochy) s termální vodou o teplotě  
26 - 36° Celsia, vířivky, vodní masáže, sportovní 
bazén….. Lázně lákají i na KARIBSKOU LAGUNU se  
slanou vodou (3% soli ve vodě – vhodné i pro osoby tr-
pící kožními nemocemi), palmami a mořským břehem s 

bílým pískem, odpočinkové místnosti. Sauna za  
příplatek cca 10 €. 
Odjezd: ve 12.30 hod České Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD, návrat v cca 1.00 v noci.

Termín cena  
21.03., 18.04., 10.10., 14.11. 2020 790,- Kč* 

 dítě do 15 let 720,- Kč*

RAKOUSKO - Vodní park AQUAPULCO - Bad Schallerbach
Program: Svět pirátů, 5D Kino 
AquapleX (v plavkách a s brý-
lemi 3-D se posadíte na pohyb-
livé sedačky, cca 6 EUR). 
Captain Splash je největším zá-
bavným vodním parkem v Ra-
kousku - vodní atrakce, 4 
skluzavky, „splash“ z pirátské 

hlavy, pojímající 3000 l vody, Baby-Bay – ostrov s palmami a 
vybavením pro lezení a šplhání pro nejmenší, malé potůčky, 
malé skluzavky a vodní atrakce. Pirátská zátoka s vlnobitím, pi-
rátskou jeskyní a plovoucími ostrovy, 6 m vysoký „fanny splash“ 
se 2 skluzavkami a největším vodopádem... 
Odjezd: v 07.00 hod - České Budějovice – Mariánské náměstí, 
návrat ve večerních hodinách 
Vstupy AQUAPULCO z roku 2019: 9 € / do 5ti let, 23 € / 6 - 15 
let, 27,50 € / nad 16 let 
Vstupy AQUAPULCO + TROPICANA (termální laguna): 28 € / 
6 - 15 let, 37 €/ nad 16 let

NĚMECKO - BAD FÜSSING (termální léčebná voda ze sirného zřídla) 
Therme Eins, Europa Therme

Program: Výlet do největších německých termál-
ních lázní (4.500 m2). Kryté i otevřené bazény s ter-
mální vodou o teplotě 23-44°Celsia, vířivky, příjemné 
vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny 
(suché sauny za příplatek cca 9,50 €), odpočinkové 
místnosti. Léčebná voda velmi příznivě působí na 
revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění 
kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v lázních je 5 
hodin. Při cestě tam krátká zastávka v nákupním stře-
disku Aldi.  
Termíny sobotního denního koupání: 04.01., 11.01., 18.01., 
25.01., 01.02., 08.02., 15.02., 22.02., 29.02., 07.03., 14.03., 
21.03., 28.03., 04.04., 11.04., 18.04., 25.04., 02.05., 09.05., 
16.05., 03.10.*, 10.10., 17.10., 24.10., 28.10.(středa), 
31.10.,07.11., 14.11., 21.11., 28.11., 05.12., 12.12., 19.12., 
27.12. 2020 (neděle) 
Odjezd: v 7.00 hod. – České Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD, návrat cca ve 20.00 hod. 

Termíny pátečního večerního koupání - lázně II.: 24.01., 
14.02., 06.03., 27.03., 03.04.,17.04., 08.05., 16.10., 13.11., 
04.12. 2020 
Odjezd: ve 12.30 hod. – České Budějovice – Mariánské ná-
městí, návrat cca v 01.00 hodin 
Cena: 690,- Kč / dosp. osoba - vč. vstupu do lázní I 
nebo do lázní II.

* (včetně vstupu do lázní)

Termín cena pobyt na cca 7 hodin 
08.05., 28.10., 17.11. 2020                        460,- Kč

JEDNODENNÍ KOUPACÍ ZÁJEZDY
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JEDNODENNÍ KOUPACÍ ZÁJEZDY

ITÁLIE - Jaderské moře - CAORLE (pozvolné písčité pláže)
Termíny: 26.06. - 28.06., 03.07. - 05.07., 10.07. - 12.07., 
17.07. - 19.07., 24.07. - 26.07., 31.07. - 02.08.,  
07.08. - 09.08., 14.08. - 16.08., 21.08. - 23.08.,  
28.08 - 30.08., 04.09. - 06.09. 2020 
Cena: 1.100,-Kč (cena zahrnuje pouze dopravu busem) 
Program: Odjezd z Českých Budějovic v pátek večer, 
ráno příjezd do Caorle, možnost návštěvy sobotních 
trhů. Po celodenním koupání (popř.po procházce  
příjemným přímořským letoviskem Caorle) noční pře-

jezd do Českých Bu-
dějovic. 
Odjezd: ve 23.00 
hodin – České Budě-
jovice - Mariánské 
náměstí, návrat v ne-
děli ráno.

CHORVATSKO – Jaderské moře – POREČ nebo SLOVINSKO – IZOLA
Termíny: 10.07. - 12.07., 17.07. - 19.07., 24.07. - 26.07., 
31.07. - 02.08., 07.08. - 09.08., 14.08. - 16.08.,  
21.08. - 23.08., 28.08 - 30.08. 2020 
Cena: 1.200,-Kč (cena zahrnuje pouze dopravu autobusem) 
Program: Odjezd v pátek večer, ráno příjezd k moři, po 
celodenním koupání noční přejezd do Č.Budějovic. 
Odjezd: ve 22.00 hodin – České Budějovice -  
Mariánské náměstí, návrat v neděli ráno

NĚMECKO - BAD GRIESBACH
Léčivá minerální voda v Bad Griesbachu prýští z hloubky 
1.522 m a je vhodná jak pro relaxaci, tak i pro zlepšení zdra-
votního stavu. Velký lázeňský komplex s 13 termálními ba-
zény s teplotou vody od 18 do 37°C se rozkládá na vodní 
ploše cca 1 600 m2. Navštívit můžete turecké lázně zvané-
Hamam, parní saunu s různou intenzitou a vůní. Osvěžit se 
můžete i v bazénku nebo si můžete objednat pěnovou masáž 
od pravého Turka. Nakonec si v zapůjčeném županu vy-
chutnáte silný čaj a ovoce v místnosti určené pro relaxaci. 

Odjezd: v 7.00 hod. –Č. Budě-
jovice – Mariánské náměstí,  
návrat cca ve 20.00 hodin. 
Možné doplatky: Turecká 
lázeň „Hamam“ (svět orientu, 
relaxace všemi smysly) - do-
platek cca 15,40 € (nutnost 
objednávky předem). Sauna 
pur (vynikající zaž́itek ze sau-
nování) doplatek cca 8 €. 
Solná jeskyně cca 10 € (45 
minut) 

Termín cena vč. vstupu do lázní na 5 hodin 
02.05., 17.10., 21.11. 2020        730,- Kč

NĚMECKO - BAD FŰSSING - JOHANNESBAD (lázně III.)
Program: Výlet do největších lázní v Bad Füssing. Kryté i ote-
vřené bazény s termální vodou o teplotě 27-42°Celsia, vířivky, 
příjemné vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny (suché 
sauny za příplatek cca 9,- €), odpočinkové místnosti. Léčebná 
voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění, na ar-
trózu a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v láz-
ních je 6 hodin (večerní koupání na 4 hodiny včetně využití 
saun). Saunový svět a ledová jeskyně jsou za příplatek 4 €. Při 
cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi.  
Termíny sobotního denního koupání: 18.01., 15.02., 14.03., 
18.04., 09.05., 17.10., 14.11., 27.12. 2020 
Cena: 720,- Kč / dosp. osoba - včetně vstupu do lázní na 6 
hodin, 630,- Kč / děti a mládež do 14 let - včetně vstupu do 
lázní na 6 hodin 

Odjezd: v 7.00 hod. – České Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD, návrat cca ve 21.00 hod.
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Program: 
1.den Ráno odjezd z Prahy a Českých Budějovic. Přejezd 

do výstavného bavorského města PASOV. Dopo-
ledne prohlídka historického centra (barokní kate-
drála), které se rozprostírá na soutoku Dunaje s 
Innem a Ilzem. Atmosféra vánočních trhů v Pa-
sově.  Odpoledne možnost koupání v termálních 
lázních JOHANNESBAD v Bad Füssingu. Večeře a 
nocleh v hotelu.  

2.den Po snídani přejezd do historického města ŘEZNO 
(Regensburg) na řece Dunaj. Prohlídka historic-
kého centra s antickými a středověkými památkami 
(nejstarší most ve střední Evropě, gotická kate-
drála). Atmosféra adventních trhů v Řezně. Odpo-
ledne koupání v lázních EUROPA THERME v Bad 
Füssingu. Zastávka v obchodním domě ALDI na 
výhodné nákupy. Večeře a nocleh na hotelu.  

3.den Po snídani přejezd do Rakouska. Dopoledne 
program u působivého alpského jezera WOLF-
GANGSEE. Prohlídka městečka SANKT WOLF-
GANG s atraktivními vánočními trhy. Zastávka v 
historickém lázeňském městě BAD ISCHL. Od-
poledne koupání v termálních lázních se slanou 
vodou Karibská laguna v THERME GEINBERG. 
V pozdních večerních hodinách návrat do Prahy. 

Lázně: 
1. JOHANNESBAD jsou největším lázeňským areálem v 
Bad Füssingu. Kryté i otevřené bazény mají teplotu 27 – 
42 stupňů Celsia. K dispozici jsou dále vířivky, příjemné 

vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny a od-
počinkové místnosti. Termální voda velmi příznivě pů-
sobí na revmatická onemocnění, artrózu a onemocnění 
kloubů, kyčlí, na bolesti páteře.  
2. EUROPA THERME – největší německé lázně. Kryté i 
otevřené bazény mají teplotu 23 – 44 stupňů Celsia. K 
dispozici jsou umělá termální řeka, dále vířivky, příjemné 
vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny a od-
počinkové místnosti. Termální voda velmi příznivě pů-
sobí na revmatická onemocnění, artrózu a onemocnění 
kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. 
3. THERME GEINBERG – atraktivní rakouské lázně. 
Kryté i otevřené bazény mají teplotu 26 – 36 stupňů Cel-
sia. K dispozici jsou vířivky, vodní masáže i sauny. Lázně 
lákají na Karibskou lagunu se slanou vodou, palmami a 
bílým pískem evokujícím tropy. Slaná voda působí po-
zitivně na kožní nemoci.    
Ubytování: 2x nocleh s polopenzí ve dvoulůžkových poko-
jích (s vlastním příslušenstvím, TV a fénem) v hotelu*** v 
blízkosti Bad Füssingu. Snídaně jsou formou kontinentál-
ního bufetu, večeře servírované. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj činí 1.500,- Kč. 
Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu***, 2x polopenzi, po-
bytovou taxu, dopravu klimatizovaným busem s WC, prů-
vodce, komplexní a zákonné pojištění. 
Cena zahrnuje: Vstupy (cca 50 €)

TERMÁLNÍ LÁZNĚ a ADVENTNÍ TRHY Bavorska a Rakouska  
Každý den nejdříve atmosféra vánočních trhů a pak koupání v největších německých termálních lázních 

nebo v rakouské Karibské laguně

Termín cena  
08.12. – 10.12. 2020   4.990,- Kč

Akce: při zakoupení do 31.5. 2020 SLEVA 300,- Kč

hotel  
s polopenzí
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Program: 
1.den Ráno odjezd z Prahy. Přejezd do Bavorska.  

Program v nejznámějším německém alpském 
středisku, dějišti olympijských her –  
GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Možnost vý-
jezdu nejstrmější lanovkou na světě na nejvyšší 
horu Německa – ZUGSPITZE (2.966 m). Večer 
přejezd do Rakouska. Nocleh a večeře v hotelu 
ve vesnici Maria Alm, mezi střediskem Zell am 
See a horou Hochkönig.  

2.den Po snídani vyhlídková jízda v masívu Vysokých 
Taur po GROSSGLOCKNER HOCHALPEN-
STRASSE – jedné z nejatraktivnějších alpských sil-
nic – pod nejvyšší horu Rakouska (Grossglockner 
3.797 m), zastávky na vyhlídkách Edelweissspitze 
(panorama 33 vrcholů s výškou přes 3.000 m) a 
Franz Josefs Höhe – vyhlídky na ledovec Pasterze 
a na Grossglockner, pozorování svišťů. Odpoledne 
prohlídka malebného horského městečka ZELL AM 
SEE na břehu jezera Zeller See. Možnost projížďky 
lodí po jezeře s výhledy na okolní alpské štíty. Ná-
vrat na večeři a nocleh do hotelu. 

3.den Po snídani přejezd do horského střediska KA-
PRUN a poté cesta k nejvýše položeným pře-
hradním nádržím v Evropě. Autobusem a šikmým 
výtahem výjezd do výšky 2.036 m a prohlídka ka-
prunské elektrárny. Odpoledne výjezd lanovkou 
na ledovec a vrchol KITZSTEINHORN ve výšce 
3.029 m s výhledy na štíty Vysokých Taur. Návrat 
na večeři a nocleh do hotelu.  

4.den Po snídani přejezd do německého Berchtesga-
denského národního parku: výjezd vysokohor-
skou silnicí a následně výtahem do proslulého 
Hitlerova „ORLÍHO HNÍZDA“ na hoře Kehlstein 
(1.834 m) – vyhlídka na alpské štíty. Poté pro-
hlídka horského městečka BERCHTESGADEN a 

lodní výlet po jezeře KÖNIGSEE s výhledy na 
masív Watzmann (2.713 m), druhý nejvyšší 
vrchol Německa. Návrat na večeři a nocleh do 
hotelu.   

5.den Po snídani odjezd do údolí GLEMMTAL s 
úchvatným panoramatem Vysokých Taur. Do-
poledne návštěva největšího lanového centra v 
Rakousku a přechod 200 m dlouhého visutého 
mostu Golden Gate Bridge s návaznou stezkou 
v korunách stromů. Odpoledne procházka podél 
vodopádů v TALSCHLUSS. Zastávka v horském 
středisku SAALBACH. Návrat na večeři a noc-
leh do hotelu.   

6.den Po snídani přejezd do Bavorských Alp a lanov-
kou výjezd na vrchol WENDELSTEIN (1.838 m) 
s panoramatickým výhledem. Návštěva nejvýše 
položeného kostela v Německu. Odpoledne od-
jezd do ČR. Večer návrat do Prahy. 

Ubytování: 5x nocleh s polopenzí ve dvoulůžkových poko-
jích (s vlastním příslušenstvím, TV a fénem) v hotelu*** 
Gasthof Almerwirt v obci Maria Alm v rakouské spolkové 
zemi Solnohradsko. Maria Alm leží mezi známým alpským 
střediskem Zell am See a masívem Hochkönig (2.941m), 
nejvyšším vrcholkem Berchtesgadenských Alp. Hotel dává 
k dispozici saunu i krytý bazén. Snídaně jsou formou kon-
tinentálního bufetu, večeře servírované. Příplatek za jedno-
lůžkový pokoj činí 4.000,- Kč. 
Cena zahrnuje: 5x ubytování v horském penzionu***, 
5x polopenzi, pobytovou taxu, dopravu klimatizovaným 
busem s WC, průvodce, komplexní a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Vstupy a lanovky (cca 220 €)

NEJVYŠŠÍ VRCHOLKY RAKOUSKA A NĚMECKA  
Nejstrmější lanovka na světě, nejvyšší hory, horská městečka, ledovce, alpská jezera, nejvyhlášenější 

alpské vyhlídky, lanový visutý most, vodopády, ubytování ve stylovém horském hotelu, polopenze v ceně

Termín cena  
07.09. – 12.09. 2020   9.990,- Kč

Akce: při zakoupení do 31.1. 2020 SLEVA 500,- Kč

polopenze  
a komplexní  

pojištění  
v ceně
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Program: 
1.den Večer odjezd z Českých Budějovic, přejezd přes Ra-

kousko do Švýcarska. 
2.den Turistika pro každého v oblasti horského střediska 

Zermatt, vyberete si mezi pohodovou pěší túrou 
pod Matterhornem nebo vyjedete ozubnicovou 
tratí do stanice Gornergat (3.089 mn.m.) nebo s 
průvodcem dojdete do stanice lanovky Furi a odtud 
vyjedete do nejvýše položené stanice lanovky v Ev-
ropě na vrcholku hory Klein Matterhorn (3.883 m 
n.m.). Ubytování v horském středisku Täsch. 

3.den Přejezd autobusem proti proudu řeky Rhôny, 
která vytéká z nejdelšího alpského ledovce 
Aletsch. Z vesničky Fiesch (1.049 m n.m.) vý-
jezd lanovkou na Fiescheralp (2.212 m n.m.). V 
případě krásných výhledů možnost výjezdu až 
k Eggishorn do 2.850 m n.m. Sjezd zpět a vý-
jezd přes Bettmersee (2.006 m.n.m.) do Bett-
meralp (1.950 m n.m.). Pěšky výstup na 
Riederalp (1.925 m n.m.). Zde se nachází nej-
výše položené golfové hřiště ve Švýcarsku. Dolů 
do údolí sjezd lanovkou do vesničky Mörel (759 
m n.m.). Možnost nákupu švýcarských sýrů v 
místní sýrárně. Návrat na ubytování. 

4.den Ráno přejezd do Sass Fee – lanovkou vyjedeme 
na Felskinn do výšky 3.000 m.n.m., odtud cesta 
podzemní dráhou Metro Alpin, která je nejvýše 
položeným metrem na světě, do ledovcového 

areálu Mittelallalin (3.500 m n. m.). Z nejvýše 
položené otáčivé restaurace na světě panorama 
horských velikánů sahajících od Allalinu a 
Weisshornu až po masivJungfrau. Možnost 
návštěvy největší umělé ledovcové jeskyně na 
světě – Ice Pavillion ( 5.500 m2). Sjezd metrem 
zpět do Feldskinu, kde je možné projít se k 
chatě Britaniahütte (3.030 m n. m.), případně 
pokračovat až k horní stanici lanovky Plattjen 
(2.570 m n.m.) a dolů sjet lanovkoudo Saas 
Fee. Večer návrat na ubytování. 

5.den Ráno výjezd autobusem do průsmyku Grimsel-
pass (2160 m), po cestě zastávka a přechod vi-
sutého mostu Goms mezi osadami Fürgangen - 
Mühlebach, soutěska Aareschlucht, v podve-
čer prohlídka města Luzern - procházka po Ka-
plovém dřevěném mostě. Odjezd do ČR. 

6.den V ranních hodinách příjezd do Českých Budějovic. 
Cena zahrnuje: 3x ubytování v turistickém hotelu 
(vlastní soc.zařízení), 3x snídani, dopravu klimatizova-
ným busem,  průvodce a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: 3x večeře (za příplatek 1.150,- Kč), 
vstupy a lanovky (cca 70 – 200 CHF) a cestovní pojištění.

ŠVÝCARSKO - Walliské Alpy 
Turistika pod Matterhornem, ledovec, nejvýše položená otáčivá restaurace i lanovka, alpské vyhlídky, 

slavná horská městečka, soutěsky, nenáročné horské túry

Termín cena  
20.08. – 25.08. 2020  8.990,- Kč / osoba 
 11.250,- Kč / jednolůžkový pokoj

Akce: Při zakoupení zájezdu do 27.01.2020 sleva 200,- Kč 
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Program: 
1.den Večer odjezd z Prahy, Berouna, Rokycan a 

Plzně.Noční přejezd do Itálie. 
2.den Ráno příjezd do benátského přístavu Punta 

Sabbioni. Dopoledne prohlídka Benátek, orga-
nizovaná procházka městem (Ponte Rialto, trž-
nice, náměstí Svatého Marka, Dóžecí palác). 
Odpoledne volno (návštěva některého z muzeí). 
Večer ubytování v blízkosti Benátek. 

3.den Projížďka po ostrovech v benátské laguně: Burano, 
Murano. Odpoledne volný program v Benátkách 
(muzea, Kampanila, v termínu karnevalu přehlídka 
masek). Večer odjezd. Noční přejezd do ČR. 

4.den Ráno návrat domů. 
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí v hotelu ***, 
dopravu klimatizovaným busem, průvodce, komplexní 
cestovní pojištění a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Lodní výlety a vstupy.  
*Odjezd navíc z Písku a Českých Budějovic

BENÁTKY a ostrovy v laguně
Karneval,  město na více než stovce ostrůvků, krajková gotika, romantický víkend, ubytování u moře, polopenze v ceně 

Termín cena  
20.02. – 23.02. 2020* 3.890,-Kč 
09.04. – 12.04. 2020 3.890,-Kč  
23.10. – 26.10. 2020      3.890,-Kč  

polopenze  
v ceně

Program: 
1.den Ráno odjezd  z Prahy, Příbrami, Písku  a Českých 

Budějovic. Podvečerní fakultativní výlet lodí do  
Benátek. Noční přejezd do Říma.  

2.den Papežský Řím. Dopoledne prohlídka Vatikánu 
(včetně muzeí a Sixtinské kaple), odpoledne pro-
hlídka slavné baziliky v Lateránu. Nocleh na pobřeží 
Tyrhénského moře mezi Římem a Neapolí.   

3.den Odpočinek u moře nebo celodenní fakultativní výlet 
k Neapolskému zálivu: dopoledne výjezd a výstup 
ke kráteru Vesuvu, poté prohlídka antického areálu 
v Pompejích a odpoledne prohlídka archeologic-
kého areálu v Herkulaneu. Cena výletu: 650,- Kč.  
Nocleh na pobřeží Tyrhénského moře. 

4.den Celodenní prohlídka antického a barokního Říma 
(Koloseum, Forum Romanum, fontány, Berniniho 
a Michelangelovy sochy, Španělské schody, Piazza 
Navona). Noční přejezd do Alp. 

5.den Ráno zastávky v alpském středisku Cortina d´ Am-
pezzo a u ledovcového jezera Misurina. Vyhlídková 
jízda přes Dolomity. Večer návrat domů. 

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu *** s polopenzí v po-
koji s vlastním příslušenstvím, dopravu klimatizovaným 
busem, průvodce a zákonné pojištění.  
Cena nezahrnuje: lodní výlet do Benátek (cca 20 €), 
vstupné, MHD v Římě  a cestovní pojištění. 

ŘÍM + Neapolský záliv 
Benátky, Dolomity, Řím  a Vesuv v jednom zájezdu, ubytování u moře a světové památky, nízká cena

hotel  
s polopenzí

Termín cena  
01.05. - 05.05. 2020 5.950,- Kč 
28.10. - 01.11. 2020 5.950,- Kč

Akce: Při zakoupení do 28.2. SLEVA 500,- Kč
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Program: 
1. den Kolem poledne odjezd z Prahy a Českých Budějovic.  
2. den Ráno příjezd do SALERNA v jihoitalském regionu 

Kampánie. Prohlídka města – cenná normanská ka-
tedrála s hrobem evangelisty Matouše. Lodní výlet 
podél BOŽSKÉHO POBŘEŽÍ, kde se skály střídají s vi-
sutými vinicemi, sady a vesnicemi. Prohlídka histo-
rického města AMALFI, které bývalo slavnou námořní 
republikou. Prohlídka katedrály s hrobem apoštola 
Ondřeje, pěší procházka do malebného městečka 
ATRANI na konci Dračího kaňonu. Možnost koupání 
v Tyrhénském moři nebo dalšího výletu do historic-
kého městečka Ravello s fantastickými výhledy či do 
Smaragdové jeskyně. Večer přejezd do Neapole. Na-
lodění. Účastníci leteckého zájezdu odlet z Prahy do 
Trapani a transfer do Palerma na nocleh. 

3. den Ráno vylodění v PALERMU a společně s účastníky le-
teckého zájezdu prohlídka sicilské metropole – arab-
sko-normanské kostely, katedrála, barokní chrámy a 
paláce, tržiště, parky s bujnou vegetací. Odpoledne pře-
jezd do historického městečka MONREALE, které se 
vypíná vysoko nad Palermem a údolím „Zlatá mušle“. 
Prohlídka normanské katedrály s největší mozaikovou 
plochou na světě. Večeře a nocleh v Palermu.  

4. den Program na západě Sicílie: dopoledne výjezd na 750 
m vysokou horu ERICE a prohlídka stejnojmenného 
městečka se středověkými uličkami, normanskými 
hrady a fantastickými výhledy až k Egadským ostro-
vům. Odpoledne přejezd na pobřeží Středozemního 
moře a prohlídka starověkých řeckých chrámů v 
AGRIGENTU. Cesta přes úrodné a zvlněné vnitrozemí 
Sicílie. Večer příjezd na pobřeží Jónského moře pod 
sopkou Etnou. Večeře a nocleh.  

5. den Volno, odpočinek u moře.  
6. den Po snídani výjezd na největší evropskou sopku – ETNU 

(3330 m). Program v horském středisku Rifugio Sa-
pienza – vulkanické krátery, možnost výjezdu lanovkou 
a terénním busem až do výšky 2.900 m. Ochutnávka 
místní pálenky a medu. Odpoledne prohlídka nejma-
lebnějšího sicilského města – TAORMINY. Do centra 
výjezd lanovkou, výhledy na pobřeží i na Etnu. Večer 
návrat na večeři a nocleh do hotelu.  

7. den Celodenní fakultativní výlet na vulkanické LIPARSKÉ 
OSTROVY – Lipari – největší ostrov archipelagu, 
prohlídka malebné metropole, výlet bárkou podél 
skalních útvarů z lávy a program na ostrově Vulcano 
s kouřícím kráterem, jezírkem s léčivým sopečným 
bahnem a pěknou černou pláží. Večer návrat na ve-
čeři a nocleh do hotelu. Cena cca 55 €. 

8. den Celodenní fakultativní výlet na jih Sicílie: dopoledne 
prohlídka historických SYRAKUS – historické centrum 
s antickými a barokními památkami na ostrově Orty-
gia, výrobna papyru, starověké památky ve čtvrti Nea-
polis. Odpoledne prohlídka malebného historického 
města uprostřed mandlových sadů – NOTO – ucelené 
barokní město s kostely, kláštery a paláci. Večer návrat 
na večeři a nocleh do hotelu. Cena výlet: 600,- Kč.  

9. den Po snídani přejezd na pobřeží Tyrhénského moře. 
Prohlídka historického města CEFALU, které se lepí 
na skálu v podobě hlavy netvora. Možnost vykoupání 
na písečné pláži. Účastníci leteckého zájezdu večer 
odlet do Prahy. Ostatní nalodění v Palermu a plavba 
do Neapole.   

10. den Dopoledne prohlídka pobřežní části NEAPOLE – čtvrť 
Santa Lucia, středověké hrady, opera San Carlo, krá-
lovský palác, městská promenáda. Kolem poledne 
odjezd. Cesta Itálií.  

11. den Ráno návrat do Prahy.  
Ubytování: 1x nocleh s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích 
(s vlastním příslušenstvím a TV) v hotelu*** v Palermu 
(účastníci leteckého zájezdu navíc 1x nocleh se snídaní) a 5x 
nocleh s polopenzí v hotelu *** v letovisku u Jónského moře. 
Snídaně i večeře jsou servírované. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj činí 4.000,- Kč (u leteckého zájezdu 4.500,- Kč). 
Cena zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí v hotelech ***, po-
bytovou taxu, dopravu klimatizovaným busem s WC, prů-
vodce a zákonné pojištění. U leteckého zájezdu navíc 1x nocleh 
se snídaní v hotelu ***, obousměrnou letenku a letištní taxy. 
U autokarového zájezdu navíc 2x nocleh ve čtyř-lůžkových ka-
jutách (se soc. zařízením) a obousměrnou plavbu trajektem 
na trase Neapol – Palermo. 
Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění, fakultativní výlety, vstupy, 
lodě a lanovky (cca 190 €) 

SICÍLIE – velký okruh ostrovem boha Slunce 
Starověké, arabsko-normanské i barokní památky největšího ostrova Středomoří, Etna a Liparské 
ostrovy, po stopách antických mýtů, koupání ve dvou mořích, možnost volby mezi cestou letecky 

a lodí, polopenze v ceně, Amalfitánské pobřeží

Termín cena   

27.08. – 06.09. 2020 16.790,- Kč  

28.08. – 04.09. 2020  23.790,- Kč    

Akce: při zakoupení do 31.1. 2020 SLEVA 800,- Kč

(na Sicílii cesta busem  
a lodí z Neapole) 

(na Sicílii letecky  
z Prahy)
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Program: 
1. den Odjezd z Českých Budějovic, Písku (popř. 

Plzně) v odpoledních hodinách. Noční přejezd 
Německem. 

2. den Ráno příjezd do Aalsmeeru, – možnost návštěvy 
největší květinové burzy na světěpřejezd do Al-
kmaaru - prohlídka města s návštěvou tradičního 
sýrového trhu, pořádanéhov dobových kostý-
mech a podle historických tradic (nenapodobi-
telná atmosféra starýchsýrových tradic). Přejezd 
do skanzenu Zaanse Schans (vstup zdarma). 
Jednáse o obydlený skanzen s dřevěnými domky 
a větrnými mlýny ze 17. a 18. stoletís ukázkami 
ruční výroby dřeváků, ukázky výroby Delftského 
porcelánu a sýrů. Součástíje exkurze v soukromé 
sýrové farmě Catharina Hoeve s ochutnávkou 
čerstvéhodomácího sýru s možností nákupu sýrů 
(vstup zdarma). Přejezd na ubytovánído příjem-
ného města Hoorn. Procházka městem, ležícího 
na břehu velkého jezera Markermeer, s množ-
stvím domů ze 17. a 18. st., které se nacházejí 
především severně od přístavu. 

3. den Po snídani návštěva nejznámějšího květinového 
parku v Nizozemsku Keukenhof (Lisse) – pro-
hlídka 32 hektarového parku, kde vykvétá 6 - 7 
milionů cibulovin, sázených ve 3 vrstvách – 
podle období květu. Jedinečná seskupení kvě-
tin s různými trvalkami v zeleni členitého parku 
s vodními plochami, kvetoucími keři, starými 
stromy a uměleckými pracemi sochařů utváří 
neopakovatelnou podívanou. V průběhu náv-
štěvy květinového parku prochází okolo jarní 
květinové korzo. Jedná se o světoznámý průvod 

alegorických vozů z tisíců řezaných květů – tato 
akce patří k nejkrásnějšímu a nejvoňavějšímu, 
co můžete v Holandsku spatřit a zažít. Z květi-
nového korza je možné se vrátit zpět do parku 
(účast zdarma). Dle časových možností za-
stávka ve Volendamu. Krátká procházka poklid-
nou, starobylou rybářskou osadou u jezera 
Markermeer. 

4. den Po snídani odjezd do Amsterodamu – nád-
herné město nazývané „Benátkami severu“ pro 
své malebné uličky a kanály (grachty) – fakul-
tativně projížďka lodí po starých městských 
grachtech, návštěva brusírny diamantů (vstup 
zdarma), pěší procházka městem s návštěvou 
např. náměstí Dam s královským palácem, 
možnost nákupu květin na květinovém trhu. 
Pro zájemce je možnost večeře v typické am-
sterdamské restauraci. Ve volném čase mož-
nost návštěvy Rijksmuseum (Rembrandt), 
Madame Tussauds Scenerama (muzeum vo-
skových figurín) nebo Van Gogh Museum. Ve 
večerních hodinách odjezd do ČR. Noční pře-
jezd přes Německo. 

5. den  Příjezd do Č. Budějovic v dopoledních hodinách. 
Cena zahrnuje: 2x ubytování v 1-3lůžkových pokojích 
s příslušenstvím se snídaní, dopravu klimatizovaným 
autobusem, průvodce a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: vstupné, projížďku po grachtech, 
příplatek za jednolůžkový pokoj 1.250,- Kč, cestovní 
pojištění.

TULIPÁNOVÉ HOLANDSKO s květinovým korzem 
Rozkvetlá tulipánová pole, slavnost květin, větrné mlýny, slavní malíři, grachty

slavnost  
květin

Termín cena  
23.04. – 27.04. 2020       6.350,- Kč
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Program: 
1. den Ráno odjezd z Českých Budějovic, Písku, Příbrami 

a Prahy. Cesta přes Německo. Tranzitní ubytování 
v hotelu u Calais. 

2.den Ráno plavba přes průliv La Manche s výhledy na 
křídové útesy. Celodenní prohlídka Londýna (West-
minster, St.James Park, Hyde Park, Trafalgarské 
náměstí, Buckinghamský palác, muzea). Noční 
přejezd do Skotska.   

3.den Prohlídka skotské metropole Edinburghu (hrad, 
paláce Holyroodu, královská míle aj.). Odpoledne 
zastávka u Rosslynské kaple (známá ze Šifry 
mistra Leonarda). Večer příjezd do Glen Affric, 
ubytování.   

4.den Program u jezera Loch Ness. (hrad Urquarth, měs-
tečko Drumnadrochid, muzeum lochnessky). Pro-
hlídka Invernessu a zastávka na bitevním poli u 
Cullodenu.  

5.den Celodenní fakultativní výlet na ostrov Skye (hrad 
Eileen Donan a skanzen, Portree, poloostrov Trot-
ternish, Kilt Rock, skalní útvar Old man of Storr, zří-
ceniny hradu Duntulm a jiné...). Cena 650 Kč  

6.den Cesta na severozápad krajem fjordů, hor a jezer: 
vodopády Raven Falls, zahrady Inverewe, jezero 
Loch Marree. 

7.den Fakultativní výlet lodí na Orkneje: ostrov Mainland, 
megalitické památky, městečko Kirkwall, památky 
na Kelty i Vikingy, drsná příroda skotského severu. 
Cena 650 Kč + cca 40 GBP. 

8.den Návštěva palírny skotské whisky, prohlídka prehis-
torické lokality Clava Cairns a prohlídka hradu Caw-
dor.  

9.den Zastávka u vodních kaskád ve Fort Augustus, vy-
hlídková jízda údolím Glencoe (nejpůsobivější sce-
nérie Skotské vysočiny), zastávka u jezera Loch 
Lomond a v malebném městečku Luss. Večer za-
stávka u opatství Melrose. Noční přejezd do Lon-
dýna. 

10.den Celodenní prohlídka Londýna (katedrála, Tower, 
London Eye, Piccadilly Circus a Soho aj.). Noční 
přejezd do ČR. 

11.den Odpoledne návrat domů. 
Ubytování: 6x nocleh v kompletně vybavených 6-lůžkových 
chatách (s oddělenými dvou-lůžkovými ložnicemi). Apart-
mány jsou vytápěny, mají vlastní sociální zařízení a lze si v 
nich připravovat stravu. Rekreační areál se nachází v jed-
nom z nejkrásnějších skotských údolí - Glen Affric. Na mapě 
ho najdete v blízkosti jezera Loch Ness, asi 40 km od In-
verness v severní části Skotska.  
1x nocleh ve dvoulůžkových pokojích hotelu F1 u Calais 
(společné WC na patře). 

Cena zahrnuje: 6x ubytování ve vybavených chatách, 1x uby-
tování v hotelu F1, dopravu klimatizovaným busem, trajekt 
přes kanál La Manche a zpět, průvodce a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Stravování, lodní výlet, vstupy a cestovní 
pojištění. 

Termín cena  
11.990,- Kč  (ubytování v ložnici s palandami)  

          12.990,- Kč (ubytování v ložnici s normálními  
postelemi)  

13.08. – 23.08. 2020

VELKÝ OKRUH SKOTSKEM + Anglie 
Skotská vysočina, podrobný program ve Skotsku, výlety na tajemné Orkneje a ostrov Skye,  

York i Londýn, La Manche přes den, tranzitní ubytování, nízká cena

 
Nízká cena,  

oblíbený  
zájezd

Akce: Při zakoupení zájezdu do 28.2.2020 sleva ve výši 500,- Kč
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Program: 
1. den Dopoledne odjezd z Plzně, Prahy a Ústí nad 

Labem. Přes Německo na trajekt do Dánska. 
2. den Po připlutí do Dánska cesta přes Öresundskou 

úžinu a nedávno otevřený 9 km dlouhý most 
Öresundbron do Švédska a přejezd okolo jezera 
Vättern do Stockholmu. Prohlídka města zva-
ného „Benátky severu“ s romantickými ulič-
kami, návštěva muzea lodi Vasa. Večerní trajekt 
do Finska s ubytováním v kajutách. 

3. den Snídaně na lodi. Vylodění ve finském Turku. 
Cesta jižním Finskem okolo Helsinek do Ruska. 
Příjezd do Petrohradu. Ubytování v hotelu, ve-
čeře a nocleh. 

4. den Návštěva Ermitáže, jedné z největších galerií světa. 
Případně je možnost návštěvy dalších památek: Ka-
zaňský chrám, Vasiljevského ostrov, Něvský pro-
spekt, Smolenská katedrál aj.Večeře a nocleh. 

5. den Po stopách carů: prohlídka rezidencí v blízkosti 
Petrohradu – Petrodvorce, letní carské sídlo le-
žící u Finského zálivu. Car Petr Veliký tu nechal 
postavit paláce a krásné parky po vzoru Versa-
illes. Carskoje selo, letní carská rezidence, ob-
líbené místo recepcí pořádaných mimo 
Petrohrad. Fakultativně návštěva kopie legen-
dami opředené Jantarové komnaty, která byla 
věnována pruským králem Fridrichem Vilémem 
I. ruskému carovi Petru I. Zastávka u Smolného 
kláštera, který nechala postavit dcera Petra Ve-
likého. Večeře a nocleh. Fakultativně: noční pro-
gram – otvírání mostů na Něvě. 

6. den Celodenní prohlídka Petrohradu. Za carskou 
historií se vydáme do Petropavlovské pevnosti 
a do nádherného chrámu svatého Izáka, který 
je největším kostelem v Rusku. Při prohlídce 
křižníku Aurora a Zimního paláce si připome-
neme historii Velké říjnové revoluce. Večer od-
jezd do Finska. 

7. den Průjezd Finskem okolo druhého nejstaršího 
města Porvoo na zastávku v Helsinkách.  
Helsinky – prohlídka hlavního města Finska: Se-
nátní náměstí, podzemní katedrála, Uspenský 
pravoslavný chrám, Sibeliův památník aj. Do-
jezd do přístavu v Turku. Noční trajekt do Stock-
holmu. Ubytování v kajutách na lodi. 

8. den V ranních hodinách snídaně a vylodění ve 
Stockholmu. Cestou podél břehů jezera Vattern, 
Öresundský most na trajekt do SRN. Trajekt do 
Německa. 

9. den Po vylodění cestou okolo Berlína. Návrat zpět 
do ČR v ranních hodinách. 

Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí v hotelu***, 
2x nocleh se snídaní v kajutách na trajektu, dopravu kli-
matizovaným busem, průvodce, komplexní cestovní po-
jištění a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Ruské vízum: Od 1.10. 2019 je možné 
vyřídit víza pro Petrohradskou oblast individuálně elektronicky 
na www.electronic-visa.kdmir.ru. Toto vízum je zdarma. Po-
třebné informace obdržíte při přihlášení na zájezd. 
Návštěvu CARSKÉHO SELA s Jantarovou komnatou a PE-
TRODVORCE (palác + zahrady) nutno rezervovat již při za-
koupení zájezdu. Příplatek 2.200,-Kč/os. Rezervaci ruský 
partner však potvrdí až cca 14 dnů před zájezdem, nebude-li 
rezervace potvrzena, částka bude klientovi obratem vrácena. 

CARSKÝ PETROHRAD + STOCKHOLM A HELSINKY  
Carské rezidence,  město z ruských románů, největší baltské metropole, noclehy v kajutách na lodi, 

pohodlná cesta Skandinávií,  polopenze v ceně

polopenze  
v ceně

Akce: Při zakoupení zájezdu do 30.4. sleva na první chvíli 500,- Kč

Termín   cena  
30.05. – 07.06. 2020  (Bílé noci v Petrohradu) 13.990,- Kč 
02.06. – 10.06. 2020  (Bílé noci v Petrohradu) 13.990,- Kč  
04.07. – 12.07. 2020 14.990,- Kč 
11.08. – 19.08. 2020 13.990,- Kč   
15.08. – 23.08. 2020 13.990,- Kč 



Program: 
1.den Kolem poledne odlet do Maroka. Let z Prahy trvá 

přibližně 4 hodiny. Přílet do MARRÁKEŠE, metro-
pole jižního Maroka a jednoho z nejorientálnějších 
měst světa. Po ubytování prohlídka historického 
centra královského města, které dalo jméno celé 
zemi. Marrákeš svírají 19 km dlouhé červené hradby 
a dominuje jí slavný minaret Koutobia ze 12. století. 
Labyrint tržišť a uliček s tradičními řemesly (včetně 
barvíren kůží), náměstí Jemaa el Fna s akrobaty, za-
klínači, vypravěči nebo tanečníky, zřejmě nejživější 
prostranství v celé zemi. Večeře a nocleh.  

2.den Výlet k Atlantiku do nejpůsobivějšího marockého 
přímořského města – ESSAUWIRA s koloniálními 
hradbami a městskou výstavbou, orientálními trhy 
a rybářským přístavem. Písečná poušť tady končí 
až vlnách Atlantiku, vyhlídky na Purpurové ostrovy. 
Návrat do Marrakeše. Návštěva zahrad Menara, jimž 
vytváří kulisu hradba pohoří Atlas. Večeře a nocleh.  

3.den Dopoledne přejezd do největšího marockého města. 
Program v nejpůsobivější části CASABLANKY. Pro-
hlídka Hassanovy mešity, která vyrůstá přímo z 
Atlantiku a je nejvyšší náboženskou stavbou světa a 
zároveň největší africkou islámskou svatyní. Odpo-
ledne prohlídka marocké metropole RABAT – sídlo 
krále, mauzoleum marockých panovníků, labyrint 
tržišť starého města, středověká kasba s andaluskou 
čtvrtí a výhledy na ústí řeky Bou Regreg, pozůstatky 
mešity, která měla být ve 12. století největší na světě, 
a opevněné středověké mauzoleum merenidských 
sultánu – Chellah. Večeře a nocleh. 

4.den Dopoledne prohlídka prohlídka královského města 
MEKNES, které bylo za vlády megalomanského sul-
tána Moulaye Ismaila v 17. století, jednou ze světo-
vých metropolí – medresa, hlavní náměstí, hradby a 
trhy. Odpoledne prohlídka královského FESU, který je 
nejzachovalejším středověkým městem v Africe. Fes 
kdysi patřil ke světovým metropolím, dodnes zůstává 
intelektuálním centrem země – královský palác, roz-
lehlá medina s labyrintem tržišť a tradičních řemesel 
(včetně fotogenických barvíren kůže), medresa z me-
renidského období, Kairuanská mešita s nejstarší uni-
verzitou na světě, ochutnávka gastronomických 
specialit, vyhlídka na město. Večeře a nocleh. 

5.den Dopoledne cesta přes Střední Atlas – cedrové a 
korkové lesy, fotografování opic. Odpoledne příjezd 
na Saharu, vyhlídka na oázu a kaňon Ziz. Večer fa-
kultativní výlet džípy na Saharu (cca 25 €) – písečné 

duny ERG CHEBBI, které dosahují výšky až 100 m. 
Možnost projížďky na velbloudech, pozorování zá-
padu slunce na poušti. Večeře a nocleh v pouštním 
městě Erfoud. Večeře a nocleh.  

6.den Procházka v KAŇONU TODRA, který svírají až 250 m 
vysoké stěny Atlasu, vyhlídky na hliněnou vesnici – 
ksar v datlové oáze TINERHIR. Cesta berberských 
ksúrů a kaseb s fotogenickými zastávkami v místech, 
kde se zastavil čas ve středověku. Fakultativní výlet 
džípy do útrob Atlasu k jedinečným přírodním kuli-
sám (cca 45 €). Večeře a nocleh. 

7.den Zastávky v oáze SKOURA, kde se nachází nejpůso-
bivější berberská kasba (hliněný hrad), a v OURZA-
ZATE, které představuje centrum východního 
Maroka s hradem berberského paši. Prohlídka nej-
větší marocké opevněné vesnice – AIT BENHAD-
DOU, která bývala důležitou zastávkou karavan, jež 
putovaly z Timbuktu napříč Saharou. Původní hli-
něná architektura na působivém místě pod Vyso-
kým Atlasem posloužila jako filmová kulisa při 
natáčení Gladiátora nebo Království nebeského. Pře-
jezd Vysokého Atlasu, nejvyšších hor severní Afriky 
přes průsmyk Tizi-n-Tichka ve výšce 2.300 m. 
Večer příjezd do Marrákeše. Večeře a nocleh. 

8.den Dopoledne prohlídka nejvýznamnějších marrá-
kešských památek – medresa a mauzoleum z éry 
saadských sultánů, palác Bahia – sídlo velkovezíra. 
Odpoledne transfer na letiště v Marrákeši. Odlet do 
Prahy. Ve večerních hodinách přílet do Prahy.  

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí v hotelech***, 
obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu minibusem po 
Maroku, průvodce a zákonné pojištění 
Cena nezahrnuje: Nápoje k večeři, vstupy, výlety džípy nebo 
na velbloudech (cca 25 – 95 €) a cestovní pojištění

VELKÝ OKRUH MAROCKÝM KRÁLOVSTVÍM  
země ve stylu Pohádek tisíce a jedné noci 

Kompletní kolekce královských měst, oceán, duny Sahary, zasněžené štíty Atlasu, kaňony, polo-
penze v ceně, ideální doba pro návštěvu, let přímo do Marrákeše 

Termín cena  
25.10. – 01.11. 2020   25.990,- Kč  

hotely s 
 polopenzí

Akce: Při zakoupení zájezdu do 1.3.2020 sleva 1.000,- Kč

LETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
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Program: 
1.den Odlet na Kanárské ostrovy. Let z Prahy trvá při-

bližně 5 hodin. Přílet na ostrov Tenerife. Ubytování. 
Stravování začíná večeří.  

2.den Odpočinek u moře.  
3.den Okruh ostrovem Tenerife – cesta tajemnou Atlan-

tidou s připomínkami stop po záhadném národě 
Guančů: NP Caňadas (lávová pole, sopečná kal-
dera, skalní útvary) a fakultativně výjezd lanovkou 
na vrchol sopky Pico de Teide (3 700 m n. m., nej-
vyšší hora Španělska i Atlantiku, měřeno od moř-
ského dna jde o třetí nejvyšší sopku světa cca  
25 €), cesta vyhlídkovou silnicí západem ostrova 
přes pohoří Teno – vyhlídky na Gigantické útesy, 
které kolmo spadají do moře z výšky 600 m. Za-
stávka v bývalé pirátské vesnici Masca (úchvatná 
horská scenérie). Odpoledne program na severním 
pobřeží: malebné historické městečko Garachico 
(sevřené mezi dvěma živly – mořským příbojem a 
lávou ze sopky) a Icod de los Vinos (historická ar-
chitektura se dřevěnými balkóny, největší dračinec 
na ostrově – údajně 1.000 let starý). 

4.den Fakultativní výlet katamaranem za velrybami -  
kulohlavci (cca 55 €) k jihozápadnímu pobřeží  
ostrova v blízkosti Gigantických útesů. Odpočinek 
u moře. 

5.den Výlet do největších měst  ostrova: La Laguna (bý-
valá ostrovní metropole, historické domy španěl-
ských cukrobaronů a obchodníků, katedrála, 
památka UNESCO), Santa Cruz (metropole Kanár-
ských ostrovů – Španělské náměstí s umělou la-
gunou, přístav, unikátní auditorium) a vykoupání 
na největší ostrovní pláži – Teresitas (světlý sa-
harský písek, palmy, kulisa ostře řezaných hor).  

6.den Celodenní fakultativní výlet lodí na ostrov Gomera 
- třetihorní mlžné vavřínové pralesy, ukázka hvíz-
davého jazyka, terasovitá políčka, útesy a San Se-
bastian – metropole ostrova s památkami na 
přistání Kryštofa Kolumba (cca 65 €).  

7.den Prohlídka historického města Orotava. Fakultativní 
výlet do botanické zahrady zábavního parku Loro-
park - delfíni, obří akvárium, kosatky, nejvíce druhů 
papoušků na světě nebo největší umělá ledová kra 
pro tučňáky na světě (cca 35 €). 

8.den Stravování končí snídaní. Odlet do ČR. Návrat 
domů. 

Ubytování: 7x nocleh ve dvoulůžkových pokojích (s vlast-
ním soc.zařízením, TV, ledničkou, klimatizací a balkónem 
nebo terasou) v hotelu Turquesa Playa **** v letovisku 
Puerto da la Cruz, jen 150 m od vyhlášené černé pláže Jar-
din. Hotel dává k dispozici bazény, lehátka a slunečníky. 
Polopenze je formou švédských stolů. Hotel je uzpůsoben 
pro handicapované klienty. Leží v blízkosti elegantní pří-
mořské promenády. 
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí v hotelu****, 
obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu busem nebo 
minibusem na Tenerife, průvodce  a zákonné pojištění  
Cena nezahrnuje: Nápoje k večeři, vstupy a fakultativní vý-
lety, cestovní pojištění 

KANÁRSKÉ OSTROVY - TENERIFE a Gomera 
Hledání ztracené Atlantidy 

Kompletní kolekce přírodních a historických zajímavostí největšího kanárského ostrova, komfortní 
ubytování u moře, optimální doba pro návštěvu, po stopách Kryštofa Kolumba, nejvyšší hora Atlan-
tiku, pozorování velryb, třetihorní pralesy na ostrově Gomera, historická města, polopenze v ceně. 

Termín cena  
05.10. – 12.10. 2020    23.900,-Kč

Akce: při zakoupení do 28.2. 2020 sleva 500,- Kč

luxusní  
hotel  

u moře  
s polopenzí
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Program: 
1.den Odlet z Prahy. Přílet do jordánské metropole 

Amman. Transfer do hotelu. Večeře a nocleh.  
2.den Výlet do severozápadního cípu Jordánska – do 

oblasti, kde se ve velkém pěstují olivovníky. Vý-
jezd na vrchol Djabal Auf a prohlídka středově-
kého arabského hradu Ajlun – vyhlídka 
směrem k údolí Jordánu. Odpoledne prohlídka 
rozlehlého a velmi dobře zachovalého antického 
města Gerasa – dvě divadla, kolonády, chrámy, 
kruhové náměstí, stadión aj. Večeře a nocleh. 

3.den Dopoledne prohlídka antických památek v Am-
manu – pozůstatky starověké Philadelphie – 
akropolis  (Herkulův chrám, archeologické mu-
zeum, ruiny umajjovského paláce a vyhlídky na 
město), antické velké divadlo, odeon, zbytky 
fóra a nymfea. Poté přejezd do křesťanského 
města Madaba a prohlídka kostela svatého Jiří, 
kde se v podlaze nachází rozlehlá raně křesťan-
ská mozaika s mapou Svaté země. Odpoledne 
výjezd na horu Nebo, kde podle Starého zákona 
ukázal Mojžíš svým Izraelitům zemi zaslíbenou 
a zemřel – raně křesťanské mozaiky v kostele, 
výhledy směrem do Izraele. Sjezd do nejhlubší 
prolákliny na světě  (-420 m n.m.) a vykoupání 
v Mrtvém moři na pláži Amman Beach. Večeře 
a nocleh. 

4.den Dopoledne procházka v Betanii (památka 
UNESCO)u řeky Jordán v místech, kde Jan Kř-
titel pokřtil Krista – kostely několika církví, místo 
rituálních křtů na jordánsko-izraelské hranici. 
Poté vyhlídková jízda podél východního pobřeží 
Mrtvého moře se zastávkami u: ústí kaňonu 
Wadi Mujib, „zkamenělé“ Lotovy ženy i bib-
lické Sodomy. Odpoledne výjezd kaňonem 
Wadi Kerak a prohlídka jednoho z největších kři-
žáckých hradů na Blízkém východě – pevnost 
Kerak, která nabízí tajemné chodby i působivé 
vyhlídky. Putování po panoramatické Královské 
cestě. Zastávky s výhledy na kaňon Wadi Dana 
a na křižácký hrad Šobak. Večer příjezd do 
Petry. Večeře a nocleh. 

5.den Celodenní program v divu světa – ve skalním 
městě Petra (památka UNESCO) – starověké 
nabatejské hropbky, římské stavby, fantaskní 
úzká soutěska Síq, možnost výstupu k tajemné 
hrobce „Klášter“ nebo k nabatejskému obětišti 

s panoramatickými výhledy. Možnost projížďky 
na velbloudovi nebo v kočáru. Večeře a nocleh. 

6.den Dopoledne program v jedné z nejkrásnějších 
pouští na světě, putování po stopách anglického 
dobrodruha Lawrence z Arábie – Wadi Rum 
(přírodní dědictví UNESCO) s barevným pískem 
a fantaskními skalami, kulisy filnmu „Marťan“. 
Možnost výletu džípem nebo na velbloudovi. 
Putování mezi beduíny. Odpoledne příjezd na 
pobřeží Rudého moře do letoviska Aqaba – 
promenáda, tržiště, velká mešita, vykoupání v 
moři. Večeře a nocleh. 

7.den Odpočinek na pláži Rudého moře s výhledy na po-
břeží Saudské Arábie, Egypta a Izraele. Možnost 
šnorchlování nebo výletu lodí s proskleným dnem. 
Večer přejezd do Ammanu. Večeře a nocleh. 

8.den Dopoledne pokračování prohlídky jordánské me-
tropole Ammanu – orientální atmosféra tržiště, 
monumentální Abdullahova mešita. Odpoledne 
přejezd do východní pouště k umajjovským zám-
kům Kusajr Amra (arabské lázně s cennými  
freskami) a Kasr Harrana (působivá pevnost) – pa-
mátky UNESCO. Transfer na letiště a odlet. V pozd-
ních večerních hodinách přílet do Prahy. 

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí v  hote-
lech***, obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu 
busem nebo mikrobusem po Jordánsku, průvodce a zá-
konné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Vstupy, fakultativní výlety a cestovní 
pojištění. 

VELKÝ OKRUH JORDÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM 
Div světa – Petra, nejhlubší proláklina na světě – Mrtvé moře, biblické památky, antická města, nej-
krásnější poušť na světě, korálové útesy Rudého moře, arabské a křižácké hrady, polopenze v ceně 

Termín cena  
17.03. - 24.03. 2020   26.990,-Kč 
26.09. – 03.10. 2020    26.990,-Kč

Akce: Při koupi do 01.03.2020 (podzimní termín) sleva 
1.000,- Kč

hotel s 
 polopenzí
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LETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Program: 
1.den Odlet na Kubu. Přílet do Havany. Nocleh v kubánské 

metropoli. 
2.den Snídaně. Celodenní prohlídka HAVANY, největšího 

města ostrovní Ameriky. Dopoledne koloniální pa-
mátky města, které bylo před stovkami let největ-
ších karibskou metropolí, památky UNESCO: 
katedrála, kde byly uloženy ostatky Kryštofa Ko-
lumba, historické náměstí Armas s Palácem kapi-
tánů, vodní pevnost Giradilla – nejstarší hrad na 
Kubě, domy s andaluskými patii aj. Odpoledne pu-
tování po stopách Ernesta Hemingwaye: koktejly 
daiquiri a mojito v barech La Bodeguita a Floridita, 
nejstarší lékárny a divadlo Latinské Ameriky, Kapi-
tol – replika washingtonského originálu, prezident-
ský palác a večerní atmosféra na vyhlášené 
promenádě Malecón na břehu Atlantiku. Fakulta-
tivně hodinová projížďka naleštěným americkým 
kabrioletem z 50. let havanskými čtvrtěmi (cca  
40 € za auto). Večeře a nocleh v Havaně. 

3.den Snídaně. Volný program v Havaně – čínská 
čtvrť, bary, pevnost Morro, monumentální hřbi-
tov aj. Fakultativní výlet do hor na západě Kuby 
do údolí VIŇALES (cca 75 €), které je součástí 
přírodního a kulturního dědictví UNESCO – pa-
noramatický výhled z terasy hotelu Los Jazmi-
nes, kde se točily dva díly majora Zemana, 
malebná krajina s vápencovými skalami – mo-
gotes, královskými palmami, tabákovými plan-
tážemi, kovboji a malými vesnicemi. Návštěva 
jeskyně Cueva del Indio (plavba loďkou), ex-
kurze do tabákové továrny ve městě Piňar del 
Rio, jež svou architekturou připomíná jižanské 
město v USA v padesátých letech minulého sto-
letí. Možnost nákupu značkových doutníků.  Ve-
čeře a nocleh v Havaně. 

4.den Snídaně. Cesta vnitrozemím ostrova. Přejezd na 
pobřeží Karibského moře. Prohlídka elegantního 
výstavného města na konci chráněné zátoky CI-
ENFUEGOS, které je kvůli své jedinečné neokla-
sicistní architektuře na seznamu UNESCO.  
Odpoledne příjezd na karibskou pláž PLAYA 
ANCON. Koupání. Večeře a nocleh. 

5.den Snídaně. Celodenní prohlídka nejzachovalejšího 
historického města ostrovní Ameriky – TRINI-
DADU, památka UNESCO: barevné domy cukro-
baronů i obyčejných obyvatel, ulice s kočičími 
hlavami, katedrála, muzea, pouliční muzikanti, je-
dinečné náměstí Plaza Mayor, výhledy na pohoří 

Sierra del Escambray, možnost projížďky drožkou 
(cca 10 € za kočár). Večeře a nocleh. 

6.den Dopoledne fakultativní výlet do údolí VALLE DE 
LOS INGENIOS (cca 15 €), kdysi světové cen-
trum pěstování cukrové třtiny je dnes díky za-
chovalým haciendám a strážním věžím 
památkou UNESCO. Odpoledne přejezd vnitro-
zemím Kuby na pobřeží Atlantiku. Zastávka v 
centru města CARDENAS, kde se před katedrá-
lou vypíná nejstarší socha Kryštofa Kolumba na 
západní polokouli. Příjezd do hotelu ve vyhláše-
ném letovisku VARADERO. Večeře a nocleh. 

7.den Pobyt all inclusive v hotelovém rezortu u bílé 
pláže Varadera, která patří mezi nejvyhlášenější 
pobytová místa na světě. Při večerních progra-
mech ukázky typických kubánských tanců – 
salsa, rumba, ča-ča aj. Nocleh. 

8.den Pobyt all inclusive ve Varaderu. Možnost fakulta-
tivního výletu katamaránem za koupáním a delfíny 
na ostrůvek CAYO BLANCO (cca 110 €). Nocleh. 

9.den Snídaně a pobyt v závislosti na času odletu. Odlet 
z letiště u Varadera. 

10.den Návrat domů. 
Cena zahrnuje: 8x nocleh se snídaní v hotelech***, 4x ve-
čeři, 3x all inclusive  stravování, letenky, letištní taxy, trans-
fery na Kubě, průvodce a zákonné pojištění.  
Cena nezahrnuje: vízum (cca 1.200,- Kč), vstupy (cca  
30 €), fakultativní výlety a cestovní pojištění.

KUBA – SOCIALISMUS POD KOKOSOVÝMI PALMAMI 
To nejlepší z největšího socialistického ostrova na světě, bílé pláže, historická města, tabákové plan-
táže v horách, ochutnávky vyhlášených drinků, kubánská hudba a tance,  pobyt u moře all inclusive 

Termín cena  
29.11. – 08.12. 2020   42.990,-Kč

Akce: Do 31.01. 2020 sleva na první chvíli 1.000,- Kč.



Program: Krátká pro-
hlídka Kremsu, poté 
plavba lodí do Melku 
(cca 3 hodiny), během 
které uvidíte kláštery, 
malebné vesničky i pří-
rodu (terasovité vinice). 
Krátká procházka měs-

tečkem Melk s velkolepým klášterem (vstup do kláštera vč. 
klášterních zahrad cca 12,- €, pouze do klášterních zahrad 

5,- €/ dosp. os., 1,- € /děti 6-16let). Cesta zpět přes Zwettl 
a Třeboň.  
Odjezd: v 06.00 hod - České Budějovice – Mariánské ná-
městí, návrat ve večerních hodinách. Trasu Krems, Dürn-
stein, Melk můžete absolvovat též s průvodcem autobusem 
(bez plavby lodí) za cenu 670,- Kč / osoba. 

Termín cena včetně lodního lístku  
17.05., 06.06., 07.06., 08.08., 20.09. 2020   1.290,- Kč 

Program: Pěšky nebo lanov-
kou k Dr. Oedl Haus. Odtud 
pěšky k Obří ledové jeskyni – 
zpřístupněn cca 1 km chodeb 
ledovými paláci. Odpoledne 
možnost prohlídky hradu Ho-
henwerfen (vstup cca 12 € / do-
spělý, 6,50 € děti 6-15). Z 
hradu krásné výhledy do údolí 

řeky Salzach. Možnost využít výtah od parkoviště na 
hrad (cca 3,5 €). Trasa výletu je v kopcovitém terénu. 
Odjezd: v 5.30 hod - České Budějovice – Mariánské  
náměstí, návrat ve večerních hodinách

cena dítě do 14,99 let 1.150,- Kč včetně lanovky a vstupného do jeskyně

Termín cena včetně lanovky a jeskyně  
16.05. 2020       1.380,- Kč 

HRAD HOHENWERFEN A OBŘÍ LEDOVÁ JESKYNĚ – největší na světě

Program: Zastávka u je-
zera Mondsee, projížďka 
okolo jezera Wolfgang-
see, prohlídka okouzlují-
cího městečka Hallstatt, 
terasovitě rozloženého 
nad jezerem Hallstätter-
see, výjezd autobusem k 
jezeru Gosausees vyhlíd-

kou na stále zasněžený Dachstein. Zpět průjezd okolo jezera 
Traunsee. 
Odjezd: v 6.00 hod - České Budějovice – stanoviště MHD 
na Mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách. 

JEZERA SOLNÉ KOMORY

Program: Návštěva nej-
krásnějších soutěsek na 
severu Alp. Soutěska 
Vorderkaserklamm – di-
voká soutěska plná ka-
skád. Jeskyně 
Lamprechtshöhle – 
jeden z nejrozsáhlejších 
jeskynních systémů v 
Evropě. Soutěska Se-
isenbergklamm je 600 m 

dlouhá, začíná přímo z horské obce Weissbach. V odpo-
ledních hodinách návštěva městečka Lofer. 
Odjezd: v 5.30 hod. – České Budějovice – parkoviště  
Peugeot - návrat ve večerních hodinách

ALPSKÉ SOUTĚSKY

Termín cena včetně vstupu do soutěsek a jeskyně  
02.08. 2020    995,- Kč 

cena 825,-Kč dítě do 14,99 let včetně vstupu do soutěsek a jeskyně

ROMANTICKÉ ÚDOLÍ WACHAU - s plavbou lodí po Dunaji

dítě do 10 let 590,-Kč, dítě 10 – 14,99 let 940,-Kč
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JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - RAKOUSKO

Termín cena  
02.05., 20.06., 04.07., 12.09. 2020 730,- Kč  
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JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - RAKOUSKO

Program: Uprostřed parku 
zámku Schönbrunn navštívíte 
ZOO (založena v r. 1752), které 
jako jedné z pouhých 5 zahrad 
svěřila Čína pár pand. Velkým 
úspěchem je narození mláděte 
tomuto páru. K dalším atrakcím 
patří mimo jiné pavilon velkých 

kočkovitých šelem, pavilon s akvárii a terárii, korálový útes, 
opičí ostrůvky, pavilon deštného pralesa …celkem více než 

400 druhů zvířat (vstupné 18 €, děti 9 €). Můžete se projít par-
kem, navštívit zámek Schönbrunn (vstupné cca 10 €), skleník 
palem, muzeum kočárů……. 
Odjezd: v 7.00 hod – České Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách. 
Možnost nástupu v Třeboni.

VÍDEŇ – SCHÖNBRUNN (nejstarší ZOO na světě, císařská rezidence)

Termín cena  
01.05., 03.05., 20.06., 21.06. 2020 630,- Kč  
08.08., 12.09. 2020 630,- Kč

Program: Jízda horskou 
dráhou Semmeringbahn z 
Payerbachu do Semme-
ringu – tato část tratě je 
dlouhá 22 km a je na ní 14 
tunelů a 12 viaduktů. Pro-
cházka na výhledy na nej-
atraktivnější část železnice, 

prohlídka města Semmering a návštěva poutního kostela 
Maria Schutz. Odpoledne prohlídka hradu Forchtenstein. 
Odjezd: v 5.30  hod - České Budějovice – stanoviště MHD 
na Mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách. 

HORSKOU ŽELEZNICÍ DO SEMMERINGU (UNESCO)

Termín cena vč. jízdenky a vstupu na hrad  
06.06.2020 1.280,- Kč  

Program: Jízda lanov-
kou z Obertraunu k za-
stávce Schönbergalm. 
Prohlídka Velké ledové 
jeskyně. Poté jízda 2. 
úsekem lanovky na 
vrchol Krippenstein, kde 

se nacházejí vyhlídky Welterbespirale („Spirála světového dě-
dictví“) a „Pět prstů“ s jedinečným pohledem na Dachstein a 

oba jeho ledovce. Vyhlídka má 5 různých můstků a připomíná 
tvar ruky. Nachází se nad více než 400m hlubokou propastí v 
oblasti Hallstatt-Dachstein. Možnost procházky. 
Odjezd: v 6.00 hod - České Budějovice – Mariánské náměstí, 
stanoviště MHD – návrat ve večerních hodinách

DACHSTEIN - VYHLÍDKA „PĚT PRSTŮ“ A VELKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ

1.450,- Kč dítě 6 – 14,99 let, 790,- Kč dítě do 5,99 let

Program: Výlet do podunajského městečka Tullnu, nazýva-
ného „Městem růží“. Návštěva mezinárodního květinového ve-
letrhu, kde na ploše cca 80 000 m2 uvidíte sochy z květin  
a nádherné květinové dekorace. Možnost prohlídky města 
Tulln s průvodcem. 

Odjezd: v 06.30 hod - České Budějovice (Třeboň) – Marián-
ské náměstí, návrat ve večerních hod.

ZAHRADNICKÝ RÁJ V TULLNU

Termín cena vč.vstupů do jeskyní a lanovky  

04.07., 12.09. 2020 1.890,- Kč 

Termín cena vč.vstupu na výstavu  

05.09., 06.09. 2020 860,- Kč 

Program: Průjezd panoramatickou silnicí Grossglockner 
Hochalpenstrasse s nádhernými pohledy na zasněžené hor-
ské velikány dosahující výšek až 3 000 m n m. Z parkoviště 
Kaiser Franz Josefs Hohe je nejlepší výhled na blízký ledo-
vec a na Grossglockner (nejvyšší horu Rakouska – 3 798 m 
n m.), podle kterého se silnice jmenuje. Dle časových mož-
ností procházka městem Zell am See u jezera Zeller See 

nebo krásným městečkem Heiligenblut. 
Odjezd: v 04.45 hod - České Budějovice – Mariánské ná-
městí, návrat ve večerních hodinách

GROSSGLOCKNER - přejezd přes hřeben Vysokých Taur
650,- Kč dítě 6 – 14,99 let, 540,- Kč dítě do 5,99 let včetně vstupu na výstavu

Termín cena vč. mýtného za průjezd vyhl. sil.  

05.07. 2020 1.590,- Kč 
1.460,- Kč dítě do 14,99 let 
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JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – NĚMECKO

Program: Prohlídka Pasova, přejezd autobusem podél 
řeky Dunaje do Engelhartszellu, prohlídka městečka s kláš-
terem a odtud plavba lodí do Lince (cca 3.30 hod) po dru-
hém nejdelším veletoku Evropy. Na závěr prohlídka Lince. 
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice - Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách.

PASOV a LINEC - lodí po modrém Dunaji
Termín cena vč. lodního lístku  
10.05., 17.05. 2020 1.090,- Kč  
07.06., 13.09. 2020 1.090,- Kč

dítě 6-13 let 790,-Kč, dítě do 6 let 490,-Kč

Program: Celodenní pobyt v překrásné ZOO s představe-
ním v nově otevřeném delfináriu. Představení cvičených 
delfínů a lachtanů trvá cca 30 minut a probíhá 3 x denně. 
Kromě těchto zvířat jsou zde např. opice, medvědi, různé 
šelmy, antilopy…. Děti jistě neopomenou navštívit vyba-
vená hřiště a dětské koutky. Vstupné do zoo činí 14 € pro 
dospělého a 7 € pro děti do 13 let. 
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice, Mariánské náměstí, 
stanoviště MHD - návrat v pozdních nočních hodinách. 

NORIMBERK – delfinárium a ZOO

Termín cena  
18.07. 2020 890,- Kč  
28.09. 2020  890,- Kč

870,-Kč (dítě do 15 let)

Program: Prohlídka nechvalně známého Hitlerova  
,,Orlího hnízda,, (1834 m n.m.) - výjezd místním auto-
busem a výtahem. Překrásný výhled na Berchtesga-
denské Alpy – hora Watzmann, Salcburk…. Odpoledne 
procházka kouzelným městečkem Berchtesgaden a po 
břehu smaragdového alpského jezera Königsee.  
Odjezd: v 5.30 hod – České Budějovice - Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD –  návrat ve večerních hodinách 

BERCHTESGADEN - vrchol Kehlstein ,,Orlí hnízdo,, 

Termín  
27.06., 28.06. 2020 1.180,- Kč  
25.07., 26.07. 2020 1.180,- Kč
23.08., 05.09., 06.09. 2020 1.180,- Kč

cena vč. výjezdu na Kehlstein  
a výtahu na vyhlídku

990,- Kč - dítě do 14 let
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JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – NĚMECKO

Program: Prohlídka Neuschwansteinu - velkolepého 
zámku, umístěného na vysokém skalnatém vrchu  
v bavorských Alpách, který nechal vybudovat bavorský 
král Ludvík II. Jeho pohádková silueta korunovaná věn-
cem věží je notoricky známá a posloužila například 
Waltu Disneymu jako inspirace pro zámek Sněhurky. 
Prohlídka zámku Hohenschwangau (nedaleko zámku 
Neuschwanstein), který byl oblíbeným letním sídlem  
bavorského krále Maxmiliána II, jenž vládl v letech 1848 
až 1864 a byl otcem Ludvíka II. 
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice - Mariánské  
náměstí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách 

NEUSCHWANSTEIN A HOHENSCHWANGAU - zámky šíleného krále

1.490,-Kč/dítě do 11 let

Program: Celodenní návštěva 
Legolandu pro zábavu nejen 
dětí, ale i dospělých. Miniland 
sestavený z 25 mil. lego kos-
tiček, safari, vláček, lodičky, 
autodráha, horská a vodní 
dráha... Možnost občerstvení 

a nákupu stavebnic Lego v areálu. Od roku 2009 nová 

atrakce - akvárium se živými žraloky 
Odjezd: : v 03.15 hod - České Budějovice - Mariánské 
náměstí, návrat 21.06., 28.09., 29.09. v časných ran-
ních hodinách (cca 01.00 hodin). 

LEGOLAND – svět ze stavebnice LEGO – den plný atrakcí a zážitků

Termín cena včetně vstupu  

20.06. - 21.06., 27.09. - 28.09. 2020 1.550,- Kč  

28.09. - 29.09. 2020 - ČESKÝ DEN spec.prog.  1.550,- Kč

Program: Návštěva zábav-
ného parku, kde váš čeká 75 
atrakcí pro malé i velké pří-
znivce radovánek (dvojitá vl-
nitá skluzavka, jezdecká 
dráha pro koně, horská 
dráha, velký řetízkový kolo-
toč, divoká vodní dráha a 

další). Park se nachází v Německu u obce Reisbach. 
Odjezd: v 6.30 hod - České Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách 

BAYERN PARK – zábavní park

Termín cena vč. vstupu do parku  
18.07., 08.08. 2020 1.140,- Kč   
28.09. 2020     1.140- Kč 

Pod tabulkou: 590,-Kč dítě do 100 cm

Program: Prohlídka zámku Moritzburg, nejkrásnějšího vodního 
zámku v Sasku, kde se natáčela známá filmová pohádka Tři oří-
šky pro Popelku. Poté přejezd do saské metropole Drážďan, pře-
zdívané jako „Florencie na Labi“. Prohlídka centra města  
s průvodcem, možnost návštěvy komplexu Zwinger či jiných 

památek, nebo možnost nákupů. 
Odjezd: v 05.00 hodin -České Budějovice– Mariánské náměstí, 
návrat ve večerních hodinách. 

DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG

Termín cena  
08.05., 27.09. 2020  790,- Kč*  
03.10. 2020  790,- Kč*

* + kombinované vstupné (platba předem v EUR v CK) do obou zámků cca 26 
EUR/os., vstupné do jednoho zámku cca 14,50 EUR / os., děti a mládež do 18 
let pouze rezervační poplatek 1,50 EUR za každý zámek. 

Termín cena vč. vstupu do zámku  

27.06., 03.10. 2020 980,- Kč 

Program: Prohlídka historického Regensburgu (římská Porta 
Praetoria, malebný kamenný most Steinere Brücke z 12. st., 
stará radnice, gotický dóm Sv. Petra, patricijské věžové domy, 
památky od antiky po současnost…), možnost plavby lodí 
(popř. autobusem) k Walhalle, dílu bavorského krále Ludvíka I. 
ve stylu římských paláců (vstup cca 5 €). 

Odjezd: v 05.30 hod - České Budějovice – Mariánské náměstí, 
návrat ve večerních hodinách. Možnost plavby lodí cca 15 € / 
osoba

REGENSBURG A WALHALLA S MOŽNOSTÍ PLAVBY LODÍ

Termín cena  

08.05., 15.08. 2020 760,- Kč 
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Program: Prohlídka 
historických památek 
s průvodcem, náv-
štěva muzeí nebo vá-
nočních trhů,  
individuální program.  
Odjezd: v 8.00 hodin 
– České Budějovice -  
Mariánské náměstí, 

stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách. Mož-
nost nástupu v Třeboni.

VÍDEŇ - historická a vánoční z Českých Budějovic

Termín cena  
22.11., 28.11., 29.11. 2020 630,- Kč  
05.12., 06.12. 2020 630,- Kč   
12.12., 13.12. 2020 630,- Kč   
19.12., 20.12. 2020 630,- Kč  

Program: Adventní trh v mohutném klášteře vysoko nad 
údolím Dunaje Göttweig (vstupné cca 3 € / osoby nad 15 
let). Adventní trhy v historických městech na Dunaji v 
malebném údolí Wachau (UNESCO) - Krems a Dürn-
stein (perla údolí Wachau) – nádherné vinařské křivo-
laké uličky mezi hradní zříceninou a zámkem s 
nejkrásnější rokokovou věží v Rakousku. Adventní trh 
pod osvětleným dlouhým průčelím nejkrásnější barokní 
stavby Rakouska - v klášteře Melk (vstup do kláštera cca 
13 €). 
Odjezd: v 07.15 hod - České Budějovice - Mariánské ná-
městí (Třeboň), návrat ve večer. hodinách. 

ROMANTICKÉ ÚDOLÍ WACHAU
Termín cena  
28.11., 05.12. 2020 670,- Kč 

Program: Zastávka v Bad Ischlu, v Salcburku prohlídka his-
torických památek s průvodcem, návštěva vánočního trhu, 
individuální program. 
Odjezd: v 7.00 hod – České Budějovice - Mariánské náměstí, 
stanoviště MHD - návrat v pozdních večerních hodinách. 

SALCBURK A BAD ISCHL V ADVENTU
Termín cena  
28.11. 2020 710,- Kč  
05.12., 13.12. 2020   710,- Kč 
19.12. 2020 710,- Kč

U sobotních termínů si budete muset koupit jízdenku na MHD (cca 4,80  € ).

Program: Dopoledne návštěva ad-
ventních trhů v městečku Mondsee u 
stejnojmenného jezera Mondsee, 
procházka malebným městečkem 
Sankt Gilgen ležícím na břehu jezera 
Wolfgangsee, návštěva adventních 
trhů, prohlídka nejstarších solných 
lázní v Rakousku – Bad Ischl, farní 

kostel z 18.století, třída Esplanade s budovami ze slavné  
císařské doby. Přejezd k jezeru Traunsee, do městečka 
Gmunden, návštěva vánočních trhů. 
Odjezd: v 08.00 hod - České Budějovice - Mariánské ná-
městí, návrat ve večerních hodinách

SOLNÁ KOMORA – Mondsee, Sankt Gilgen, Bad Ischl, Gmunden

Termín cena  

28.11. 2020  690,- Kč 

můžete zaslat pohled s razítkem a známkou přímo od Ježíška, 
Tradiční průvod „Krampus und Perchten“ 
Program: prohlídka starobylého Steyru (se zámkem a za-
chovalými hradbami) a nedalekého Christkindlu – barokní 
kostel, odkud zasílají děti z celého světa vánoční poštu, po-
hyblivé jesličky. Přejezd do Steinbachu, kde je největší ad-

ventní kalendář a kde se koná tradiční průvod čertů a čaro-
dejnic „Krampus und Perchten“. 
Odjezd: v 08.00 hod - České Budějovice - Mariánské ná-
městí, návrat ve večerních hodinách

STEYR, CHRISTKINDL, STEINBACH

Termín cena  

12.12. 2020  550,- Kč 
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Program: Prohlídka pamá-
tek s průvodcem, návštěva 
vánočního trhu a nákupní 
třídy, při přejezdu do lázní 
zastávka u OD Aldi, odpo-
ledne koupání 5 hodin  

v termálních lázních BadFüssing - možnost výběru lázní. 
Odjezd: v 7.00 hod - České Budějovice - Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách

PASOV A TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FŰSSING

Termín cena vč. vstupu do lázní  

28.11., 29.11., 05.12., 12.12., 19.12.,20.12. 2020   720,- Kč 

Program: Prohlídka his-
torických památek s prů-
vodcem, návštěva 
vánočních trhů, individu-
ální program, možnost 
projížďky vláčkem Linz 
City Express (cca 9,- € / 

dosp. osoba, cca 5,- € / děti 3 - 14 let) 

Odjezd: v 08.30 hod. v sobotu 21.11., 12.12. a 19.12., v 10.00 
hod. v neděli 22.11 a 06.12. - České Budějovice - Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách. 

LINEC V ADVENTU

Program: Prohlídka historic-
kého města: Karlovo náměstí, 
chrám Panny Marie, Stará a 
Nová radnice, Mariánské ná-
městí, Dvorní pivovar…  
Adventní trh se konal v r. 1806 
před radnicí poprvé, dnes je  

vánočních stánků více než 200... 
Odjezd: v 5.00 hod. – České Budějovice - Mariánské náměstí, 
stanoviště MHD - návrat v pozdních večerních hodinách 

MNICHOV - advent v hlavním městě Bavorska

Termín cena  

28.11. 2020 770,- Kč 

Program: Okružní jízda 
autobusem s možností ná-
kupů, prohlídka památek s 
průvodcem, návštěva vá-
nočního trhu a nákupní 
třídy, volno. 

Odjezd: v 7.30 hod – České Budějovice - Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách.

PASOV – advent ve městě na soutoku tří řek

Termín cena  

28.11., 05.12., 12.12., 19.12. 2020 410,- Kč 

Termín cena 
21.11., 22.11. 2020 350,- Kč 

05.12., 06.12., 12.12., 19.12. 2020 350,- Kč 

Program: Prohlídka Regensburgu, poté téměř dvouhodi-
nová plavba lodí Kristallschiff z Regensburgu k Walhalle a 
zpět. Adventní trhy - romantický vánoční trh s tradičními ře-
mesly na zámku Thurn a Taxis (vstupné dospělí cca 10 €, 
děti 6-16 let cca 3 €), adventní trhy. 
Odjezd: v 07.00 hod - České Budějovice - Mariánské ná-
městí, návrat ve večerních hodinách. 

REGENSBURG - PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ 

Termín cena  
05.12. 2020   1.110,- Kč 

930,-Kč dítě 5 – 12,99 let, 680,-Kč do 4,99 let
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Program: Prohlídka 
památek s průvod-
cem – světoznámá 
obrazárna Zwinger, 
sídelní zámek sa-
ských kurfiřtů,  
Semperova opera, 
Brühlova terasa na 
nábřeží Labe, rekon-
struovaný Frauenkir-

che (možnost výjezdu na kupoli), vyhlášené vánoční 
trhy. Na Altmarktu se konají nejstarší vánoční trhy v Ně-
mecku. Ochutnávka mj. věhlasné vánoční štoly. Mož-
nost nákup v obchodních domech na ulici Pragerstrasse 
a Wilsdrufferstrasse.   
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice – Mariánské náměstí, 
stanoviště MHD - návrat v pozdních večerních hodinách.

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY - nejstarší německý vánoční trh

Termín cena 
05.12. 2020  780,-  Kč 

Program: Prohlídka 
města s průvodcem – 
Bratislavský hrad, kate-
drála Sv. Martina, Mi-
chalská brána, 
Slovenské národní di-
vadlo, Hlavní náměstí se 
Starou radnicí… Indivi-

duální návštěva vánočních trhů (tradiční řemesla, kulinář-
ské speciality, kulturní vystoupení..) 
Odjezd: v 06.30 hod - České Budějovice (Třeboň) – Mari-
ánské nám., návrat v pozdních večerních hod.

ADVENTNÍ BRATISLAVA 

Termín cena  

21.11. 2020   790,- Kč  

28.11. 2020   790,- Kč 

Program: Zastávka na Gellértově vrchu, odkud je krásný výhled 
na město i Parlament. Prohlídka města s průvodcem – Matyá-
šův chrám na Hradním vrchu, Rybářská bašta, Rákocziho třída, 
katedrála Sv. Štěpána s vánočními trhy, Vörösmártyho náměstí 
se známou kavárnou Gerbeaud a vánočními trhy. Dle časových 
možností prohlídka náměstí Hösök Tere s krásnými budovami 
(Palác umění, Muzeum krásného umění) a vánočním trhem na 

nádvoří hradu Vajdahunyada (jízdenka na metro cca 350 HUF) 
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD - návrat v pozdních večerních 
hodinách.

ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ

Termín cena  

21.11., 12.12. 2020   890,- Kč 

Program: Prohlídka pa-
mátek s průvodcem - 
gotická kašna Schöner 
Brunnen, chrám Sv. 
Vavřince, Panny Marie 
s orlojem, Sv. Sebalda, 
císařský hrad, Spital, 
kde byly uloženy řím-

ské korunovační klenoty, radnici s možností návštěvy 

podzemí, kde je středověké vězení s výstavou středově-
kých mučidel. Největších vánoční trhy s typickou ba-
vorskou atmosférou, volno. 
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD - návrat v pozdních nočních ho-
dinách.

NORIMBERK – metropole německých Vánoc

Termín cena  

28.11. 2020 890,- Kč 

Program: Vánoční trhy v Záhřebu se již 3x umístily v anketě 
“Nejkrásnější vánoční trhy v Evropě”na prvním místě. Prohlídka 
města s průvodcem (kostel sv. Marka, náměstí bána Jelačiče, 
Dolac market, věž Lotrščak atd.), návštěva vánočních trhů na 
ulici Gajeva a ochutnávka místních specialit, navečer odjezd zpět 
do ČR, noční přejezd do ČR. Příjezd v ranních hodinách. Přiba-
lit si s sebou můžete i brusle. 

Odjezd: ve 04.00 hod - České Budějovice – Mariánské 
náměstí, návrat 13.12. v ranních hodinách.

ADVENTNÍ TRHY V ZÁHŘEBU

Termín cena  

12.12. - 13.12. 2020   990,- Kč 
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LYŽOVÁNÍ V SAALBACH/HINTERGLEMM A KAPRUN/ZELL AM SEE
Oblast Saalbach-Hinterglemm-Leogang leží jižně od Salcburku, 20 km od Zell am See na konci údolí říčky Saalbach. 
Lyžařský areál tvoří 200 km propojených sjezdovek v údolí s deseti vrcholy, většina vrcholů má sjezdovky s jižní i severní 
orientací. Leogang je připojen k hlavní části "přes kopec". 
Kaprun s ledovcem Kitzsteinhorn nabízí celoroční lyžování z výšky 3 029 m n.m. Zvláště za slunečných dnů se dostanete 
do světa horských velikánů a budete plnými doušky vnímat svět třítisícových vrcholů, který vás bude obklopovat. 

Ubytování: Noclehy v Maishofenu v PENZIONU UNTER-
WIRT ve dvou- a více- lůžkových pokojích se společným 
soc. zařízením. Pokoje jsou vybaveny SAT-TV. Pokoje s 
vlastním soc. zařízením možné za příplatek. K dispozici 
zdarma parkování před penzionem. Snídaně jsou serví-
rované v restauraci penzionu, večeře o 3 chodech.   
Cena zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, dopravu mi-
krobusem (pátek – neděle), technický doprovod a zá-
konné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Skipas, cestovní pojištění a vratnou 
kauci za skipas 2 €/os. 

Příplatky: Pokoj s vlastním soc. zařízením/osoba/noc  
(350 Kč), jednolůžkový pokoj/osoba/noc (350 Kč) 
Odjezdové místo: Praha, Plzeň, České Budějovice  

Termín cena 
03.01. – 26.01. 2020             3.450,- Kč* 
31.01. – 16.02. 2020               3.750,- Kč* 
21.02. – 01.03. 2020         3.650,- Kč* 
06.03. – 29.03. 2020              3.550,- Kč* 
03.04. – 19.04. 2020              3.450,- Kč*

* Při vlastní dopravě sleva 600 Kč



ODPOČINEK A KLID PRO VAŠI DOVOLENOU
Nabízíme celoroční ubytování, sportovní i turistické
vyžití. V penzionu se nachází také restaurace
s kompletním gastro zázemím. V letní sezoně bohatý
hudební a kulturní program. Skvělá poloha penzionu.

Penzion se nachází na hranici tří rekreačních oblastí.

Penzion dále nabízí:
Hřiště a velkou zahradu pro vaše děti • Půjčovnu kol •
Restauraci s předzahrádkou • Posezení v pergole
a otevřené ohniště s možností grilování • Letní
koncertní a divadelní areál s kapacitou 200 míst
(zastřešeno) • Firmám širokou paletu možností vy-
užití areálu pro různé školení, firemní večírky
a prezentace • Sál pro 150 míst • Možnost rybolovu

– soukromý rybník nedaleko penzionu • Wellness pobyty • Svatební hostiny.

SVATEBNÍ OBŘADY A HOSTINY • Zcela nový sál pro svatební hostiny v kapacitě 150 osob, restaurace
a salonek pro 60 osob s kompletním zázemím, penzion se 60 lůžky ve 14 pokojích a 5 bungalovech. K restauraci
přiléhá předzahrádka s dalšími cca 50 místy k sezení a pergolou pro hudební doprovod. Zahradní areál
s pergolou a venkovním parketem pro 200 sedících osob. Venkovní parket je z větší části dostatečně
zastřešen, aby i při nepřízni počasí vše proběhlo bez rušivých momentů. Je vybaven samostatným výčepem
a barem. Kompletní gastro zázemí v dosahu v restauraci penzionu. Neomezená kapacita parkování.

Penzion Kamínek, Byňov 64, 373 34 Nové Hrady, ☎ +420 387 981 164, +420 724 977 094
e mail info@pen ion kaminek c • pen ion kaminek c


