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SEVERNÍ ŠPANĚLSKO - Pineda de Mar   
Zveme vás na rekreaci do rodinného hotelu Mercé, který láká kvalitní péčí a všestrannou vybaveností. Zdravá a vydatná strava, bazén a opalovací te-
rasy na střeše hotelu, zábavní programy v hotelovém salónku a diskotéky v suterénu, herna a tenisový kurt jsou atrakce, které může klient využívat
zdarma. Pokud vás omrzí odpočinek v Pinedě, můžete se vydat lodí podél katalánského pobřeží nebo na námi organizované výlety. Letovisko Pineda
nabízí rozlehlou písečnou pláž, promenádu, množství obchůdků a restaurací. V sezóně si lze každý den zdarma zapůjčit kolo, kajak nebo kolečkové brusle. 
Program:
1.den Dopoledne odjezd z Písku a Plzně. Cesta přes

Německo. Noční přejezd do Španělska. 
2.den Ráno příjezd do letoviska, odpoledne ubytování

v hotelu. Stravování začíná večeří.  
3.den Volno, pobyt u moře. 
4.den Fakultativní výlet do zábavního parku Marine-

land - delfíní, papouščí show, tobogány aj. 
(cca 20 €).

5.den Celodenní fakultativní výlet do katalánské me-
tropole Barcelony (400 Kč). 

6.den Polodenní fakultativní výlet do pohoří 
Montserrat s věhlasným klášterem (400 Kč).

7.den Celodenní fakultativní výlet za poznáváním a
koupáním na pobřeží Costa Brava - do Tossy a
botanické zahrady v Blanes (200 Kč +cca 15 €).

8.den Volno, pobyt u moře. Návštěva trhů v Pinedě. 
9.den Večer odjezd z letoviska. Stravování končí 

obědem.
10.den Odpoledne návrat domů.
Ubytování: 7x nocleh a 7x plná penze formou švédských
stolů v osvědčeném hotelu **Mercé, který se nachází
přímo v centru Pinedy, asi 700m od písečné pláže. 

Hotelové pokoje
jsou dvoulůžkové (s
možností přistýlky)
a mají vlastní soc. 
zařízení a balkóny.
Hotel dává zdarma 
k dispozici: bazén,
opalovací terasy, zá-
bavní programy,
hernu, diskotéku

(jen v sezóně) a tenisový kurt (s půjčením raket a
míčků). Letovisko Pineda najdete na pobřeží Středo-
zemního moře, asi 60 km severovýchodně od Barcelony. 
Cena zahrnuje: 7x ubytování v osvědčeném hotelu
(bazén, zábavní programy), 7x polopenzi (formou 
švédských stolů), dopravu klimatizovaným busem, 
průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Obědy, fakultat. výlety a cestovní 
pojištění.

Termín cena
11.06. – 20.06.2010 7.990,- Kč 5.990,- Kč
20.08. – 29.08.2010 9.290,- Kč 6.990,- Kč

cena pro děti do 12 let 
na přistýlce 

JIŽNÍ ITÁLIE - Kalábrie (Capo Vaticano) + Sicílie
Kalábrie je nejjižnější část Apeninského poloostrova. Vyplňuje špičku italské boty a jako málokterý region v Evropě se může pochlubit 800 kilometrů
dlouhým pobřežím dvou moří a nedotčenou půvabnou krajinou. Představuje sice nejodlehlejší a nejméně civilizovaný region Itálie, ale ve starověku
překypovala bohatstvím, řeckým olympiádám dodávala víno a zrodilo se v ní jméno celého dnešního státu. Mnohá místa jsou od dávných dob opře-
dena legendami, které Homér vtěsnal do své Odyssey. Prostřednictvím našich výletů poodhrneme mytickou oponu a ukážeme vám úžinu, kde všechny
námořníky děsily příšery Skylla s Charybdou, ostrov, kde sídlil bůh větrů Aiolos nebo, záliv, který obývali Fajákové, oblíbenci bohů. Kromě mytolo-
gie, vás seznámíme s historií, výjimečnou gastronomií a fantastickou přírodou. Předností dovolené v oblasti Capo Vaticano jsou průzračné moře a
výhodné klimatické podmínky. Poloha rekreačního areálu vybízí hosta k procházkám na útesy a za poznáváním bujné subtropické vegetace.

Program:
1. den Dopoledne odjezd  Písku a Českých Budějovic.

Noční přejezd do jižní Itálie. 
2. den Ráno příjezd do letoviska. Odpoledne ubytování. 
3. den Volno, pobyt u moře. Polodenní fakultativní výlet

lodí za erupcemi ostrova Stromboli (cca 35 €). 
4. den Volno, pobyt u moře. Polodenní fakultativní výlet

do malebného městečka Tropea a na útesy Capo
Vaticano (70,- Kč).

5. den Celodenní fakultativní výlet na východní pobřeží Si-
cílii: výjezd a výstup ke kráterům Etny, antické a
středověké památky v Taormině (700 Kč).  

6. den Volno, pobyt u moře. 
7. den Celodenní fakultativní výlet na Liparské ostrovy:

Vulcano (včetně výstupu ke kráteru sopky) a Lipari
(včetně projížďky k jeskyním a prohlídka metro-
pole) - (500,- Kč + lodě cca 35 €).  

8. den Volno, pobyt u moře. 
9. den Dopoledne vyklizení apartmánů. Večer odjezd z

letoviska. Noční přejezd do ČR. 
10. den Odpoledne návrat domů.
Ubytování: 7x nocleh v kompletně vybavených čtyřlůž-
kových apartmánech (s oddělenými dvěma ložnicemi).
Pokud byste chtěli mít celý bungalov pro sebe, musíte
doplatit 250,-Kč za každé nevyužité lůžko v ložnicích a
noc. Areál apartmánů má sugestivní polohu na svahu nad
mořem a je vystavěn v těsné blízkosti písečné pláže. Hos-
tům jsou zdarma k dispozici lehátka a slunečníky i bazén
a aréna pro cvičení a tanec. Rekreací v oblasti Capo Vati-
cano doporučujeme klientům, kteří dávají přednost klidné
dovolené v úchvatném prostředí před rušným letoviskem.
Okolí areálu vybízí k procházkám k zálivu s písečnými plá-
žemi mezi majestátními útesy. Capo Vaticano najdete na
pobřeží Tyrhénského moře na jihozápadním výběžku Ka-
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lábrie, asi 13 km jižně od města Tropea. 
Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech (v areálu
zdarma k dispozici bazén a lehátka se slunečníky), dopravu
klimatizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: stravování, fakultativní výlety  a ces-
tovní pojištění.

Termín cena
10.09. – 19.09.2010 6.990,- Kč

ZÁPADNÍ ŘECKO – Sivota (naproti Korfu)
Tímto zájezdem vás zveme do půvabného kouta na členitém pobřeží Jónského moře, kde se snoubí  pláže s průzračně čistým mořem, kulisou hor a
útesů. Další předností této dovolené je pohodlná cesta luxusním trajektem s bazénem z Benátek, díky které začíná dovolená již na lodi. Rekreaci v Si-
votě doporučujeme všem, kteří preferují pobyt na klidném romantickém místě.

Ubytování: Ubytování nabízíme v penzionu Aliki (2-4-
lůžková studia s balkonem nebo s velkou terasou) cca
150m od pláže a v penzionu Janys (2-4lůžková studia s
balkonem) cca 500m od pláže. Studia jsou vybavena ku-
chyňským koutem (základní nádobí na stolování i na va-
ření, varná konvice, lednice, vařič), sociálním zařízením,
plast. stolky a křesly k sezení na balkoně. V penzionu Aliki
jsou v oknech sítě proti hmyzu, televize, klimatizace a bez-
platné připojení k internetu.
Sivota je držitelem „ Modré vlajky“, přidělované pouze mís-
tům s čistými a udržovanými plážemi. Najdete zde členité
pobřeží s mnoha oblázkovými i písčitými plážemi. Na plá-
žích se nachází taverny, možnosti půjčení slunečníků a le-
hátek, člunů, šlapadel… V letovisku je aquapark, několik
supermarketů, pekáren, bezpočet obchůdků, mnoho tave-
ren, kaváren, restaurací, diskotéka, bankomat..
Slevy: při spojení pobytů nebo při vlastní dopravě - 650,-
Kč /osoba (zajistíme lodní lístek pro auto), 4.lůžko (přis-
týlka) ve 3-lůžkovém pokoji v penzionu Janys - 500,- Kč.
Doplatky: neobsazené lůžko + 1 000,- Kč v penzionech
Janys i Aliki. Za 5€ na den si lze v penzionu Aliki připlatit kli-
matizaci. Za 420,- Kč na osobu a den si lze připlatit polo-
penzi, za 260,- Kč večeře.
Na trajektu jsou rezervována pouze místa na palubě. Za ná-
sledující příplatky vám můžeme zajistit kajuty: vysoká se-
zóna (2.8.- 30.8.10) - kajuta: 2lůžk. – 3.990,- Kč, 3lůžk. –
3.250,-Kč, 4lůžk. – 2.370,- Kč, vnitřní sedadlo - 620,-Kč.
Střední sezóna (10.7.- 4.8.10) - kajuta: 2lůžk. - 3 090,- Kč,
3lůžk. - 2 760,- Kč, 4lůžk. - 1 920,-Kč,vnitřní sedadlo - 520,-
Kč. Ostatní termíny: kajuta: 2lůžk. - 1 850,-Kč, 3lůžk. - 1
650,-Kč, 4lůžk. - 1 150,-Kč, vnitřní sedadlo - 450,-Kč. Ka-
juty mají vlastní soc.zařízení.  Kajuty i vnitřní sedadla do-
poručujeme objednat v CK již při objednávce zájezdu.
Cena zahrnuje: 9-17x ubytování, dopravu klimatizovaným
autobusem, palubní lodní lístek na trajekt z Itálie do Řecka,
závěrečný úklid, služby delegáta a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Stravování, fakultativní výlety, kajuty na
trajektu a cestovní pojištění. 

Nástupní místa: České Budějovice a Kaplice.
Doplatky za svozy: Praha, Benešov + 350,-Kč/ osoba,
Tábor, Písek, Strakonice + 200,-Kč/ osoba – trasa I
Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov + 350,-Kč/osoba, J.
Hradec + 200,-Kč/osoba – trasa II 
Svozy jsou možné při minimálním počtu 4 osob. Při niž-
ším počtu, popř. pro klienty mimo tato nástupní místa,
lze zajistit bezplatné parkování auta v uzavřeném objektu
v Č.Budějovicích.

10.05.- 23.05. 11/14 4 990,- 5 290,- 3 890,- 2 990,-
21.05.- 04.06. 12/15 5 890,- 6 090,- 4 790,- 2 990,-
02.06.- 14.06. 10/13 6 290,- 6 490,- 4 690,- 2 990,-
12.06.- 23.06. 09/12 6 890,- 7 190,- 5 190,- 2 990,-
21.06.- 02.07. 09/12 7 190,- 7 390,- 5 690,- 3 600,-
30.06.- 12.07. 10/13 7 990,- 8 190,- 5 990,- 3 990,-
10.07.- 23.07. 11/14 8 190,- 8 390,- 5 990,- 3 990,-
21.07.- 04.08. 12/15 8 290,- 8 490,- 5 990,- 3 990,-
02.08.- 20.08. 16/19 8 990,- / 7 190,- 4 690,-
18.08.- 30.08. 10/13 7 990,- 8 190,- 5 990,- 3 990,-
28.08.- 08.09. 09/12 7 190,- 7 390,- 5 690,- 3 600,-
06.09.- 17.09. 09/12 6 890,- 7 190,- 5 190,- 2 990,-
15.09.- 27.09. 10/13 6 290,- 6 490,- 4 690,- 2 990,-
25.09.- 08.10. 11/14 5 790,- 5 990,- 4 790,- 2 990,-
06.10.- 25.10. 17/20 6 190,- 6 390,- 4 990,- 2 990,-

Cena pro dítě bez lůžka v penzionu JANYS, platí při ubytování s 2 dospělými osobami.

Počet 
nocí 

na místě/dní

Termín
Penzion

JANYS cena
za dosp. os.
ve 2 - 4lů

studiu

Penzion
ALIKI cena
za dosp. os.
ve 2 až 4lů

studiu

JANYS /
ALIKI

cena za
dítě

do 12let

Penzion
JANYS cena

za dítě do
12 let bez

lůžka
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JIŽNÍ ŘECKO - Kyklady (ostrov Paros)                     
Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů. Účastníci tohoto zájezdu po-
chopí, proč je tento odlehlý kout Evropy označován za snový svět. Když Vás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžete se vydat na procházky
upravenými bílými kubistickými městečky, pěšky nebo na vypůjčeném kole či skútru se podívat do vnitrozemí za osamělými kláštery a dalšími pa-
mátkami nebo vystoupit na vyhlídkový bod a přehlédnout kousek souše, obklopený modrým mořem a řetězcem dalších ostrovů. Lodní fakultativní
výlety Vás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu Santorin s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým
antickým velkoměstem nebo na vyhlášený Mykonos. Stejně jako loni nabízíme leteckou dopravu do Athén a následně stylový transfer lodí z přístavu
Pireus. Zájezd na Kykladech realizujeme již při účasti 10 zájemců. 

Program:
1.den 0dlet z Prahy. Přílet do Athén a transfer do

Pirea. Plavba na ostrov Paros. Večer ubytování
v Parikii.

2.den Volno, odpočinek u moře.
3.den Polodenní fakultativní výlet na ostrůvek Antipa-

ros s proslulou krasovou jeskyní (cca 15 €).
4.den Fakultativní výlet místním busem po ostrově

Paros - rybářské městečko Nausa, vnitrozemská
vesnice Lefkes a mramorové lomy (cca 12 €).

5. den Dvoudenní fakultativní výlet lodí na ostrov San-
torin (Théra – cca 50 €). Účastníci výletu nocují
na Théře. Prohlídka metropole ostrova Firy a fa-
kultativně výlet linkovým busem do nejfotoge-
ničtějšího městečka v Řecku Oia a pozorování
západu slunce nad kalderou.

6.den Pokračování výletu - fakultativně možnost
plavby po kaldeře (cca 25 €) a výstup na sopku
Nea Kameni. Koupání v sopkou  vyhřívaném
moři u ostůvku Palea Kameni. Návrat na Paros.

7.den Volno, odpočinek u moře.
8.den Celodenní fakultativní výlet na ostrov bílé ku-

bické architektury - Mykonos a na posvátný an-
tický  Délos (cca 45 €).

9.den Volno, odpočinek u moře.
10.den Ráno vyplutí z Parosu. Transfer na letiště v

Athénách. Odlet do Prahy a návrat domů.
Ubytování: 9x nocleh kompletně vybavených dvou a
čtyřlůžkových studiích (ložnice s kuchyňským koutem,
terasa a soc. zařízení) v penzionu Magginas na okraji
městečka Parikia na ostrově Paros. Za příplatek 2.900,-
Kč můžeme zajistit 9x polopenzi v taverně, která se na-
chází v těsné blízkosti penzionu Magginas. Písečná pláž
se začíná asi 50 m od apartmánů. Upravená bílá Parikia
nabízí obchůdky, taverny, diskotéky i půjčovny kol, skú-
trů a aut. Parikia je hlavním městem ostrova Paros, který
najdete v Egejském moři v centru Kykladských ostrovů,
asi pět hodin plavby z Pirea. Účastníci fakultativního vý-
letu na Théru nocují ve dvou až čtyřlůžkových studiích v
penzionu, který dává k dispozici vlastní bazén, na před-
městí Firy 
Cena zahrnuje: 9x ubytování ve studiích v penzionu,
obousměrnou letenku, letištní taxy a palivové příplatky,
trajekty, transfer z letiště na ubytování, průvodce a zá-
konné pojištění.
Cena nezahrnuje: Stravování, fakultativní výlety a ces-
tovní pojištění.

Termín cena
03.09.- 12.09.2010 19.990,- Kč
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SEVERNÍ CHORVATSKO – ISTRIE (Medulin)
Medulin je oblíbené letovisko na jihu Istrijského poloostrova s oblázkovými plážemi, pěknou přírodou a živým centrem.

Ubytování: 7x ubytování v penzionu Anka, který se na-
chází asi 600 m od písečné pláže. Možnost ubytování
pro 2-4 osoby v zařízených apartmánech nebo studiích
s kuchyňkou. Restaurace a obchody 100 – 150 m, dále
po 250 m najdete tenisové kurty. Nudistická pláž je 1000
m. Centrum je vzdáleno 250 m. U penzionu je možnost

parkování. Vhodné jak  pro rodiny s dětmi – písečná pláž
s velmi pozvolným vstupem do moře, dětský park s
atrakcemi, tak pro ty kteří přijeli za zábavou (blízko
hlavní promenády s restauracemi a obchůdky všeho
druhu). Doporučujeme výlet do Puly či okružní výlety
lodí nebo návštěvu národního parku Premantura.

Termín
10.05.- 11.06. 2.790,- Kč 3.690,- Kč 3.690,- Kč 2.990,- Kč
12.06.- 02.07. 2.790,- Kč 4.690,- Kč 4.690,- Kč 3.690,- Kč
03.07.- 28.08. 3.690,- Kč 5.990,- Kč 5.990,- Kč 5.590,- Kč
29.08.- 11.09. 2.790,- Kč 4.690,- Kč 4.690,- Kč 3.690,- Kč
12.09.- 02.10. 2.790,- Kč 3.690,- Kč 3.690,- Kč 2.990,- Kč

Apartmán 45m2, 
4 osoby

Studio 27m2,
2 osoby

Studio 25m2,
2 osoby

Pokoj 30m2,
2 osoby

Cena je za osobu a týden. Nezahrnuje pobytovou taxu: Dospělí (350 Kč), děti 12-18 (150 Kč) 

Termín
01.05.- 22.05. 3.650,-Kč 2.350,-Kč 2.250,-Kč
22.05.- 19.06. 6.550,-Kč 3.650,-Kč 3.550,-Kč
19.06.- 03.07. 8.250,-Kč 4.550,-Kč 4.250,-Kč
03.07.- 07.08. 9.750,-Kč 5.550,-Kč 5.350,-Kč
07.08.- 21.08. 12.990,-Kč 6.990,-Kč 6.590,-Kč
21.08.- 28.08. 8.250,-Kč 4.550,-Kč 4.250,-Kč
28.08.- 04.09. 6.550,-Kč 3.650,-Kč 3.550,-Kč
04.09.- 30.09. 3.650,-Kč 2.350,-Kč 2.250,-Kč

Cena je za osobu a týden. 

SEVERNÍ ITÁLIE – LIGNANO (Sabbiadoro)
Lignano je oblíbené letovisko na severním břehu Jaderského moře s pozvolnou písečnou pláží, vhodnou i pro malé děti. Z Českých Budějovic je
vzdáleno jen 600 km, to je pouhých 5 hodin jízdy po dálnici.

Ubytování: 7x ubytování v rezidenci Luna v moderním
komplexu čtyř sedmipatrových budov, přímo u pláže,
blízko centra. Byty jsou vybaveny kuchyňským koutem,
koupelnou, WC a balkonem. Za příplatek cca 3,5 €/den
lze zajistit klimatizaci. Budova má výtahy, v přízemí jsou
obchody a každý apartmán má k dispozici jedno parko-
vací místo. Apartmány jsou 2-lůžkové, 4/5- a 6-lůžkové.
Vratná kauce 100 €/apt. Centrální část Lignana - Sab-
biadoro - je nejrušnějším místem tohoto oblíbeného se-
veroitalského letoviska a vyznačuje se čilým denním i

nočním životem. Promenády lemuje množství restau-
rací, kaváren, pizzerií, obchodů i luxusních butiků, zá-
roveň však zde najdete i oázy klidu s vilkami a
rezidencemi a elegantními hotely. Ideální místo pro do-
volenou především pro vyznavače rušnějšího prostředí,
pro milovníky pulsujícího života, ale také pro rodiny s
dětmi, neboť právě pro nejmenší hosty je zde připravena
spousta atrakcí, mj. aquapark. Z Lignana lze podnikat
výlety do Benátek, laguny Caorle, Terstu nebo Miramare.
V pondělí se v Lignanu konají trhy. 

Apartmán 
pro 2 osoby 

Apartmán 
pro 4 osoby  

Apartmán 
pro 6 osob  
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SEYCHELY – OSTROV MAHE (Beau Vallon)
Když Bůh začal tvořit Zem, bylo mu líto, že ráje si mohou užívat jen andělé. A tak sebral malý kus nebe a položil jej na oceán. A to nebe se začalo roz-
růstat, barvilo tmavý oceán do tyrkysu a všechna zvířena se přišla podívat na ten zázrak, který Bůh dělal a mnozí se rozhodli tam zůstat. A Bůh byl
rád,že udělal malý kousek ráje na zemi. Bylo to místo, kde se zastavil čas. Tak se podle legendy zrodily Seychely, které jsou jako 115 korálků roze-
seté v Indickém oceánu mezi Afrikou a Indií, poblíž rovníku, avšak už na jižní polokouli. Je to místo, kde zůstala příroda naprosto nedotčena civili-
zací a proto jsou Seychely domovem některých vzácných endemických  druhů, jako např. černého papouška. Hlavním a největším ostrovem je Mahé,
na kterém leží i metropole Victoria. Seychely jsou samostatným státem, ale žádné vízum si dopředu vyřizovat nemusíte. Není potřeba ani žádného
očkování.
Ubytování: 7x nocleh s polopenzí v hotelu*** Sun 
Resort, který je vzdálen asi 7 minut chůze od vyhlášené
písečné pláže Beau Vallon. Hotel má celkem 12 pokojů
a je situován v bujné vegetaci s výhledem na okolní hory.
Všechny pokoje jsou obráceny k bazénu, který je upro-
střed zahrady. Ve výbavě mají klimatizaci, kuchyňku, TV,
fén a vlastní terasu. 2-3 lůžkové pokoje. Kreolská a mezi-
národní kuchyně formou polopenze je  připravována mí-
stním kuchařem a servírována v á la carte restauraci.
Letecké výlety na ostrovy Praslin, La Digue nebo Bird

(jednodenní, vícedenní) nebo po ostrově Mahe. Mož-
nost půjčení kola, auta, šnorchlování, potápění. Beau
Vallon leží na ostrově Mahe, asi 10 minut jízdy od me-
tropole Victorie. 
Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu s polopenzí,
obousměrnou letenku, letištní taxy, transfer z letiště,
asistenci seychelské CK a zákonné pojištění.

Termín cena
Po celý rok (dle dohody na vyžádání v CK) 55.400,- Kč

Děti: do 6 let zdarma, 6-12 let  3.290 Kč/pobyt
Možnost zkrácených pobytů s příplatkem 10 % (min. 2 noci). 
Domácí mazlíčci: 150 Kč/den

ZÁPADNÍ MAĎARSKO - HEVÍZ
Indikace: pohybové ústrojí, revmatizmus, klouby a páteř, úbytek vápníku, rehabilitace po úrazu, deformita,
lumbágo
Ubytování: Noclehy v penzionu Korona, v němž má
každý pokoj klimatizaci, soc.zařízení, TV, minibar a inter-
net (WIFI). Pokoje jsou dvou-lůžkové s možností přis-
týlky. Vzdálenost od termálního jezera činí 800 m. Hevíz
jsou nejstarším a nejznámější maďarským lázeňským
městem. Nachází se tu  největší teplovodní jezero na
světě, leží jen 6 km od Balatonu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování v penzionu, lázeňskou taxu,
parkování, WIFI připojení na internet a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: stravu (možnost dokoupit polopenzi 
á 290 Kč/os/den) a cestovní pojištění.

Termín cena
01.01. – 11.03.2010      4.290 Kč/os/týden
02.11. – 27.12.2010 4.290 Kč/os/týden
12.03.– 30.06.2010 5.590 Kč/os/týden
01.09. – 01.11.2010 5.590 Kč/os/týden
01.07.– 31. 08.2010   6.290 Kč/os/týden

LÁZEŇSKÉ POBYTY VLASTNÍ DOPRAVOU



LÁZEŇSKÉ POBYTY VLASTNÍ DOPRAVOU

9www.cestovkapohoda.cz

ZÁPADNÍ MAĎARSKO - BUKFURDO
Indikace: pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, de-
formita, lumbágo, žaludeční a žlučníkové choroby, kardiovaskulárních potíže, při Bechtěrevově nemoci.

Ubytování: 7x nocleh v hotelu*** Apartmán, který
představuje komplex čtyř budov,  vzdálených 300-500 m
od termálního areálu. K dispozici jsou dvou-lůžkové
(jednopokojové) nebo čtyř-lůžkové (dvoupokojové)
apartmány s možností přistýlky, TV, kuchyňským kou-
tem, vlastním soc. zařízením a balkonem. Součástí kom-
plexu je restaurace. Parkování na parkovišti hotelu.
Některé pokoje jsou bezbariérové. Bukfurdo má jedno z
největších golfových hřišť v Maďarsku.

Cena zahrnuje: 7x/3x ubytování v hotelu, ložní prádlo a
zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (cca 1,5 €/os/den),
vstupné do termálních lázní (denní cca 160 Kč/os, 7-
denní cca 990 Kč/os) a  cestovní pojištění. 
Příplatky: snídaně: 150 Kč/ks/os, oběd: 200 Kč/ks/os,
večeře: 200 Kč/ks/os, polopenze: 350 Kč/ks/os, plná
penze: 450 Kč/ks/os, domácí zvíře: 120 Kč/noc

Ubytování: Noclehy v hotelu*** nebo penzionu Wolf ve
dvou-lůžkových pokojích s možností přistýlky. Pokoje jsou
vybaveny TV, rádiem, minibarem, terasou nebo balkonem.
Klientům je k dispozici kavárna, restaurace, terasa, parko-
viště. Snídaně jsou podávány  v hotelové restauraci bufe-
tovým způsobem, večeře servírované. V okolí jsou tenisové
kurty, možnost pěších procházek po půvabném okolí. Sta-

robylé městečko Sárvár se může pochlubit velkým množ-
stvím historických památek (např. hrad Nadazdy). 
Cena zahrnuje: ubytování na počet nocí a stravu a
vstupy do termálních lázní dle typu pobytu a zákonné
pojištění.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu(cca 1,5 €/os/den) a
cestovní pojištění. 

Termíny cena poznámka
03.01.-28.02.2010 3.290 Kč/os 7-denní pobyt
03.01.-28.02.2010 1.590 Kč/os  4-denní pobyt se vstupem do lázní Buk
01.3.-31.003.2010 3.390 Kč/os 7-denní pobyt
01.03.-31.03.2010 1.790 Kč/os  4-denní pobyt se vstupem do lázní Buk
01.04.-30.06.2010, 01.9.-31.10.2010 3.990 Kč/os 7-denní pobyt
01.04.-30.06.2010, 01.09.-31.10.2010 1.990 Kč/os  4-denní pobyt se vstupem do lázní Buk
01.07.-310.8.2010 4.390 Kč/os 7-denní pobyt
01.07.-31.08.2010 2.990Kč/os  4-denní pobyt se vstupem do lázní Buk

Zkrácené pobyty jsou možné od neděle do pondělí. Děti do 3 let na přistýlce ZDARMA, 3-12 let 50% sleva z ceny přistýlky.

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 popis cena
Víkend 2x nocleh se snídaní, 1x vstup do lázní 1.990 Kč/os 
Víkend 2x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní 2.450 Kč/os 
Superakční 3x ubytování s polopenzí, 1x vstup do lázní, zdravotní masáž 3.850 Kč/os 
Týdenní 6x  nocleh s polopenzí, 1xvstup do lázní 5.990 Kč/os
Týdenní 5x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní, zdravotní masáž 5.990 Kč/os 



LÁZEŇSKÉ POBYTY VLASTNÍ DOPRAVOU

www.cestovkapohoda.cz10

Děti do 3 let ZDARMA, Děti 3-12 let sleva 40%

JIŽNÍ MAĎARSKO – HARKÁNY

BALÍČEK: Týdenní pobyt -  7 nocí

BALÍČEK: Rekreační - 5 nocí

Indikace: pohybové ústrojí, revmatizmus, klouby a páteř, Bechtěrevova nemoc, rehabilitace po úrazu, úbytek
vápníku, deformita, lumbágo

Ubytování: Noclehy v hotelu*** Ametiszt, který se na-
chází v centru města, ale přesto na tichém klidném místě,
ve vzdálenosti 250 m od lázní. Hotel disponuje moder-
ními a na vysoké úrovni zařízenými dvou- až čtyřlůžko-
vými pokoji (většinou s terasou) s TV, chladnička, fénem,
sejfem a vlastním soc.zařízení. Hotel dává i rozsáhlou a
upravenou zahradu pro příjemné procházky. K hotelu patří
zahradní restaurace Attila, která nabízí svým hostům spe-
ciality maďarské kuchyně. V blízkosti hotelu a v lázních je
také široká nabídka ozdravných a welness služeb (různé

masáže, tenisové kurty, sportovní hřiště, sauna, perlič-
ková koupel, parná koupel). Pro hosty s vlastním počíta-
čem je zabezpečen přístup na internet (WIFI). Parkování
možné ve dvoře hotelu a před hotelem.
Harkány leží v blízkosti chorvatských hranic v malebné
krajině, vybízející k procházkám i k ochutnávce tamějšího
vyhlášeného výborného vína. Jsou místem pravidelného
pořádání nejrůznějších kulturních akci, na kterých vy-
stupují přední domácí umělci.

Ubytování:  7x nocleh v hotelu*** Napfény, který je vzdá-
len 200 m od zadního vchodu do termálního areálu. Hotel
má zrekonstruované jedno- a dvou-lůžkové apartmány
classic a superior s možností přistýlky, TV, rádiem, telefo-
nem, kuchyňským koutem, vlastním soc. zařízením a bal-
konem. K dispozici je restaurace, parkování na parkovišti
hotelu za poplatek. Za příplatek stolní tenis, masáže,
úschovna kol. Okolí Zalakarosu je jak stvořené k aktivnímu
odpočinku (turistika, cykloturistika či jízda na koni). 
Cena zahrnuje: 7x ubytování se snídaní  a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (cca 1,5 €/os/den), ve-
čeře (za příplatek 320 Kč/os/den) a cestovní pojištění. 

Cena zahrnuje: 7x ubytování se snídaní formou švédských
stolů a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: večeře/oběd (možno dokoupit 300
Kč/os/den), permanentní vstupenka do léčebných lázní Har-
kány opravňuje k 7 vstupům (1650 Kč/os) a cestovní pojištění. 

Termín cena
01.01. - 30.06.2010       5.250 Kč/os
01.07. - 31.08.2010 5.850 Kč/os
01.09. - 31.12.2010 5.250 Kč/os

Děti do 3 let ZDARMA, Děti 3-12 let sleva 40%

Cena zahrnuje: 5x ubytování se snídaní formou švédských
stolů, uvítací přípitek, 2-denní permanentka do termálních
lázní s  2hodinovým vstupem do wellness (sauna, parní
lázeň, jacuzzi), parkování a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (1,5 €/os/noc) a ces-
tovní pojištění. 

Termín cena
01.01. - 30.06., 01.09. - 31.12.2010       5.750 Kč/os
01.07. - 31.08.2010                 6.750 Kč/os

Příplatky: večeře, oběd (možno dokoupit 300 Kč/os/den)

Děti do 3 let ZDARMA, Děti 3-12 let sleva 40%

BALÍČEK: Rekreační - 7 nocí

Termín cena
01.01 - 30.06.2010  7.550 Kč/os  
01.07 - 31.08.2010  8.450 Kč/os
01.09 - 31.12.2010  7.550 Kč/os

Cena zahrnuje: 7x ubytování se snídaní ve formě švédských
stolů, uvítací přípitek, 4-denní permanentka do termálních lázní
s  2hodinovým vstupem do wellness (sauna, parní lázeň, ja-
cuzzi), parkování a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (1,5 €/os/noc) a cestovní
pojištění Příplatky: večeře, oběd (možno dokoupit 300 Kč/os/den)

Děti do 2 let ZDARMA, 2-12 let 20% sleva

JIHOZÁPADNÍ MAĎARSKO - ZALAKAROS
Indikace: pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úby-
tek vápníku, deformita, lumbágo

Děti do 3 let ZDARMA, Děti 3-12 let sleva 40%

Termín cena
02.01.-30.04.2010  5.990 Kč/os
01.10.-20.12.2010  5.990 Kč/os  
01.5.-30.06.2010 6.990 Kč/os
01.09.-30.09.2010 6.990 Kč/os
01.07.-31.08.2010  7.790 Kč/os
21.12.-01.01.2011  7.790 Kč/os

Děti do 3 let ZDARMA, děti 3-12 let sleva 40%
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JIŽNÍ SLOVENSKO – VELKÝ MEDER
Indikace: pohybové ústrojí, revmatizmus, klouby a páteř, celková regenerace organismu

Ubytování: 7x nocleh v
nově postaveném pen-
zionu Apartmán Taktik,
který se nachází jen 150m
od Termálního parku Veĺký
Meder. Možnosti grilování,
parkování v prostoru
areálu. Apartmány jsou vy-

bavené kompletně zařízenou kuchyní (chladnička, dvojva-
řič, rychlovarná konvice, nádobí). Každý apartmán má
vlastní sociální zařízení, TV-SAT, internetové připojení. Po-
koje jsou prostorné, dvou- až čtyř-lůžkové. Možnost po-

sezení na terase nebo balkoně. Stravování je možné zajis-
tit v nedaleké restauraci
Nový termální krytý areál s bazénem o velikosti 300 m
disponuje mj. saunou, dětským bazénem, vířivkou, per-
ličkovou masáží a novými prostornými šatnami. Je ob-
klopen lesoparkem s možností procházek na
udržovaných a značených lesních cestičkách.(Vstupné:
po-pá celodenní 7 €, rodinné vstupné 2+1 15 €, víkend
a svátky celodenní 8 €, rodinné vstupné 2+1 17,5 €, děti
to 3 let vstupné zdarma). 
Veľký Meder se nachází v jihovýchodní části Podunajské
nížiny, 70 km od Bratislavy směrem na Komárno.
Cena zahrnuje: 7x ubytování a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: stravování a cestovní pojištění. 

Termín cena
01.01.-30.04.2010 1.990 Kč/os
01.05.-30.09.2010 3.590 Kč/os
01.10.-19.12.2010 1.990 Kč/os
20.12.-31.12.2010 3.590 Kč/os

JIŽNÍ SLOVENSKO – PODHAJSKÁ
Indikace: dýchací cesty, pohybové ústrojí, revmatizmus, klouby a páteř, kožní choroby
Ubytování: 7x nocleh v penzionu Astra, který  je situovaný
400 m od termálního koupaliště v Podhájské, v části Svä-
tuša. Hostům nabízí ubytování v 7 pokojích s možností
přistýlek. Pokoje jsou dvou-, tří- a čtyř-lůžkové. 5 pokojů
je samostatně vybaveno sociálním zařízením (WC, umy-
vadlo, sprchový kout), lednicí a TV-SAT. V přízemí je k di-
spozici společná kuchyň se sporákem, mikrovlnnou
troubou, rychlovarnou konvicí a základním kuchyňským
vybavením. 2 přízemní pokoje jsou řešené jako apartmán,
mají společné sociální zařízení, kuchyňku s lednicí a rych-
lovarnou konvicí, 2 TV-SAT.

Oblíbené termální koupaliště nabízí celoročně léčivou vodu
s blahodárnými účinky srovnatelnými s vodou z Mrtvého
moře (1-denní vstupné 5€, 6-denní vstupné 25€). Aktivní
odpočinek je možno strávit cykloturistikou, rybařením či
bohatou nabídkou výletů do okolí. Podhajská se nachází na
východě Podunajské nížiny, asi 20km od Nových Zámků.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, energie, vodu, závěrečný
úklid, pobytovou taxu a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Stravování a cestovní pojištění.

Termín cena
Na vyžádání v CK       3.250 Kč/os



RAKOUSKO - Vodní park AQUAPULCO (Bad Schallerbach)
Program: Pobyt ve vodním parku (cca od 10. - 16.00
hod) o rozloze 3.100 m2, který nabízí vodní radovánky
pro celou rodinu - např. bazén s vlnobitím a mořskými
vlnami, pravou pláží a masážními lavicemi, Monte Aqua-
pulco – skluzavky ke kanálu s divokou vodou, Crazy
River – 109 m dlouhá skluzavka pro nafukovací čluny,
Kamikadze – divoká a strmá skluzavka, dále kout pro
děti, venkovní bazén s perličkou … atd.

Odjezd: v 07.00 hod - Č.Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách
Vstupy Aquapulco z roku 2009: zdarma / do 6ti let, 15
€ / 6 - 16 let, 18 € / nad 16 let, rodinné vstupné 42 € /
rodiče + 1dítě, 54 € / rodiče + 2 děti                 
Příplatek za termální bazén Colorama cca 7 €

JEDNODENNÍ KOUPACÍ ZÁJEZDY
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Termín cena
22.05., 20.06., 28.09., 28.10., 17.11.2010 370,- Kč 

RAKOUSKO - THERME GEINBERG (termály s Karibskou lagunou) 
Program: Večerní koupání od 17. – 22.00 hod, pobyt v
lázních Geinberg nabízí regeneraci a odpočinek s mož-
ností koupání po celý rok. Využijete kryté i venkovní ba-
zény (3.000 m2 vodní plochy) s termální vodou o teplotě
26 - 36°Celsia, vířivky, vodní masáže, sportovní
bazén….. Nově lázně otevřely KARIBSKOU LAGUNU se
slanou vodou (3% soli ve vodě – vhodné i pro osoby

trpící kožními nemocemi), palmami a mořským břehem
s bílým pískem, odpočinkové místnosti. Sauna za pří-
platek cca 6,-€
Odjezd: v sobotu ve 13.30 hod Č.Budějovice – Marián-
ské náměstí, stanoviště MHD, návrat cca v 01.00 hodin.
Termín cena
06.02., 17.04., 27.11.2010  790,- Kč (včetně vstupu) 

RAKOUSKO - termální lázně LAA AN DER THAYA
Program: Rakouské termální lázně Laa an der Thaya po-
skytují návštěvníkům příjemné koupání ve 4 bazénech
o teplotě vody 24 - 36°Celsia (bazén termální, masážní,
plavecký a  se slanou vodu). Termální pramen (obsahu-
jící jód, natrium, chlorid, minerály)  tryská rychlostí 6,3
litrů za sekundu a má teplotu 42 °Celsia.

Odjezd: v 06.30 hod Č.Budějovice – Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat v odpoledních hodinách
Doplatek za saunu: cca 6,50 € / osoba

Termín cena
22.05., 17.10.2010   790,-Kč (680,-Kč / dítě  do 14 let) 

RAKOUSKO - Vodní park SOLE-FELSEN ( BAD GMÜND)
Zvýhodněná nabídka (ve středu) pro zralý věk 
– AKCE 55 PLUS - pro osoby starší 55 let
Program: Pobyt ve vodním parku, který nabízí regene-
raci i vodní radovánky pro celou rodinu - např. 7 bazénů
: sladkovodní (sportovní, krytý a venkovní dětský bazén
- teplota 26-30°Celsia) a solné bazény s vodními masá-
žními lůžky, protiproudovým kanálem, vířivkami a ma-
sážními tryskami (obsah soli 1,5-5%, teplota 32 - 34°

Celsia), vodní skluzavka (65 m), dětský bazén s malou
skluzavkou…
Odjezd: v 08.30 hod Č.Budějovice – Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat v odpoledních hodinách
Za příplatek 4 sauny (achátová, křišťálová, ametystová a
solná) a 1 parní lázeň.
Doplatek za oddělení saun: 4,00 € (děti do 15 let, 2,80
€).

vč. vstupu na 4 hodiny

Termín cena včetně vstupu na 4 hodiny 
27.02., 24.04., 26.06., 21.08., 02.10., 20.11.2010 (430,-Kč / dítě 6-15 let, 290,-Kč / dítě 3-6 let) 560,- Kč 
17.02., 17.03., 14.04., 12.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 27.10., 17.11., 08.12.2010 460,-Kč / senior od 55-ti let*

*cena pro ostatní: viz sobotní termíny
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NĚMECKO - BAD FŰSSING (termální léčebná voda ze sirného zřídla)
Termíny: 09.01., 16.01., 23.01., 30.01., 13.02., 20.02.,
27.02., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04., 10.04., 17.04.,
24.04., 01.05., 08.05., 02.10., 09.10., 16.10., 23.10.,
30.10., 06.11., 13.11., 17.11., 27.11., 11.12., 18.12.,
27.12.2010 - 615,-Kč (včetně vstupu do Lázní I nebo do
Lázní II) a 535,-Kč (děti a mládež do 18let - pouze do
Lázní I, do Lázní II nejsou slevy) 
Odjezd: v 07.00 hod. – Č.Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD, návrat cca ve 20.00 hod.
Večerní koupání:
Termíny: 29.01., 19.02., 26.03., 15.10., 19.11.2010  –
615,-Kč (včetně vstupu do Lázní I nebo do Lázní II) a

535,-Kč (děti a mládež do 18let - pouze do Lázní I, do
Lázní II nejsou slevy)
Odjezd: ve 12.30 hod. – Č.Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD, návrat cca v 01.00 hodin
Program: Kryté i otevřené bazény s termální vodou o te-
plotě 23-42°Celsia, vířivky, příjemné vodní masáže, in-
halační procedury, parní sauny (suché sauny za
příplatek cca 9,-€), odpočinkové místnosti. Léčebná
voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění,
na artrózu a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti pá-
teře. Pobyt v lázních je 5 hodin. Při cestě tam krátká za-
stávka v nákupním středisku Aldi.

ITÁLIE – Jaderské moře - CAORLE (pozvolné písčité pláže)
Termíny: 11.–13.06., 25.–27.06., 09.–11.07., 16.–
18.07., 23.–25.07., 06.–08.08., 13.–15.08., 27.–29.08.,
10.–12.09.2010  – 990,- Kč (cena zahrnuje pouze do-
pravu busem) 
Program: Odjezd z Č.Budějovic v pátek večer, ráno pří-
jezd do Caorle, možnost návštěvy sobotních trhů. Po ce-

lodenním koupání (popř.po procházce příjemným pří-
mořským letoviskem Caorle nebo lodním výletu do la-
guny po stopách Ernsta Hemingwaye) noční přejezd do
Č.Budějovic.
Odjezd: ve 22.00 hodin - Č.Budějovice - Mariánské ná-
městí, návrat v neděli ráno 

CHORVATSKO – Jaderské moře - POREČ nebo SLOVINSKO - IZOLA
Termíny: 18.06. – 20.06., 02.07. – 04.07., 30.07. –
01.08., 20.08. – 22.08., 03.09. – 05.09.2010  - 990,- 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 21.00 hodin - Č.Budějovice - Mariánské ná-
městí, návrat v neděli ráno.

 Člen skupiny KBC

www.csobpoj.cz

…našlápnuté
pojištění

Cestovní pojištění

Infolinka  800 100 777

Komplexní ochrana na vaše cesty.
• Uhradí léčebné výlohy v důsledku úrazu nebo nemoci.

• Uhradí poškození, zničení nebo odcizení zavazadel. 

• Uhradí škodu vzniklou jiným subjektům na zdraví i majetku.

Předprodej vstupenek
na kulturní, společenské i sportovní akce v sítích:

Hudební tipy  2010 Muzikálové tipy 2010
Lord Of The Dance 5.2.2010 Karlovy Vary Děti ráje
Metallica 16.6.2010 Mimoň Carmen
Rammstein 13.3.2010 Ostrava Touha
Kryštof 2010 Praha 19.2.2010 Angelika

rezervace  385 310 813, 720 154 400



KLASICKÝ OKRUH TURECKEM s pobytem u moře
Bospor a Dardanely, proslulé antické a byzantské památky, Istanbul, Sofie, Trója
Program:
1. den Ráno odjezd z Českých Budějovic, Písku a

Prahy. Odpoledne zastávka na Citadele v Buda-
pešti (panoramatický rozhled). Nocleh v oblasti
Szegedu.

2. den Dopoledne prohlídka Szegedu, metropole ma-
ďarského jihu (nábřeží Tisy, katedrála, paláce).
Cesta přes Srbsko a Bulharsko. Noční přejezd
do Turecka.

3. den Ráno příjezd do Istanbulu. Prohlídka města na
dvou kontinentech (Modrá mešita, antický Hip-
podrom, byzantská cisterna, Sulejmanova me-
šita nákupy na největším krytém bazaru na
světě). Nocleh. 

4. den Celodenní prohlídka Istanbulu (chrám Aya
Sofia, sídlo sultánů – palác Topkapi, Velká
Porta, Nová mešita, Egyptský bazar, lodní výlet
po Bosporu). Po mostě do Asie. Noční přejezd
na pobřeží jihozápadního Turecka.

5. den Příjezd do oblasti Kusadasi, pobyt u moře,
volný program. Ubytování v hotelu, stravování
začíná večeří. 

6. den Volno, pobyt u moře. 
7. den Prohlídka nejzachovalejšího antického města v

Turecku – Efesu (archeologický areál a zbytky
Artemidina chrámu, jednoho ze sedmi divů an-
tického světa). Odpoledne prohlídka akropole ve
městě Selcuk (bazilika a hrob Jana Evangelisty)
a výjezd na Slavičí vrch (dům Panny Marie).

8.den Výlet do vnitrozemí Anatolie – dopoledne pro-
hlídka antického Afrodisiasu (působivý archeo-
logický areál, největší antický stadion,
sarkofágy, muzeum), odpoledne procházka an-
tickým městem Hierapolis (největší antická ne-
kropole, archeologický areál) a Pamukkale
(jedinečné travertinové kaskády, termální an-
tický Kleopatřin bazén, antický amfiteátr).  

9.den Volno, odpočinek u moře.
10.den Výlet za helénskými památkami Ionie – dopole-

dne Priene (zachovalé helénistické město v
úchvatné poloze na úpatí pohoří Mykalé), za-
stávka v dílně na zpracování onyxu. Poté pro-
hlídka archeologického areálu Miletu (koléba
starověké řecké filozofie, někdejší obchodní vel-
moc) a návštěva Didymy (největší a jedna z nej-
slavnějších věštíren starověku). 

11.den Volno, odpočinek u moře.
12.den Po snídani odjezd z oblasti Kusadasi. Prohlídka

akropole proslulého helénistického města Per-
gamon (druhá největší antická knihovna, nej-
strmější amfiteátr na světě, ruiny královského
paláce). Odpoledne prohlídka archeologického
areálu Trója, města proslaveného Homérovou
Iliadou (až 5tisíc let staré zdi a domy). Nocleh v
Canakkale u Dardanel.

13.den Přeplutí trajektem přes úžinu Dardanely z Asie
do Evropy, prohlídka někdejší osmanské me-
tropole Edirne (nejkrásnější turecká mešita, ná-
kupy na bazarech, karavanseraj). Večer příjezd
do Sofie na nocleh.

14. den Po snídani dopolední prohlídka bulharské me-
tropole Sofie (pravoslavné kostely, mešity a
prezidentský palác). Odpoledne cesta přes
Srbsko. Noční přejezd přes Maďarsko a Sloven-
sko do ČR.

15. den Ráno návrat domů.
Cena zahrnuje: 11x ubytování v hotelu,11x snídani, 7x
večeři, dopravu klimatizovaným busem, trajekt, prů-
vodce, cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: 4x večeři, lodní výlet (cca 12€),
vstupy a bakšišné (cca 10€).

POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
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Termín cena
01.07.- 20.07.2010     14.990,- Kč
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Program:
1.den Večer odjezd z Děčína, Ústí nad Labem, Teplic,

Plzně, Prahy . Noční přejezd do Itálie.
2.den Dopoledne prohlídka Benátek, organizovaná

procházka městem (S.Maria dei Frari, Ponte Ri-
alto, tržnice, Náměstí Svatého Marka, Dóžecí
palác). Odpoledne volno (návštěva některého z
muzeí). Večer ubytování v blízkosti Benátek.

3.den Projížďka po ostrovech v benátské laguně: Tor-
cello, Burano, Murano (cca 17 €). Odpoledne
volný program v Benátkách (muzea, Kampa-
nila). Večer odjezd. Noční přejezd do ČR.

4.den Ráno návrat domů.
Cena zahrnuje: 1x ubytování ve dvoulůžkových poko-
jích se snídaní v hotelu ***, dopravu klimatizovaným
busem, průvodce a zákonné pojištění.

Cena nezahrnuje: Večeři (můžeme vám zajistit jednu
večeři za příplatek 380,- Kč), vaporetto (loď) v Benát-
kách, vstupné a cestovní pojištění.

ROMANTIKA BENÁTEK + ostrovy v laguně
Jedinečné město na více než stovce ostrůvků, krajková gotika, gondoly, ubytování u moře 

Program:
1. den Odpoledne odjezd z Děčína, Ústí nad Labem, 

Teplic, Plzně, Prahy. Noční přejezd do 
Švýcarska.

2. den Ráno příjezd do střediska Täsch a odtud odjezd
vlakem do Zermattu. Fakultativně lanovkou na
Malý Matterhorn, odkud se otevírá působivý
pohled na Velký Matterhorn (cca 60 CHF).  Na
Matterhornu pro zájemce možnost několika va-
riant pěší turistiky - náročnější i nenáročná. Od-
poledne zastávka u největšího švýcarského
hradu v Brigu a přejezd Simplonského prů-
smyku. Nocleh poblíž jezera Lago Maggiore 
(z italské strany). 

3. den Dopoledne cesta podél jezera Lago Maggiore,
fakultativně výlet lodí na Borromejské ostrůvky:
šlechtické rezidence, rybářská vesnice a sub-
tropické zahrady (cca 12 €). Zastávka ve městě
Lugano na břehu Luganského jezera. Návštěva
čokoládovny Alprose v Caslanu, možnost vý-
hodného nákupu čokolády. Nocleh poblíž jezera
Lago Maggiore. 

4. den Program u jezera Lago di Como: zastávka v lá-
zeňském městečku Tremezzo a prohlídka rezi-
dence Villa Charlotta s terasovitými zahradami
a výhledy na jezero, výlet lodí (cca 8 €) přes je-
zero Lago di Como do nejmalebnějšího měs-

tečka na jeho břehu - Bellaggia. Odpoledne
prohlídka největšího města na břehu jezera -
Coma. Noční přejezd do ČR. 

5. den – Ráno návrat domů. 
Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní ve dvoulůžko-
vých pokojích v hotelu ***, dopravu klimatizovaným
busem, průvodce a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Večeře (můžeme vám zajistit 2x ve-
čeři za příplatek 600,- Kč), lanovku, lodní výlety, vstupy
a cestovní pojištění.

ITALSKÁ JEZERA a jižní Švýcarsko
Alpské štíty a ledovcová jezera, rozkvetlé terasovité zahrady, zámky, čokoláda, Matterhorn

Termín cena
19.05. – 23.05.2010     4.990,-Kč 
21.07.- 25.07.2010 5.190,-Kč

Termín cena
27.05.– 30.05.2010 3.400,-Kč
25.09.– 28.09.2010     3.400,-Kč 
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Program:
1.den Večer odjezd z Písku, Vodňan a Českých 

Budějovic. Noční přejezd do Itálie.
2.den Dopoledne cesta po Levantské riviéře a kou-

pání v luxusním letovisku Sta.Margarita. Lodní
výlet do malebného Portofina (nejkrásnější li-
gurské přístavní městečko) a do hluboko zařízlé
zátoky ke středověkému klášteru St. Fruttuoso s
poutní sochou Krista na mořském dně. Zastávka
v malebném městečku a vyhlášeném letovisku
Sestri Levante. Večeře a nocleh.

3.den Výlet na třetí největší italský ostrov -  Elbu a
okružní cesta s návštěvou metropole Portofer-
raio (Napoleonova rezidence), středověkého
městečko Marciana Alta (fakultativně výjezd la-
novkou na Monte Capanne – 1020m, nejvyšší
hor ostrova, panoramatický rozhled), vyhlídko-
vou jízdou podél západního pobřeží a s vykou-
páním na pláži na jihu Elby s ostrovem Monte
Cristo na jižním obzoru. Večeře a nocleh.

4.den Celodenní program na pobřeží Cinque terre – pět
unikátních středověkých městeček na útesech nad
Ligurským mořem – úzké uličky, rybářské domky,
pláže, vinice, strmé skály, Cesta lásky, turistika.
Prohlídka Vernazzy, Manaroly a Riomaggiore. Fa-
kultativně výlet lodí podél pobřeží Cinque terre i do
malebného historického města Portovenere, na-
proti ostrovu Palmaria. Noční přejezd do ČR.

5.den Dopoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní v hotelu***,
dopravu klimatizovaným busem, trajekt na Elbu, prů-
vodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: 2x večeři (500,- Kč), lodní výlety (cca
45€), lanovku (cca 17€), vlak v Cinqueterre (cca 6€),
vstupy a cestovní pojištění.
Doplatky za svozy: Nástupní místa s příplatkem 200
Kč/osoba – Praha, Příbram a Strakonice. Minimální
počet na svoz – 6 osob.

LIGÚRIE a ostrov ELBA - romantika západní Itálie 
Koupání, procházky po útesech, malebná městečka

Termín cena
23.06. – 27.06. 2010    4.990,- Kč 

Program:
1.den Ráno odjezd z Českých Budějovic. Podvečerní

prohlídka Benátek, fakultativně projížďka vapo-
rettem po kanálu Grande (cca 7 €). Noční pře-
jezd do Říma. 

2.den Papežský Řím. Dopoledne prohlídka Vatikánu
(včetně muzeí a Sixtinské kaple), odpoledne
prohlídka slavné baziliky v Lateránu.  Nocleh u
Terraciny. 

3.den Celodenní fakultativní výlet k Neapolskému zá-
livu: dopoledne výjezd a výstup ke kráteru 
Vesuvu, poté prohlídka antického areálu 
v Pompejích a odpoledne prohlídka archeolo-
gického areálu v Herkulaneu (550 Kč). Nocleh
u Terraciny.

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´
Ampezzo a u ledovcového jezera Misurina. Vy-
hlídková jízda přes Dolomity. Večer návrat
domů.

Cena zahrnuje: 2x ubytování v kompletně vybavených
čtyřlůžkových bungalovech (oddělené dvoulůžkové lož-
nice, kuchyňka, soc.zařízení) na pobřeží Tyrhénského
moře mezi Římem a Neapolí, dopravu klimatizovaným
busem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Stravování, fakultativní výlet, vstupné,
vstupné do Benátek (cca 9 €), MHD v Benátkách a v
Římě a cestovní pojištění.
Doplatky za svozy: Nástupní místa s příplatkem 200
Kč/osoba – Praha, Příbram a Strakonice. Minimální
počet osob na svoz 6.

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

Termín cena
05.05.- 09.05. 2010     3.990,- Kč
24.09.- 28.09. 2010 3.990,- Kč
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Program:
1. den Dopoledne odjezd z Prahy, Příbrami, Písku,

Vodňan a Českých Budějovic. Noční přejezd do
jižní Itálie. 

2. den Dopoledne prohlídka Salerna (promenáda, ka-
tedrála). Fakultativní výlet lodí do Amalfi (histo-
rická metropole Sorrentského poloostrova, cca
12 €). Odpoledne přejezd přes Apeninská pohoří
k Messinské úžině a přeplutí na Sicílii. Nocleh. 

3. den Volno, odpočinek u moře. 
4. den Výjezd a výstup ke kráterům nejvyšší evropské

činné sopky – Etny (3350m) - busem výjezd do
výše téměř 2000m n.m., odpoledne prohlídka
nejmalebnějšího sicilského města – Taorminy
(výjezd lanovkou, antické a středověké pa-
mátky). 

5. den Celodenní fakultativní výlet na jižní pobřeží Sicí-
lie a prohlídka zachovalých starověkých řeckých
chrámů v Agrigentu na akropoli nad Středo-
zemním mořem. Vyhlídková jízda sicilským vni-
trozemím a prohlídka antické císařské vily u
Piazza Armeriny (tisíce metrů skvostných mo-
zaik, památka UNESCO). Cena: 550 Kč. 

6. den Prohlídka antických a barokních památek v Sy-
rakusách, které byly před 2400 lety největším
městem na světě. Odpoledne procházka ve vul-
kanickém kaňonu Alcantara (útvary ze ztuhlé
lávy). 

7. den Prohlídka normanských památek v Monreale
a procházka centrem sicilské metropole - 
Palerma (arabsko - normanské památky,
tržiště, parky, barokní paláce a chrámy).

8. den Celodenní fakultativní výlet lodí na sopečné Lipar-
ské ostrovy: ostrov Lipari –   starobylá metropole

souostroví, plavba bárkou podél vulkanických
útvarů a jeskyní, ostrov Vulcano - kráter sopky a
bahenní lázně. Cena 350 Kč + cca 35 €

9. den Volno, odpočinek u moře. Večer odjezd z leto-
viska a noční přejezd do Kampánie.

10. den Prohlídka historického centra Neapole. Fakul-
tativní výlet lodí na ostrov Capri (cca 25 €).
Noční přejezd do ČR. 

11.den Odpoledne návrat domů.
Ubytování: 7x nocleh se snídaní v hotelu***, který se
nachází v těsné blízkosti oblázkové pláže v malém leto-
visku Fondachello, jež leží na břehu Jónského moře
přímo pod Etnou, asi 14 km od vyhlášené Taorminy. Po-
koje mají vlastní soc. zařízení a TV. Stravování je serví-
rované. Za příplatek 1300,- Kč nabízíme 6x večeři, která
se skládá ze tří chodů (těstoviny nebo polévka, hlavní
jídlo, dezert nebo ovoce).
Cena zahrnuje: 7x ubytování se snídaní v hotelu***,
dopravu klimatizovaným busem, trajekt, průvodce a zá-
konné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Večeře, fakultativní výlety, vstupné 
a cestovní pojištění.

VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ – ostrov boha Slunce + Kampánie
Antické mýty a památky, sopky, Palermo i Neapol, hotel na pláži pod Etnou

Program:
1.den Dopoledne odjezd z Českých Budějovic, Písku,

Strakonic a Plzně. Cesta přes Německo. Noční
přejezd do Španělska.

2.den Celodenní program v historické metropoli se-
verního Katalánska – Gironě (středověké židov-
ské město, nejširší gotická katedrála na světě,
hradby, románské památky). Fakultativní výlet
vlakem do Figueras a prohlídka muzea surrea-

listického génia Salvadora Dalího (cca 6€). 
Nocleh v letovisku Lloret de Mar, centra pobřeží
Costa Brava.Večeře a nocleh v hotelu.

3.den Dopoledne prohlídka historického centra 
Tarragony na pobřeží Costa Dorada – promenáda
s Balkónem Středomoří, antické památky a im-
pozantní gotická katedrála. Odpoledne zastávka v
Peniscole na pobřeží Costa del Azahar – středo-
věké městečko s mohutným templářským hradem

CESTA ŠPANĚLSKEM DO ANDALUSIE + Katalánsko
Maurské umění, palmy, opice, Dalí i Gaudí, bílé vesnice, ubytování u moře, polopenze

Termín cena
24.09. – 04.10.2010   11.990,- Kč  

POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
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nad rybářským přístavem a písečnou pláží. Průjezd
krajem Huerta, největší pomerančovou zahradou
Španělska. Nocleh v Alicante.

4.den dopoledne prohlídka promenády a skály s pev-
ností v Alicante, metropoli pobřeží Costa Blanca.
Zastávka v Elche v zahradě Huerto del Cura, ozna-
čované za nejexotičtější park ve Španělsku. 
Procházka v jediném datlovém háji v Evropě (200
tisíc palem). Návštěva jeskynních obydlí v 
Guadixu. Večeře a nocleh v hotelu v Torremolinos.

5.den Volný program v Torremolinos, centru pobřeží
Costa del Sol. Odpočinek u moře. Večeře a noc-
leh v hotelu.

6.den Celodenní fakultativní výlet do britské kolonie
Gibraltar (mytické Heraklovy sloupy na rozhraní
Evropy a Afriky, Atlantiku a Středomoří, opice,
pevnost, kosmopolitní město) a zastávka v  tra-
diční bílé andaluské vesnice Mijas. (450,- Kč).
Večeře a nocleh v hotelu.

7.den Celodenní fakultativní výlet do Cordoby, která
byla v době arabského kalifátu možná největším
městem na světě – Velká mešita, židovská čtvrť,
rezidence Alcazar, nábřeží Guadalquivir aj. (550
Kč). Večeře a nocleh.

8.den Celodenní výlet do Sevilly, která byla v 16.stol.
možná největším městem na světě – katedrála,
spleť uliček a patia starého města, arabská věž
Giralda, arbsko-španělský Alcazar, nábřeží Gua-
dalquiviru aj. Večeře a nocleh.

9.den Prohlídka Granady, která byla až do konce
15.století arabskou metropolí – unikátní rezi-
dence Alhambra. Výlet na úpatí pohoří Sierra Ne-
vada, nejvyšších hor Pyrenejského poloostrova
(Mulhacen – 3500m n.m.). Nocleh v Alicante.

10.den Prohlídka katalánské metropole Barcelony –
středověké město aragonských králů, jedinečné
Gaudího secesní památky, eventuálně 
Akvárium. Noční přejezd.

11.den Večer návrat domů.
Ubytování: 5x nocleh ve dvoulůžkových pokojích a 5x
polopenze formou švédských stolů v hotelu*** 
v letovisku Torremolinos. Torremolinos je velké leto-
visko s množstvím obchodů, barů a restaurací. Torre-
molinos najdete uprostřed pobřeží Costa del Sol, naproti
africkým břehům na samém jihu Španělska. 1x nocleh
ve dvoulůžkových pokojích a polopenze formou švéd-
ských stolů v hotelu*** v letovisku Lloret de Mar na
Costa Bravě. 2x nocleh ve dvou- a třílůžkových pokojích
a 2x kontinentální snídaně v hotelu F1 na předměstí 
Alicante, metropole pobřeží Costa Blanca. Fakultativně
lze objednat večeře ( cca 2 x 10€). 
Cena zahrnuje: 8x ubytování se snídaní v hotelu, 6x ve-
čeři, dopravu klimatizovaným busem, průvodce a zá-
konné pojištění.
Cena nezahrnuje: 2x večeři, fakultativní výlety, vstupy a
cestovní pojištění.
Nástupní trasa B: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lito-
měřice, Praha, Beroun, Rokycany.

Termín cena
07.10.-17.10.2010  11.990,- Kč  

Program:
1.den Večer odjezd z Českých Budějovic, Písku a

Plzně. Noční přejezd do Francie. 
2.den Zastávka u zachovalého antického mostu a

akvaduktu Pont du Gard a prohlídka historic-
kého centra Avignonu (most a papežský palác).
Nocleh.

3.den Průjezd vápencovým pohořím les Alpilles a pro-
hlídka středověkého trubadúrského střediska
Les-Baux-de Provence. Poté zastávka u antic-
kých památek Glanum u St.Remy. Odpoledne
prohlídka Arles (antické památky a odkazy na Vin-

centa van Gogha), Procházka po nábřeží v pro-
vensálské metropoli Marseille, výstup k chrámu
Notre Dame. Fakultativní lodí na ostrov If (pev-
nost s vězením Hraběte Monte Christo). Nocleh. 

4.den Odpočinek na pláži v malebném rybářském
městečku Cassis. Fakultativně výlet lodí k pro-
vensálským vápencovým fjordům, kalankům.
Vpodvečer prohlídka letoviska St. Tropez
(slavná četnická stanice). Noční přejezd do ČR. 

5.den Kolem poledne návrat domů. 
Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu F1, dopravu kli-
matizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění

JIŽNÍ FRANCIE – půvaby Provence a Riviéry
Hrabě Monte Christo, antické i středověké památky, četníci ze St.Tropéz a koupání



Cena nezahrnuje: Stravování (dvě snídaně za příplatek
290,- Kč), lodní výlety (cca 30€), vstupné a cestovní po-
jištění.
Doplatky za svozy: Nástupní místa s příplatkem 200
Kč/osoba – Praha, Příbram a Strakonice. Minimální
počet na svoz – 6 osob
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Program:
1. den Odjezd z Českých Budějovic, Vodňan, Písku,

Strakonic a Plzně. Cesta přes Německo. Noční
přejezd do Francie.

2. den Příjezd do Paříže, okružní jízda městem, dále
pěšky náměstí Trocadéro, Eiffelova věž, Invali-
dovna, Madeleine, Opera Garnier, Champs Ely-
sées, odjezd z náměstí Concorde na ubytování.

3. den Zámek a zahrady ve Versailles, návštěva Lou-
vru nebo Musée d´ Orsay, Montmartre, Sacré
Coeur, Moulin Rouge a noční projížďka Paříží.

4. den Prohlídka a nákupy v La Défense, Les Halles,
Centre Pompidou, pařížská radnice, chrám
Notre–Dame, Latinská čtvrť a Lucemburské za-
hrady, večerní plavba po Seině, odjezd do ČR. 

5. den Odpoledne návrat domů.

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu Formule 1 se sní-
daní, dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce a
zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: 2x večeři, fakultativní výlety, vstupy a
cestovní pojištění.
Nástupní trasa B: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lito-
měřice, Praha, Beroun, Rokycany.

Světová metropole PAŘÍŽ
Eiffelovka, Mona Lisa, plavba po Seině, Montmartre, Versailles

Termín cena
4.490,- Kč (osoba ve 3-lůžkovém pokoji) 

4.990,- Kč (osoba ve 2-lůžkovém pokoji) 

02.07.- 06.07.2010
(termín svátků)

01.04.- 05.04. 4.200,- Kč 3.900,- Kč 5.300,- Kč
05.05.- 09.05. 4.200,- Kč 3.900,- Kč 5.300,- Kč
26.05.- 30.05. 4.200,- Kč 3.900,- Kč 5.300,- Kč
11.08.- 15.08. 4.200,- Kč 3.900,- Kč 5.300,- Kč
24.09.- 28.09. 4.200,- Kč 3.900,- Kč 5.300,- Kč
27.10.- 31.10. 4.200,- Kč 3.900,- Kč 5.300,- Kč

Termíny 
2010

Osoba 
v 1/2 pokoji

Osoba 
v 1/3 pokoji

Osoba 
v 1/1 pokoji

Program:
1. den Ráno odjezd z Českých Budějovic, Vodňan,

Písku, Strakonic a Plzně. Cesta Německem. Pří-
jezd do Calais a noční přejezd trajektem do an-
glického Doveru. 

2. den Ráno zastávka u megalitické památky Stone-
henge, celodenní prohlídka historického města
Bath (muzeum římských lázní, katedrála Lucerna
západu, muzeum Jane Austenové, procházka
mezi nádhernými georgiánskými domy a parky z
18. století). Noční přejezd Walesem na trajekt do
Irska

3. den Trajekt do Irska. Prohlídka údolí s posvátnými
kláštery – tzv. irských Delf – Glendalough. Večer
příjezd na ubytování.

4. den Okruh podél poloostrova Dingle (výhledy na po-
břeží, prehistorické a raně křesťanské památky,
nejzápadnější mys Evropy). 

5. den Celodenní fakultativní výlet na 200 m vysoké
Moherské útesy a na Aranské ostrovy (kamenné

pevnosti, megality a raně křesťanské památky),
zastávka v Limericku (550 Kč + cca 25 €).

6. den Vyhlídková okružní cesta Ring of Kerry (přírodní
a historické zajímavosti). Návštěva stylové irské
hospůdky. 

7. den Fakultativní výlet na úpatí pohoří Macgillycud-
dys Reeks: soutěska Gap of Dunloe, projížďka
loďkami po jezerech u Killarney, šlechtické sídlo
Mucknoss (350 Kč + cca 12 €). 

8. den Celodenní fakultativní výlet k majestátním hra-
dům Cashel a Caher, prohlídka městečka 
Killarney, zastávka v tradiční irské vesnici
Adare.

9. den Okruh podél jižního pobřeží Irska – šlechtické sídlo
Bantry, botanická zahrada na ostrově Gerrinisch,
fakultativní výlet na tulení ostrovy (cca 10 €).

10. den Ráno odjezd z Tralee. Prohlídka centra irské me-
tropole Dublinu a návštěva palírny irské whisky.
Noční trajekt do Walesu. 

11. den Prohlídka Londýna (muzea, pamětihodnosti,

VELKÝ OKRUH IRSKEM + Anglie 
Keltské mýty, kláštery a kříže, hrady, útesy, whisky, tuleni, Stonehenge, Dublin i Londýn
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Program:
1. den Dopoledne odjezd z Českých Budějovic, Vod-

ňan, Písku, Strakonic a Plzně. Cesta Německem.
Příjezd do Calais a noční přejezd trajektem do
anglického Doveru.  

2. den Celodenní prohlídka historického anglického
města York. Noční přejezd do Skotska. 

3. den Prohlídka skotské metropole Edinburghu (hrad,
paláce Holyroodu, královská míle aj.). Cesta
přes záliv Firth of Forth (slavné skotské mosty).
Večer příjezd do Glen Affric, ubytování. 

4. den Program u jezera Loch Ness. (hrad Urquarth,
městečko Drumnadrochid, muzeum lochnes-
sky). Prohlídka Invernessu a zastávka na bitev-
ním poli u Cullodenu. 

5. den Fakultativní výlet na ostrov Skye (hrad Eileen
Donan a skanzen, Portree, poloostrov Trotter-
nish, Kilt Rock, skalní útvar Old man of Storr,
zříceniny hradu Duntulm a jiné...)  (650,- Kč).

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

7. den Procházka v údolí Glen Affric (Psí vodopády),
nebo fakultativní výlet do oblasti nejvyšší skot-
ské hory Ben Nevis - výlet lanovkou na Aonach
Mhor a nenáročná turistika (250 Kč + cca 10
GBP).

8. den Fakultativní výlet lodí na Orkneje: ostrov Main-
land, megalitické památky, městečko Kirkwall,
památky na Kelty i Vikingy, drsná příroda skot-
ského severu (550,- Kč + cca 30 GBP).

9. den Návštěva palírny skotské whisky, prohlídka
prehistorické lokality Clava Cairns a prohlídka
hradu Cawdor. 

10. den Zastávka u vodních kaskád ve Fort Augustus,
vyhlídková jízda údolím Glencoe (nejpůsobi-
vější scenérie Skotské vysočiny), zastávka u je-

zera Loch Lomond a v malebném městečku
Luss. Průjezd největším skotským městem
Glasgow. V podvečer zastávka u opatství Mel-
rose. Noční přejezd do Londýna. 

11. den Celodenní prohlídka Londýna (muzea, paměti-
hodnosti, Soho náměstí Picadilly aj.). Trajekt do
Francie. 

12. den Odpoledne návrat domů.
Ubytování: 7x nocleh ve vybavených 6-lůžkových cha-
tách (s oddělenými dvoulůžkovými ložnicemi), které
jsou vytápěny, mají vlastní sociální zařízení a lze si v nich
připravovat stravu. Dvě ložnice jsou standardně vyba-
vené s klasickými lůžky, jedna ložnice má pouze turis-
tickou úroveň a disponuje palandou. Rekreační areál se
nachází v jednom z nejkrásnějších skotských údolí -
Glen Affric, v blízkosti jezera Loch Ness, asi 40 km od
Inverness v severní části Skotska.
Cena zahrnuje: 7x ubytování v kompletně vybavených

chatách, dopravu klimatizovaným autobusem, trajekty,
průvodce a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje:Stravování, fakultativní výlety, vstupy,
spotřebovanou elektřinu, MHD v Londýně a cestovní po-
jištění.
Nástupní trasa B: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lito-
měřice, Praha, Beroun, Rokycany.

VELKÝ OKRUH SKOTSKEM + Anglie
Skotská vysočina, jezera, tajemné Orkneje, Loch Ness, hrady, Edinburgh i Londýn

Soho náměstí Picadilly aj.). Trajekt do Francie. 
12. den Přejezd přes Francii, Belgii a SRN, návrat domů

ve večerních hodinách. 
Ubytování: 7x nocleh v kompletně vybavených šestilůž-
kových chatách (s oddělenými malými dvoulůžkovými
ložnicemi). Apartmány jsou vytápěny, mají vlastní soci-
ální zařízení a lze si v nich připravovat stravu. Rekreační
areál se nachází na břehu zálivu Tralee, poblíž stejnoj-
menného městečka, na západě Irska, v ideální poloze pro
pořádání hvězdicovitých výletů.
Cena zahrnuje: 7x ubytování v kompletně vybavených
chatách, trajekty, dopravu klimatizovaným busem, prů-
vodce a zákonné  pojištění. 
Cena nezahrnuje: Stravování, fakultativní výlety, lodní

výlety, vstupy, MHD v Londýně a cestovní pojištění.
Nástupní trasa B: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lito-
měřice, Praha, Beroun, Rokycany.

Termín cena
9.990,- Kč (ubytování v ložnici s palandou) 

10.690,- Kč (ubytování ve standardní ložnici)

06.05.- 17.05.2010 

Termín cena
20.05.- 31.05.2010     9.990,- Kč  
29.07.- 09.08.2010 11.990,- Kč
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TULIPÁNOVÉ HOLANDSKO + květinové korzo
Rozkvetlá tulipánová pole, větrné mlýny, květinová slavnost, slavní malíři, grachty 
Program:
1. den Odpoledne odjezd z Českých Budějovic, Písku 

a Plzně. Noční přejezd Německem.
2. den Ráno příjezd do Aalsmeeru – možnost návštěvy

květinové burzy, přejezd do Alkmaaru – prohlídka
města s návštěvou tradičního sýrového trhu, 
pořádaného v dobových kostýmech a podle 
historických tradic. Přejezd do Volendamu – 
prohlídka starobylé rybářské osady u jezera 
Markermeer, pak exkurze v nedaleké sýrové farmě
Alida Hoeve s možností nákupu výborných sýrů
(vstup zdarma). Přejezd do Monnickendamu –
městečka známého výrobou dřeváků, ležícího na
břehu největšího nizozemského jezera IJsselmeer,
ubytování. V podvečer volno - možnost projížďky
místním autobusem po hrázi do Markenu – 
původní ostrůvek se starými rybářskými domky.
Nocleh.

3. den po snídani odjezd do Amsterodamu – nádherné
město nazývané „Benátkami severu“ pro své 
malebné uličky a kanály (grachty) - projížďka lodí
po grachtech, návštěva brusírny diamantů (vstup
zdarma), pěší procházka městem s návštěvou
květinového trhu. Ve volném čase možnost ná-
vštěvy Rijksmuseum (Rembrandt), Madame 
Tussauds Scenerama (muzeum voskových 
figurín) nebo Van Gogh Museum. Dále přejezd do
Haarlemu, kde uvidíte jarní květinové korzo
(účast zdarma). Jedná se o průvod alegorických
vozů z tisíců řezaných květů – tato akce patří 
k nejkrásnějšímu a nejvoňavějšímu co můžete 
v Holandsku spatřit a zažít. Večer návrat zpět do
Monnickendamu, nocleh.

4. den Po snídani odjezd do skanzenu Zaanse Schanz –
obydlený skanzen s dřevěnými domky a větrnými
mlýny ze 17.- 18.stol. - výroba dřeváků, sýrů,
ukázky výroby Delfského porcelánu (vstup
zdarma). Přejezd krajem tulipánů Haarlem k nej-
známějšímu květinovému parku v Nizozemsku
Keukenhof (Lisse) – cca tříhodinová prohlídka 32
hektarového parku, kde vykvétá 6-7 mil. cibulo-
vin, sázených ve 3 vrstvách - podle období květu. 
Jedinečná seskupení květin s různými trvalkami
v zeleni členitého parku s vodními plochami, 
kvetoucími keři, starými stromy a uměleckými
pracemi sochařů utváří neopakovatelnou podíva-
nou. Dále odjezd do Den Haagu (sídelního města
královny) – zde návštěva výstavy Madurodam
(Nizozemsko v miniatuře), kde můžete obdivovat
nejvýznamnější historické i moderní stavby Ho-
landska v měřítku 1:25, zastávka u Paláce míru
(sídla Mezinárodního soudního dvora) a dle ča-
sové možnosti, krátká prohlídka vládního sídla
Binnenhof. Odjezd do ČR cca v 18:00 hod. Noční
přejezd přes Německo.

5. den Dopoledne návrat domů
Cena zahrnuje:
2x ubytování se snídaní v hotelu*** (2-3lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), dopravu klimatizovaným busem, 
průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje:
Večeře (můžeme zajistit za 2 x 480,-Kč), vstupy a lodní
výlet (cca 40€) a cestovní pojištění.

Termín cena 
22.04. - 26.04.2010 5.390,- Kč 

6.470,- Kč (osoba v 1-lůžkovém pokoji)
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VELKÝ OKRUH NORSKEM + Švédsko a Dánsko
Fjordy, ledovce, vodopády, metropole, dřevěné kostelíky, Vikingové a večeře v ceně
Program:
1.den Dopoledne odjezd z Českých Budějovic, Tábora

(Písku) a Prahy přes Německo, Dánsko do Švéd-
ska.            

2.den Přejezd západním pobřežím Švédska. Prohlídka
pevnosti u města Kungälv a pravěkých skalních
kreseb Tanumshede (na seznamu UNESCO).
Nocleh. 

3.den V ranních hodinách přejezd ze Švédska do Norska
přes fjord Iddefjoreden, prohlídka norské metro-
pole Osla - procházka parkem Frogner, kde je
umístěno 212 soch nejvýznamnějšího norského
sochaře Gustava Vigelanda, poté park u králov-
ského zámku a nábřeží Akkerbrygge se světozná-
mou radnicí, muzea na poloostrově Bygdoy
(muzea Fram, Vikingské a Kontiki ). Přejezd okolo
olympijského městečka  Lillehammer a podél
krásné peřejnaté řeky Otta, na ubytování do ob-
lasti Lomu  (Donfossu). Nocleh. 

4.den Výlet ke světoznámému Geirangerfjordu. Možnost
proplutí kolem vodopádů Sedm sester, Nápadník
aj., částečný průjezd „Cestou orlů“ a možnost vý-
jezdu na vyhlídkový vrchol Dalsniba (1476 m).
Možnost turistické procházky k vodopádu Storse-
terfossen (cca 3 hodiny), za který se dá nahléd-
nout. Návrat na ubytování do chatek v Lomu. 

5.den Odjezd po vyhlídkové silnici č. 55, která vede přes
sedlo 1434 m n.m., k největšímu pevninskému
ledovci Jostedalsbreen – procházka k jednomu
z jeho splazů Nigardsbreen. Přejezd přes Laer-
dalský tunel (nejdelší silniční tunel na světě -
24,5km) do Vossu. 

6.den Výlet do Undredalu, osady při Aurlandsfjordu,
známé výrobou hnědého kozího sýra, možnost
ochutnávky a nákupu, zastávka v Gudvangenu -
typické vikingské osadě, přejezd do Viku, osady
při Sognefjordu, nejdelším fjordu Norska, ná-
vštěva vikingského kostelíku Hopperstad, cesta
přes náhorní plošinu Vikafjellet, zastávka v
1000m.n.m. Nocleh a večeře na farmě ve Vossu. 

7.den Výlet do Bergenu, nejdůležitějšího města západ-
ního Norska s hansovními domy na nábřeží a
rybím  trhem, prohlídka Bryggenu, nejstarší části
města (památka UNESCO) - starobylá pevnost,
středověké kostely a staré čtvrti dřevěných domů,
možnost návštěvy akvária nebo lanovkou na horu
Floyen 350m.n.m., krásný výhled na město,
volný čas, možnost nákupů, večeře na rozlouče-
nou ve Vossu. Nocleh.

8.den Odjezd k vodopádu Tvindefossen, cca 2-3 hodi-
nová procházka v oblasti Borgundu s návštěvou
jednoho z nejstarších vikingských kostelíků, okolo
Osla přejezd na ubytování do švédského kempu.
Nocleh.      

9.den Přejezd do Dánska, prohlídka hlavního města Ko-
daně. Noční přejezd  do ČR

10.den Odpoledne návrat domů.
Ubytování: 2x nocleh v chatkách v přímořském kempu
Strömstad na západě Švédska. Všechny chatky mají
vlastní  sociální zařízení (WC,sprch.kout) a zařízený ku-
chyňský kout. 2x nocleh ve 4-6-lůžkových chatkách v
kempu v Lomu na východě Norska. V chatkách si lze vařit.
3x nocleh s typickými norskými večeřemi v  penzionu
Haugo ve Vossu na západě Norska. Ubytování ve 2-4-
lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na
patře nebo 4-lůžkových  vybavených karavanech (za noc-
leh na palandách sleva 1.000,-Kč za osobu, příplatek za
karavan 2.250,- Kč za osobu). K dispozici je sauna, velká
společná kuchyně a 2 společenské místnosti s TV.   
Cena zahrnuje: 7x ubytování v chatkách a penzionu, 3x
večeři, dopravu klimatizovaným autobusem, trajekty, prů-
vodce a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Snídaně a 4x večeři, ložní prádlo,
vstupy, lanovku a lodní výlety (celkem cca 15€ + 600NOK)
a cestovní pojištění. 

Termín cena
13.08. – 22.08.2010  10.990,- Kč    
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Program:
1.den Kolem půlnoci odjezd z Českých Budějovic, 

Strakonic, Písku a Prahy. Celodenní koupání 
v aquaparku „Tropické ostrovy“, který je největ-
ším krytým vodním světem  v Evropě a kde si pod
palmami budete užívat, jako byste se přenesli na
pobřeží exotického ostrova Bali. Najednou se 
ocitnete v tropickém pralese a na písečných plá-
žích jižních moří. Bazény mají plochu až 4tisíce
metrů čtverečních. V areálu jsou desetitisíce 
tropických rostlin a nechybí mu ani největší 
německý tobogán.  Nocleh na předměstí Berlína.

2.den Celodenní prohlídka Berlína (vánoční trhy, Rei-
chstag, Alexander Platz, Brandenburská brána, fa-
kultativně návštěva Pergamonského muzea). 
V pozdních večerních hodinách návrat domů..

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní  ve dvoulůžkových
pokojích hotelu F1, vstupné do Tropického parku, dopravu
klimatizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Stravování, vstupné do muzeí 
a cestovní pojištění.

PŘEDVÁNOČNÍ BERLÍN A  TROPICKÝ RÁJ
Vánoční atmosféra německé metropole a celodenní koupání v exotickém akvaparku

Termín cena
02.12.- 5.12.2010 2.800,- Kč    

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - RAKOUSKO

Program: Krátká prohlídka města Krems-Stein, při plavbě
lodí do Melku (cca 3 hod.) poznáte středověké hrady, ma-
lebné vesničky i velkolepé kláštery. Prohlídka města a kláš-
tera Melk – nejvelkolepější barokní dílo (vstup do kláštera
7,- €,do klášterních zahrad 3,- €/ dosp.os.,1,- € /děti 6-
16let).

Odjezd: v 06.00 hod - Č.Budějovice – parkoviště u Peu-
geotu, návrat ve večerních hodinách

ROMANTICKÝM ÚDOLÍM WACHAU - s plavbou lodí po Dunaji

760,-Kč/dítě 11-15 let, 520,-Kč/dítě do 10 let

Termín cena včetně lodního lístku
15.05. 2010  990,- Kč 
28.02. 2010   990,- Kč
11.09. 2010   990,- Kč

Program: Významné poutní místo Ma-
riazell s kostelem zasvěceným Narození
Panny Marie se zázračnou Kaplí u Svaté
studny (pramen má prý léčivé účinky na
oční neduhy), kaplí sv. Michala a křížo-
vou cestou. Při zpáteční cestě zastávka
ve  starobylém městě Krems – historické

centrum,  radnice…
Odjezd: v 6.00 hod - Č.Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách.

POUTNÍ  MÍSTO  MARIAZELL A KREMS

Termín cena
22.05. 2010  690,- Kč

Program: Hallstatt (úchvatné měs-
tečko terasovitě rozložené na břehu
stejnojmenného jezera) - lanovkou
na horu Salzberg, prohlídka solných
dolů, kde se těžila sůl již v době
Keltů. Výjezd autobusem k jezeru

Gosausee s vyhlídkou na stále zasněžený Dachstein
Odjezd: 06.30 hod - Č.Budějovice – parkoviště u Peu-
geotu, návrat ve večerních hodinách.

HALLSTATT – nejstarší solné doly na světě

Termín cena včetně vstupu a lanovky
08.05.2010   1.170,- Kč 



Program: Výjezd lanovkou od Wimmer Hütte k Dr. Oedl
Haus - prohlídka Obří ledové jeskyně, z které je zpřís-
tupněn 1km po dobře značených cestách. Ledové paláce
mají různé barevné odstíny. Odpoledne procházka po sta-
rém solném keltském městečku Hallein. Upozorňujeme
na pěší výstup, který není vhodný pro starší a nemocné
osoby. Doporučujeme vhodnou obuv a teplé oblečení.

Odjezd: 04.45 hod - Č.Budějovice – parkoviště u Peu-
geotu, návrat ve večerních hodinách
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děti do 14 let 980,- Kč

Termín cena včetně lanovky a jeskyně
25.09.2010  1.180,- Kč 

HALLEIN A OBŘÍ LEDOVÁ JESKYNĚ – největší ledová jeskyně na světě 

Program: Nenáročná pěší túra k
vodopádům, které padají ve třech
kaskádách z výšky 380m. Podél
vodopádů vede 4 km dlouhá na-
učná turistická stezka. Návštěva
malebného městečka Zell am See.
Odjezd: 05.30 hod - Č.Budějovice -

parkoviště u Peugeotu, návrat v pozdních večerních ho-
dinách

KRIMMELSKÉ VODOPÁDY - největší vodopády Rakouska

Termín cena včetně vstupu k vodopádům
12.06.2010  890,- Kč 
11.09.2010  890,- Kč

850,- Kč - dítě do 15 let

Program: Prohlídka vodního zámku
Ort u Gmundenu, jízda kolem
Traunského jezera do Bad Ischlu,
kolem jezera Wolfgangsee do Salz-
burgu. Prohlídka města Salcburk,
kterému se říká Řím severu – Mo-

zartův rodný dům, dóm sv. Ruperta …
Odjezd: 06.00 hod - Č.Budějovice - Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

SALCBURK a jezera Traunsee, Wolfgangsee, BAD ISCHL

Termín cena 
01.05.2010   590,- Kč 

Program:Zastávka u jezera Mond-
see, výjezd autobusem do Gosau,
od jezera Gosausee vyhlídka na
stále zasněžený masiv Dachstein
(procházka u jezera), prohlídka
úchvatného městečka Hallstatt,

které leží terasovitě na svahu nad jezerem Hallstätter-
see, Bad Ischlu s císařskou vilou v zahradě

(skup.vstupné cca 10,50 €) a Gmundenu - jezero Traun-
see s vodním zámkem Ort.
Odjezd: 06.00 hod - Č.Budějovice - Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

JEZERA SOLNÉ KOMORY

Termín cena
22.05.2010  590,- Kč 
04.09.2010  590,- Kč

Program: Uprostřed parku zámku Schönbrunn navští-
víte ZOO (založena v r. 1752), které jako jedné z pou-
hých 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 15 €, děti 5 €). Můžete se projít parkem, na-
vštívit zámek Schönbrunn (vstupné 10 €), skleník
palem, muzeum kočárů…….

Odjezd: v 07.00 hod - Č.Budějovice – Mariánské ná-
městí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

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

Termín cena 
08.05.2010 490,- Kč 
26.06.2010 490,- Kč
29.05.2010 490,- Kč
18.09.2010 490,- Kč
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Program: Zastávka v Bad Ischlu, v Salcburku prohlídka
historických památek s průvodcem, návštěva vánočního
trhu, individuální program.
Odjezd: 06.00 hod - Č.Budějovice - parkoviště u Peu-
geotu, návrat v pozdních večerních hodinách.

SALCBURK A BAD ISCHL V ADVENTU

Termín cena 
04.12.2010 590,- Kč 
18.12.2010 590,- Kč

Program: Prohlídka historických památek s průvodcem,
návštěva vánočních trhů, individuální program, možnost
projížďky vláčkem Linz City Express (cca 6,- € / dosp.
osoba, cca 3,- € / děti 2 - 14 let)

Odjezd: 08.00 hod - Č.Budějovice - Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

LINEC V ADVENTU

Program: Prohlídka historických památek s průvodcem,
návštěva muzeí nebo vánočních trhů, individuální pro-
gram. 26.10. - státní svátek Rakouska, volné nebo sní-
žené vstupné do většiny historických objektů a muzeí.
Advent – možnost shlédnout 2 významné výstavy v Al-
bertině: Picasso – Mír a svoboda a Michelangelo jako
kreslíř -100 nejkrásnějších Michelangelových kreseb.
Odjezd: 26.10.2010 v 06.00 hodin - Č.Budějovice - Ma-

riánské náměstí, stanoviště MHD
04.,05.,11.,12.12.2010 v 07.00 hodin - Č.Budějovice -

Mariánské náměstí, stanoviště MHD

VÍDEŇ - historická a vánoční

Termín cena 
26.10.2010 490,- Kč 
04.12., 05.12.2010 ADVENT 490,- Kč
11.12., 12.12.2010 ADVENT 490,- Kč

Termín cena 
04.12.2010 330,- Kč 

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – NĚMECKO

Program: Prohlídka Pasova, pře-
jezd autobusem podél řeky Dunaje
do Engelhartszellu, prohlídka měs-
tečka s klášterem a odtud plavba
lodí do Lince (cca 3.30 hod) po
druhém nejdelším veletoku Evropy.
Na závěr prohlídka Lince.

Odjezd: 06.00 hod – Č.Budějovice - parkoviště u Peu-
geotu, návrat ve večerních hodinách.

PASOV a LINEC - lodí po modrém Dunaji

Termín cena vč. lodního lístku 
22.05.2010 990,- Kč 
25.09.2010 990,- Kč

730,-Kč / dítě do 14 let

Program Celodenní pobyt v překrásné ZOO s předsta-
vením v nově otevřeném delfináriu. Představení cviče-
ných delfínů a lachtanů trvá cca 30 minut a probíhá 3 x
denně. Kromě těchto zvířat jsou zde např. opice, me-
dvědi, různé šelmy, antilopy…. Děti jistě neopomenou
navštívit vybavená hřiště a dětské koutky. Vstupné o zoo

činí 14 € pro dospělého a 7 € pro děti do 15 let.
Odjezd: 05.00 hod - Č.Budějovice, parkoviště u Peu-
geotu, návrat v pozdních nočních hodinách.

NORIMBERK – delfinárium a ZOO

650,-Kč / dítě do 15 let

Termín cena 
05.06.2010 800,- Kč 
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Program: Prohlídka nechvalně známého Hitlerova ,,Or-
lího hnízda,, (1834 m n.m.) - výjezd místním autobu-
sem a výtahem. Překrásný výhled na Berchtesgadenské
Alpy – hora Watzmann, Salcburk…. Odpoledne pro-
cházka kouzelným městečkem Berchtesgaden a po
břehu smaragdového alpského jezera Königsee. Fakul-
tativně projížďka lodí ke kostelu Sv. Bartoloměje - cca
14,- € / dosp. osoba, 7,- € / děti 6-12 let.

Odjezd: 05.30 hod - Č.Budějovice - parkoviště u Peu-
geotu, návrat ve večerních hodinách

BERCHTESGADEN - vrchol Kehlstein ,,Orlí hnízdo,, 

Program Prohlídka historického města: Karlovo ná-
městí, chrám Panny Marie, Stará a Nová radnice, Mari-
ánské náměstí, Dvorní pivovar… Adventní trh se konal
v r. 1806 před radnicí poprvé, dnes je vánočních stánků
více než 200...

Odjezd: 05.00 hod - Č.Budějovice - parkoviště u Peu-
geotu, návrat v pozdních večerních hodinách

MNICHOV  - advent v hlavním městě Bavorska

Termín cena 
27.11.2010 750,- Kč 

Program Okružní jízda autobusem s možností nákupů,
prohlídka památek s průvodcem, návštěva vánočního
trhu a nákupní třídy, volno.
Odjezd: 06.30 hod - Č.Budějovice - Mariánské náměstí,

stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách.

PASOV – advent ve městě na soutoku tří řek

Termín cena 
04.12.2010 390,- Kč 

Termín
19.06. 2010 1.150,- Kč 
07.08. 2010 1.150,- Kč
28.08. 2010 1.150,- Kč
18.09. 2010 1.150,- Kč

cena vč. výjezdu na Kehlstein 
a výtahu na vyhlídku

Program Prohlídka Sloupsko-šošůvské jeskyně, pěší
procházka k propasti Macocha, možnost prohlídky Pun-
kevní jeskyně s absolvováním celé vodní plavby. Dopo-
ručená částka na vstupy: 270,- Kč / osoba, 130,-Kč / děti
6-15 let.

Odjezd: 05.30 hod – Č.Budějovice – Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách.

MORAVSKÝ KRAS – Sloupsko, Macocha a Punkevní jeskyně

Termín cena 
22.05.2010  540,- Kč 

Program Návštěva ZOO s projížďkou Safari parkem -
přes 330 druhů zvířat , individuální program. Na zpá-
teční cestě zastávka u zámku Kuks. Doporučená částka
na vstupy: 170,- Kč.

Odjezd: 05.30 hod - Č.Budějovice – Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách.

SAFARI - Dvůr Králové nad Labem + zámek Kuks

Termín cena 
12.06.2010   560,- Kč 

Program: Prohlídka památek s průvodcem - gotická
kašna Schöner Brunnen, chrám Sv. Vavřince, Panny
Marie s orlojem, Sv. Sebalda, císařský hrad, Spital, kde
byly uloženy římské korunovační klenoty, radnici s mož-
ností návštěvy podzemí, kde je středověké vězení s vý-
stavou středověkých mučidel. Největších vánoční trhy s
typickou bavorskou atmosférou, volno.

Odjezd: 05.00 hod - Č.Budějovice – parkoviště u Peu-
geotu, návrat v pozdních nočních hodinách.

NORIMBERK – metropole německých Vánoc

Termín cena 
27.11.2010 780,- Kč 
11.12.2010 780,- Kč

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ČESKO

990,-Kč / dítě do 14 let
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PRAHA - parníkem do ZOO
Program: Dopolední projížďka lodí
po Vltavě od Rašínova nábřeží do
Tróje, návštěva ZOO.
Odjezd: 06.30 hod - Č.Budějovice -
Mariánské náměstí, stanoviště
MHD, návrat ve večerních hodinách

Termín cena vč. lodního lístku a vstupu do zoo
22.05.2010 650,- Kč 
29.05.2010 650,- Kč
21.08.2010 650,- Kč

550,-Kč/dítě 11-15 let, 340,-Kč/dítě do 3 let

Program: 10-denní zájezd na romantické pobřeží 
nejjižnější Itálie v doprovodu Petra Chmelíka : povídání
o reiki, čištění a aktivace 7 čaker, skupinové posílání
energie, energetické napojení na energie vulkánů. Možná
iniciace do I. Nebo II.stupně reiki (za příplatek 500, Kč). 
Program zájezdu a ubytování – viz zájezd na straně 4

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech, dopravu
klimatizovaným busem, průvodce, zákonné pojištění a
kurz reiki.

Termín cena
28.05.- 06.06.2010  8.990,- Kč

JIŽNÍ ITÁLIE – Kalábrie (Capo Vaticano) s kurzem reiki

14-denní zájezd na ostrov hinduistických bohů a rituálů
za účasti Petra Chmelíka:  povídání o reiki, čištění a ak-
tivace 7 čaker, skupinové posílání energie, energetické
napojení na energie vulkánů, meditace.
Program zájezdu a ubytování – viz zájezd na straně 30

Cena zahrnuje: 11x ubytování v penzionech, obous-
měrnou letenku, letištní taxy, vízum, dopravu mikrobusy,
průvodce, zákonné pojištění a doprovod mistra reiki.

Termín cena
16.03.- 29.03.2010 47.990,- Kč

INDONÉSIE – hinduistický ostrov Bali s ezoterickým programem

ZÁJEZDY PRO EZOTERIKY
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Program:
1.den Odlet do Izraele. 
2.den Ráno přílet do Tel Avivu. Program na pobřeží

Středozemního moře: Okružní jízda městem a
prohlídka starobylého města Jaffa (jeden z nej-
starších přístavů světa). Poté návštěva svatyně
bahaistické víry v Haifě, výjezd na horu Karmel.
Odpoledne prohlídka křižáckého města Akko
(hradby, turecké památky, bazáry). Zastávka u
baziliky Zvěstování v Nazaretu. Nocleh.

3.den Program u Genezaretského jezera: po stopách
novozákonních událostí, prohlídka Kafarnea
(starověká synagoga), Hory Blahoslovenství,
Tabghy, Káně Galilejské a výstup na horu Tabor.
Prohlídka lázeňského města Tiberias. Nocleh.

4.den Ráno zastávka na břehu řeky Jordan. Návštěva
pouštního kláštera Sv.Jiří v kaňonu Judské
pouště a prohlídka archeologického areálu v Je-
richu (nejstarší město světa). Vykoupání v
Mrtvém moři a procházka v oáze En Gedi (vo-
dopád, kozorožci). Nocleh.

5.den Dopoledne návštěva baziliky Narození Páně v
Betlémě a celodenní prohlídka starého Jeruza-
léma (Olivetská hora, hradby, Via Dolorosa, kos-
tel Svatého hrobu, Zeď nářků, Sion  aj.). Nocleh. 

6.den Dopoledne program v novém Jeruzalému
(Knesset, Izraelské muzeum). Odpoledne pro-
hlídka starověké židovské pevnosti Massada.
Vykoupání v Mrtvém moři v oblasti Sodomy.
Nocleh v letovisku Eilat.

7.den Dopoledne program v NP Timna v Negevské
poušti (Šalamounovy sloupy, barevné skalní
útvary). Odpoledne odpočinek na pláži Rudého
moře. Fakultativně šnorchlování v korálové re-
zervaci nebo návštěva podmořské observatoře.
Nocleh.

8.den Celodenní fakultativní výlet do jordánské Petry
(jeden ze současných sedmi divů světa, staro-
věké růžové skalní město na Kadidlové cestě).
Cena .. cca 180 € (včetně víza a hraničních po-
platků). Nocleh v Eilatu.

9.den Volný program v Eilatu. Večer odjezd na fakul-
tativní výlet na egyptskou Sinaj : noční výstup
nebo výjezd na velbloudovi na Mojžíšovu horu.

10.den Ráno pozorování mystického východu slunce
na Mojžíšově hoře, poté prohlídka kláštera
Svaté Kateřiny a vyhlídková jízda Sinajskou
pouští. Koupání u Faraónských ostrůvků. Cena
… cca 180 € (včetně víza a hraničních po-
platků). Nocleh.

11.den Zastávka u kráteru Ramon (největší kráter na
světě), procházka v kaňonu Ein Avdat a za-
stávka v biblické Berševě. Večer odlet z Tel
Avivu. Návrat domů.

Ubytování: 8x nocleh s polopenzí v hotelech** a *** na
trase zájezdu (Tiberias, nový Jeruzalém nebo Betlém a
Eilat). Hotelové pokoje mají vlastní soc.zařízení a zpra-
vidla i klimatizaci. Pokud se nezúčastníte dvoudenního
výletu na Sinaj, je nutné připlatit si za 900 Kč nocleh s
polopenzí navíc.
Cena zahrnuje: 8x nocleh s polopenzí v hotelech,
obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu klimatizo-
vaným busem nebo minibusem, průvodce a zákonné
pojištění.
Cena nezahrnuje: Fakultativní výlety, vstupné a cestovní
pojištění.

VELKÝ BIBLICKÝ OKRUH  - Izrael a Palestina + Jordánsko a Egypt
Zájezd otvírá Bibli i pro ateisty, vyvážená kombinace historie a přírody + koupání

Termín cena
19.10.- 30.10. 2010 25.990,- Kč    

LETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
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Program:
1.den Odlet na Srí Lanku.
2.den Přílet do Colomba. Aklimatizace v Negombu

(odpočinek na pláži). Nocleh.
3.den Dopoledne prohlídka středověké královské rezi-

dence Yapahuwa, odpoledne návštěva poutního
místa Mihintale (starověké buddhistické pa-
mátky). Nocleh v Anuradhapuře. 

4.den Dopoledne prohlídka buddhistických chrámů a
starověkých památek v Anuradhapuře (téměř
100 m vysoké stúpy), odpoledne výstup na
skalní pevnost Sigirya. Nocleh v Habaraně.

5.den Dopoledne prohlídka středověkých buddhistic-
kých památek v Polonaruwě, odpoledne fakul-
tativní výlet na sloní safari v NP Minneriya (cca
50 $). Nocleh v Habaraně.

6.den Dopoledne zastávka u hinduistického chrámu
Nalanga Gelige, odpoledne prohlídka skalního
kláštera v Dambule, zastávka v muslimské me-
tropoli Matalé a na plantážích koření. Nocleh v
Kandy.

7.den Prohlídka někdejší metropole Kandy (chrám
Buddhova zubu, botanická zahrada) a návštěva
sloního sirotčince v Pinnawele. Přejezd do hor,
noční výstup na Adamovu horu (4.200 schodů).

8.den Mystický východ slunce na Adamově hoře, ča-
jové plantáže v Dalhuise, vodopády a prodejny
čaje. Nocleh v anglickém horském městečku
Nuwara Eliya.

9.den Dopoledne výlet na step Hortons plains a pěšky
k propasti „Konec světa“. Odpoledne zastávky v
továrně na výrobu čaje, u téměř 200 m vyso-
kého vodopádu Dialuma falls a u skalního
Buddhy v Buduruwagale. Nocleh.

10.den Dopoledne fakultativní výlet do NP Bundala –
krokodýli, exotičtí ptáci, opice (cca 40 $). Od-
poledne zastávky na nejjižnějším mysu Srí
Lanky, u gejzíru mořské vody – Blow hole a u
portugalské pevnosti v Mataře Příjezd k ro-
mantické zátoce Una Watuna. 

11.den Volno, pobyt u moře. Návštěva želví farmy.
12.den Fakultativní výlet na říční safari, skořicové plan-

táže, do koloniálního města Galle a k výrobcům
tradičních masek (cca 30 $).

13.den Celodenní fakultativní výlet do nitra ostrova za
původními obyvateli Cejlonu – Védy (cca 50 $).

14.den Volno, pobyt u moře. Možnost potápění nebo
výletu s rybáři.

15.den Ráno přesun do Colomba, zastávka v moderní
metropolí Srí Lanky a odlet. Večer návrat domů.

Ubytování: 12x nocleh v rodinných penzionech na trase
zájezdu. Tento typ ubytování nenabízí sice takový luxus
jako hotely, zato však umožňují kontakt s domorodým
obyvatelstvem. Pokoje jsou dvou a třílůžkové a zpravidla
mají vlastní soc. zařízení, ventilátor a moskytiéry. V Una
Watuně se nocuje v penzionu hned u pláže. Za 2.500,-
Kč si můžete připlatit polopenzi na Srí Lance. Za přípla-
tek si lze prodloužit pobyt v Una Watuně.
Cena zahrnuje: 12x ubytování v penzionech, obous-
měrnou letenku, letištní taxy, dopravu mikrobusem na
Cejlonu, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Stravování, fakultativní výlety,
vstupné a cestovní pojištění.

VELKÝ OKRUH SRÍ LANKOU – Cejlon, ráj bez andělů
starověké buddhistické památky, mystická hora, stáda slonů, čajové plantáže a bílé pláže

Termín cena
04.12.- 18.12.2010 39.990,- Kč    
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Program:
1.den Odlet na Bali.
2.den Přílet do balijské metropole Denpasaru a pře-

jezd na ubytování do Leggianu na jižním po-
břeží. Nocleh.

3.den Odpočinek na pláži. Odpoledne výlet k jižnímu
směrovém chrámu Tanah Lot, po setmění fa-
kultativně balijský tanec Kecak (opičí tanec nad
ohněm). 

4.den Dopoledne vyhlídková jízda mezi rýžovými tera-
sami k jezeru Bratan, prohlídka jezerního
chrámu Pura Ulu Danu, poté návštěva opičího
lesa s makaky a prohlídka starobylé metropole
a mekky umělců - Ubudu. Večer fakultativně ta-
neční představení Ramajána v areálu králov-
ského paláce. Nocleh.

5.den Dopoledne prohlídka Besakihu na úpatí sopky
Agung (3140m n.m.), největšího chrámového
areálu na ostrově (30 chrámů, pozorování tra-
dičních náboženských rituálů). Přejezd na vý-
chodní pobřeží do Amedu. Ubytování v blízkosti
pláže. Nocleh.

6.den Odpočinek na bílé pláži. Nocleh. 
7.den Odpočinek u moře. Fakultativní výlet na veřej-

nou kremaci – hinduistickou slavnost spojenou
s pohřbem (cca 15 €). Nocleh.

8.den Ráno fakultativní výlet tradičními rybářskými lo-
děmi – jukungy k „velrybímu ostrůvku“. Odpo-
ledne šnorchlování u japonského vraku.
Odpočinek u moře. Nocleh.

9.den Výjezd a výstup ke kráterům sopky Batur (nej-
snáze přístupný a nejmalebnější vulkán na Bali),
zastávka  posvátného chrámu na břehu jezera
Batur. 

10.den Dvoudenní fakultativní výlet lodí na romantické
ostrůvky Gili Air (ostrov Coconut, od lodi jízda
koňským povozem). Nocleh. Cena: cca 120 €
(včetně noclehu).

11.den Pokračování výletu. Odpočinek na bílých plážích
ostrůvku Cocunut, šnorchlování, želvy). Večer
návrat do Amedu. Nocleh.

12.den Prohlídka mořského chrámu na útesech – Ulu
Watu. Nocleh v Leggianu.

13.den Odlet z Denpasaru.
14.den Návrat domů.
Ubytování: 11x nocleh se snídaní v rodinných pen-
zionech na trase zájezdu. Pokoje jsou dvou a třílůžkové
a zpravidla mají vlastní soc. zařízení, ventilátor a mos-
kytiéry. V Amedu a na Coconutu se nocuje v penzionu
hned u pláže. Na večeře počítejte s výdajem kolem 5 $
na den. Za příplatek si lze prodloužit pobyt v Amedu.
Cena zahrnuje: 11x ubytování v penzionech, obous-
měrnou letenku, letištní taxy, dopravu mikrobusem na
Bali, vízum, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Večeře, fakultativní výlety a vystou-
pení, vstupné a cestovní pojištění.

BALI – velký okruh ostrovem hinduistických bohů
pohodová kombinace poznávání a koupání, chrámy, rituály, sopky, romantické ostrůvky

Termín cena
05.03.- 18.03.2010  44.990,- Kč  

LETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
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Program:
1.den Odlet do Chile. 
2.den Chile. Přílet do chilské metropole Santiago de Chile

a prohlídka města: prezidentský palác Moneda, kate-
drála, bulváry, vyhlídkový vrch se sochou Krista, kva-
litní steaky a výborné chilské červené víno). Nocleh.

3.den Volný program v Santiagu a cesta po Panamerické
dálnici podél Pacifiku na sever země. Noční přejezd
do San Pedra na severu země. 

4.den Program v nejsušší poušti na světě – Atacama: oáza
San Pedro de Atacama s atmosférou vesnice ze
Sedmi statečných, výlet do Údolí mrtvých a Měsíč-
ního údolí s úchvatnou scenérií, solné jezero a pí-
sečná duna. Nocleh. 

5.den Bolívie. Výjezd na Altiplano, do výšky přes 4000m
n.m. a překročení bolívijské hranice. Začátek roman-
tické cesty džípy. Pozorování lam a vikuní. Barevná
jezera, plameňáci, Laguna Verde, ledem pokryté vul-
kány, koupání na termálech, čaj z koky, gejzíry ve
výšce 4800m n.m. Fantaskní příroda, místy jako z ob-
razů Salvadora Dalího. Červené jezero – Laguna Co-
lorado se třemi druhy plameňáků. Nocleh v
cestovatelském táboře. 

6.den Pokračování cesty džípy: pozorování plameňáků na
jezeře Hondo, výhledy na vulkány a štíty And, stáda
lam, kaktusový les. Nocleh v cestovatelském táboře
na břehu Salar de Uyuní. 

7.den Cesta džípy po bílé (jako zamrzlé) hladině největšího
solného jezera na světě - Salar de Uyuní (ve výšce
3700m n.m.), zastávka na ostrově Isla del Pescado,
porostlém kaktusovým lesem, návštěva unikátního
solného hotelu. Konec cesty džípy. Prohlídka Uyuní
a jeho indiánských trhů. Pěší výlet k největšímu „hřbi-
tovu lokomotiv“ na světě (lokomotivy z časů Butch
Cassidiho a Sundance Kida). Noční přejezd busem do
La Pazu. 

8.den Celodenní prohlídka bolívijské metropole La Pazu
(nejvýše položené hlavní město na světě 3700m
n.m.): indiánské trhy v nejindiánštější zemi v Ame-
rice, katedrála, prezidentský palác, šarlatánky, kolo-
niální domy. Nocleh. 

9.den Prohlídka nejvýznamnější památky Bolívie – předinc-
kého Tiwanaku (pyramida, Brána Slunce, tajemné
monolity a obličeje). Příjezd k jezeru Titicaca do
města Copacabana a výlet lodí po nejvýše polože-
ném jezeře na světě (3800m n.m.) na ostrov Sol,
místo zrození boha Slunce (cca 15 $). Nocleh. 

10.den Peru. Překročení peruánské hranice a přejezd do
města Puna na břehu jezera Titicaca. Fakultativní výlet
lodí na plovoucí ostrůvky Uros (unikátní rákosové os-
trůvky Indiánů kmene Uros, cca 10 $). 

11.den Vyhlídková jízda peruánským venkovem přes Andy
do Cuzca. Nocleh. 

12.den Celodenní prohlídka někdejší metropole incké říše
(zlatého pupku světa) – Cuzca: katedrála s malbami
indiánských umělců, chrám nejvyššího Inky, zahrady
Corichanca, indiánské trhy, jedinečná koloniální ar-
chitektura, kukuřičné pivo chicha a grilované morče k
večeři. Nocleh.

13.den Po stopách Inků: dopoledne prohlídka největší incké
pevnosti – Sacsayhuamán, poté Quenqo - místo in-
ckých rituálů, Tambo Machay – lázně inckých vládců.
Odpoledne cesta Svatým údolím s úrodnými teraso-
vitými políčky, prohlídka inckého města Pisac a po-
slední incké bašty Ollantaytambo. Přejezd vlakem do
Aquas Callientes. Nocleh. 

14.den Ráno možnost koupele v termálních pramenech, poté
výjezd k zapomenutému městu Inků – Machu Picchu
(úchvatně položená památka, jeden ze sedmi divů
současného světa), výstup na posvátnou horu Hu-
yana Picchu, sestup mlžným pralesem s kvetoucími
orchidejemi do údolí říčky Urubamba. Vyhlídková
jízda vlakem údolím Urubamby. Nocleh v Cuzcu. 

15.den Přelet do peruánské metropole – Limy a prohlídka
města (katedrála s hrobem dobyvatele Pizarra, ba-
rokní kostely a koloniální paláce někdejšího španěl-
ského místokrálovství Jižní Ameriky, večeře na
pobřeží Pacifiku. Nocleh. 

16.den Odlet do Evropy.
17.den Návrat domů.
Ubytování: 10x nocleh v penzionech nebo levných hotelech na
trase zájezdu. Pokoje jsou dvou až čtyřlůžkové, většinou mají
vlastní soc. zařízení a ventilátor. 2x nocleh ve vícelůžkových jed-
noduše zařízených cestovatelských táborech v divočině bolivij-
ského Altiplana.  Stravování bude individuální a každý účastník
si může kdekoliv zvolit restauraci a jídlo dle svého uvážení. V
průměru je nutné počítat s cca 18 $ na denní stravování.
Cena zahrnuje: 12x ubytování, obousměrnou letenku, letištní
taxy, vnitrostátní přelet, dopravu linkovými busy a najatými mi-
krobusy a džípy, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje:
Lodní výlety, vstupné, stravování a cestovní pojištění.

VELKÁ CESTA JIŽNÍ AMERIKOU – Chile, Bolívie a Peru
Incká říše, div světa, cesta džípy bizarním Altiplanem, Andy, lamy, Titicaca, Indiáni 

Termín cena
15.10.- 31.10.2010 59.990,- Kč    
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Program:
1.den Odlet do Mexika. Večer přílet do Cancúnu na Yu-

catanu. 
2.den Mexiko. Prohlídka někdejší maysko-toltécké me-

tropole Chitchen Itzá (div světa, dokonalá pyra-
mida, obětní zenota, observatoř, hřiště, chrámy).
Vykoupání v podzemní krasové jeskyni Dzitnup.
Zastávka ve městě Valladolid. 

3.den Prohlídka mayského města Tulúm (pyramidy nad
mořem), koupání na bílých plážích Karibiku. 

4.den Odpočinek na plážích Mayské riviéry v oblasti Tu-
lúmu, přesun k hranici Belize. 

5.den Belize. Prohlídka přístavního města Belize City
(černošská kultura). Fakultativní výlet na ostrov
Caulcar (mangrovové ostrovy, korálový rif, mož-
nost potápění – cca 50$). 

6.den Zastávka v metropoli Belize - Belmopanu a pro-
hlídka mayského města Xunantunich. 

7.den Guatemala. Prohlídka největšího mayského města
v džungli – Tikal (nejvyšší pyramidy, chrámy, no-
sálové). Zastávka u jezera Peten.

8.den Plavba po řece Rio Dulce, zastávka u pevnosti
San Felipe a prohlídka černošského městečka 
Livingstone (reggae). 

9.den Cesta banánovými plantážemi do lokality Quirigua
(největší mayské stély). 

10.den Zastávka v centru metropole Guatemala City, od-
poledne procházka uličkami koloniální středoa-
merické metropole Antigua. 

11.den Honduras. Celodenní fakultativní výlet do slavného
mayského města Copan na severu Hondurasu
(cca 70 $). 

12.den Guatemela. Celodenní fakultativní výlet na činnou
sopku Pacaya (cca 20 $). 

13.den Dopoledne návštěva indiánského střediska Chi-
chicastenango (rituály mágů, pohanské modly,
trhy). Odpoledne příjezd do městečka Panajachel
na břehu jezera Atitlan. 

14.den Jezero Atitlan, možnost projížďky lodí po svérá-
zných indiánských vesnicích (v každé chodí její
obyvatelky v jiném oděvu), možnost výstupu na
některou z vyhaslých sopek. Odpoledne přejezd do
mexického státu Chiapas. 

15.den Mexiko. Prohlídka barokních památek města San
Cristobal a metropole Chiapasu - Tuxtly. Odpo-
ledne fakultativní výlet ke kaňonu Sumidero (1 km
vysoké stěny, plavba po řece, cca 30 $). Noční

přejezd k Tichému oceánu do letoviska Acapulco. 
16.den Koupání v Acapulcu, výlet na ostrov Roqueta,

skokani do vody a valadores. 
17.den Relaxace u Tichého oceánu. Odpoledne prohlídka

města stříbra - Taxco (barokní kostely). Přejezd do
Mexico City. 

18.den Celodenní prohlídka Mexico-City (katedrála, Zo-
calo, Latinskoamerická věž, Tenochtittlan) a pro-
hlídka záhadného předaztéckého města
Teotihuacan (monumentální pyramidy, Cesta
mrtvých). 

19.den Prohlídka toltécké metropole Tula (sochy gigantů),
odpoledne prohlídka Antropologického muzea v
Mexico City. 

20.den Fakultativní výlet na úpatí sopky Popocatepetl. 
Nenáročná procházka (cca 40 $). 

21.den Odlet z Mexico City.
22.den Návrat domů.  
Ubytování: 19x nocleh v penzionech nebo levných hote-

lech na trase zájezdu. Pokoje jsou dvou až čtyřlůžkové, 
většinou mají vlastní soc. zařízení a ventilátor. Stravování
bude individuální a každý účastník si může kdekoliv zvolit
restauraci a jídlo dle svého uvážení. V průměru je nutné 
počítat s cca 15 $ na denní stravování.
Cena zahrnuje: 19x ubytování v penzionech, obousměr-
nou letenku, letištní taxy, dopravu linkovými busy a naja-
tými mikrobusy, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Fakultativní výlety, vstupné, stravování 
a cestovní pojištění.

VELKÝ INDIÁNSKÝ OKRUH - MEXIKO, Guatemala, Belize + Honduras
nejvýznamnější památky Střední Ameriky, koupání v Karibiku i Pacifiku, sopky, nosálové

Termín cena
27.11.- 18.12.2010  52.990,- Kč    
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Program:
1.den Odlet na Madeiru. Ubytování v hotelu na před-

městí Funchalu, procházka v centru madeirské
metropole. 

2.den Prohlídka Funchalu (kostely, vily a promenáda) a
výjezd lanovkou na horu Monte (cca 15 €) pano-
ramatický výhled, Tropická zahrada, Botanická
zahrada). 

3.den Dopoledne zastávka na vyhlídkové terase - vý-
hled na bývalý sopečný kráter Curral das Freiras.
Odpoledne dosažení 2. největšího útesu na světě
(580 m) Cabo Girao a zastávka v městečku Ca-
mara de Lobos. Procházka podél levady Monte. 

4.den Program na severu Madeiry: Zastávka v Porto
Moniz (terasovitá políčka, jezera v pobřežních
skalách a portugalská pevnost), vodopády na sil-
ničce u Ribeiry da Janela a procházka podél le-
vady (akvaduktu) u Rabacalu (třetihorní
vavřínový prales a vodopády). 

5.den Celodenní fakultativní výlet na ostrov Porto
Santo: dům K.Kolumba, okružní jízda ostrovem,
větrné mlýny, písečná pláž (cca 60 €).

6.den Fakultativní výlet do madeirských hor: výjezd na
Pico de Areiro (1800 m n. m.) a hřebenová túra
na nejvyšší horu ostrova (Pico de Ruivo, fantas-
tické výhledy), sjezd do Santany (trojúhelníkové
domečky s doškovými střechami). Zastávka v Ri-
beiro Frio - pstruží sádky a procházka podél le-
vady na vyhlídku (cca 50 €).

7.den Program na východě ostrova: zastávka ve měs-
tečku Porto Cruz, lehká túra po útesech na seve-
rovýchodě ostrova. Odpoledne procházka
vulkanickou pouští a po útesech mysu Ponta de
Sao Lourenco, zastávka v Canicalu (místo natá-
čení filmu Moby Dick). 

8.den Odlet z Madeiry. Návrat domů.
Ubytování: 7x nocleh ve dvoulůžkových pokojích se sní-
daní v hotelu ** na předměstí madeirské metropole Fun-
chalu na jižním pobřeží ostrova. Z hotelu lze do centra
města dojít pěšky (3 km) nebo dojet městkou dopravou.
Ostrov Madeira na mapě najdete asi 1000 km jihozápadně
od Portugalska, 600 km západně od Maroka a 450 km se-
verně od Kanárských ostrovů. Geograficky patří k Africe,
politicky k Portugalsku a Evropské unii. Po celý rok má
jarní počasí (kolem 20 °C).
Cena zahrnuje: 7x ubytování se snídaní v hotelu**,
obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu linkovými
busy a najatými mikrobusy, průvodce a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: Večeře, fakultativní výlety, vstupné, la-
novku a cestovní pojištění.

KVĚTINOVÝ OSTROV MADEIRA + Porto Santo
třetihorní pralesy, vulkanické hory, vodopády, strelicie, anturie, aristokratické památky

Termín cena
24.04.- 02.05.2010 22.490,- Kč
02.05 - 09.05.2010 22.490,- Kč
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Program:
1.den Odlet z Prahy. Přílet do Tunisu a transfer do hotelu

na předměstí Tunisu. Stravování začíná večeří.
2. den Po snídani prohlídka medíny tuniské metropole

Tunisu s orientalním trhem, úzkými uličkami a ob-
chůdky a poté návštěva  národního muzea Bardo
s nejbohatší světovou sbírkou antických mosaik.
Odpoledne prohlídky nejmalebnějšího tuniského
městečka - Sidi Bou Said s jeho modrobílými
domy v arabsko-andaluském stylu (místo natá-
čení Angeliky) a ruin nedalekého Kartága, které
bývalo křižovatkou kultur, velkým rivalem antic-
kého Říma, a posléze významným římským měs-
tem. K večeru odjezd do Kairouanu, večeře a
ubytování v hotelu.

3. den Po snídani prohlídka Kairuanu - čtvrtého nejsva-
tějšího města islámu, hlavního města muslimské
Ifrikíje, proslaveného svou  velkou mešitou, mau-
soleem holiče Prorokova, ale také svými kouzel-
nými orientálními koberci. Ještě před polednem
odjezd do Sbeitly, poměrně dobře zachovalého
antického římského města a na oběd ve známém
hotelu Bakini. Po obědě dále do Tozeuru, archi-
tektonické perly tuniského jihu, ve kterém se stře-
tává městská andaluská kultura s kulturou
pouštních nomádů, s možností fakultativní pro-
jížďky oás na bričkách a návštěvy Muzea Pohádek
tisíce a jedné noci „Dar Chrait“. Ubytování v hotelu
a večeře.

4. den Po snídani odjezd teréními jeepy do horských oáz
Chebiky a Tamerzy a fakultativně i Midésu. Po ná-
vratu do Tozeuru volný čas k prohlídce tradiční to-
zeurské architektury, která působí až neskutečně
harmonicky s okolní pouštní krajinou. Po obědě a
přejezd přes Chott El Jerid, největší saharské
solné jezero, pusté a nekonečné, samozřejmě se
zastávkou na fotografování. Další oázou je pak
Nefzaoua, která se nachází v blízkosti pouštního
města Douz. Po ubytování v hotelu fakultativní
projižďka na velbloudech do pouští a seznámení

se s písečnými dunami Sahary. Večeře v hotelu. 
5.den Po snídani odjezd do Matmaty a návštěva ber-

berských podzemních obydlí troglyditského typu,
a přívozem potom dále  na ostrov Djerba, mytický
ostrov pojídačů lotosu. Oběd v reastauraci a poté
návštěva keramického města Guellala s ukázkou
výroby místní keramiky, která je ovlivněná kera-
mikou jak berberskou, tak punskou, a návštěva
hlavního města Houmt Souku. Ubytování a večeře
v hotelu.

6. den Po snídani odjezd přes město Mahres do přímoř-
ské oázy Gabes. Oběd v hotelu Marzouk, a poté
prohlídka impozantního římského amfiteátru z 3.
století  n.l.- El Djem (místa natáčení několika his-
torických filmů včetně Angeliky), který nám připo-
mene období velkých římských her a zápasů.
Přejezd do Sousse, ubytování v hotelu a večeře. 

7. den Po snídani návštěva Sousse, města proslaveného
svou medínou, ve které zůstaly zachovány hradby,
pevnost a významná mešita s islámským klášte-
rem svatých bojovníků. Po prohlídce města pře-
jezd do Port El Kantaoui, brány zahrad
středomoří, proslulého turistickými atrakcemi
(zologická zahrada, Disney park, atd.) a prohlídka
přístavu. Po obědě v Sousse odjezd do Nabeulu,
s návštěvou dílny na výrobu tradiční keramiky.
Pokračování do Hammametu, zahrady citrusů a
jasmínu, návštěva medíny a staré pevnosti, ze
které je vidět na celý záliv. Ubytování v hotelu a
večeře.

8. den Po snídani transfer na letiště a odlet do ČR. Návrat
domů.

Cena zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí v hotelech** a
***, obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu najatým
busem nebo mikrobusy, průvodce a zákonné pojištění. 
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, vstupné a cestovní
pojištění.

VELKÝ OKRUH TUNISKEM – mezi Středozemním mořem a Saharou
Po stopách Angeliky, duny největší pouště světa, antické a islámské památky, plná penze

Termín cena
26.09.- 03.10.2010 19.390,- Kč






