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Vážení přátelé CK Cestovka Pohoda,
představujeme Vám náš katalog zájezdů na rok 2017. I v další sezóně chceme udělat maximum pro Vaše pohodové ces-
tování a zážitky. S důvěrou se na nás můžete obrátit, i když v katalogu nenajdete přesně to, co byste chtěli. Sami nebo ve
spolupráci s partnerskými cestovními kancelářemi jsme schopni splnit Vaše přání. Zájezdy na míru realizujeme již od šesti
zájemců. Zorganizujeme akce pro firmy, školy, kluby seniorů, hendikepované a další kolektivy s tím, že zohledníme všechny
specifické požadavky. Zajišťujeme předprodej vstupenek a zájezdů na kulturní i sportovní akce.
Věříme, že i v roce 2017 budete s našimi službami spokojeni a těšíme se na Vás online u počítače, u telefonu nebo přímo
v naší kanceláři v centru Českých Budějovic.
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POBytOvě-POznávAcí zájezdy k mOři

jIŽní ItáLIe - Kalábrie (Capo vaticano) + Liparské ostrovy
Romantické pobřeží Tyrhénského moře, jeden autobusový výlet v ceně, průzračné moře, sopky,

daleký italský jih – špička italské boty, prodloužený pobyt.
Program:
1. den kolem poledne odjezd z Prahy, Příbrami, 

Písku a Českých budějovic. noční přejezd do
jižní itálie.   

2. den dopoledne příjezd do letoviska. odpoledne 
ubytování. 

3. den volno, pobyt u moře. 
4. den volno, pobyt u moře. Polodenní výlet do ma-

lebného městečka na skále nad mořem - 
Tropea a na romantické útesy Capo Vaticano.

5. den celodenní fakultativní výlet po kalábrii podél
nejjižnějšího pobřeží apeninského poloostrova:
mytická Skylla, messinská úžina, největší kalá-
brijské město – Reggio di Calabria, městečko
duchů – Pentedattilo, pobřeží jónského moře a
středověké normanské město na skále – 
Gerace. cena 650,- kč 

6. den volno, pobyt u moře. celodenní fakultativní
výlet lodí na Liparské ostrovy: Vulcano (včetně
výstupu ke kráteru sopky) a Lipari (včetně pro-
jížďky k jeskyním a prohlídka metropole s akro-
polí). vyhlídková plavba podél ostrovů
Stromboli a Panarea. (cca 45 €) 

7. den volno, pobyt u moře. 
8. den Polodenní fakultativní výlet lodí za erupcemi

činné sopky na ostrově Stromboli, které se 
pozorují z lodě po setmění. (cca 40 €)

9. den volno, pobyt u moře.
10. den dopoledne vyklizení apartmánů. večer odjezd 

z letoviska.   
11. den odpoledne návrat domů.  
Ubytování: areál bungalovů má sugestivní polohu na
svahu nad mořem a je vystavěn v těsné blízkosti pí-
sečné pláže. Hostům jsou zdarma k dispozici lehátka a
slunečníky i bazén. Rekreaci v oblasti capo vaticano
doporučujeme klientům, kteří dávají přednost klidné
dovolené v úchvatném prostředí před rušným letovi-
skem. capo vaticano najdete asi 13 km jižně od města
trop 
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autokarem s kli-
matizací a minibarem, průvodce, 8x dvoulůžkové ubyto-
vání v kompletně vybavených bungalovech (s dvěma
oddělenými ložnicemi) s příslušenstvím a s možností va-
ření. kompletní „cestovní pojištění“, pojištění ck proti
úpadku.

Termín cena
14.09. – 24.09. 2017  7.980,- kč

www.cestovkapohoda.cz 33www.acestuj.cz

nízká cena, 
romantické 
prostředí



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

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

zápAdní MAĎArsKo - sárvár
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úby-
tek vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo

Balíčky cena

Víkend se snídaní 2x nocleh se snídaní, 1x vstup do lázní 2.190,- kč

Víkend s polopenzí 2x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní 2.790,- kč

Superakční 3x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní 3.790,- kč

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

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

Luxusní hotel je největším hotelovým komplexem 
propojeným s aquaparkem ve střední evropě. nachází se
v  severní části maďarské metropole, budapešti. 
Vybavení hotelu: restaurace k podávání jídel formou bu-
fetu, kavárna, bar v orientálních lázních, recepce, WiFi
připojení k internetu zdarma, parkoviště zdarma, pod-
zemní garáže za poplatek (230 kč/noc).

Ubytování: dvoulůžkový pokoj Standard – možnost při-
stýlky pro 1 dítě do 14 let, Junior Suite – možnost při-
stýlky pro 1 dospělou osobu nebo pro maximálně 2 děti
do 14 let, apartmánu pro 2-4 osoby (1 ložnice + obývací
pokoj) – možnost přistýlky pro 1 dospělou osobu nebo
pro maximálně 2 děti do 14 let, apartmán pro 4-6 osob
(2 ložnice + obývací pokoj) – možnost přistýlky pro 1 do-

LázeňSké POByty vLAStní dOPrAvOu
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severní MAĎArsKo - BUdApeŠŤ - hotel Aquaworld resort**** 
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, chro-
nické nemoci dýchacího ústrojí, Bechtěrevova nemoc, zápal šlachové pochvy, bolesti v křížích, chronický
zápal okolí ramenního kloubu, poruchy způsobené nesprávným držením těla, pooperační rehabilitace po ope-
racích kostí a kloubů, vyčerpanost, chronické poruchy krevního oběhu končetin, potíže související s nervovým
systémem, regenerace v pokročilém věku
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AKCE 4 = 3 (8.1. – 26.3., 3.9. – 15.10., 5.11. – 22.12.) 
AKCE 5 = 4 (25.6. –14.7., 30.7. – 3.9.) 
Sleva 5% za včasný nákup při závazné objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50%) 60 dnů před nástupem (platí pro pobyty 
v období 1.1. – 25.6. a 3.9. – 22.12.).
Poznámka: minimální délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE a slevy za včasný nákup se nevztahují na příplatky. Uvedené AKCE nelze kom-
binovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8 = 6 atd.). /* Platí pouze při ubytování 2 dosp. osob + 2 dětí
do 14 let ve 2 dvoulůžkových pokojích propojených dveřmi.

AQUAWORLD 1.1. – 8.1.  8.1. – 26.3. 26.3. – 25.6.  14.4. – 17.4.
RESORT BUDAPEST 25.6. – 3.9. 5.11. – 22.12. 3.9. – 5.11. 14.7. – 30.7.
dospělý v 1/2 pokoji Standard 2.290,- kč 1.990,-kč 2.250,- kč 2.790,- kč
dospělý v 1/1 pokoji Standard 3.990,- kč 2.890,-kč 3.390,- kč 4.490,- kč
dospělý v 1/2 pokoji junior Suite 2.890,- kč 2.290,-kč 2.590,- kč 3.290,- kč
dospělý v aPt pro 2-4 osoby 3.190,- kč 2.590,-kč 2.850,- kč 3.650,- kč
dospělý v aPt pro 4-6 osob 2.090,- kč 1.850,-kč 1.950,- kč 2.590,- kč
lůžko v rodin. pok. pro 4-6 osob /* 1.890,- kč 1.690,-kč 1.790,- kč 2.190,- kč
dítě do 7 let na přistýlce zdaRma zdaRma zdaRma zdaRma
dítě do 7 - 14 let na přistýlce 850,- kč 850,-kč 850,- kč 850,- kč
osoba nad 14 let na přistýlce 1.550,- kč 1.550,-kč 1.550,- kč 1.650,- kč
příplatek za domácí zvíře / noc 400,- kč 400,-kč 400,- kč 400,- kč
příplatek za podzemní garáž / noc 230,- kč 230,-kč 230,- kč 230,- kč
příplatek za výhled na budínské 
hory/pokoj/noc
Silvestrovský příplatek (povinný) os. nad 14 let 3.090,- kč
Silvestrovský příplatek (povinný) os. do 14 let 2.190,- kč

250,-kč 250,-kč 250,-kč 250,-kč

spělou osobu nebo pro 2 děti do 14 let, rodinný pokoj –
2 dvoulůžkové pokoje propojené dveřmi, v každém pokoji
možnost 1 přistýlky pro dítě do 14 let. 
Vybavení pokojů: koupelna, Wc, fén, župan, klimatizace,
Lcd Sat/tv, rádio, telefon, minibar, trezor.
Stravování: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.
Fitness, wellness, sport: hosté mohou využívat orien-
tální lázně, wellness a fitness centrum hotelu (vnitřní a
venkovní relaxační bazén, mandalový bazén, turecká
parní lázeň hamam, finská sauna a parní kabina). Hosté
mají také přímý vstup do Aquaworldu (17 vnitřních a

venkovních bazénů, 180 m dlouhá horská řeka, 11 sklu-
zavek různých délek, bazén s umělým vlnobitím, bazén
pro milovníky surfování, skokanská věž, svět sauny za
poplatek a mnoho dalších atrakcí). 2 kurty na squash a
otevřené tenisové kurty za poplatek. 
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, vstup do wel-
lness, fitness a lázeňského centra hotelu, neomezený
vstup do aquaworldu, zapůjčení županu, parkování na
parkovišti u hotelu, připojení na internet, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
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zápAdní MAĎArsKo – sárvár – hotel park Inn****
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úby-
tek vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo
Program zájezdu se 4 noclehy:
1. den Ráno odjezd z Písku, Prachatic, Českého

krumlova, Českých budějovic a třeboně,
příjezd do Sárváru, ubytování od 15.00
hodin, koupání v termálním areálu, volný
program, večeře.

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

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

Ubytování: Starobylé městečko Sárvár se může poch-
lubit velkým množstvím historických památek (např.
hrad nadazdy). v prosinci 2002 zde otevřeli termální
areál, který byl během roku 2010 modernizován a roz-
šířen. celoročně otevřené bazény: vnější  a vnitřní 
zážitkový bazén (32-34°c), vnitřní léčivý bazén (37°c),
vnitřní a vnější léčivý bazén (36°c), vnitřní léčivý bazén
s tryskami, plavecký bazén,svět saun, rodinné centrum
(jacuzzi, bazén s vlnobitím, 3 tobogány, dětský bazén,
skluzavky). 
Hotel Park inn**** je situován přímo u termálních lázní,

s nimiž je propojen prosklenou chodbou – pro hosty ne-
omezený vstup. centrum je vzdáleno 15 minut volnější
pěší chůze.
Vybavení hotelu: Restaurace, kavárna, lobby bar, kon-
ferenční prostory, dětský koutek, fitness, solárium, wel-
lness, kosmetika, kadeřnictví, vlastní parkoviště a
podzemní garáže.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, s vlastním soc. zařízením, Sat-tv, telefonem,
fénem, minibarem, klimatizací, wifi připojením a většina
pokojů s balkonem. 
Stravování: Polopenze, snídaně a večeře formou boha-
tého bufetu.                
Cena zahrnuje: 2x -4x ubytování, 2x – 4x polopenzi, do-
pravu autobusem, neomezený vstup do termálního
areálu (v den příjezdu od 15.00, v den odjezdu do 12.00
hod.), zapůjčení županu, služby delegáta a zákonné po-
jištění.
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (cca 1,6 €/noc/osoba
nad 18 let – platba na místě), vstup do sauny a cestovní
pojištění.       

Termíny: osoba v osoba v dosp. osoba dítě 6-12 let dítě do 6 let 
1/2 pokoji 1/1 pokoji na přistýlce na přistýlce na přistýlce

17.02. – 19.02. 2017 (2 noci) 4.450,- kč 6.670,- kč 3.990,- kč 2.990,- kč 1.200,- kč
06.04. – 09.04. 2017 (3 noci) 6.190,- kč 9.290,- kč 5.190,- kč 3.990,- kč 1.300,- kč
07.05. – 10.05. 2017 (3 noci) 6.190,- kč 9.290,- kč 5.190,- kč 3.990,- kč 1.300,- kč
14.06. – 18.06. 2017 (4 noci) 7.690,- kč 11.750,- kč 6.290,- kč 4.690,- kč 1.400,- kč
07.09. – 10.09. 2017 (3 noci) 6.290,- kč 9.290,- kč 5.290,- kč 4.190,- kč 1.300,- kč
12.10. – 15.10. 2017 (3 noci) 6.290,- kč 9.290,- kč 5.290,- kč 4.190,- kč 1.300,- kč
27.12. – 30.12. 2017 (3 noci) 6.590,- kč 9.290,- kč 5.290,- kč 4.190,- kč 1.300,- kč
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zápAdní MAĎArsKo - BüKfürdŐ - hotel répce Gold ****
Indikace: Nemoci pohybového ústrojí, osteoporóza, opotřebování chrupavky, vápenatění, zápal kloubů, revma,
poúrazové stavy, terapie po ortopedických a neurologických operacích, vředové choroby, zažívací poruchy,
gynekologické a urologické potíže

Program zájezdu se 4 noclehy:
1. den Ráno odjezd z Písku, Prachatic, Českého

krumlova, Českých budějovic a třeboně,
příjezd do hotelu, ubytování od 14.00 hod.,
koupání v termálním areálu, volný pro-
gram, večeře.

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

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

kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, solná komora, so-
lárium. v hotelové budově se nachází Wellness ostrov (pla-
vecký bazén, jacuzzi, sauna, whirpool, parní kabina). 
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, s klimatizací, koupelnou, Wc, tv, telefonem, mini-
barem, bezpečnostní schránkou, přípojkou na internet a
balkonem (pouze pokoje s přistýlkou balkon nemají).
Stravování: Polopenze, snídaně a večeře formou bohatého
bufetu.
Cena zahrnuje: 3x - 4x ubytování, 3x - 4x polopenzi, do-
pravu autobusem, vstupné do termálních lázní (v den pří-
jezdu od 14.00, v den odjezdu již vstup do termálních lázní
není v ceně), využívání Wellness ostrova (do 22.00 hodin),
zapůjčení županu a služby delegáta a zákonné pojištění ck.
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu cca (1,7 €/noc/osoba
nad 18 let – platba na místě), vstupné do zážitkové části
lázní (cca 10 €) a cestovní pojištění.  

Termíny: osoba v osoba v dosp. osoba dítě 3-12 let dítě do 3 let 
1/2 pokoji 1/1 pokoji na přistýlce na přistýlce na přistýlce

23.04. – 27.04. 2017 (4 noci) 5.690,- kč 6.690,- kč 4.790,- kč 3.790,- kč 1.300,- kč 
24.09. – 28.09. 2017 (4 noci) 6.930,- kč 8.290,- kč 5.590,- kč 4.590,- kč 1.300,- kč 
19.11. – 22.11. 2017 (3 noci) 5.590,- kč 6.590,- kč 4.690,- kč 3.790,- kč 1.300,- kč 
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zápAdní MAĎArsKo - BüKfürdŐ -
hotel danubius Health spa resort Bük **** All inclusive

Indikace: Nemoci pohybového ústrojí, osteoporóza, opotřebování chrupavky, vápenatění, zápal kloubů, revma,
poúrazové stavy, terapie po ortopedických a neurologických operacích, vředové choroby, zažívací poruchy,
gynekologické a urologické potíže
Program zájezdu se 4 noclehy:
1. den Ráno odjezd z Písku, Prachatic, Českého

krumlova, Českých budějovic a třeboně,
příjezd do hotelu, ubytování od 14.00 hod.,
koupání v lázních hotelu, volný program.

2.den - 4. den koupání a relaxace (6.30–19.00 hod.),
volný program.

5. den koupání do 11.00 hod., odjezd do ČR,
návrat ve večerních hodinách.

Hotel danubius Health Spa Resort bük **** má vlastní
termální lázně, nachází se v klidném přírodním prostředí
lázní bük a nabízí svým hostům wellness i sportovní
programy.
Vybavení hotelu: Restaurace, recepce, směnárna, tre-
zor, Wi-fi připojení zdarma, prodejna suvenýrů. 
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, s klimatizací, koupelnou, Wc, tv, telefonem,
fénem, minibarem  a balkonem.
Stravování: aLL incLUSive -  7.00 – 10.00 - snídaně
formou bufetu, 10.00 – 12.00 – káva, čaj, ovocné a ze-
leninové šťávy, pečivo, jogurt, ovoce, 10.00 – 15.00 –
čaj a ovoce v lázeňské části, 12.00 – 14.00 – oběd 
formou bufetu, 14.00 – 17.30 – pizza, palačinky, koláče,
zmrzlina, ovoce, káva, čaj, 18.00 – 22.00 – tématické

večeře formou bufetu, 11.00 – 22.00 – stolní vína a to-
čené pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj.
Fitness, wellness, sport: v hotelu se nachází vnitřní ter-
mální bazén 37°c, vnitřní plavecký bazén 26-28° c, ven-
kovní plavecký bazén 25-26° c, vnitřní a venkovní
zážitkový bazén s masážními tryskami 32-36° c, římské
parní lázně, finská sauna, jacuzzi. možnost wellness a
léčebných procedur za poplatek. dále je hostům k dis-
pozici posilovna a Sport all inclusive: 4 tenisové kurty s
antukou v zahradě, minigolf, squash, stolní tenis, za-
hradní šachy, petanque a kulečník. za poplatek: 2 teni-
sové kurty s antukou v hale, půjčovna kol, bowling,
hůlky nordic walking. vedle hotelu lze za poplatek využít
golfové hřiště.
Cena zahrnuje: 3x (resp. 4x) ubytování se stravováním
all inclusive, dopravu autobusem, vstup do termálních
lázní hotelu (v den příjezdu od 14.00, v den odjezdu do
11.00 hodin), zapůjčení županu, služby delegata a zá-
konné pojištění ck.
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (cca 1,5 €/noc/osoba
nad 18 let – platba na místě), vstupné do městských ter-
málních lázní a cestovní pojištění. 

Termíny: osoba v osoba v dítě 6-12 let dítě do 6 let 
1/2 pokoji 1/1 pokoji na přistýlce na přistýlce

05.02. – 08.02. 2017 (3 noci) 6.280,- kč 6.890,- kč 5.280,- kč 1.300,- kč 
08.03. – 12.03. 2017 (4 noci) 7.590,- kč 8.390,- kč 6.590,- kč 1.300,- kč 
12.11. – 15.11. 2017 (3 noci) 6.280,- kč 6.890,- kč 5.280,- kč 1.300,- kč 
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nĚMeCKo – BAvorsKo -  BAd füssInG 
Indikace: Osteoporóza, poruchy krevního oběhu, bolesti páteře, revma, gynekologické a urologické potíže
Program:
1. den Ráno odjezd z Českých budějovic, netolic a

Prachatic. Prohlídka historického města Pasov
(možnost nákupu v od aldi), ubytování v ho-
telu. odpoledne návštěva lázní europa therme
nebo therme eins (5 hodin), večeře.

2.den  celodenní návštěva termálních lázní 
johannesbad. večer návrat domů.

bad Füssing jsou největší německé lázně. nachází se na 
východě bavorska, asi 30 km od historického města Pasov.
v bad Füssingu jsou troje lázně: therme eins (11 vnitřních
a venkovních bazénů s teplotou 27 - 42°c), europa therme
(12 vnitřních a venkovních bazénů s teplotou 27 - 40°c +
proudící termální kanál) a johannesbad (13 vnitřních a ven-
kovních bazénů s teplotou 27 - 39°c). 

Hotel *** se na-
chází cca 100 -
500 m od termál-
ního koupaliště.
jedno- až třílůž-
kové pokoje mají
vlastní soc. zaří-
zení, fén, lednici,
tv, balkon. Snídaně je podávána formou bufetu, večeře je se-
rvírovaná.
Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu s polopenzí nebo sní-
daní, dopravu autobusem, vstupné do termálních lázní, prů-
vodce a zákonné pojištění ck.
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (2,40 €/ osoba / noc, platí
se na místě) a cestovní pojištění.

Termín Osoba s polopenzí Osoba se snídaní
17.11. – 18.11. 2017 2.590,- kč 2.190,- kč

jednOdenní kOuPAcí zájezdy

nĚMeCKo – tropICKÉ ostrovy u Berlína
Program: celodenní pobyt v aquaparku, který vyrostl 
v obrovské hale, kde se před sto lety vyráběly vzducholodě
zeppelin. tropické ostrovy jsou největším krytým vodním
světem v evropě a vy si pod palmami budete užívat, jako
byste se přenesli na pobřeží exotického ostrova bali. 
najednou se ocitnete v tropickém pralese a na písečných
plážích jižních moří. bazény mají plochu až 4tisíce metrů

čtverečních. v areálu jsou desetitisíce tropických rostlin 
a nechybí mu ani nej-
větší německý tobo-
gán.  
Odjezd: ve 23.30 hod
České budějovice –
mariánské náměstí –
stanoviště mHd, návrat 
v pozdních večerních
hodinách.
Doplatek za saunu:
cca 6 €/ osoba

Termín                                                                     Cena
29.04. – 30.04., 16.11. – 17.11. 2017 1.000,- kč/os*

800,-kč/dítě do 14 let**
*+ cena vstupného do tropického os. 29 €/os.
**+ cena vstupného do tropického os. 23,50 € děti do 14 let.

nĚMeCKo / terMáLní LáznĚ BAd BIrnBACH - rottAL terMe
Program: termální léčivý
pramen již více než 40 let ne-
únavně vyvěrá z hloubky
1.618 m., dosahuje až 70°cel-
sia, je zchlazován na příjem-
nou teplotu 26-40°celsia a
plní

31 venkovních i vnitřních termálních bazénů (2.600 m2 vodní
plochy). termální voda je vhodná k léčbě pohybového aparátu,

ale i pro celkovou regeneraci a relaxaci. Při cestě tam krátká 
zastávka v nákupním středisku aldi. večerní koupání je spojeno
s krátkou návštěvou Pasova.
Odjezd: v 07.00 hod - Č. budějovice – mariánské náměstí, 
návrat ve večerních hodinách

Termín                                             cena včetně vstupu
22.04., 14.10.2017              990,- kč

390,- kč děti do 6 let



rAKoUsKo - tHerMe GeInBerG (termály s Karibskou lagunou) 
Program: večerní koupání od cca 17.00 do cca 22.00
hod. Pobyt v lázních Geinberg nabízí regeneraci a odpo-
činek po celý rok. využijete kryté i venkovní bazény
(3.000 m2 vodní plochy) s termální vodou o teplotě 
26 - 36° celsia, vířivky, vodní masáže, sportovní
bazén….. Lázně lákají i na kaRibSkoU LaGUnU se 
slanou vodou (3% soli ve vodě – vhodné i pro osoby tr-
pící kožními nemocemi), palmami a mořským břehem s

bílým pískem, odpočinkové místnosti. Sauna za 
příplatek cca 7 €.
Odjezd: ve 13.00 hod České budějovice – mariánské ná-
městí, stanoviště mHd, návrat v cca 1.00 v noci.

Termín cena
25.03., 22.04., 14.10., 18.11.2017  790,- kč*

dítě do 15 let 720,- kč*

rAKoUsKo - vodní park AQUApULCo - Bad schallerbach
Program: Svět pirátů, 5d kino
aquapleX (v plavkách a s brý-
lemi 3-d se posadíte na pohyb-
livé sedačky, cca 6 eUR).
captain Splash je největším zá-
bavným vodním parkem v Ra-
kousku - vodní atrakce, 4
skluzavky, „splash“ z pirátské

hlavy, pojímající 3000 l vody, baby-bay – ostrov s palmami a
vybavením pro lezení a šplhání pro nejmenší, malé potůčky,
malé skluzavky a vodní atrakce. Pirátská zátoka s vlnobitím, pi-
rátskou jeskyní a plovoucími ostrovy, 6 m vysoký „fanny splash“
se 2 skluzavkami a největším vodopádem...
Odjezd: v 07.00 hod - Č. budějovice – mariánské náměstí, ná-
vrat ve večerních hodinách
Vstupy AQUAPULCO z roku 2016: 7,50 eUR / do 5ti let, 21,50
eUR / 6 - 15 let, 26 eUR / nad 16 let
Vstupy AQUAPULCO + TROPICANA (termální laguna): 18,50
eUR / do 5ti let, 26 eUR / 6 - 15 let, 35 eUR / nad 16 let

nĚMeCKo - BAd füssInG (termální léčebná voda ze sirného zřídla)
therme eins, europa therme

Program: Výlet do největších německých termál-
ních lázní (4.500 m2). kryté i otevřené bazény s ter-
mální vodou o teplotě 23-44°celsia, vířivky, příjemné
vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny
(suché sauny za příplatek cca 9,50 €), odpočinkové
místnosti. Léčebná voda velmi příznivě působí na
revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění
kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v lázních je 5
hodin. Při cestě tam krátká zastávka v nákupním stře-
disku aldi.
Termíny sobotního denního koupání: 07.01., 14.01.,
21.01., 28.01., 04.02., 11.02., 18.02., 25.02., 04.03., 11.03.,
18.03., 25.03., 01.04., 08.04., 15.04., 22.04. 29.04., 01.05.,
13.05., 30.09., 07.10. 14.10., 21.10., 28.10., 04.11., 11.11.
18.11., 25.11., 02.12., 09.12., 16.12., 27.12.2017
Odjezd: v 7.00 hod. – České budějovice – mariánské ná-
městí, stanoviště mHd, návrat cca ve 20.00 hod.
Termíny pátečního večerního koupání: 20.01., 17.02.,
17.03., 21.04., 13.10., 10.11.2017
Odjezd: ve 12.30 hod. – České budějovice – mariánské ná-

městí, stanoviště mHd, návrat v cca 01.00 hodin
Termíny nedělního (denního) koupání: 29.01., 26.02.,
19.03., 23.04., 22.10., 12.11., 10.12.2017
Odjezd: v 7.00 hod. – České budějovice – mariánské 
náměstí, stanoviště mHd, návrat cca ve 20.00 hod.
Cena: 640,- kč / dosp. osoba - vč. vstupu do lázní i
nebo do lázní ii , 570,- kč / děti 3 - 14 let - pouze do lázní
i, do lázní ii nejsou slevy

* (včetně vstupu do lázní)

jednOdenní kOuPAcí zájezdy
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Termín cena pobyt na cca 7 hodin
08.05., 17.11.2017                     420,-kč
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ItáLIe - jaderské moře - CAorLe (pozvolné písčité pláže)
Termíny: 23.06. - 25.06., 30.06. - 02.07., 07.07. -
09.07., 14.07. - 16.07., 21.07. - 23.07., 28.07. - 30.07.,
04.08. - 06.08., 11.08. - 13.08., 18.08. - 20.08., 25.08.
- 27.08., 01.09. - 03.09., 08.09. - 10.09.2017     
Cena: 990,- kč (cena zahrnuje pouze dopravu busem)
Program: odjezd z Českých budějovic v pátek večer,
ráno příjezd do caorle, možnost návštěvy sobotních
trhů. Po celodenním koupání (popř.po procházce 
příjemným přímořským letoviskem caorle) noční 

přejezd do Českých
budějovic.
Odjezd: ve 23.00
hodin – České budě-
jovice - mariánské
náměstí, návrat v ne-
děli ráno.

CHorvAtsKo – jaderské moře – poreČ nebo sLovInsKo – IzoLA
Termíny: 07.07. - 09.07., 21.07. - 23.07., 11.08. -
13.08., 18.08. - 20.08.2017 
Cena: 1.090,- kč (cena zahrnuje pouze dopravu autobusem)
Program: odjezd v pátek večer, ráno příjezd k moři, po
celodenním koupání noční přejezd do Č.budějovic.
Odjezd: ve 22.00 hodin – České budějovice - 
mariánské náměstí, návrat v neděli ráno

nĚMeCKo - BAd GrIesBACH
Léčivá minerální voda v bad Griesbachu prýští z hloubky
1.522 m a je vhodná jak pro relaxaci, tak i pro zlepšení zdra-
votního stavu. velký lázeňský komplex s 13 termálními ba-
zény s teplotou vody od 18 do 37°c se rozkládá na vodní
ploše cca 1 600 m2. navštívit můžete turecké lázně zvané-
Hamam, parní saunu s různou intenzitou a vůní. osvěžit se
můžete i v bazénku nebo si můžete objednat pěnovou masáž
od pravého turka. nakonec si v zapůjčeném županu vy-
chutnáte silný čaj a ovoce v místnosti určené pro relaxaci.

Odjezd: v 7.00 hod. –Č. bu-
dějovice – mariánské ná-
městí, návrat cca ve 20.00
hodin.
Možné doplatky: turecká
lázeň„Hamam“ (svět orientu,
relaxace všemi smysly) - do-
platek cca 10 € (nutnost ob-
jednávky předem). vratná
záloha 5 € za skříňku. Sauna
pur (vynikajícízaž́itekze sau-
nování) doplatek cca 6 € .

Termín cena vč. vstupu do lázní na 5 hodin
15.04., 28.10., 17.11.2017   660,-kč

nĚMeCKo - BAd fŰssInG - joHAnnesBAd (lázně III.)
Program:Výlet do největších lázní v Bad Füssing.kryté i ote-
vřené bazény s termální vodou o teplotě 27-42°celsia, vířivky,
příjemné vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny (suché
sauny za příplatek cca 9,- €), odpočinkové místnosti. Léčebná
voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění, na ar-
trózu a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v láz-
ních je 6 hodin (večerní koupání na 4 hodiny včetně využití
saun). Saunový svět a ledová jeskyně jsou za příplatek 4 €. Při
cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku aldi. 
Termíny sobotního denního koupání: 18.02., 18.03., 15.04.,
13.05., 24.06.,15.07., 05.08., 30.09., 04.11., 27.12. 2017
Cena: 680,- kč / dosp. osoba - včetně vstupu do lázní na 6
hodin, 580,- kč / děti a mládež do 14 let - včetně vstupu do
lázní na 6 hodin

Odjezd: v 7.00 hod. – České budějovice – mariánské ná-
městí, stanoviště mHd, návrat cca ve 21.00 hod.
Večerní koupání:
Termín: 29.04., 14.10. 2017
Cena: 640,- kč / osoba - včetně vstupu do lázní a sauny na
4 hodiny
Odjezd: ve 13.00
hod. – České bu-
dějovice – marián-
ské náměstí,
stanoviště mHd,
návrat v cca 1.00
hodin
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Program:
1.den Ráno odjezd z Prahy, Příbrami, Písku, Strako-

nic a Českých budějovic. cesta přes bavorsko
do Rakouska. Prohlídka druhého největšího ty-
rolského města – Kufsteinu, jehož hrad se vy-
píná na vysokém ostrohu nad řekou inn pod
hradbou masívu Wilder kaiser (největší rakou-
ské varhany, nejstarší Spar, vyhlídky a středo-
věké centrum). Cesta údolím řeky Inn a
návštěva křišťálového světa Swarovski ve Wat-
tens – druhé nejnavštěvovanější muzeum v Ra-
kousku, největší a nejmenší skleněný křišťál na
světě. večer příjezd do Landecku na hotel. ve-
čeře a nocleh.

2.den Program v údolí Kaunertal – cesta po vysoko-
horské ledovcové silnici kolem přehrady Ge-
patschstausee, výhledy na ledovcové splazy,
procházka u ledovcového jezera Weissee a la-
novkou výjezd na vyhlídku Karlesjoch, odkud
se nabízí výhled na vrcholy tří zemí – rakouský
Weisseespitze, italský ortler a švýcarský masív
bernina. výhled na ledovce v údolí kaunertal.
večeře a nocleh. 

3.den Program v údolí Pitztal: Cesta ledovcovým ex-
presem do nadmořské výšky 2.840 m, kde se
nachází Kaple bílého světla, klenot tyrolských
alp. Poté výjezd lanovkou na vrchol Hintere
Brunnenkogel (3.440 m) – nejvyšší lanovkou
dosažitelný bod v Rakousku, nejvýše položená
rakouská kavárna, výhledy na nejvyšší horu 
tyrolska – Wildspitze a dalších 50 třítisícovek.
odpoledne výjezd lanovkou na Rifflseebahn 
k plesu Rifflsee – nejvýše položené jezero v Ra-

kousku (2.230 m), procházka po okružní stezce.
večeře a nocleh. 

4.den Přejezd do města Imst. výjezd lanovkou na
vrchol Alpjoch (2.050 m), lehká túra podél skal
k chatě mutterkopfhütte do mezistanice lanovky.
Přejezd do obce jerzens, výjezd lanovkou na
masív Hochzeigeru, procházka k vyhlídce Se-
chszeiger, možnost výstupu na vrchol Hoch-
zeigeru (2.560m).  večeře a nocleh. 

5.den Program zdarma na západotyrolskou kartu: do-
poledne prohlídka města Landeck (včetně interiéru
zámku), poté výjezd lanovkou na vrchol venet
(2.208 m), odkud se nabízí panoramatický výhled.
odpoledne procházka do mystické soutěsky za-
mmer Lochputz. večeře a nocleh.

6.den Po snídani přejezd do údolí Ötztal: procházka k vo-
dopádu Stuibenfall, který je svými 159 metry nej-
vyšším tyrolským vodopádem. Po poledni odjezd.
v pozdních večerních hodinách návrat domů.

Ubytování: 5x nocleh s polopenzí ve dvoulůžkových po-
kojích (s vlastním příslušenstvím, tv a fénem) v hotelu***
Gasthof Sonne v Landecku v rakouském tyrolsku. Hotel
dává k dispozici saunu i možnost zahrát si bowling. Polo-
penze má bufetové snídaně a tříchodové servírované ve-
čeře, doplněné o salátové bufety.
Cena zahrnuje: 5x ubytování v horském penzionu***,
5x polopenzi, vstupné do sauny v hotelu, pobytovou
taxu, dopravu klimatizovaným busem s Wc, průvodce,
komplexní a zákonné pojištění.

rakouské tyrolsko – ÖtztALsKÉ ALpy
Pobyt s výlety mezi ledovce v Kaunertalu, Pitztalu a Ötztalu

rakouské superlativy: nejvýše položená lanovka i kavárna, nejvýše položené jezero, největší i nejmenší
křišťál na světě, západotyrolská karta v ceně

Termín cena
12.09. – 17.09. 2017 8.990,- kč

polopenze 
a komplexní 

pojištění 
v ceně

Akce: Při zakoupení do 28.2. 2017 SLEVA 200,- Kč
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Program:
1.den večer odjezd z Prahy, berouna, Rokycan a

Plzně.noční přejezd do itálie.
2.den Ráno příjezd do benátského přístavu Punta

Sabbioni. dopoledne prohlídka Benátek, orga-
nizovaná procházka městem (Ponte Rialto, trž-
nice, náměstí Svatého marka, dóžecí palác).
odpoledne volno (návštěva některého z muzeí).
večer ubytování v blízkosti benátek.

3.den Projížďka po ostrovech v benátské laguně: Burano,
Murano. odpoledne volný program v benátkách
(muzea, kampanila, v termínu karnevalu přehlídka
masek). večer odjezd. noční přejezd do ČR.

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

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

Termín cena
23.02. – 26.02. 2017* 3.790,-kč
13.04. – 16.04. 2017 3.790,-kč 
20.10. – 23.10. 2017 3.790,-kč 

polopenze 
v ceně

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

budějovic. Podvečerní fakultativní výlet lodí do 
Benátek. noční přejezd do říma. 

2.den Papežský Řím. dopoledne prohlídka Vatikánu
(včetně muzeí a Sixtinské kaple), odpoledne pro-
hlídka slavné baziliky v Lateránu. nocleh na pobřeží
tyrhénského moře mezi římem a neapolí.  

3.den odpočinek u moře nebo celodenní fakultativní výlet
k neapolskému zálivu: dopoledne výjezd a výstup
ke kráteru Vesuvu, poté prohlídka antického areálu
v Pompejích a odpoledne prohlídka archeologic-
kého areálu v Herkulaneu. cena výletu: 650,- kč.
nocleh na pobřeží tyrhénského moře.

4.den celodenní prohlídka antického a barokního Říma
(koloseum, Forum Romanum, fontány, berniniho
a michelangelovy sochy, Španělské schody, Piazza
navona). noční přejezd do alp.

5.den Ráno zastávky v alpském středisku Cortina d´ Am-
pezzo a u ledovcového jezera misurina. vyhlídková
jízda přes Dolomity. večer návrat domů.

Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní v hotelu***, dopravu
klimatizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: 2x večeři (za příplatek 400 kč), lodní výlet
do benátek (cca 20 €), vstupné, mHd v římě  a cestovní 
pojištění.

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

ubytování 
u moře

Termín cena
04.05. – 08.05.2017 4.990,- kč
27.07  – 31.07.2017 4.990,- kč
26.10. – 30.10.2017 (termín podzimních prázdnin) 4.990,- kč
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Program:
1.den Ráno odjezd z Českých budějovic, Strakonic,

Písku, Příbrami, Prahy a z Plzně. odpoledne
příjezd k největšímu italskému jezeru – Lago
di Garda, jehož břehy svírají kolmé útesy alp-
ských štítů. Prohlídka malebného městečka
Riva na severním břehu jezera. Poté lodní
výlet na západní břeh do městečka Limone,
kde se v závětří alpské skalní stěny pěstují cit-
róny, a do středověkého Malcesine s hradem
a úzkými uličkami na východním břehu. Poté
přejezd na hotel. večeře a nocleh.

2.den Průjezd severní a střední itálií. odpoledne pro-
hlídka působivého středověkého města Orvieto,
do kterého se stylově přijíždí lanovkou. 
Procházka městem a prohlídka jedné z nejpůso-
bivějších italských gotických katedrál, výhledy na
zvlněnou umbrijskou krajinu. večer přejezd na
hotel v oblasti Neapolského zálivu. večeře 
a nocleh.

3.den Okruh po jedinečných antických památkách
(všechny UNESCO): dopoledne zachovalé sta-
rověké řecké chrámy a hradby v Paestu, pro-
hlídka unikátních antických fresek v tamějším
muzeu. odpoledne prohlídka zakonzervovaného
antického města Herkulaneum, které pohřbil
přes 20 m vysoký proud lávy z vesuvu. Poté 
návštěva vily manželky císaře Nerona v Oplontis
s lázněmi, freskami, luxusními salóny, zachova-
lou antickou toaletou i bazénem. večeře a nocleh.

4.den Program na Božském amalfitánském pobřeží
(UNESCO): Přejezd k Salernskému zálivu do Sa-
lerna, druhého největšího města kampánie. Pro-
hlídka katedrály svatého matouše, významné
normanské památky s hrobem evangelisty. Poté
výlet lodí podél amalfitánského pobřeží – výhledy
na útesy, skalní městečka i visuté zahrady a sady.
Prohlídka Amalfi, které bylo ve středověku moc-
nou námořní republikou – katedrála s hrobem
apoštola ondřeje, příkré uličky, středověké vý-
robny papíru. Procházka do městečka Atrani,
které leží na konci dračího kaňonu. možnost vy-
koupání v tyrhénském moři, lodního výletu do
působivé Smaragdové jeskyně (sluneční papr-
sky pod vodou vytváří efekt smaragdu, krápníky)
a výletu najatým busem do středověkého města
Ravello ve výšce 350 m nad amalfi – fantastické
výhledy na pobřeží, rozkvetlé zahrady, středověký
palác Rufolo. večer návrat do Salerna a přejezd

na hotel. večeře a nocleh.
5.den Program na Sorrentském poloostrově: Po sní-

dani výjezd lanovkou na vrchol Monte Faito
v pohoří monti Lattari do výšky 1.130 m nad
neapolský záliv (panoramatické výhledy), poté
přejezd do malebného města Sorrenta, které se
rozprostírá na ploché tufové skále nad mořem.
výlet najatým busem po vyhlídkové silnici s vý-
hledy na ostrůvky Galli, kde podle mýtů měly
žít Sirény, do malebného Positana, které bývá
označováno za nejkrásnější italské městečko.
večer odjezd do ČR. 

6.den odpoledne návrat domů. 
Ubytování: 1x nocleh s polopenzí ve dvoulůžkových po-
kojích (s vlastním příslušenstvím, tv a fénem) v ho-
telu*** v affi poblíž jezera Lago di Garda. 3x nocleh s
polopenzí ve dvoulůžkových pokojích (s vlastním pří-
slušenstvím, tv a fénem) v hotelu*** v oblasti neapol-
ského zálivu tyrhénského moře. Strava je servírovaná,
večeře se skládají ze tří chodů (zpravidla těstoviny,
hlavní jídlo a ovoce nebo zákusek).
Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí v hotelech ***,
pobytové taxy, dopravu klimatizovaným busem s Wc, prů-
vodce, komplexní a zákonné pojištění.

sKvosty ItáLIe – přírodní a historické poklady
Lago di Garda, antické a středověké památky, pobřeží Tyrhénského moře

Do Itálie bez nočního přejezdu, plavby po jezeře, po moři i v jeskyni, nejmalebnější italská městečka 

Termín cena
18.05. – 23.05.2017     7.990,- kč

Akce: Při zakoupení do 31.1. 2017 SLEVA 200,- Kč

polopenze 
a komplexní

cestovní 
pojištění 
v ceně
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Program:
1.den večer odjezd z ČR. noční přejezd do itálie.
2.den dopoledne prohlídka Janova – centra slavné

středověké námořní republiky – procházka od
nábřeží s moderními stavbami od Renza Piana,
přes katedrálu, dóžecí palác, románské koste-
líky, rodný dům kryštofa kolumba a renesanční
Strada nuova, možnost návštěvy slavného
akvária. výlet vlakem a lodí po Levantské riviéře
– malebná středověká městečka Camogli a
Portofino, lázeňské městečko Santa Marghe-
rita, možnost koupání v Ligurském moři. noc-
leh na pobřeží tyrhénského moře.

3.den volno, odpočinek na pláži tyrhénského moře.
Polodenní fakultativní výlet do Pisy – prohlídka
centra slavné středověké námořní republiky –
šikmá věž, katedrála, baptisterium, nábřeží
arna. cena 500,- kč nocleh. 

4.den Přejezd do přístavu La Spezia. výlet lodí zátokou
básníků na rozhraní tyrhénského a Ligurského
moře, prohlídka malebného středověkého měs-
tečka Portovenere. vyhlídková plavba podél 
UneScem chráněného pobřeží Cinque Terre –

Riomaggiore, manarola, corniglia, vernazza a
monterosso. koupání v Ligurském moři. výlet vla-
kem do malebných městeček vernazza a Riomag-
giore. večer procházka centrem ligurského
přístavního města La Spezia. noční přejezd.

5.den kolem poledne návrat do ČR.
Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu*** se snídaní,
dopravu klimatizovaným busem, průvodce a zákonné
pojištění.

romantická Ligurie a italské námořní republiky s koupáním
Jeden z nejhezčích úseků italského pobřeží, slavná šikmá věž, koupání v Ligurském i Tyrhénském moři,

Levantská riviéra, barevná středověká městečka, rodný dům Kryštofa Kolumba 

Termín cena
27.09. – 01.10.2017     4.990,- kč

Program:
1.den v časných ranních hodinách odjezd z ČR. Pří-

jezd do přístavu Punta Sabbioni a výlet lodí
do Benátek (procházka městem na ostrůvcích
v laguně). noční přejezd do říma.

2.den celodenní prohlídka Říma – procházka od vati-
kánu, přes andělský hrad, Španělské schody,
fontána di trevi, Piazza navona, Pantheon, ka-
pitol, Forum Romanum a koloseum. nocleh.

3.den volný program v římě nebo celodenní fakulta-
tivní výlet do Pompejí (antická každodennost) a
do Neapole (procházka od promenády ve čtvrti
Santa Lucia přes hrady ovo a nuovo, královský
palác, operu San carlo, barokní sloupy a kos-
tely, čtvrť betlémů a katedrála). cena 650,- kč
nocleh.

4.den celodenní prohlídka Florencie – procházka od
katedrály, přes baptisterium, Piazza Signoria,
most Ponte vecchio, vyhlídku na michelange-
lově náměstí, večerní město). noční přejezd do
ČR.

5.den kolem poledne návrat do ČR.
Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu*** se snídaní,
dopravu klimatizovaným busem, průvodce a zákonné
pojištění.

Benátky, Řím, florencie + neapol a pompeje
Kompletní kolekce památek z dějin umění, mekka renesance i baroka, atmosféra italských metropolí,

nábřeží slavných řek, pobřeží Jaderského i Tyrhénského moře.

Termín cena
27.04. – 01.05.2017     4.990,- kč

nízká 
cena

nízká 
cena
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nízká cena, 
polopenze 

v ceně

Program:
1. den večer odjezd z Prahy, berouna, Rokycan a

Plzně. noční přejezd do itálie.
2. den v odpoledních hodinách příjezd do jižní itálie do

přístavního města Neapole. v případě časové
rezervy prohlídka města. večer nalodění. nocleh
v kajutách.

3. den v ranních hodinách vylodění na Sicílii. Prohlídka
ostrovní metropole – Palerma (jedinečné arab-
sko-normanské památky, labyrint uliček starého
města, katedrála, barokní stavby, tržiště, parky).
Poté prohlídka Monreale – katedrála a mauzo-
leum normanských králů (největší mozaiková
plocha na světě), vyhlídky na Palermo, ochut-
návka sicilských sladkostí. večeře a nocleh 
v hotelu na tyrhénském pobřeží severozápadní
Sicílie.

4. den dopoledne výjezd na mytickou horu eryx (pa-
noramatické výhledy až k egadským ostrovům)
a prohlídka starobylého městečka Erice ve
výšce 750 m nad mořem. Poté cesta úrodnou
zvlněnou krajinou do metropole antických
elymů – Segesty. Prohlídka do působivé pří-
rodní scenérie zasazeného archeologického
areálu s chrámem a divadlem. odpoledne cesta
podél Středozemního pobřeží a prohlídka
„Údolí chrámů“ v Agrigentu (jedinečně zacho-
valé a umístěné starověké řecké chrámy). ve-
čeře a nocleh.

5. den Program v nejjižnější části Sicílie: průjezd
mandlovými sady a prohlídka unikátního barok-
ního městečka Noto (šlechtické paláce a kostely
ze začátku 18.století). odpoledne prohlídka 
Syrakus (starověké řecké památky na dobu, kdy
byly Syrakusy největším městě v evropě, připo-
mínka archiméda nebo aischyla, papyrus, chrá-
něná zátoka, promenáda i barokní stavby).
večeře a nocleh v hotelu.

6. den výjezd busem na nejvyšší horu Sicílie, sopku
Etnu. Procházka měsíční krajinou s lávovými
útvary a bočními krátery. odpoledne prohlídka
Taorminy, která je označována za nejpůvabnější
sicilské město (panoramatické výhledy na etnu
a jónské moře). večeře a nocleh na jónském
pobřeží. možnost vykoupání.

7. den Přejezd do přístavu Milazzo a fakultativní lodní
výlet na Liparské ostrovy (cca 45 €). Plavba na
ostrov Lipari s pemzovými lomy. Prohlídka stej-
nojmenného městečka s akropolí, katedrálou a

labyrintem uliček, ochutnávka kapary a malva-
sie. vyhlídková plavba bárkou podél skalních
útvarů a ostrůvků z lávy. Připlutí na ostrov Vul-
cano. možnost koupání na černé pláži, na ter-
málech nebo v léčivém sirném jezírku. možnost
výstupu ke kráteru kouřící sopky. večer návrat
na Sicílii a noční přejezd do kampánie.

8. den Ráno příjezd do Salerna (druhé největší město
kampánie). Procházka po promenádě a pro-
hlídka normanské katedrály s hrobem evange-
listy matouše. výlet lodí podél „Božského“
pobřeží s kolmými útesy a terasovitými vini-
cemi do malebného městečka Amalfi, které bylo
před tisíci lety mocnou námořní republikou.
Prohlídka normanské katedrály, procházka ke
„dračímu kaňonu“ ve vesnici Atrani, možnost
výletu bárkou do Smaragdové jeskyně a kou-
pání na městské pláži. večer návrat do Salerna.
noční přejezd do ČR.

9. den odpoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí v hotelech
***, 1x nocleh ve 4-lůžkové kajutě se soc.zařízením na
lodi, trajekt na Sicílii a zpět, dopravu klimatizovaným
busem, průvodce, komplexní cestovní pojištění a zá-
konné pojištění
Cena nezahrnuje: Lodní výlety, lanovky a vstupy 

sICíLIe – velký okruh ostrovem boha slunce
Lodí z Neapole, nízká cena s polopenzí, kompletní program na Sicílii, Etna i antika, po stopách

antických mýtů, normanské památky, tři moře

Termín cena
27.05. – 04.06.2017 10.990,- kč  
07.10. – 15.10.2017 10.990,- kč
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Program:
1.den odpoledne odjezd z Českých budějovic, Písku, Pří-

brami, Prahy a Plzně. noční přejezd do Francie. 
2.den Ráno příjezd do Paříže. celodenní prohlídka fran-

couzské metropole: Latinská čtvrť, notre dame,
Svatá kaple, eiffelova věž aj. nocleh na předměstí
Paříže.

3.den celodenní fakultativní výlet do údolí Loiry: dopo-
ledne prohlídka největšího zámku Chambord, poté
prohlídka říčního zámku Chenonceaux, odpoledne
zastávka v amboise a prohlídka zámeckých zahrad
ve Villandrech (jedny z nejhezčích v evropě). cena
výletu 650,- kč. nocleh na předměstí Paříže.

4.den Po stopách francouzských králů v Paříži: rezidence
Versailles a Louvre. až do pozdních večerních

hodin program v  Paříži: La defense, bulváry, 
montmartre, fakultativně projížďka lodí po Seině.
noční přejezd do ČR. 

5.den odpoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu etap (třílůžkové po-
koje), dopravu klimatizovaným busem, průvodce a zákonné
pojištění. 
Cena nezahrnuje: Projížďku po Seině, mHd v Paříži,
snídaně (350,- kč), fakultativní výlet, vstupné a cestovní
pojišťění.

pAŘíŽ + záMKy nA LoIŘe
Nízká cena, nejslavnější francouzské zámky, po stopách francouzských králů a historických 

romantických filmů, termín červencových svátků

Termín cena 
05.09. – 09.07.2017 3.990,- kč     (třílůžkové pokoje)

4.590,- kč (dvoulůžkové pokoje)

termín 
červencových

svátků
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Program:
1. den odpoledne odjezd z Českých budějovic, Písku

a Plzně. noční přejezd německem.
2. den Ráno příjezd do Aalsmeeru – možnost náv-

štěvy květinové burzy, přejezd do Alkmaaru –
prohlídka města s návštěvou tradičního sýro-
vého trhu, pořádaného v dobových kostýmech
a podle historických tradic. Přejezd do Volen-
damu – prohlídka starobylé rybářské osady u
jezera markermeer, pak exkurze v nedaleké sý-
rové farmě alida Hoeve s možností nákupu vý-
borných sýrů (vstup zdarma). Přejezd do
Monnickendamu – městečka známého výro-
bou dřeváků, ležícího na břehu největšího ni-
zozemského jezera ilsselmeer, ubytování. 
v podvečer volno - možnost projížďky místním
autobusem po hrázi do Markenu – původní os-
trůvek se starými rybářskými domky. nocleh.

3. den Po snídani odjezd do Amsterodamu – 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
návštěvy Rijksmuseum (Rembrandt), madame
tussauds Scenerama (muzeum voskových fi-
gurín) nebo van Gogh museum. dále přejezd
do Haarlemu, kde uvidíte jarní květinové
korzo (účast zdarma). jedná se o průvod ale-
gorických 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. - vý-
roba dřeváků, sýrů, ukázky výroby delfského
porcelánu (vstup zdarma). Přejezd krajem tuli-
pánů Haarlem k nejznámějšímu květinovému
parku v nizozemsku Keukenhof (Lisse) – cca
tříhodinová prohlídka 32 hektarového parku,
kde vykvétá 6-7mil. cibulovin, sázených ve 3
vrstvách - podle období květu. jedinečná se-
skupení květin s různými trvalkami v zeleni čle-
nitého parku s vodními plochami, kvetoucími
keři, starými stromy a uměleckými pracemi so-
chařů utváří neopakovatelnou podívanou. dále
odjezd do Den Haagu (sídelního města krá-
lovny) – zde návštěva výstavy Madurodam
(nizozemsko v miniatuře), kde můžete obdivo-
vat nejvýznamnější historické i moderní stavby
Holandska v měřítku 1:25, zastávka u Paláce
míru (sídla mezinárodního soudního dvora) a
dle časové možnosti, krátká prohlídka vládního
sídla binnenhof. večer odjezd do ČR. noční
přejezd přes německo.

5. den  dopoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní v hotelu 
Lakeland ***, dopravu klimatizovaným busem, 
průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: večeře (můžeme zajistit za 
2 x 390,-kč), vstupy, lodní výlet a cestovní pojištění.

tULIpánovÉ HoLAndsKo s květinovým korzem
Rozkvetlá tulipánová pole, slavnost květin, větrné mlýny, slavní malíři, grachty

slavnost 
květin

Termín cena
20.04.-24.04.2017    5.900,- kč
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Program:
1. den Ráno odjezd z Českých budějovic, Písku, Příbrami

a Prahy. cesta přes německo. tranzitní ubytování
v hotelu u calais.

2.den Ráno plavba přes průliv La manche s výhledy na
křídové útesy. celodenní prohlídka Londýna (West-
minster, St.james Park, Hyde Park, trafalgarské
náměstí, buckinghamský palác, muzea). noční
přejezd do Skotska.  

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

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

5.den celodenní fakultativní výlet na ostrov Skye (hrad
eileen donan a skanzen, Portree, poloostrov trot-
ternish, kilt Rock, skalní útvar old man of Storr, zří-
ceniny hradu duntulm a jiné...). cena 650 kč 

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

7.den Fakultativní výlet lodí na Orkneje: ostrov Mainland,
megalitické památky, městečko kirkwall, památky
na kelty i vikingy, drsná příroda skotského severu.
cena 650 kč + cca 40 GbP.

8.den návštěva palírny skotské whisky, prohlídka prehis-
torické lokality clava cairns a prohlídka hradu Caw-
dor. 

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

10.den celodenní prohlídka Londýna (katedrála, tower,
London eye, Piccadilly circus a Soho aj.). noční
přejezd do ČR.

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

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

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

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

10.08. – 20.08.2017

veLKÝ oKrUH sKotsKeM + Anglie
Skotská vysočina, podrobný program ve Skotsku, výlety na tajemné Orkneje a ostrov Skye, 

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

Nízká cena, 
oblíbený 
zájezd

Akce: Při zakoupení zájezdu do 28.2.2017 sleva ve výši 500,- Kč
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Program:
1. den dopoledne odjezd z Plzně, Prahy a Ústí nad

Labem. Přes německo na trajekt do dánska.
2. den Po připlutí do dánska cesta přes Öresundskou

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

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

4. den návštěva ermitáže, jedné z největších galerií světa.
Případně je možnost návštěvy dalších památek: ka-
zaňský chrám, vasiljevského ostrov, něvský pro-
spekt, Smolenská katedrál aj.večeře a nocleh.

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

6. den celodenní prohlídka Petrohradu. za carskou
historií se vydáme do Petropavlovské pevnosti
a do nádherného chrámu svatého izáka, který
je největším kostelem v Rusku. Při prohlídce
křižníku aurora a zimního paláce si připome-
neme historii velké říjnové revoluce. večer od-
jezd do Finska.

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

8. den v ranních hodinách snídaně a vylodění ve
Stockholmu. cestou podél břehů jezera vattern,
Öresundský most na trajekt do SRn. trajekt do
německa.

9. den Po vylodění cestou okolo berlína. návrat zpět
do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí v hotelu***,
2x nocleh se snídaní v kajutách na trajektu, dopravu kli-
matizovaným busem, průvodce, komplexní cestovní po-
jištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Ruské vízum (můžeme vám zajistit
za cca 1.900,-kč) a vstupné (jantarovou komnatu a Pe-
trodvorce je nutné rezervovat při zakoupení zájezdu za
cca 1.600,-kč).
Příplatky za svoz: České budějovice, Písek a Příbram
500,- kč (minimálně 8 osob).

CArsKÝ petroHrAd + stoCKHoLM A HeLsInKy 
Carské rezidence,  město z ruských románů, největší baltské metropole, noclehy v kajutách na lodi,

pohodlná cesta Skandinávií,  polopenze v ceně

polopenze 
v ceně

Akce: Při zakoupení zájezdu do 30.4. sleva na první chvíli 1.000,- Kč

Termín cena 
30.05. – 07.06.2017 (bílé noci v Petrohradu) 13.990,- kč
06.06. – 14.06.2017 (bílé noci v Petrohradu) 13.990,- kč
15.08. – 23.08.2017 13.990,- kč 
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Program:
1.den odlet z Prahy na madeiru. Přílet na ostrov a

transfer do hotelu na okraji Funchalu. Procházka
v lázeňské části ostrovní metropole Funchal. ve-
čeře a nocleh. 

2.den celodenní prohlídka Funchalu: dopoledne cen-
trum - katedrála, socha Sissi, park Santa catarina,
tržnice (květiny a ryby espady). odpoledne výjezd
na horu Monte a prohlídka kostela s náhrobkem
posledního českého krále karla i. návštěva tro-
pické zahrady. možnost sjezdu na vyhlášených
sáňkách – toboggan. večeře a nocleh.

3.den Okruh po jižním pobřeží Madeiry: zastávka na
vyhlídkové terase Eira do Serrado, ochutnávka
místních likérů a kaštanových koláčů, sestup do
impozantního vyhaslého kráteru Curral das
Freiras. odpoledne dosažení druhého nejvyš-
šího útesu na světě – Cabo Girao (580 m). za-
stávka v městečku Camara de Lobos, které si
oblíbil Winston churchill. Fakultativně návštěva
Botanické zahrady.  večeře a nocleh. 

4.den Program na severním pobřeží Madeiry: zastávka
na vyhlídce Encumeada, odkud lze přehlédnout
všechny strany ostrova, hory i pobřeží. Procházka
v oblasti Rabacalu – nenáročné putování podél
levady – akvaduktu v třetihorním vavřínovém
pralese, zastávky u vodopádů. Prohlídka Porto
Moniz s pevností, mořskými jezírky v pobřežních
skalách a terasovitými políčky v okolí. zastávka u
Ribeiry da Janela, kde vodopády dopadají na po-
břežní silnici. večeře a nocleh.

5.den Program na východním pobřeží Madeiry: mys
Ponta de Sao Lourenco - nenáročná túra vul-
kanickou pouští a po útesech. odpoledne pro-
hlídka města Machico, kde se poprvé vylodili
evropští objevitelé ostrova. Průjezd kolem ba-
nánových plantáží a zastávka u sochy Krista v
Garajau (zmenšená replika sochy z Rio de ja-
neira). večeře a nocleh. 

6.den celodenní fakultativní výlet do madeirských hor:
výjezd na vrchol hory Pico de Areiro (1.800 m
n.m.). Nenáročná túra po hřebenu nejvyšších
madeirských hor (dle individuálních možností
až k nejvyšší hoře ostrova – Pico de Ruivo, fan-
tastické výhledy. odpoledne zastávka v Ribeiro
Frio – pstruží sádky a procházka podél levady
na vyhlídku. zastávky v městečku Porto Cruz a
u barevných domků s doškovými střechami v

Santaně. cena výletu: cca 55 €. večeře a noc-
leh.

7.den celodenní fakultativní výlet na Porto Santo,
které je druhým největším ostrovem madeir-
ského archipelagu – okružní jízda, větrné
mlýny, největší písečná pláž, ostrovní metro-
pole Vila Baleira s domkem kryštofa kolumba.
cena výletu: cca 65 €. večeře a nocleh.

8.den odlet z madeiry. návrat domů.
Ubytování: 7x nocleh ve dvoulůžkových pokojích s polo-
penzí 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 s polopenzí v hotelu***,
pobytovou taxu, obousměrnou letenku, letištní taxy, do-
pravu po ostrově, průvodce, komplexní a zákonné po-
jištění. 

KvĚtInovÝ ostrov MAdeIrA
To Ostrov v Atlantiku mezi Afrikou a Evropou s příjemným celoročním počasím. Ostrov květin, 
vodopádů, hor, útesů, třetihorních pralesů a skvělých výhledů. Ostrov rakouské Sissi a dalších

aristokratů, výborného vína a malebných měst. Výlet na ostrov Porto Santo 

Termín cena
26.05. – 02.06.2017   23.990 ,- kč

Akce: Při zakoupení do 31.1. 2017 sleva 500,- Kč

polopenze 
a komplexní

cestovní 
pojištění 
v ceně
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Program:
1.den odlet z Prahy. 
2.den Přílet do mexické metropole. Mexico City –

hlavní náměstí zocalo, pěší zóna, Latinskoame-
rická věž, Plaza Garibaldi s tradičními muzikanty
aj. nocleh v centru mexico city.

3.den Posvátná místa aztéků: Tenochtitlan – pozůs-
tatek pyramidy a muzeum a město bohů - 
Teotihuacan s gigantickými pyramidami z doby
1000 let před aztéky. nocleh v centru mexico
city.

4.den výlet za nejslavnější toltéckou památkou – Tula
(tisíc let staré gigantické sochy a pyramidy).
nocleh v centru mexico city.

5.den dopoledne fakultativní výlet do Cortesova sedla
pod nejslavnější americkou sopkou – Popoca-
tepetlem – 5.430 m (cca 30 $). odpoledne pro-
hlídka Antropologického muzea, které
soustřeďuje komplexní sbírku mexických indi-
ánských kultur. nocleh v centru mexico city.

6.den Přejezd do oblasti Puebly – jedinečný marián-
ský kostel v Tonantzintle (indiánské baroko),
svaté indiánské město Cholula s největší ame-
rickou pyramidou a výstavné koloniální město
Puebla. (druhá největší americká katedrála).
nocleh.

7.den Tehuacanské údolí – saliny a kaktusové lesy
pouště uprostřed mexika. večer příjezd do
oaxacy. nocleh.

8.den Oaxaca – koloniální architektura a zapotécká
metropole Monte Alban (akropole na jaguářím
vrchu s pyramidami zapotécké kultury z první

poloviny 1.tisíciletí n.l.). noční přejezd do 
mexického státu chiapas.

9.den San Cristobal – indiánsko-koloniální horské
město (působivá architektura a trhy). možnost
výletu do indiánských vesnic v okolních horách
(cca 20 $). nocleh v centru San cristobalu.

10.den Fakultativní výlet do velkolepého mayského
města v džungli - Palenque (cca 50 $). nocleh
v centru San cristobalu.

11.den výlet ke kaňonu Sumidero (až kilometr vysoké
kolmé stěny, krokodýli, projížďka lodí a vyhlídky
z horní hrany) a koloniální město Chiapa de
Corso. nocleh v centru San cristobalu.

12.den celodenní přejezd na guatemalskou hranici 
a poté horskou krajinou Guatemaly do 
Panajachelu u jezera Atitlan, které je rámo-
váno vulkány a indiánskými vesnicemi. nocleh.

13.den dopoledne prohlídka horského indiánského
města Chichicastenango, kde se koná největší
indiánský trh Střední ameriky a kde přežívají po-
hanské tradice (uctívání křesťanských světců i
pohanských mayských idolů). odpoledne pře-
jezd do Antiguy, historického koloniálního
města, které bylo v 17. století metropolí Střední
ameriky. nocleh v centru antiguy.

14.den Pobyt v antigui. Fakultativní výlet na činnou
sopku Pacayu (2.550 m) – pěšky nebo v sedle
koně (cca 20 $). nocleh v centru antiguy.

15.den Fakultativní výlet do Salvadoru (nejmenšího státu
pevninské Střední ameriky) – dosažení pobřeží
Pacifiku – vulkanické pláže s kokosovými 
palmami (cca 50 $). nocleh v centru antiguy.

veLKá IndIánsKá CestA stŘední AMerIKoU
MeXIKo, GUAteMALA a BeLIze + salvador a Honduras

To nejlepší ze Střední Ameriky, kompletní kolekce indiánských památek, vulkány, koupání 
v Karibiku i Pacifiku, možnost odpočinku v centru významných historických měst, div světa 

kompletní 
kolekce 

indiánských 
památek
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16.den Fakultativní výlet do Hondurasu – mayské
město Copan s jedinečnými stélami (cca 50 $).
noční přejezd do Floresu, do oblasti tropického
deštného pralesa.

17.den Prohlídka zapomenutého mayského králov-
ského města v pralese Tikal (vysoké pyramidy,
nosálové, řev džungle), cesta podél jezera
Peten Itza a příjezd do městečka Flores na os-
trově v jezeře. nocleh.

18.den Přejezd na hranice do Belize (jediná anglicky
mluvící země pevninské Střední ameriky) a pro-
hlídka mayského města Xunantunich. zastávka
v metropoli - Belize City. večer překročení me-
xických hranic. nocleh v chetumalu.

19.den cesta vnitrozemím poloostrova Yucatan. Pří-
jezd do historického koloniálního města Valla-
dolid a možnost koupání v krasové jeskyni
Dzitnup. nocleh v centru valladolidu.

20.den Fakultativní výlet do yucatanské metropole me-
ridy (koloniální architektura) a do oblasti Puuc:
mayské město Uxmal s pyramidou oválného pů-
dorysu (cca 50 $). nocleh v centru valladolidu.

21.den Prohlídka jedinečně zachovalého maysko-tol-
téckého městs Chichen Itza (dokonalá kukul-
kánova pyramida, obětní studna, observatoř
aj.), které bylo roku 2007 zapsáno mezi 7 no-
vodobých divů světa. Přejezd ke karibiku. do-
sažení atlantiku. nocleh v tulumu.

22.den Prohlídka mayského pevnostního města Tulum
a koupání v Karibiku. nocleh v tulumu.

23.den koupání v karibiku a večer odlet.
24.den večer návrat domů.
Cena zahrnuje: 19x ubytování v penzionech a turistic-
kých hotelech (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu linkovými
busy a najatými mikrobusy a průvodce a zákonné 
pojištění. 
Cena nezahrnuje: Fakultativní výlety, vstupy, stravování
a cestovní pojištění.

div 
světa

Termín cena
25.11. – 18.12.2017 61.990,- kč

Akce: při zakoupení do 30.4.2017 sleva 2.000,- Kč



Program: krátká prohlídka
kremsu, poté plavba lodí do
melku (cca 3 hodiny), během
které uvidíte kláštery, malebné
vesničky i přírodu (terasovité vi-
nice). krátká procházka městeč-

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

5,- €/ dosp. os., 1,- € /děti 6-16let). cesta zpět přes zwettl
a třeboň. 
Odjezd: v 6.00 hod – České budějovice – stanoviště mHd
na mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách.
možnost nástupu v třeboni.

Termín cena včetně lodního lístku
13.05., 11.06., 12.08., 24.09.2017 1.190,- kč 

Program: Pěšky nebo lanovkou k
dr. oedl Haus. odtud pěšky k obří
ledové jeskyni – zpřístupněn cca 1
km chodeb ledovými paláci. odpo-
ledne možnost prohlídky hradu Ho-
henwerfen (vstup cca 11,50 € /
dospělý, 6,50 € děti 6-15). z hradu
krásné výhledy do údolí řeky Sal-

zach. možnost využít výtah od parkoviště na hrad (cca
3,5 €). trasa výletu je v kopcovitém terénu.
Odjezd: v 5.30 hod - České budějovice – mariánské ná-
městí, návrat ve večerních hodinách

Cena děti do 14 let 995,-Kč – včetně lanovky a vstupného do jeskyně

Termín cena včetně lanovky a jeskyně
09.09.2017      1.250,- kč 

HrAd HoHenWerfen A oBŘí Ledová jesKynĚ – největší na světě

Program: zastávka u jezera
mondsee, projížďka okolo
jezera Wolfgangsee, pro-
hlídka okouzlujícího měs-
tečka Hallstatt, terasovitě
rozloženého nad jezerem
Hallstättersee, výjezd auto-
busem k jezeru Gosausee 

s vyhlídkou na stále zasněžený dachstein. zpět průjezd
okolo jezera traunsee.
Odjezd: v 7.00 hod - České budějovice – stanoviště mHd
na mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách.

jezerA soLnÉ KoMory

Program: návštěva nejkrásnějších
soutěsek na severu alp. Soutěska
vorderkaserklamm – divoká soutě-
ska plná kaskád. jeskyně Lam-
prechtshöhle – jeden z
nejrozsáhlejších jeskynních systémů
v evropě. Soutěska Seisenberg-
klamm je 600 m dlouhá, začíná

přímo z horské obce Weissbach. v odpoledních hodi-
nách návštěva městečka Lofer.
Odjezd: v 5.30 hod. – České budějovice – parkoviště 
Peugeot - návrat ve večerních hodinách

ALpsKÉ soUtĚsKy

Termín cena včetně vstupu do soutěsek a jeskyně
12.08.2017   930,- kč 

800,- Kč - dítě do 15 let - včetně vstupu do soutěsek a jeskyně

roMAntICKÉ ÚdoLí WACHAU - s plavbou lodí po dunaji

580,-/ dítě do 10 let, 920,-/dítě 10-15 let

Program: zastávka v ma-
lebném městečku traunkir-
chen u jezera traunsee, 
v nejstarších rakouských
solných lázních bad ischlu,
v malebných letoviscích
Sankt Gilgen u jezera 

Wolfgangsee a Seewalchen am attersee na břehu jezera 
attersee. v případě hezkého počasí možnost koupání.
Odjezd: v 6.30 hod – České budějovice – parkoviště 

Peugeot - návrat ve večerních hodinách

jezerA soLnoHrAdsKA traunsee, Wolfgangsee

Termín cena
29.07.2017    690,- kč 
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Termín cena
07.05., 24.06, 08.07., 16.09.2017 650,- kč 
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Program: Uprostřed parku
zámku Schönbrunn navští-
víte zoo (založena v r.
1752), které jako jedné 
z pouhých 5 zahrad svěřila
Čína pár pand. velkým úspě-
chem je narození mláděte
tomuto páru. k dalším atrak-

cím 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 7 €). můžete se projít parkem,
navštívit zámek Schönbrunn (vstupné cca 10 €), skle-
ník palem, muzeum kočárů…….
Odjezd: v 7.00 hod – České budějovice – mariánské ná-
městí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách.
možnost nástupu v třeboni.

vídeŇ – sCHÖnBrUnn (nejstarší zoo na světě, císařská rezidence)

Termín cena 
29.04.2017, 30.04.2017 520,- kč 
24.06.2017, 25.06.2017 520,- kč

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

prohlídka města Semmering a návštěva poutního kostela
maria Schutz. odpoledne prohlídka hradu Forchtenstein.
Odjezd: v 5.30  hod - České budějovice – stanoviště mHd
na mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách.

HorsKoU ŽeLeznICí do seMMerInGU (UnesCo)

Termín cena
10.06.2017 1.210,- kč 

Program: jízda lanov-
kou z obertraunu k
zastávce Schönber-
galm. Prohlídka velké
ledové jeskyně. Poté
jízda 2. úsekem la-
novky na vrchol krip-
penstein, kde se

nacházejí vyhlídky Welterbespirale („Spirála světového
dědictví“) a „Pět prstů“ s jedinečným pohledem na 

dachstein a oba jeho ledovce. vyhlídka má 5 různých
můstků a připomíná tvar ruky. nachází se nad více než
400m hlubokou propastí v oblasti Hallstatt-dachstein.
možnost procházky.
Odjezd: v 6.00 hod - České budějovice – mariánské ná-
městí, stanoviště mHd – návrat ve večerních hodinách

dACHsteIn - vyHLídKA „pĚt prstŮ“ A veLKá Ledová jesKynĚ

1.390,- Kč - dítě 6 -15 let, 750,-Kč dítě do 6 let

Program: v malebné přírodní rezervaci Ötscherland se
vydáme od jezera erlaufstausee do nitra soutěsky 
přezdívané Grand canyon Rakouska k turistické chatě
Ötscherhaus, možnost občerstvení. Procházka 
k překrásnému vodopádu mirafall a průchod soutěskou
po proudu říčky Ötscher až k rozcestníku u vodní 
elektrárny. odtud budeme stoupat kolem velkého vodo-
pádu Lassingfall až k vodní nádrži Stausee a následně 
k autobusu. odpoledne návštěva poutního místa 
mariazell s kostelem zasvěceným narození Panny marie
se zázračnou kaplí u Svaté studny, kaplí sv. michala 
a křížovou cestou.

Odjezd: v 6.00 hod - České budějovice – mariánské ná-
městí, stanoviště mHd – návrat ve večerních hodinách

vodopády A soUtĚsKy ÖtsCHerU A MArIAzeLL

Termín cena vč.vstupů do jeskyní a lanovky 
07.05., 08.07., 16.09.2017 1.790,- kč 

Termín cena vč.vstupů do do soutěsky 
20.05.2017 740,- kč 



www.cestovkapohoda.cz26

jednOdenní POznávAcí zájezdy – německO

Program: Prohlídka Pasova, přejezd autobusem podél
řeky dunaje do engelhartszellu, prohlídka městečka s kláš-
terem a odtud plavba lodí do Lince (cca 3.30 hod) po dru-
hém nejdelším veletoku evropy. na závěr prohlídka Lince.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice - mariánské ná-
městí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách.

pAsov a LIneC - lodí po modrém dunaji
Termín cena vč. lodního lístku 
21.05.2017 1.090,- kč 
04.06.2017 1.090,- kč
17.09.2017 1.090,- kč

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

Program: celodenní pobyt v překrásné zoo s představe-
ním v nově otevřeném delfináriu. Představení cvičených
delfínů a lachtanů trvá cca 30 minut a probíhá 3 x denně.
kromě těchto zvířat jsou zde např. opice, medvědi, různé
šelmy, antilopy…. děti jistě neopomenou navštívit vyba-
vená hřiště a dětské koutky. vstupné do zoo činí 14 € pro
dospělého a 7 € pro děti do 15 let.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice, mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních nočních hodinách.

norIMBerK – delfinárium a zoo

Termín cena 
27.05.2017 980,- kč 
28.09.2017  980,- kč

890,-Kč (dítě do 15 let)

Program: Prohlídka nechvalně známého Hitlerova 
,,orlího hnízda,, (1834 m n.m.) - výjezd místním auto-
busem a výtahem. Překrásný výhled na berchtesga-
denské alpy – hora Watzmann, Salcburk…. odpoledne
procházka kouzelným městečkem berchtesgaden a po
břehu smaragdového alpského jezera königsee. 
Odjezd: v 5.30 hod – České budějovice - mariánské ná-
městí, stanoviště mHd –  návrat ve večerních hodinách

BerCHtesGAden - vrchol Kehlstein ,,orlí hnízdo,, 

Termín
17.06., 18.06.2017 1.150,- kč 
29.07., 30.07.2017 1.150,- kč
27.08, 09.09.2017 1.150,- kč

cena vč. výjezdu na Kehlstein 
a výtahu na vyhlídku

990,- Kč - dítě do 14 let
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Program: Prohlídka neuschwansteinu - velkolepého
zámku, umístěného na vysokém skalnatém vrchu 
v bavorských alpách, který nechal vybudovat bavorský
král Ludvík ii. jeho pohádková silueta korunovaná věn-
cem věží je notoricky známá a posloužila například
Waltu disneymu jako inspirace pro zámek Sněhurky.
Prohlídka zámku Hohenschwangau (nedaleko zámku
neuschwanstein), který byl oblíbeným letním sídlem 
bavorského krále maxmiliána ii, jenž vládl v letech 1848
až 1864 a byl otcem Ludvíka ii.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice - mariánské 
náměstí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách

neUsCHWAnsteIn A HoHensCHWAnGAU - zámky šíleného krále

1.490,-Kč/dítě do 11 let

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

a nákupu stavebnic Lego v areálu. od roku 2009 nová
atrakce - akvárium se živými žraloky

Odjezd: v 3.15 hod – České budějovice - mariánské ná-
městí, stanoviště mHd, návrat 25.06., 29.09. v časných
ranních hodinách

LeGoLAnd – svět ze stavebnice LeGo – den plný atrakcí a zážitků

Termín cena včetně vstupu 
24.06. – 25.06.2017 1.550,- kč

28.09. – 29.09.2017 1.550,- kč

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

další). Park se nachází v německu u obce Reisbach.
Odjezd: v 6.30 hod - České budějovice – mariánské ná-
městí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách

BAyern pArK – zábavní park

termín cena vč. vstupu do parku 
15.07.2017 990,- kč  
12.08.2017    990,- kč 

500,-Kč / dítě do 100cm

Program: cca dvouhodinová prohlídka v automobilce
bmW (platba v eUR předem v ck) a návštěva
historických a kulturních zajímavostí mnichova – kar-
lovo náměstí, chrám Panny marie, Stará a nová radnice,
mariánské náměstí, dvorní pivovar.
Odjezd: v 7.00 hod - České budějovice – mariánské 
náměstí, návrat ve večerních hodinách

MnICHov – proHLídKA AUtoMoBILKy BMW

termín cena vč. vstupu do parku 
28.09.2017 790,- kč  
17.11.2017 790,- kč 

Zájemci o prohlídku BMW 9,-EUR / osoba

Termín cena 
13.05.2017 790,- kč* 
28.09.2017   790,- kč*

* + kombinované vstupné (platba předem v EUR v CK) do obou zámků cca 25,-
EUR / os.,vstupné do jednoho zámku cca 13,- EUR / os., děti do 12 let pouze
rezervač. poplatek 1,- EUR
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Program: Prohlídka
historických památek
s průvodcem, náv-
štěva muzeí nebo vá-
nočních trhů, 
individuální program. 
Odjezd: v 8.00 hodin
– České budějovice - 
mariánské náměstí,

stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách. mož-
nost nástupu v třeboni.

vídeŇ - historická a vánoční z Českých Budějovic
Termín cena 
25.11.2017 520,- kč 
26.11.2017 520,- kč 
02.12.2017 520,- kč 
03.12.2017 520,- kč 
09.12.2017 520,- kč 
10.12.2017 520,- kč 
16.12.2017 520,- kč 
17.12.2017 520,- kč 

Adventní vídeŇ z prahy
Program: Prohlídka historických památek s průvodcem,
návštěva muzeí nebo jedinečných vánočních trhů, indi-
viduální program.
Odjezd: v ranních hodinách z Prahy, návrat v pozdních 

večerních hodinách.

Program: Prohlídka Salcburku s průvodcem, návštěva vá-
nočních trhů, individuální volno.
navečer přejezd do ScHLadminGU na největší průvod
čertů v evropě zvaný „krampuslauf“ (vstup cca 12,- €/
dosp.os., 6,- € / děti 5-12 let) ) - fantastická podívaná: více
než 1000 čertů v originálních starých maskách nebo mas-
kách vyrobených podle tradice bude před vašimi zraky sršit
oheň a dým a tancovat divoké reje... největší sešlost čertů
v celé evropě trvá až do nočních hodin. kromě pekelných
družin na vozech i pěšmo budete moci ochutnat místní ad-
ventní speciality. Po průvodu odjezd zpět do ČR.
Odjezd: v 8.00 hod – České budějovice - mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v časných ranních hodinách druhý
den.

sALCBUrK A KrAMpUsLAUf ve sCHLAdMInGU
Termín cena 
25.11.2017 790,- kč 

Program: zastávka v bad ischlu, v Salcburku prohlídka his-
torických památek s průvodcem, návštěva vánočního trhu,
individuální program.
Odjezd: v 7.00 hod – České budějovice - mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních hodinách.

sALCBUrK A BAd IsCHL v AdventU
Termín cena 
02.12.2017 630,- kč 
09.12.2017   630,- kč
17.12.2017   630,- kč

U sobotních termínů si budete muset koupit jízdenku na MHD (cca 4,40 € ).

Termín cena 
02.12.2017 790,- kč 
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Program: Prohlídka pamá-
tek s průvodcem, návštěva
vánočního trhu a nákupní
třídy, při přejezdu do lázní
zastávka u od aldi, odpo-
ledne koupání 5 hodin 

v termálních lázních badFüssing - možnost výběru lázní.
Odjezd: v 7.00 hod - České budějovice - mariánské ná-
městí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách

pAsov A terMáLní LáznĚ BAd fŰssInG

Termín cena vč. vstupu do lázní 
25.11.,26.11.,3.12.,9.12.,10.12.,16.12.,17.12.2017  680,- kč 

Program: Prohlídka
historických památek s
průvodcem, návštěva
vánočních trhů, indivi-
duální program, mož-
nost projížďky vláčkem
Linz city express (cca

8,- € / dosp. osoba, cca 6,- € / děti 2 - 14 let)
Odjezd: v 8:30 v sobotu 25.11.,16.12., v 10:00 v neděli
26.11.,10.12. -Č. budějovice - mariánské náměstí, sta-
noviště mHd, návrat ve večerních hodinách

LIneC v AdventU

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: v 5.00 hod. – České budějovice - mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních hodinách

MnICHov - advent v hlavním městě Bavorska

Termín cena 
02.12.2017 750,- kč 

Program: Prohlídka historického
města: karlovo náměstí, chrám
Panny marie, Stará a nová rad-
nice, mariánské náměstí, dvorní
pivovar… adventní trh se konal v
r. 1806 před radnicí poprvé, dnes

je vánočních stánků více než 200...
Odjezd: v 5.30 hod - Praha – stanice metra b, nové buto-
vice, návrat v pozdních večerních hodinách

Adventní MnICHov z prahy 

Termín cena 
09.12.2017 750,- kč 

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

Odjezd: v 7.30 hod – České budějovice - mariánské ná-
městí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách.

pAsov – advent ve městě na soutoku tří řek

Termín cena 
25.11., 09.12., 16.12.2017 390,- kč 

Adventní norIMBerK  z prahy
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. největší evropské vánoční

trhy s typickou bavorskou atmosférou, volno.
Odjezd: v ranních hodinách odjezd z Prahy, návrat 
v pozdních večerních hodinách..

Termín cena 
16.12.2017 790,- kč 

Termín cena 
25.11.,26.11.,10.12.,16.12.2017 330,- kč 
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Program: Prohlídka památek
s průvodcem - gotická kašna
Schöner brunnen, chrám Sv.
vavřince, Panny marie s or-
lojem, Sv. Sebalda, císařský
hrad, Spital, kde byly ulo-
ženy římské korunovační
klenoty, radnici s možností
návštěvy podzemí, kde je

středověké vězení s výstavou středověkých mučidel.
největších vánoční trhy s typickou bavorskou atmosfé-
rou, volno.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice – mariánské ná-
městí, stanoviště mHd - návrat v pozdních nočních ho-
dinách.

norIMBerK – metropole německých vánoc

Termín cena 
25.11.2017 790,- kč 

Program: Prohlídka památek s průvodcem – světoznámá
obrazárna zwinger, sídelní zámek saských kurfiřtů, 
Semperova opera, brühlova terasa na nábřeží Labe, re-
konstruovaný Frauenkirche (možnost výjezdu na kupoli),
vyhlášené vánoční trhy. na altmarktu se konají nejstarší
vánoční trhy v německu. ochutnávka mj. věhlasné vá-
noční štoly. možnost nákup v obchodních domech na

ulici Pragerstrasse a Wilsdrufferstrasse.  
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice – mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních hodinách.

Adventní dráŽĎAny - nejstarší německý vánoční trh

Termín cena 
02.12.2017 780,-  kč 

Program: Prohlídka památek s prů-
vodcem – světoznámá obrazárna
zwinger, sídelní ámek saských kur-
fiřtů, Semperova opera, brühlova
terasa na nábřeží Labe, rekonstru-
ovaný Frauenkirche (možnost vý-
jezdu na kupoli), vyhlášené vánoční
trhy. na altmarktu se konají nejsarší

vánoční trhy v německu. ochutnávka mj. věhlasné vánoční
štoly. možnost nákup v obchodních domech na ulici Pra-
gerstrasse. 
Odjezd: v ranních hodinách odjezd z Prahy, návrat 
ve večerních hodinách.

Adventní dráŽĎAny  z prahy

Termín cena 
02.12.2017 490,- kč 

Program: Prohlídka
města s průvodcem –
bratislavský hrad, ka-
tedrála Sv. martina,
michalská brána,
Slovenské národní di-
vadlo, Hlavní náměstí
se Starou radnicí…

individuální návštěva vánočních trhů (tradiční řemesla, ku-
linářské speciality, kulturní vystoupení..)
Odjezd: v 6.00 hod – České budějovice – mariánské 
náměstí, stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních
hodinách.

Adventní BrAtIsLAvA 

Termín cena 
25.11.2017     790,- kč 

Program: Prohlídka města s prů-
vodcem – Parlament, katedrála sv.
Štěpána, nábřeží, matyášův chrám
na Hradním vrchu, výhled z Gellértu,
Rybářská bašta, Rákocziho třída, vá-
noční trhy na vörösmártyho náměstí
(tradiční lidové a řemeslné výrobky,
pestrý kulturní program, perníčky,

langoše či svařené víno…). Specialitou je adventní kalendář
z oken jednoho z nejhezčích domů na náměstí, ve kterém
sídlí kavárna Gerbeaud.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice – mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních hodinách.

Adventní BUdApeŠŤ

Termín cena 
02.12.2017 890,- kč 
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SPOrtOvní zájezdy

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

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

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

Termín cena
06. – 22.01.2017     3.450,- kč*
27. – 29.01.2017     3.650,- kč*
03. – 19.02.2017 3.750,- kč*
24. – 26.02.2017     3.650,- kč*
03. – 19.03.2017     3.550,- kč*
24. – 07.05.2017     3.450,- kč*

* Při vlastní dopravě sleva 600 Kč



 
  

   

 
  




