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ikony ›› Co nabízíme

  
Skončily již slevy za včasnou 
rezervaci nebo se na Vás nevztahují 
obecné slevy nebo slevy pro stálé 
klienty? Sledujte naše akce na 
našich internetových stránkách 
www.travelclubck.cz.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, 
cestovní kancelář Travel Club ČSAD Tišnov vstupu-
je v roce 2020 do své již 27. sezony. Dovolte mi po-
děkovat Vám za přízeň, kterou jste nám věnova-
li a která je velkou motivací pro celý kolektiv naší 
cestovní kanceláře.

Jako každoročně jsme pro Vás připravili pestrou pa-
letu poznávacích, pobytově-poznávacích, relaxač-
ních, turistických i adventních zájezdů. Velké oblibě 
se stále těší zájezdy do Bosny a Hercegoviny, Skot-
ska, Švýcarska, Francie, Itálie, toulky naší vlastí či 
hity posledních let – zájezdy do Rakouska s kartami.

Pro rok 2020 se s námi nově můžete podívat na sma-
ragdovou Sardínii, do dosud turisty neobjevené Kan-
tábrie a Baskicka, pod vrchol Mont Blanc či Triglav, 
do čokoládou provoněné Belgie či po stopách fil-
mu Pod toskánským sluncem do slunné Itálie. Naši 
nabídku jsme rozšířili o atraktivní Černou Horu, vy-
psali nový zájezd do Dalmácie a Bosny a Hercego-
viny v letním termínu. Přibylo také několik nových 
Adventů – do svátečně naladěné Lublaně, pohád-
kové Belgie, Prahy či Salzburgu.

Jednodenní zájezdy nově naleznete na dvoustrán-
ce pouze s krátkým popisem. Kompletní specifikaci 

uvádíme na našich webových stránkách. Novinko-
vě se s námi v květnu také podíváte na Mistrov-
ství světa v ledním hokeji, které se koná v Laussa-
ne a v nabídce naleznete zájezdy za lyžováním do 
italských Dolomit, pořádáné i v lákavém termínu 
jarních prázdnin.

Při tvorbě našich zájezdů i nadále klademe důraz na 
kvalitu ubytovacích zařízení, výběr kvalifikovaných 
průvodců a zachování atraktivní ceny zájezdu. Tra-
dičně naše nabídka poznávacích zájezdů přesahuje 
rámec a rozsah těchto stránek. Berte je proto, pro-
sím, jako pozvánku k cestám do zahraničí, jako in-
spiraci, co vše můžete vidět a navštívit.

Přejeme příjemnou dovolenou a mnoho nezapo-
menutelných zážitků.

Ing. Bohuslav Juračka

a kolektiv pracovníků 
Travel Club ČSAD Tišnov

JAK NAKUPOVAT ZÁJEZDY ON-LINE?

Navštivte naše webové stránky www.travelclubck.cz  
a vyberte si požadovaný zájezd. Zvolte termín a klikněte na tlačítko 
Rezervovat. Po vybrání typu pokoje, počtu osob a dalších příplatků 
zadejte kontaktní údaje a dokončete rezervaci. Naši pracovníci Vás 
budou zpravidla do několika hodin, nejpozději další pracovní den 
kontaktovat. Sdělí Vám možnosti převzetí podepsané cestovní smlouvy 
a domluví s Vámi způsob platby. Upozorňujeme, že smluvní vztah je 
navázán potvrzením smlouvy ze strany CK.

5 PLUS pro naše služby

IKONY
PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI V KATALOGU 

POUŽITÉ ZKRATKY
A2; A3; A4  Apartmán obsazený příslušným 

počtem osob. 

MH2; MH3;   Mobilhome obsazený příslušným 
MH 4 počtem osob. 

klim. bus   Zájezdový autobus s klimatizací 
a TV/DVD.

lux. bus   Zájezdový autobus s klimatizací, 
TV/DVD a WC.

POBYTOVÉ TAXY
Od roku 2012  se začaly v  některých evrop-
ských zemích zavádět pro jednotlivá stře-
diska pobytové taxy za přespání. Neexistuje 
žádné jednotné pravidlo. Taxy jsou vybírány 
v  různé výši. Abychom zbytečně nenavy-
šovali ceny i  tam, kde by to nebylo nutné, 
budeme vás o případné výši poplatků infor-
movat v  pokynech na cestu. Požadovanou 
částku v € pak vybere a přímo na místě uhra-
dí průvodce zájezdu. Orientačně se jedná 
o 1–2,50 € osobu/noc.

CENOVÉ

DOPORUČUJÍCÍ

Památka zapsaná na seznam 
světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO.

Krátké a levné zájezdy s cílem poznat 
co nejvíce. Na tento typ zájezdu není 
možno aplikovat žádné slevy.

Zájezd uvedený v naší katalogové 
nabídce poprvé.

Maximální možná výše slevy.

Zájezdy s leteckou dopravou.

Zájezdy, u kterých nabízíme 
jak leteckou, tak i autobusovou 
dopravu.

DOPRAVNÍ

Součástí programu zájezdu je 
trajektová doprava.

Náš tip.

RUBRIKA

IKONY
PODRUBRIKA

CO NABÍZÍME

ikony›› Co nabízíme

  

Při cestách jednotlivců mohou být 
někdy omezující vysoké příplatky 
za jednolůžkový pokoj. Takových 
klientů však stále přibývá, proto 
se snažíme vyjít maximálně vstříc. 
Cestujete-li sám/sama, můžete si 
u nás objednat dvoulůžkový pokoj 
a my se budeme snažit doobsadit 
k vám další samostatně cestující 
osobu (nebo osoby) stejného 
pohlaví. V ojedinělých případech 
se však může stát, že se další lichou 
osobu nepodaří najít a bude nutno 
uhradit příplatek za jednolůžkový 
pokoj. O takovéto situaci vás 
budeme informovat týden před 
odjezdem zájezdu. 

1 CESTUJETE  
SÁM/SAMA?

  
Nenašli jste v tištěném katalogu 
nic, co by přesně odpovídalo 
Vašim představám o vytoužené 
dovolené? Navštivte naše 
stránky www.travelclubck.cz,  
kde najdete širokou nabídku 
dalších zájezdů. 

5 VELKÝ VÝBĚR 
NA WWW

aKČNÍ NABÍDKY 
A LAST MINUTE

  
Svoji dovolenou si můžete 
kompletně zajistit v pohodlí  
svého domova.

NÁKUP ZÁJEZDŮ 
on-LINE4

  
Skončily již slevy za včasnou 
rezervaci nebo se na Vás nevztahují 
obecné slevy nebo slevy pro stálé 
klienty? Sledujte naše akce na 
našich internetových stránkách 
www.travelclubck.cz.

aKČNÍ NABÍDKY 
A LAST MINUTE3

  
Zpětná vazba od Vás je pro nás 
důležitá při přípravě našich 
nabídek. Podělte se s námi 
o podněty, připomínky i pěkné 
zážitky z Vaši dovolené na 

www.facebook.com/cktravelclub

2 VzÁJemnÁ 
KOMUNIKACE

3
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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ›› SLEVY

Autobusová doprava je zajišťována zpravidla luxusními zahraničními 
autokary. Zasedací pořádky jsou sestavovány striktně podle data 
objednávky zájezdu. Osoba podnapilá, nebo pod vlivem omamných 
látek, či která ruší spolucestující a vulgárně napadá posádku autobusu, 
může být vyloučena z přepravy bez nároku na kompenzaci.

K přepravě jedné osoby bude přijato pouze jedno hlavní zavazadlo 
do hmotnosti 20  kg a  jedno příruční zavazadlo do hmotnosti 5  kg. 
Cestující je povinen dohlédnout na naložení zavazadel, zejména při 
přestupech. Přeprava zvířat není povolena. Z  důvodu dodržování 
povolené provozní hmotnosti autobusů a  s  ohledem na limitovaný 
objem zavazadlových prostorů, je nutné, aby cestující respektoval 
stanovené limity pro přepravu zavazadel. Při jejich nedodržení 
se cestující vystavuje riziku odmítnutí přepravy těchto zavazadel 
a  rovněž i  možnosti několika hodinového zdržení na místě konání 
dopravní kontroly.

Hlavní nástupní místo v  ČR je Brno. Ostatní nástupní místa mohou 
být řešena svozovými/rozvozovými dopravními prostředky např. 
mikrobus a  osobní automobil. V  případě, že na dané svozové trase 
je méně než 6  osob, vyhrazuje si přepravce ČSAD Tišnov právo na 
zrušení svozu. Cestující z  ostatních nástupních míst mimo hlavní 
nástupní místa musí počítat s možností přestupu. Rovněž při příjezdu 
z  dovolené a  následných rozvozech musí cestující počítat s  čekací 
dobou (v ojedinělých případech až do 2 hod). 

ČSAD Tišnov upozorňuje na možnost vzniku zpoždění při přepravě, 
neručí však za něj a cestujícímu nevzniká nárok na náhradu případné 
škody.

CENY SVOZŮ [kč/oSoBA]
Svozová trasa A 
Tišnov  0 
Kuřim 0

Svozová trasa b 
Vyškov  200 
Prostějov  300 
Olomouc  300 
Přerov  300 
Lipník n. B.  400 
Hranice n. Mor.  400 
Nový Jičín  400 
Příbor  400 
Frýdek-Místek  400 
Ostrava  400 

Svozová trasa b1 
Vyškov 0
Prostějov 0
Olomouc 0
Přerov 0
Lipník nad Bečvou  0
Hranice n. Moravě 0
Nový Jičín 0
Příbor 0

Frýdek – Místek 0
Ostrava 0

Svozová trasa C 
Boskovice 300
Blansko 200

Svozová trasa C1 
Hradec Králové 400
Pardubice 400

Svozová trasa D 
Kroměříž 300
Zlín 300
Uherské Hradiště 300
Veselí n. Moravou 300
Strážnice 300
Hodonín 300
Břeclav 200

Svozová trasa e 
Velká Bíteš 0
Velké Měziříčí 0
Jihlava 0

Praha 0
Plzeň 0

Svozová trasa e1 
Plzeň není možná

Svozová trasa e2 
jen Praha 400

Svozová trasa e3 
jen Praha 200

Svozová trasa F 
Žďár n. Sáz. 300

Svozová trasa G 
Znojmo 0

Svozová trasa H 
Břeclav 0
Bratislava 0

Svozové trasy platné pro jednotlivé poznávací zájezdy 
jsou vždy uvedeny v tabulce u konkrétního zájezdu. 

SLEVY Dovolená s námi se vyplatí!

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Na základě dlouholetých zkušeností doporučujeme klientům, 
aby otázku cestovního pojištění nepodceňovali. Uváženým vý-
běrem vhodného typu cestovního pojištění je možno předejít 
vysokým výdajům v případě nenadálých událostí.

Na zájezdy obsažené v katalogu se máte možnost připojistit ně-
kterým z cestovního pojištění od pojišťovny UNIQA.

Následující tabulka informuje o nejdůležitějším pojistném plně-
ní u jednotlivých typů pojištění.

Typ cestovního pojištění

Tarif D3S Tarif L5 Tarif K5S

Cena pojištění za osobu a den 18 Kč 16 Kč 28 Kč
Pojištění léčebných výloh 
a asistenčních služeb – max. 
plnění

5 000 000 Kč 5 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou :

Náklady na repatriaci pojištěného – do výše max. 
plnění

do výše max. 
plnění

Náklady na repatriaci tělesných 
ostatků pojištěného – do výše max. 

plnění
do výše max. 

plnění
Náklady na vyslání opatrovníka – 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na předčasný návrat 
z pojištěné cesty – 100 000 Kč 100 000 Kč

Náklady na právní pomoc 
v zahraničí vč. jejího 
zprostředkování

– 100 000 Kč 100 000 Kč

Náklady vzniklé ztrátou cestovních 
dokladů – 100 000 Kč 100 000 Kč

Zachraňovací náklady – 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení 
pojištěného při únosu letadla nebo 
autobusu

– 100 000 Kč 100 000 Kč

Zprostředkování finanční pomoci 
pojištěnému – 100 000 Kč 100 000 Kč

Úrazové pojištění –  
smrt následkem úrazu 150 000 Kč – 150 000 Kč

Úrazové pojištění –  
trvalé následky úrazu 300 000 Kč – 300 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční 
odškodné (hospitalizace úraz 
+ nemoc)

300 Kč/den – 300 Kč/den

Připojištění odpovědnosti za újmu 
na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč – 1 000 000 Kč

Připojištění zavazadel 15 000 Kč; 
5 000 Kč/ks – 15 000 Kč; 

5 000 Kč/ks
Pojištění stornovacích poplatků 
(80 %), max. do výše 15 000 Kč – 15 000 Kč

Pojištění náhrady dovolené (80 %), 
max. do výše 15 000 Kč – 15 000 Kč

a) ZA VČASNOU REZERVACI

Při rezervaci do konce března a složení minimálně 
30 % zálohy je možné využít některou z následují-
cích časových slev (pokud není v některém případě 
její výše omezena piktogramem): 

10 %
SLEVA

 

VÁNOČNÍ SLEVA
do 31. 12. 2019

 

6 %
SLEVA

 

LEDNOVÁ SLEVA
do 31. 1. 2020

 

4 %
SLEVA

 

PŘEDJARNÍ SLEVA
do 31. 3. 2020

 
 
MIMOŘÁDNÁ ZÁLOHA 1 000 Kč DO 31. 12. 2019

Klientům, kteří se přihlásí na zájezd do 31. 12. 2019, 
stačí pro přiznání slevy zaplacení zálohy ve výši 
1 000 Kč na osobu.

Uvedené slevy se vztahují na základní ceny uvedené 
v cenových tabulkách a maximální výše slevy je 2 000 Kč 
na osobu a zájezd. Slevy se nevztahují na příplatky, po-
platky na místě, pojištění apod. 

Proč si rezervovat zájezd včas?
Zasedací pořádky autobusů jsou sestavovány na zákla-
dě data uzavření cestovní smlouvy. Stejně tak lze lépe 
vyhovět i Vašim nezávazným přáním a požadavkům na 
ubytování. Proto neváhejte!

Včasného nákupu Vaší dovolené se nemusíte obávat.
Nezapomeňte si sjednat pojištění storna zájezdu (ta-
rif D3S a K5S) a rizika s případným zrušením zájezdu 
z důvodu nemoci, ztráty zaměstnání či jiných závažných  
důvodů přenechte pojišťovně. 

b) OBECNÉ SLEVY

4 %
SLEVA

 

SENIOŘI
nad 60 let (dosažených min. v den 
odjezdu)

4 %
SLEVA

 
DRŽITELÉ PRŮKAZU ZTP

4 %
SLEVA

 

SAMOSTATNĚ CESTUJÍCÍ MATKA
s jedním dítětem do 15 let (na přihlášku)

 
Slevy A, B není možné sčítat a nevztahují se na zájezdy 
typu LAST MINUTE, SUPERLAST MINUTE a AKCE. Sleva 
bude poskytnuta pouze na vlastní žádost klienta při slo-
žení zálohy. 

C) PRO STÁLÉ KLIENTY

3 %
SLEVA

 

PRO KLIENTY, KTEŘÍ S NÁMI 
CESTOVALI V POSLEDNÍCH 
3 LETECH MINIMÁLNĚ 3×.

Slevu C je možné sčítat a vztahuje se na zájezdy typu 
FIRST MINUTE, LAST MINUTE a AKCE. Sleva bude poskyt-
nuta pouze na vlastní žádost klienta při složení zálohy. 

Možnost platby dárkovými šeky 
K úhradě našich zájezdů máte možnost využít Flexi Pass, 
Dárkový Pass, Holiday Pass nebo Fokus Pass od spo-
lečnosti SODEXO, popřípadě poukázky Ticket Holiday 
a Ticket Multi od společnosti ACCOR SERVICES. Detailní 
informace o možnosti úhrady zájezdu dárkovými šeky 
naleznete na www.travelclubck.cz/moznost-platby-po-
ukazkami/

Součástí všech tarifů je automatické a  bezplatné prodloužení 
cestovního pojištění pro zpožděný návrat v  případě zásahu 
vyšší moci. 

Tarify D3S a K5S obsahují i pojištění stornovacích poplatků. Tari-
fy L5 a K5S obsahují i pojištění plážových adrenalinových aktivit 
(např. vodní lyžování, potápění s instruktorem atd.).

Na vyžádání možnost sjednání cestovního pojištění s  celkově 
vyšším pojistným plněním (např. storno 30 000 Kč), popřípadě 
pojištění od jiné pojišťovací společnosti.

Všeobecné pojistné podmínky najdete na  
WWW.TRAVELCLUBCK.CZ/CESTOVNI-POJISTENI

RUBRIKA

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
PODRUBRIKA

SLEVY

Kompletní nabídku našich 
pobytových a poznávacích 

zájezdů včetně 
Všeobecných podmínek 

CK naleznete na 

www.travelclubck.cz

Informace a rezervace

542 211 775

www.travelclubck.cz

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA A SVOZOVÉ TRASY
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Termín Země Str. 

21. 02.–23. 02. Itálie Legendární karneval v Benátkách 36

29. 02. Rakousko Za vůní orchidejí do Rakouska s návštěvou Vídně 54

21. 03. Slovensko, Maďarsko Slovenské a maďarské termální lázně 55

09. 04.–13. 04. Francie Kouzelná Paříž a zámek ve Versailles 27

09. 04.–13. 04. Bosna a Hercegovina Mystická Bosna – za tajemstvím pyramid 47

09. 04.–13. 04. Itálie Všechny tváře Říma a romantické Florencie 38

09. 04.–13. 04. Belgie Za vůní pralinek a chutí piva do Belgie 23

17. 04.–19. 04. Chorvatsko Plitvická jezera – pohádka o přírodě 47

22. 04.–26. 04. Nizozemí Holandsko plné barev a květů 22

25. 04. Slovensko Bratislava, město tisíce požitků s plavbou po Dunaji 54

01. 05.–03. 05. Slovensko Krásy slovenských a polských Tater 51

01. 05.–03. 05. Maďarsko Lázně s kapkou poznávání 57

01. 05.–03. 05. Polsko Půvabná Vratislav a Slezsko plné záhad 52

01. 05.–03. 05. Itálie Romantické Benátky a zámek Miramare 37

06. 05.–10. 05. Francie Kouzelná Paříž a zámek ve Versailles 27

06. 05.–10. 05. Bosna a Hercegovina Mystická Bosna – za tajemstvím pyramid 47

06. 05.–10. 05. Itálie Za krásou alpských jezer 36

07. 05.–10. 05. Česká republika Praha a okolí 19

08. 05. Rakousko Putování Štýrskem až na horu zážitků Erzberg 55

08. 05.–10. 05. Maďarsko Budapešť–perla Dunaje 56

15. 05.–17. 05. Slovinsko Toulky srdcem Slovinska 49

16. 05. Rakousko Medvědí soutěska 55

19. 05.–24. 05. Francie Válečná Normandie–na západní frontě klid 25

19. 05.–31. 05. Španělsko Cesta po Španělském království 30

22. 05.–29. 05. Portugalsko Portugalsko–země mořeplavců, vína a slunce 31

23. 05.–24. 05. Rakousko Festival narcisů 53

29. 05.–07. 06. Francie Divoká Korsika–perla Středomoří 8

29. 05.–07. 06. Španělsko Katalánsko a Barcelona 13

29. 05.–07. 06. Chorvatsko Poklady a perly Dalmácie s výletem do bosenského Mostaru 4

03. 06.–07. 06. Francie Kouzelná Paříž a zámek ve Versailles 27

04. 06.–07. 06. Česká republika Krušnohoří–hornický region 16

04. 06.–15. 06. Řecko Za poznáním Korfu a jižní Albánie 14

05. 06.–12. 06. Řecko Zakynthos a Kefalonie 15

05. 06.–14. 06. Itálie Palmová riviéra pro gurmány s koupáním 11

05. 06.–14. 06. Španělsko Poklady Španělského kulturního dědictví UNESCO 30

07. 06.–14. 06. Španělsko Mallorca–kouzelný ostrov 13

09. 06.–16. 06.  Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary 12

10. 06.–20. 06. Řecko Jihovýchodní Kréta 15

12. 06.–14. 06. Rakousko Hitlerovo Orlí hnízdo a impozantní Grossglockner 60

12. 06.–21. 06. Španělsko Katalánsko a Barcelona 13

13. 06. Rakousko Zámek Laxenburg a slavnosti růží v Badenu 54

14. 06.–21. 06. Španělsko Mallorca–kouzelný ostrov 13

16. 06.–22. 06.  Rumunsko Rumunsko–za perlami Transylvánie 46

16. 06.–23. 06. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary 12

18. 06.–21. 06. Česká republika Plzeňským krajem s výletem do Norimberka 21

19. 06.–26. 06. Řecko Zakynthos a Kefalonie 15

19. 06.–27. 06. Pobaltí Národní parky Pobaltí a estonské ostrovy Saaremaa, Muhu 44

20. 06. Rakousko Soutěska Wasserlochklamm a dech beroucí Hochkar 55

20. 06.–21. 06. Polsko Osvětim, Wieliczka, Krakov–památky UNESCO 51

20. 06.–22. 06. Rakousko Korutanské zrcadlení 61

21. 06.–28. 06. Španělsko Mallorca–kouzelný ostrov 13

25. 06.–28. 06. Česká republika Chodsko–kraj pohádkových příběhů 19

26. 06.–28. 06. Rakousko Ledovec Dachstein–pohodová letní turistika 60

26. 06.–04. 07. Skandinávie Norsko–zlatá cesta severu 43

27. 06. Rakousko Ötscher–král Dolnorakouských Alp 55

27. 06.–03. 07. Skandinávie Norsko–zlatá cesta severu 43

28. 06.–09. 07. Velká Británie Anglie–Skotsko–Wales–velký okruh 42

01. 07.–06. 07.  Rakousko Alpské průsmyky a legendární Matterhorn 58

01. 07.–06. 07. Francie, Švýcarsko Alsasko, Švýcarsko a Černý les 28

01. 07.–06. 07. Švýcarsko Za bernardýny, nejvyšší horou a nejdelším ledovcem Evropy 34

01. 07.–11. 07. Řecko Jihovýchodní Kréta 15

02. 07.–06. 07. Itálie Dolomity a jižní Tyrolsko–dobrodružství v srdci přírody 63

03. 07.–06. 07. Česká republika Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan 18

03. 07.–06. 07. Česká republika Krásná zákoutí Šumavy 20

03. 07.–10. 07. Portugalsko Portugalsko–země mořeplavců, vína a slunce 31

03. 07.–10. 07. Řecko Zakynthos a Kefalonie 15

04. 07.–06. 07. Česká republika Taje Libereckého kraje 21

11. 07. Rakousko Kouzelná hora Semmering a poutní místo Mariazell 55

11. 07.–19. 07. Pobaltí Národní parky Pobaltí a estonské ostrovy Saaremaa, Muhu 44

12. 07.–19. 07. Španělsko Mallorca–kouzelný ostrov 13

14. 07.–19. 07. Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina s koupáním u moře i vodopádů 7

16. 07.–19. 07. Česká republika Západní Čechy–lázeňský trojúhelník 18

17. 07.–24. 07. Řecko Zakynthos a Kefalonie 15

17. 07.–26. 07. Španělsko Katalánsko a Barcelona 13

17. 07.–28. 07. Velká Británie Tajuplné Skotsko–fascinující rozmanitost 41

Termín Země Str. 

21. 07.–26. 07.  Itálie To nejlepší z Toskánska 39

21. 07.–26. 07.  Francie Zámky na Loiře a Paříž 26

21. 07.–27. 07.  Rumunsko Rumunsko–za perlami Transylvánie 46

22. 07.–01. 08. Řecko Jihovýchodní Kréta 15

23. 07.–27. 07. Česká republika Adršpašské a Teplické skály 16

23. 07.–26. 07. Slovensko Prázdniny na Oravě 50

23. 07.–26. 07. Slovensko Z Bojnice za zlatem a stříbrem 50

24. 07.–31. 07.  Španělsko Přitažlivá Kantábrie a nezkrotné Baskicko–mozaiky kontrastů 29

25. 07. Rakousko Soutěska Wasserlochklamm a dech beroucí Hochkar 55

26. 07.–02. 08. Španělsko Mallorca–kouzelný ostrov 13

28. 07.–02. 08. Švýcarsko Nejkrásnější města, hory a jezera centrálního Švýcarska 35

28. 07.–02. 08. Slovinsko Slovinsko–malá země velkých zajímavostí 48

29. 07.–02. 08. Německo Malebná Mosela a romantické Porýní s návštěvou jedinečných Cách 32

01. 08.–02. 08. Rakousko Perly Dolního Rakouska s plavbami 53

01. 08.–09. 08. Skandinávie Norsko–zlatá cesta severu 43

01. 08.–12. 08. Řecko Jihovýchodní Kréta 15

03. 08.–15. 08.  Irsko Velký okruh Irskem a ostrov sv. Patrika 40

04. 08.–11. 08. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary 12

04. 08.–14. 08. Řecko Zakynthos a Kefalonie 15

06. 08.–09. 08.  Česká republika Jižní Čechy–turistická perla republiky 17

06. 08.–09. 08.  Slovinsko Za pohodou do Julských Alp 49

07. 08.–14. 08.  Francie Tajuplná Bretaň a drsná krása Normandie 24

07. 08.–14. 08.  Řecko Zakynthos a Kefalonie 15

08. 08.–15. 08. Velká Británie Londýn a skvosty jižní Anglie 42

09. 08.- 16. 08. Španělsko Mallorca–kouzelný ostrov 13

09. 08.- 16. 08. Benelux Zeměmi Beneluxu 23

11. 08.–23. 08. Irsko Velký okruh Irskem a ostrov sv. Patrika 40

12. 08.–16. 08. Itálie Pod toskánským sluncem 38

12. 08.–22. 08. Řecko Jihovýchodní Kréta 15

15. 08. Rakousko Putování Štýrskem až na horu zážitků Erzberg 55

15. 08.–23. 08. Skandinávie Norsko–zlatá cesta severu 43

18. 08.–23. 08. Francie Provence plná překvapení 28

18. 08.–23. 08. Ukrajina UNESCO památky západní Ukrajiny a východního Slovenska 46

19. 08.–23. 08. Francie Kouzelná Paříž a zámek ve Versailles 27

21. 08.–28. 08.  Řecko Zakynthos a Kefalonie 15

21. 08.–30. 08. Chorvatsko Proslulá i méně známá zákoutí Dalmácie 5

23. 08.–30. 08. Španělsko Mallorca–kouzelný ostrov 13

25. 08.–30. 08. Švýcarsko Putování Švýcarskem až pod Mont Blanc 59

27. 08.–30. 08.  Česká republika Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan 18

28. 08.–30. 08. Německo Barokní Drážďany, královský Berlín a německé "Versailles" 33

28. 08.–30. 08. Maďarsko Lodí z Budapešti až do Dunajského ohybu 56

01. 09.–08. 09 Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary 12

02. 09.–12. 09. Řecko Jihovýchodní Kréta 15

03. 09.–06. 09. Itálie Benátky, Vicenza, Verona, Padova – památky Unesco 37

03. 09.–06. 09. Rakousko Východní Tyrolsko 62

04. 09.–11. 09. Řecko Zakynthos a Kefalonie 15

04. 09.–13. 09. Itálie Antika a renesance 12

04. 09.–13. 09. Španělsko Katalánsko a Barcelona 13

05. 09. Rakousko Zahrady Dolního Rakouska a zámek Rosenburg 54

06. 09.–13. 09. Španělsko Mallorca–kouzelný ostrov 13

08. 09.–13. 09. Francie Languedoc a Roussillon–krajem katarských hradů a vína 27

10. 09.–13. 09. Česká republika Český ráj, Kuks a Babiččino údolí 17

11. 09.–20. 09. Itálie Oslnivá Sardínie–Karibik Středomoří 9

11. 09.–20. 09. Španělsko Poklady Španělského kulturního dědictví UNESCO 30

12. 09.–19. 09. Španělsko V rytmu žhavé Andalusie 31

13. 09.–20. 09. Španělsko Mallorca–kouzelný ostrov 13

15. 09.–20. 09. Polsko Grand tour Polskem 52

15. 09.–27. 09. Španělsko Cesta po Španělském království 30

17. 09.–28. 09.  Řecko Za poznáním Korfu a jižní Albánie 14

18. 09.–25. 09. Portugalsko Portugalsko–země mořeplavců, vína a slunce 31

18. 09.–25. 09.  Řecko Zakynthos a Kefalonie 15

18. 09.–27. 09. Španělsko Katalánsko a Barcelona 13

19. 09.–28. 09. Černá Hora Půvaby Černé Hory s výletem do Albánie a Dubrovníku 6

22. 09.–27. 09. Chorvatsko Zavírání moře na Makarské riviéře 7

23. 09.–28. 09.  Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina s koupáním u moře i vodopádů 7

23. 09.–28. 09.  Itálie Cesta za Etrusky 39

23. 09.–28. 09.  Řecko Jihovýchodní Kréta 15

24. 09.–28. 09. Francie Kouzelná Paříž a zámek ve Versailles 27

25. 09.–28. 09. Maďarsko Babí léto v termálech Bük, Hévíz, Sárvár 57

25. 09.–28. 09. Česká republika To nejlepší ze Šumavy 20

25. 09.–28. 09. Česká republika Západní Čechy–lázeňský trojúhelník 18

26. 09.–28. 09. Rakousko Až na střechu Salzburska! 61

26. 09.–28. 09. Rakousko Hitlerovo Orlí hnízdo a impozantní Grossglockner 60

02. 10.–11. 10. Španělsko Španělské slavnosti–Fiesta 29

28. 10. Slovensko, Maďarsko Slovenské a maďarské termální lázně 55

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ
 Pobytově-poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Termální lázně 

 Turistika

 Adventní zájezdy

 Další nabídky

RUBRIKA

PODRUBRIKA

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ
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POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› CHORVATSKO, BOSNA A HERCEgOVINA

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
7× ubytování v apartmánech s příslušenstvím, služ-
by průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů a národních parků – doporučená částka cca 
100 €, pobytovou taxu, služby místního průvodce 
v Dubrovníku.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 990 Kč (na 
vyžádání), 7× polopenze – 2 990 Kč, cestovní po-
jištění Uniqa. 
UBYTOVÁNÍ: MONO/BILO – ubytování pro 
2 oso by, kuchyňský kout, vlastní sociální příslušen-
ství, možnost přistýlky pro 3. osobu
TRILO – ubytování pro 4 osoby, dvě samostatné 
ložnice, společný kuchyňský kout, společné sociální 
příslušenství.

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: Ráno přijedeme na MAKARSKOU 
RIVIÉRU, kde se ubytujeme a zbytek dne 
strávíme odpočinkem na pláži. Tato slun-
ná perla dalmátského pobřeží je obklope-
ná průzračným Jaderským mořem a leží 
pod štíty velkolepého horského masí-
vu Biokovo.

3. DEN: Volný den věnujeme relaxaci 
u moře, fakultativně se vydáme na výlet 
do ŠIBENIKU & – 350 HRK/os., který je 
považován za nejlépe chráněný přístav na 
Jadranu a je obklopen 240 ostrovy. Během 
prohlídky města zhlédneme katedrálu 
sv. Jakuba, nejvýznamnější renesanční 
stavbu v zemi. Naši pozornost upoutají 
také někdejší opory městského opevně-
ní – pevnosti sv. Anny, sv. Jana a pev-
nost Šubičevac. Po prohlídce Šibeniku 
zavítáme do chorvatského NÁRODNÍHO 
PARKU KRKA, který se skládá ze sousta-
vy peřejí, kaskád a vodopádů, pod který-
mi se budeme moci vykoupat. V parku lze 

vidět, mimo řady nádherných vodopá-
dů a peřejí, přibližně 860 druhů různých 
rostlin a několik druhů živočichů (ptáci, 
plazi, ryby a další). Celý park se nachází 
v zalesněné oblasti, což znamená, že i ve 
velmi horkém dni je zde příjemný chlá-
dek. Vrátíme se na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjedeme do DU-
BROV NÍKU &, „perly Jadranu“. Irský 
dramatik George Bernard Shaw o tom-
to městě kdysi prohlásil: „ Ten, kdo hledá 
ráj na zemi, musí navštívit Dubrovník.“ 
Historické centrum města pochází z pozd-
ního středověku, až do dnešní doby se do-
choval charakter jedinečného městského 
celku opásaného hradbami. Přestože měs-
to bylo hodně poničeno zemětřesením 
v roce 1667, podařilo se v Dubrovníku za-
chovat gotické, renesanční a barokní kos-
tely, kláštery, paláce a fontány. Projdeme 
si jeho úzké křivolaké uličky a kostely le-
movaná náměstí. Nejkrásnější pohled 
na město a přístav se nám však naskyt-
ne z prstence širokých městských hra-
deb, které si budeme mít možnost obejít. 
Podvečer se vrátíme na ubytování.

5. DEN: Dnešní den máme jedineč-
nou šanci navštívit staré antické město 
SALONA & se zbytky antického svě-
ta. Dva tisíce let starý areál nabízí pod-
hled na památky tří kulturních epoch. 
Svou stopu zde zanechala antika, staro-
křeštanská kultura i raný středověk. Je 
to jedno z nejvýznamnějších archeolo-
gických nalezišť nejen v Chorvatsku, ale 
v celé jihovýchodní Evropě. Po prohlídce 
Salony dojedeme do SPLITU &, města se 
značným množstvím kulturních památek. 
K jeho pozoruhodnostem patří archeo-
logické, etnografické, námořní, přírodně 
historické muzeum, galerie Meštrovic, 
a v neposlední řadě Diokleciánův palác. 
Odpoledne se zastavíme v TROGIRU &. 

Staré město se tísní na ostrovní šíji mezi 
pevninou a ostrovem Čiovo. Z architek-
tonického hlediska je město považo-
váno za jedno z nejkrásnějších míst na 
Jadranu. Opravdovým skvostem je ro-
mánská katedrála sv. Vavřince ze 13. sto-
letí. Úzké uličky, malá sevřená náměstí 
nebo tmavá podloubí, která jakoby svá-
děla k chvilkovému posezení v některé 
z nesčetných taveren a k vychutnává-
ní jedinečné atmosféry města chorvat-
ských králů. Odpoledne se vrátíme na 
ubytování.

6. DEN: Volný den k relaxaci u moře, zá-
jemci mohou fakultativně podniknout 
půldenní výlet do pohoří BIOKOVO či 
rybí piknik. Biokovo je nádherné mohut-
né pohoří, součást rozsáhlé dinárské hor-
ské soustavy. Táhne se nad Makarskou 
riviérou v délce 36 km a šířce 7 až 9 km. 
Tento obrovský masiv vytváří letoviskům 
Makarské riviéry při pohledu od moře zce-
la jedinečnou kulisu.

7. DEN: Okouzlující atmosféru orientu 
budeme nasávat ve městě MOSTAR &. 
Neodmyslitelným symbolem města je 
dnes již replika starého tureckého mos-
tu přes řeku Neretvu. Najdeme tu křivo-
laké uličky s dílnami kovotepců, rozsáh-
lé tržiště nebo mešity s vysokými štíhlými 
minarety. Není možno navštívit Mostar 
a neochutnat pravou tureckou kávu serví-
rovanou v tradiční džezvě. Odpoledne od-
jedeme zpět na ubytování.

8. DEN: Volný den k relaxaci u moře.

9. DEN: Po snídani odjedeme zpět do 
ČR, po cestě zavítáme do nejznámějšího 
NP Chorvatska – PLITVICKÁ JEZERA &. 
Tento park patří k nejúchvatnějším pří-
rodním sceneriím v Evropě. Než se vody 
Proščanského jezera změní v řeku Koranu 

POKLADY A PERLY DALMÁCIE S VÝLETEM DO BOSENSKÉHO MOSTARU 
 B MAKARSKÁ RIVIÉRA – ŠIBENIK – NP KRKA – DUBROVNÍK – SALONA – SPLIT – TROgIR – MOSTAR – BIOKOVO –  

NP PLITVICKÁ JEZERA

 A křišťálově průzračné moře, úchvatné vodopády, majestátné hřebeny hor, historické skvosty a všudypřítomná pohodová atmosféra

a dotečou do moře, překonají výškový 
rozdíl víc než sto padesát metrů, prot-
nou šestnáct jezer a vytvoří bezmála stov-
ku vodopádů. To vše na pouhých sedmi 
kilometrech! Naučná stezka nás povede 
kolem řady kaskádovitých travertinových 
jezírek s průzračně čistou vodou, vzájem-
ně propojených soustavou vodopádů. Po 
prohlídce se vydáme opět na cestu.

10. DEN: Příjezd do Brna v ranních ho-
dinách.

t

H

Jaderské moře

NP Plitvická jezera

Šibenik
Salona

Mostar
Biokovo

Split
Trogir

NP Krka

Dubrovník

PLUSY zájezdu

 + návštěva Perly Jadranu
 + trvale oblíbený zájezd

Split

Mostar

Dubrovník NP Krka

RUBRIKA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

CHORVATSKO, BOSNA A 
HERCEGOVINA

TERMÍN CENA TRASA

AP 2, 3 AP 4

01 | 29. 05.–07. 06. 8 490,- 7 490,- A, B, C, C1, D, E2, F
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POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› CHORVATSKO

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: Ráno přijedeme na MAKARSKOU 
RIVIÉRU, kde se ubytujeme a  zby-
tek dne strávíme odpočinkem na plá-
ži. Makarská riviéra se nachází v samém 
středu Dalmácie, z jedné strany lemová-
na nádhernými plážemi a z druhé strany 
majestátními vrcholy pohoří Biokovo. Je 
vyhledávána především pro své jedineč-
né klima, bohatou kulturní minulost a me-
diteranskou tradici.

3. DEN: Volný den k relaxaci u moře.

4. DEN: Dnes navštívíme městečko 
IMOTSKI se středověkou pevností na 
úpatí Modrého a  Červeného jezera. 
Tyto propasti zalité na samém dně vo-
dou oplývají nespočtem mýtů a legend. 
Modré jezero leží v podlouhlém kráte-
ru, svůj název dostalo podle zbarvení 
vody v jezeře. K němu se dostaneme po 

oblázky vysypané cestě, která se spouš-
tí do kráteru. Červené jezero je tvořené 
červenou horninou a odtud plyne název 
jezera, na rozdíl od Modrého nikdy nevy-
sychá. Dále se vydáme na poutní místo do 
tzv. Zelené katedrály, kde architekt Ede 
Segviće propojil přírodu a lidskou před-
stavu chrámu v jedno a dal tak svatyni 
nový rozměr. Vstupní sloupy drží dveře 
otevřené, klenbu kostela tvoří otevřené 
nebe, vše je obklopené zelenými větve-
mi topolu a místo mramorové podlahy 
roste zelená tráva. V odpoledních hodi-
nách se vrátíme zpět a budeme odpo-
čívat u moře.

5. DEN: Nezapomenutelným zážitkem 
dnes pro nás bude návštěva klasického 
vesnického jarmarku ve ZADVARJE, který 
se koná každé úterý. Nečekejte však stán-
ky s komerčním zbožím, místní zde pro-
dávají rukodělné předměty, dalmatské 
delikatesy jako jsou domácí sýry, pršut, 
slanina, ryby, ovoce a zelenina, víno a po-
třeby pro domácnost. Zavítáme také do 
jeskyní VRANJAČA u Dugopole. Jeskynní 
komplex tvoří dvě síně, rozdělené kráp-
níkovými útvary do devíti menších pro-
stor. Síním dominuje krásný krápníkový 
vodopád uprostřed, celková zpřístupně-
ná délka jeskyně je 360 m, teplota v ní se 
pohybuje kolem 15 °C. Odpoledne se vrá-
tíme na ubytování a budeme trávit zby-
tek dne u moře.

6. DEN: Ve středu si odpočneme, strávíme 
den koupáním a opalováním na pláži, fa-
kultativně podnikneme horskou túru na 
pohoří Biokova, rafting po řece Cetině či 
si uděláme rybí piknik. BIOKOVO je nád-
herné mohutné pohoří, součást rozsáhlé 
dinárské horské soustavy. Tento obrov-
ský masiv vytváří letoviskům Makarské 
riviéry při pohledu od moře jedinečnou 
kulisu. Nejvyšším vrcholem je Sv. Jure 
(1762 m n. m.). Řeka CETINA se právem 

pokládá za jednu z nejmalebnějších řek 
v celém Chorvatsku a její kaňon je pro 
rafting ideální. Plavba trvá 3 až 4 hodiny, 
střídají se na ní klidné úseky s divokými. 
Plavba peřejemi v úzkém kaňonu mís-
ty vyžaduje kombinované manévrování, 
ale jinak není pro účastníky nijak fyzicky 
namáhavá a mohou se jí zúčastnit i děti 
od 10 let v doprovodu rodičů.

7. DEN: Dopoledne budeme relaxovat 
u moře, odpoledne se vydáme do ma-
lebného městečka DUBROVNÍK &, s ta-
juplným historickým jádrem a přístavem, 
které leží v jižní Dalmácii. Jeho historické 
jádro obepínají mohutné hradby s 15 vě-
žemi. Toto výjimečné městské opevnění 
patří mezi nejcennější památkové kom-
plexy v jihovýchodní Evropě. Zde zůsta-
neme až do večerních hodin, kdy se nám 
z hradeb nabídne romantická podívaná 
na město i širé moře s magickým západem 
slunce. Mimo jiné zde budeme moci na-
vštívit také třetí nejstarší lékárnu v Evropě 
z roku 1317 či muzeum věnované bojím 
o Dubrovník. Na ubytování se vrátíme 
v nočních hodinách.

8. DEN: Dnes si uděláme půldenní výlet 
do malebného města SINJ, které je cent-
rem Cetinské krajiny. Město bylo vystavě-
no okolo místní pevnosti, kde se odehrál 
největší boj, ve kterém 700 obránců měs-
ta zastavilo více než 10 000 Turků. Při pro-
hlídce města navštívíme muzeum Sinjské 
války, kde uvidíme největší alkarský prů-
vod v životní velikosti s dvaceti postava-
mi: alkarů na koních a dalších účastníků 
v plné nádheře oděvů, zbraní a dalšího vy-
bavení, celá expozice je doplněna nejmo-
dernější audio-vizuální projekcí. Spatříme 
také katedrálu Panny Marie Sinjské – vý-
znamné poutní místo, jeden ze symbolů 
města pevnost Kamičak. Dále se projde-
me romantickým údolím řeky Cetiny, do-
jdeme až k prameni říčky GRAB. Zavítáme 

Baška Voda

TERMÍN CENA TRASA

AP 2, 3 AP 4

01 | 21. 08.–30. 08. 10 990,- 9 490,- A, B, C, C1, D, E2, F

Zadvarje

SinjDubrovník

PROSLULÁ I MÉNĚ ZNÁMÁ ZÁKOUTÍ DALMÁCIE 
 B MAKARSKÁ RIVIÉRA – SINJ – ZADVARJE – VRANJAČA – DUBROVNÍK – IMOTSKI – gRAB – BIOKOVO – CETINA

 A malebné vesničky, překrásné oblázkové pláže, skvělá gastronomie a jedinečné zážitky

y

PLUSY zájezdu
 + kvalita za výbornou cenu

 + návštěva Perly Jadranu
 + návštěva muzea Sinjské 
války

BIH

HR

Dubrovník

Makarská Riviera

Vranjaca
Imotski

Grab
Sinj

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
7× ubytování v apartmánech s příslušenstvím, služ-
by průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů a národních parků – doporučená částka cca 
100 €, služby místního průvodce v Dubrovníku, po-
bytovou taxu.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.990,- Kč (na vy-
žádání), polopenze – 2.990,- Kč, pojištění Uniqua.
UBYTOVÁNÍ: MONO/BILO – ubytování pro 
2 oso by, kuchyňský kout, vlastní sociální příslušen-
ství, možnost přistýlky pro 3. osobu. TRILO – ubyto-
vání pro 4 osoby, dvě samostatné ložnice, společný 
kuchyňský kout, společné sociální příslušenství.

také do místního mlýna, kde uvidíme tra-
diční zpracování mouky na kamenných 
kolech, místní mlýny jsou přes 600 let 
staré a budeme mít možnost zakoupit si 
místní produkty domů.

9. DEN: Dnes si naposledy užijeme pa-
prsky dalmátského slunce, zaplaveme 
ve vlnách a večer se vydáme na cestu 
zpět do ČR.

10. DEN: Příjezd do Brna v ranních ho-
dinách.

RUBRIKA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

CHORVATSKO
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POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› ČERNÁ HORA, ALBÁNIE, CHORVATSKO

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 7× polopenzi, služby průvodce, pobytovou 
taxu, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní výlety, obědy na 
lodních výletech a vstupy do navštívených objektů 
– doporučená částka cca 150 € a 250 HRK, služby 
místního průvodce v Dubrovníku.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3.490,- Kč (na vy-
žádání), pojištění Uniqua. 

1. DEN: Odjezd z Brna ve odpoledních 
hodinách.

2. DEN: V dopoledních hodinách přijede-
me do Černé Hory na ubytování ve zná-
mém turistickém letovisku ČANJ. Přímo 
v centru leží pláž Biserna Obala, kterou po-
krývá písek připomínající perleť. Oblast je 
proslulá slunečním svitem 265 dní v roce, 
proto se jí také říká „sluneční pobřeží 
Jadranu“. V blízkosti pláže se v borovém 
háji nachází příjemná promenáda s re-
stauracemi a kavárnami. V těsném sou-
sedství najdeme překrásnou Královninu 
pláž, přístupnou pouze z moře. Ve večer-
ních hodinách nás dnes ještě čeká pro-
hlídka noční BUDVY, která má bohatou 
historii, je stará téměř 2 600 let. Míst, jenž 
zde můžeme obdivovat je více než dost, 
např. opevněná citadela a procházka po 
hradbách z kterých máme jedinečný vý-
hled na město, moře a ostrov Sveti Nikola.

3. DEN: Po snídani se vydáme na výlet 
do NP SKADARSKÉ JEZERO, který je 
nejoblíbenější ze všech pěti národních 
parků v Černé Hoře. Jak napovídá sám 
název, hlavní část národního parku tvo-
ří Skadarské jezero, krasové sladkovod-
ní jezero o rozloze 500 km2 na hranici 
Černé Hory a Albánie, jde o největší jezero 

Balkánu. Okouzlí nás místní příroda, pře-
neseme se do klidných míst a k tomu si 
i pochutnáme na gurmánských výtvorech 
zdejších lidí. Vesnička Virpazar je vstup-
ním místem k jezeru, kde nás čeká jak sa-
motná plavba po jezeře, tak i oběd (ryba 
z jezera) a koupání v jezeře. V odpoled-
ních hodinách se vrátíme na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjedeme do slav-
né CETINJE, města, které bylo po staletí 
pro svoji nedostupnost hlavním městem 
Černé Hory. Spatříme Cetinjský klášter, 
paláce a muzea. Dále budeme pokračo-
vate pohořím NP LOVČEN na vrchol, do 
mauzolea vladyky Njegoše, odkud bude-
me mít celou Černou Horu jako na dlani. 
V národním parku ve vesničce Njeguši 
poté ochutnáme vynikající místní pro-
dukty, díky klimatu hor a moře se zde 
suší zejména pršuty a sýry. Poté se vrátí-
me na ubytování.

5. DEN: Ráno podnikneme výlet do 
Risansko – kotorského zálivu, který je 
jedním z nejkrásnějších zálivů na světě – 
jde o záliv podobající se skandinávským 
fjordům. BOKA KOTORSKÁ & je ale také 
jeden z nejlepších přírodních přístavů svě-
ta. I my si užijeme plavby lodí po Boce 
Kotorské až do samotného města námoř-
níků KOTORU &. Starobylé město Kotor 
je chráněno 2–16 m silnými středověký-
mi hradbami, které šplhají vysoko do skal 
k pevnosti Sveti Ivan ležící ve výšce 260 m. 
Po prohlídce se vrátíme na ubytování.

6. DEN: Na jihu Černé Hory se nachází 
největší přístav na Balkánském pobřeží 
Jaderského moře – město BAR. Při pro-
hlídce Starého Baru uvidíme románský 
kostel sv. Jiří z 12. století, biskupský pa-
lác a zbytky opevnění s pevnostmi. Více 
pamětihodností se bohužel nedochovalo, 
v roce 1878 zde Turci opouštějící Černou 

Horu odpálili obrovské množství střelné-
ho prachu, zničeno bylo téměř vše. Starý 
Bar je od doby výbuchu nazýván „měs-
tem duchů“. V blízkosti města uvidíme 
nejstarší olivovník na světě, starý více 
než 2400 let. Poté přejedeme k hranič-
ní řece Bojáně, kde se mísí sladkovodní 
voda se slanou a čeká nás oběd na řece. 
Následně se přesuneme k VELKÉ PLÁŽI 
a pirátskému městu ULCINJ. Nejjižnější 
město Černé Hory příroda obdařila téměř 
20 km písčitých pláží a nesčetnými záto-
kami a útesy. Je tu spousta historických 
památek, ale turisty přitahuje nejkrásněj-
ší pláž Středomoří – 10 km dlouhá Velika 
Plaža. Pro mimořádný obsah minerálů se 
doporučuje zejména revmatikům a oso-
bám s kloubovým onemocněním. Po re-
laxaci na pláži se vrátíme na ubytování.

7. DEN: Dnes nás čeká výlet do severozá-
padní Albánie, divokého horského kra-
je, jehož velkou část tvoří tzv. albánské 
Alpy neboli pohoří Prokletije. Zavítáme 
do města SKADAR (Shkodër), které je 
čtvrtým největším albánským městem. 
Skadar nabízí příjemné centrum města 
s restauracemi, ale i všemožnými obcho-
dy. Dominantou a hlavním turistickým lá-
kadlem města je pevnost Rozafa (Kalaja e 
Rozafës). Tyčí se na 130 m vysokém kopci 
nad městem a shlíží na soutok řek Buna, 
Drin a Kir. Z pevnosti se dnes už dochovaly 
jen rozsáhlé zříceniny, z nichž se nám ale 
naskytne krásný výhled na Skadarské jeze-
ro na hranicích s Černou Horou a za dob-
rého počasí dohlédneme až k Jadranu. 
V odpoledních hodinách se vrátíme na 
ubytování.

8. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře.

9. DEN: Po snídani odejdeme do již-
ní Dalmácie a čeká nás prohlídka 

PŮVABY ČERNÉ HORY S VÝLETEM DO ALBÁNIE A DUBROVNÍKU   
 B ČANJ – BUDVA – NP SKADARSKÉ JEZERO – CETINJE – NP LOVČEN – BOKA KOTORSKÁ – KOTOR – VELKÁ PLAŽA – BAR – 

ULCINJ – SKADAR – DUBROVNÍK

 A klenot Balkánu s hornatým srdcem a nádechem orientu

ro man tického DUBROV NÍKU &. Odpra-
dávna bylo město považováno za jedno 
z nejkrásnějších měst Jadranu. Svůj vě-
hlas si město získalo nejen díky zhruba 
dvěma kilometrům hradeb, které obí-
hají město a je možné si po nich udě-
lat hezkou procházku po celém obvo-
du, ale také díky přístavu, jenž byl již ve 
středověku centrem námořního obcho-
du. V Dub rov níku se kromě jedinečných 
hradeb a pevností nachází také celá řada 
kostelů, katedrál, klášterů a nejrůznější sí-
del, které určitě stojí za vidění. Také mů-
žeme podniknout lodní výlet kolem os-
trova Lokrum. Ve večerních hodinách se 
vydáme na cestu do ČR.

10. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

nt

MNE

AL

SRB

HR Kotor

Dubrovnik

Cetinje

Shkodër

Budva

Čanj
Bar

Ulcinj

Dolni Štoj

PLUSY zájezdu

 + polopenze a pobytová 
taxa v ceně

 + možnost využití 
hotelového bazénu 

 + výlet do albánie 
a Dubrovníku v ceně

Kotor

Budva Lovčen

TERMÍN CENA TRASA

01 | 19. 09.–28. 09. 11 990,- A, B, C, D, E2, F

RUBRIKA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ČERNÁ HORA, ALBÁNIE, 
CHORVATSKO
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POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› CHORVATSKO, BOSNA A HERCEgOVINA

Mostar

Kravica

1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních ho-
dinách.

2. DEN: Dnešní den začneme prohlídkou 
hlavního města Bosny a Hercegoviny – 
SARAJEVA. Projdeme se po historickém 
centru, navštívíme nábřeží řeky Miljacky 
s mnoha mosty a místem atentátu na ra-
kouského arcivévodu, spatříme monu-
mentální budovu radnice, projdeme se 
po pěší zóně Ferhadija a staré obchodní 
čtvrti. Uvidíme starý kamenný most z roku 
1565, srbský pravoslavný kostel nebo 
slavný krytý trh Baščaršija, Gazi Husrev-
begovu mešitu z roku 1530 a mnohé dal-
ší. Na trhu budeme moci ochutnat místní 
speciality. Po prohlídce historického cen-
tra města budeme mít individuální vol-
no, ve večerních hodinách odjedeme na 
ubytování.

3. DEN: Po snídani přejedeme do jedineč-
ného MOSTARU &, kde budeme nasávat 
okouzlující atmosféru orientu. Najdeme 
tu křivolaké uličky s dílnami kovotepců, 
rozsáhlé tržiště, mešity s vysokými mina-
rety a repliku tureckého mostu přes řeku 
Neretvu. Poté podnikneme výlet k fasci-
nujícím vodopádům řeky KRAVICA, kde 
budeme mít volno ke koupání. Po osvěže-
ní odjedeme do MEDŽUGORJE, k nejzná-
mějšímu bosenskému poutnímu místu. Ve 
večerních hodinách se ubytujeme v bo-
senském letovisku NEUM.

Neum

Mostar

Sarajevo

Medžugorje

Kravica

Hutovo Blato

Počitelj

BOSNA A HERCEgOVINA  
S KOUPÁNÍM U MOŘE I VODOPÁDŮ

 A země kontrastů, dechberoucí přírody a ponuré minulosti

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění 
CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 30 €, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj 1 590 Kč, pojištění 
Uniqa.

n

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program
 + koupání v bosenském 
Neumu a u vodopádů 
Kravica  

 B SARAJEVO – MOSTAR – MEDŽUgORJE – KRAVICA – 
HUTOVO BLATO – POČITELJ – NEUM

4. DEN: Milovníci přírody budou nadše-
ni návštěvou přírodního parku HUTOVO 
BLATO. Malebná zákoutí řeky Krupy s vět-
vovým odumřelých stromů, nořících se po 
ránu z mlhy, působí až mysticky. Vydáme 
se tuto krásu pozorovat zblízka – projíž-
ďkou na člunu při fotosafari. Kolem po-
ledne odjedeme do POČITELJ, do údolí 
Neretvy. Město bylo oporou v obraně pro-
ti Osmanům, dodnes si zachovává svůj 
orientální styl a je tak centrem kultury 
a umění. Poté přijedeme na ubytování 
a budeme mít volno ke koupání.

5. DEN: Až do večerního odjezdu do ČR 
budeme relaxovat na plážích.

6. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

TERMÍN CENA TRASA

01 | 14. 07.–19. 07. 6 990,- A, B, C, D, E2, F

02 | 23. 09.–28. 09. 6 990,- A, B, C, D, E2, F

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: Ráno přijedeme na MAKARSKOU 
RIVIÉRU, kde se ubytujeme a zbytek dne 
strávíme odpočinkem na pláži. Tato slun-
ná perla dalmátského pobřeží je obklope-
ná průzračným Jaderským mořem a leží 
pod štíty velkolepého horského masívu 
BIOKOVO. Biokovo je nádherné mohutné 
pohoří, které je součástí rozsáhlé dinárské 
horské soustavy. Tento obrovský masiv vy-
tváří letoviskům Makarské riviéry při po-
hledu od moře zcela jedinečnou kulisu.

3. DEN: Po snídani odjedeme do DUB-
ROVNÍKU &, „perly Jadranu“. Irský drama-
tik George Bernard Shaw o tomto městě 
kdysi prohlásil: „Ten, kdo hledá ráj na zemi, 
musí navštívit Dubrovník.“ Historické cen-
trum města pochází z pozdního středo-
věku, až do dnešní doby se dochoval 
charakter jedinečného městského cel-
ku opásaného hradbami. Přestože měs-
to bylo hodně poničeno zemětřesením 
v roce 1667, podařilo se v Dubrovníku za-
chovat gotické, renesanční a barokní kos-
tely, kláštery, paláce a fontány. Projdeme 
si jeho úzké křivolaké uličky a kostely le-
movaná náměstí. Nejkrásnější pohled 
na město a přístav se nám však naskyt-
ne z prstence širokých městských hra-
deb, které si budeme mít možnost obejít. 
Podvečer se vrátíme na ubytování.

4. DEN: Dopoledne budeme relaxovat 
u moře, odpoledne překonáme hrad-
bu pohoří Biokovo a odjedeme do ta-
jemného vnitrozemí k přírodnímu unikátu 

Dubrovník

Biokovo

Jaderské moře

Biokovo

Imotski

Dubrovník

ZAVÍRÁNÍ MOŘE 
NA MAKARSKÉ RIVIÉŘE

 A relaxace u Jadranu s tajuplnými výlety do okolí

TERMÍN CENA TRASA

01 | 22. 09.–27. 09. 4 490,- A

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
3× ubytování ve 2lůžkových apartmánech s příslu-
šenstvím, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy 
do navštívených objektů – doporučená částka cca 
30 €, služby místního průvodce v Dubrovníku.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 090 Kč, 3× po-
lopenze – 1 290 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

 + návštěva Perly Jadranu

PLUSY zájezdu

 B MAKARSKÁ RIVIÉRA – DUBROVNÍK – IMOTSKI – BIOKOVO

Chorvatska – gigantickým propastím 
u městečka IMOTSKI – Červené a mod-
ré jezero. Krasové modré jezero je jed-
ním z nejkrásnějších chorvatských jezer, 
dostaneme se k němu po řadě schodů 
a v létě je oblíbenou oblastí ke koupá-
ní. Často vysychá a jeho dno pak slouží 
jako fotbalové hřiště. Červené jezero je 
pojmenované po červených skalách na 
okraji jezera. Krasová jeskyně je 528 m 
vysoká a hloubka jezera je kolem 281 m, 
což, podle některých údajů, by mohlo 
být nejhlubší jezero v Evropě. Na ubyto-
vání se vrátíme ve večerních hodinách.

5. DEN: Dnešní den strávíme relaxací 
u moře. Ve večerních hodinách odjede-
me do ČR.

6. DEN: Příjezd do Brna v ranních hodi-
nách.

RUBRIKA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

CHORVATSKO, BOSNA A 
HERCEGOVINA



8 Kompletní nabídka na www.travelclubck.cz

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› FRANCIE
RUBRIKA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

FRANCIE

1. DEN: V odpoledních hodinách odjede-
me z Brna a čeká nás průjezd Rakouskem 
a Itálií.

2. DEN: Ráno se v italském Livornu na-
lodíme na trajekt na Korsiku. Po přistání 
v korsickém přístavu BASTIA, druhém 
největším městě Korsiky, se po východ-
ním pobřeží ostrova vydáme směrem na 
jih, kde se ubytujeme v rezidenci, rozklá-
dající se podél překrásné písečné pláže.

3. DEN: Dnes se znovu vydáme na zá-
padní pobřeží Korsiky. Srdcem ostrova je 
středověké kamenné město CORTE, vy-
budované na strmých skalních útesech. 
Je to údajně nejkorsičtější město ostro-
va a stále je považováno za neformální 
hlavní město Korsiky. Přes ANGLICKÉ 
KASKÁDY – množství vodopádů a tůní, 
které vybízí k osvěžení v nádherné sce-
nérii korsické přírody, kde se protáhne-
me nenáročnou turistikou, přijedeme 
do hlavního města ostrova AJACCIO. 
Naše putování městem nás povede po 
stopách nejslavnějšího korsického rodá-
ka Napoleona Bonaparte přes jeho rod-
ný dům až k hrobce rodiny Bonapartů 
Chapelle Impériale. Cestou si rozhod-
ně neopomeneme prohlédnout fantas-
tickou sbírku italského naivního umění 
v paláci Fesch nebo vyzkoušet osobitou 
chuť známých korsických vín během malé 

ochutnávky. Následně přijedeme na uby-
tování.

4. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře.

5. DEN: Dnešní celodenní výlet nás zave-
de na západní pobřeží. Cestou hornatým 
vnitrozemím ostrova projedeme soutěs-
kou Scala di St. Regina a krátce se zasta-
víme u horské přehrady CALACUCCIA. 
Cílem naší cesty bude jeden z nejkrásněj-
ších zálivů Středozemního moře – Golfe 
de Porto. Po obou stranách do zálivu ústí-
cí řeky Porto se tu kolem staré Janovské 
věže tísní malebné letovisko nazvané 
opět PORTO. Celkovou jedinečnou pří-
rodní scenérii dotváří okolní růžové úte-
sy CALANCHE strmě se svažující do vod 
zálivu. Zpět na ubytování se budeme vra-
cet vnitrozemím ostrova přes známé hor-
ské městečko EVISA. Město je proslavené 
festivalem kaštanů, vystavuje se a kon-
zumuje se zde množství produktů, jako 
jsou výrobky z kaštanové mouky, kando-
vané kaštany, džemy a dokonce i kašta-
nové pivo. 

6. DEN: Naše dnešní cesta nás zavede 
do nejjižnějšího cípu Korsiky, kde se na 
vápencovém útesu vysoko nad mořem 
majestátně tyčí Janovská citadela, po 
staletí střežící opevněné město a přístav 
BONIFACIO. Díky své poloze na křídovém 
útesu vysoko nad mořem je toto místo 
jednou z nejpozoruhodnějších a nejdra-
matičtějších scenérií v Evropě. Budeme 
se proplétat úzkými křivolakými ulička-
mi a plnými doušky nasávat atmosfé-
ru starých časů. Během lodního výletu 
podél strmých bílých útesů sami pozná-
me, proč je právě Bonifacio považová-
no za nejfotogeničtější místo ostrova. 
Odpoledne se zastavíme v nejznáměj-
ším letovisku východního pobřeží Porto 

Vecchio. Tamní pláže pro svůj bílý písek 
a blankytně modré moře snesou srovnání 
s plážemi Karibského moře. Jejich kouz-
lo a kvalitu si sami vyzkoušíme. Vrátíme 
se na ubytování.

7. DEN: Dnešní program je určen pře-
devším pro ty, kterým učarovala krása 
místních hor. Odjedeme do oblasti Porto-
Vecchio, kde podnikneme cca dvouhodi-
nový pěší výlet k vodopádu Piscia di Gallo. 
Vodopád je 70 metrů vysoký a je nejvyš-
ší na celé Korsice. Městečko ZONZA se-
hrálo důležitou roli v bojích za svobodu 
ostrova. Největším zážitkem však bude 
průsmyk COL DE BAVELLA se sochou 
Panny Marie a fantastickými výhledy na 
okolní horské velikány. Průsmyk bude pro 
nás spojen s pěším výstupem (cca 3,5 ho-
diny). Cestou zpět se zastavíme v PORTO 
VECCHIO na prohlídku města a nákupy 
a poté odjedeme na ubytování.

8. DEN: Volný den věnujeme koupání 
a relaxaci u moře a prozkoumání okolí.

9. DEN: V ranních/dopoledních hodinách 
(v návaznosti na trajekt) se vydáme do 
přístavu Bastia, kde se nalodíme na tra-
jekt do Livorna.

10. DEN: Do Brna přijedeme v dopoled-
ních hodinách.

UBYTOVÁNÍ: Moderní prázdninová ves-
nice Marina d’Erba Rossa nabízí ubytová-
ní v mobilehomech pro 2–4 osoby. Celý 
areál je umístěn v soukromém parku pří-
mo u překrásné písečné pláže. Každý mo-
bilhome se skládá z 2 ložnic (1 ložnice 
s manželskou postelí, 1 ložnice se dvě-
ma oddělenými lůžky), z obytné místnosti 
s pohovkou, kuchyňského koutu vyba-
veného lednicí s mrazákem, plynovým 
vařičem, nádobím, mikrovlnou troubou 

DIVOKÁ KORSIKA – PERLA STŘEDOMOŘÍ
 B BASTIA – CALACUCCIA – PORTO – CALANCHE – EVISA – CORTE – ANgLICKÉ KASKÁDY – AJACCIO – BONIFACIO – PORTO 

VECCHIO – ZONZA – COL DE BAVELLA

 A ostrov rebelů plný vzrušující horské krajiny, malebných zátok a průzračného azurového moře

r

PLUSY zájezdu

 + ubytování v soukromém 
parku u překrásné písečné 
pláže

 + klimatizace v ceně
 + trvale oblíbený zájezd

Bastia

Calacuccia

Porto
Calanche Evisa

Ajaccio

Bonifacio
Porto Vecchio

Zonza
Col de Bavella

Středozemní
moře

Moriani-Plage

Corte

Anglické kaskády

TERMÍN CENA TRASA

MH 2 MH 3, 4

01 | 29. 05.–07. 06. 13 290,- 11 490,- A, B, C, C1, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
trajekt Livorno–Bastia a zpět, přístavní poplatky, 
7× ubytování ve 2 až 4lůžkových mobilehomech 
s příslušenstvím, ložní prádlo, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní plavby a vstupy 
do navštívených objektů – doporučená částka cca 
60 €, ručníky, pobytovou taxu cca 5  €, povinný 
závěrečný úklid (provádí host sám, v případě zjiště-
ných nedostatků bude účtován poplatek ve výši cca 
70 €/jednotka/pobyt).
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 690 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

a kávovarem, koupelny a toalety, klima-
tizace a balkonu vybaveného zahradním 
nábytkem. Plánek mobilehomu nalez-
nete ve fotogalerii k zájezdu na našich 
webových stránkách: www.travelclubck.
cz. V areálu rezidence je k dispozici bazén, 
hřiště, stolní tenis, tenisové kurty, mini-
-golf, herna a bazének pro děti, obchůdky 
a půjčovna sportovního vybavení, bar, re-
staurace a obchod s potravinami. Nákupy 
potravin je možno řešit v průběhu jed-
notlivých programů. Na místě se hradí 
vratná kauce cca 100 €/jednotka/pobyt.

Calanche

Bonifacio východ slunce
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TERMÍN CENA TRASA

AP 2 (B) AP 3 (B1) AP 4 (C)

01 | 11. 09.–20. 09. 14 990,- 13 990,- 13 490,-
A, B, C,  
D, E2, F

Neptunova jeskyně

Středozemní mořeCosta Smeralda

1. DEN: Odjezd z Brna v dopoledních ho-
dinách. Průjezd Rakouskem a Itálií, ve 
večerních hodinách nalodění na trajekt 
na Sardínii.

2. DEN: V dopoledních hodinách přije-
deme na ubytování do městečka ISOLA 
ROSSA, ve vyhlášené oblasti Costa 
Paradiso. Isola Rossa je okouzlující místo 
s malým přístavem z červené žuly, aragon-
skou věží a malebnou pobřežní prome-
nádou, která je nezapomenutelná pro 
úchvatné západy slunce. Milovníci kou-
pání v průzračně čisté vodě si přijdou 
na své na hlavní pláži letoviska, nesou-
cí název Spiaggia Lunga nebo na pláži 
La Marinedda.

3. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře.

4. DEN: Po snídani nás čeká výlet na se-
verozápadní část ostrova. Podnikneme 
cestu vnitrozemím ostrova k SAN TISSIMA 
TRINITA DI SACCARGIA – překrásnému 
románskému kostelíku z 12. stol. Severním 
pobřežím se dostaneme do malebného 
historického městečka CASTELSARDO, 
které je situované na mohutných skalách 
nad mořem a působí tak pohádkovým do-
jmem. Městu dominuje středověký ro-
mantický hrad a všude nás tu budou 
provázet košíky všech možných velikostí, 
tvarů a barev – Castelsardo je totiž měs-
tem košíkářství. Z hradní vyhlídkové plo-
šiny si užijeme výhled na ostrov Asinara 
či na břehy Korsiky. Po cestě z Castelsarda 

nás zaujme mohutný lávový útvar ve tva-
ru slona: ROCCIA D‘ELEFANTE. Ten ne-
jenže zdobí krajinu a přitahuje obdivné 
pohledy kolemjedoucích, ale má velký vý-
znam i z hlediska archeologického. Uvnitř 
se totiž nacházejí dva tzv.  domus de 
janas – hrobky pocházející z přednuragh-
ského období. Vrátíme se na ubytování.

5. DEN: Sardínie není jen o pohádkových 
plážích a divoké přírodě, je to také ostrov 
proslulý svou kuchyní a i my dnes ochut-
náme vyhlášené místní víno a vynikající 
sýry. Odpoledne nás čeká koupání v ob-
lasti CAPO TESTA, které patří mezi chrá-
něné oblasti. Obrovské erozí opracované 
skalní bloky v různých odstínech růžové, 
žluté, šedé a bílé zde tvoří zajímavé skal-
ní útvary inspirující fantazii návštěvníků. 
Najdeme tu asi 10 malebných malých zá-
tok, starý maják a nádherné výhledy až ke 
korsickým břehům. Po relaxaci u moře se 
vydáme zpět na ubytování.

6. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře. Pro zájemce je připravena 
možnost fakultativního lodního výletu 
na souostroví LA MADDALENA, které 
se stalo pro svoji výjimečnou krásu, úžas-
nou přírodou a překrásné pláže národním 
parkem. Centrem souostroví je šarmantní 
stejnojmenné městečko se svou typickou 
architekturou a dlážděnými náměstíčky. 
Spatříme bizarní útesy i bělostné písči-
té zálivy omývané azurovým mořem, na 
kterých budeme moci relaxovat (výlet se 
koná při dobrém počasí a při dostateč-
ném počtu zájemců).

7. DEN: Dnešní den se zastavíme v pů-
vabném ALGHERU. Algheru se přezdívá 
„Barcelonetta“ – „Malá Barcelona“ – měs-
to má katalánský vzhled i ducha a míst-
ní obyvatelé mluví katalánsky. Věhlas 
Alghera je spjat s mořem a dlouhými 

bílými plážemi s jemným pískem. Město 
si snad ani nelze představit bez siluety 
skalnatého mysu CAPO CACCIA, který 
se zvedá z moře za zálivem Porto Conte. 
Nad výhledy z trasy vedoucí z Alghera 
k tomuto mysu se doslova tají dech. Zde 
sestoupíme 656 schodů k mořské hladi-
ně – do slavné NEPTUNOVY JESKYNĚ. 
Následně v PALMAVEŘE nalezneme za-
chovalý komplex města nuraghské ci-
vilizace. Nuraghové byli jedni z prvních 
obyvatel ostrova a podivuhodné stav-
by nuraghi, které si stavěli, jsou na ost-
rově k vidění takřka na každém kroku. 
Palmavera je díky velké koncentraci těch-
to památek nejlepším svědkem jejich his-
torie. Vrátíme se na ubytování.

8. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře.

9. DEN: Dnes zavítáme na nejvyhláše-
nější a nejexkluzivnější pobřeží Sardinie 
– na tzv. Smaragdové pobřeží – COSTA 
SMERALDA. Tato část mezi přístavními 
městečky Porto Cervo a Porto Rotondo se 
vyznačuje romantickými písečnými plá-
žemi střídanými skalnatým pobřežím. Ve 
středisku PORTO CERVO se v létě sjíždí 
evropská „smetánka“, najdeme zde přístav 
jachet, bary i butiky vyhlášených značek. 
Navštívíme také přístavní město OLBIA 
založené již v 5. století př. n. l. Kartaginci. 
Shlédneme jeho historické centrum s ba-
zilikou San Simplicio a po krátké prohlídce 
se nalodíme na trajekt do Itálie.

10. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

UBYTOVÁNÍ: Apartmány jsou umístěny ve 
dvoupatrových vilkách v obytných čtvr-
tích městečka Isola Rossa, kde se nachá-
zí mnoho obchůdků a restaurací i různé 
možnosti vyžití. Jednotlivé rezidence jsou 

OSLNIVÁ SARDÍNIE – KARIBIK STŘEDOMOŘÍ 
 B ISOLA ROSSA – TRINITA DI SACCARgIA – CASTELSARDO – ROCCIA D‘ELEFANTE – LA MADDALENA –  ALgHERO – CAPO 

CACCIA – NEPTUNOVA JESKYNĚ – PALMAVERA – COSTA SMERALDA – CAPO TESTA – PORTO CERVO – OLBIA

 A ostrov tajemných nuragů s bělostnými plážemi, fascinujícími skalními útvary a mořskými jeskyněmi

nr

PLUSY zájezdu
 + atraktivní program
 + ochutnávka místních 
produktů

I

Capo Testa

Isola Rossa

Castelsardo

Alghero

Fertilla

Grota 
di Nettuno

Ossi

La Maddalena
Porto Cervo

Olbia

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
trajekt Livorno–Olbia a zpět, přístavní poplatky, 7× 
ubytování ve 2 až 4 lůžkových apartmánech s  pří-
slušenstvím, spotřeba energií, povlečení, ručníky, 
služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní výlety, vstupy 
do navštívených objektů – doporučená částka cca 
100 €, závěrečný úklid 43 €/apartmán B–B1, 55 €/
apartmán C, vratná kauce 100 €/apartmán.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

v různých vzdálenostech od písečné pláže 
200 až 300 m. Výhodou lokality je blízkost 
více pláží v okolí, všechny písečné s po-
zvolným vstupem. Apartmán B (2 os.) dis-
ponuje obytnou místností s kuchyňským 
koutem, ložnicí s dvojlůžkem, sociálním za-
řízením, dvorkem nebo terasou. Apartmán 
B1 (3 os.) disponuje obytnou místností 
s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoj-
lůžkem, ložnicí s dvojlůžkem, sociálním za-
řízením, dvorkem nebo terasou. Apartmán 
C (4 os.) disponuje obytnou místností s ku-
chyňským koutem, ložnicí s dvojlůžkem, 
ložnicí s dvěma postelemi, sociálním za-
řízením, dvorkem nebo terasou.

RUBRIKA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ITÁLIE
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Monreale

Taormina a Etnaseverní pobřeží

1. DEN: Odjezd z ČR v podvečerních ho-
dinách.

2. DEN: Po příjezdu do NEAPOLE pod-
nikneme dle časových možností krát-
kou procházku městem se známou čtvrtí 
Santa Lucia, královským palácem Palazzo 
Reale a hrozivým hradem Castel Nuovo. 
Následně se nalodíme na trajekt a čeká 
nás noční plavba Tyrhénským mořem do 
Palerma, přenocujeme v kajutách.

3. DEN: Po vylodění zavítáme do PA-
LERMA, hlavního města Sicílie. Město 
nám učaruje jedinečným spojením nor-
manských staveb v orientálním stylu. 
Normanské panovníky nám připomene 
královský palác, kostel Jana Poustevníka, 
náměstí Quattro Canti, kašna Pretoria 
od florentských sochařů, brána Porta 
Nuova  aj. Neopomeneme navštívit 
MONREALE. Monrealská katedrála je 
jedním z umělecky nejhodnotnějších sva-
tostánků na světě, je zde k vidění zdo-
bená apsida a proslulé mozaiky s výjevy 

ze stránek Starého a Nového zákona. 
Odjedeme na ubytování.

4. DEN: Cestou západní Sicílií zavítáme 
do SEGESTY, antického města tajem-
ných Elymerů, starověké památky zasa-
zené do působivé přírody. Během cesty 
na jižní pobřeží ostrova se zastavíme na 
prohlídku chrámového komplexu v Údolí 
chrámů u AGRIGENTA &. Po prohlídce 
bývalého nejbohatšího města Velkého 
Řecka nás čeká přejezd zvlněnou kraji-
nou centrální Sicílie kolem středu ostrova 
– impozantní Enny. Ubytujeme se v hote-
lu u Jónského moře pod sopkou Etnou, 
v oblasti Taorminy.

5. DEN: Dopoledne věnujeme koupání 
a relaxaci u moře. V podvečerních hodi-
nách podnikneme výlet do nejkrásnější-
ho sicilského letoviska TAORMINA, kde 
uvidíme aragonské domy v čele s palácem 
Corvaia, antickou cisternu Naumachie, 
městský park Lady Florence se subtropic-
kou zahradou a mnohé další. Vrcholem 
naší prohlídky bude starověké řecké diva-
dlo – Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.

6. DEN: Dnes navštívíme nejexkluzivněj-
ší přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou 
sopku Evropy ETNU. Autobusem se do-
staneme do výšky téměř 2000 m. Zájemci 
vyjedou lanovkou a terénním busem až 
pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 
3 330 m nad mořem. Projdeme se ke krá-
terům ze začátku 21. století, ochutnáme 
med z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké 
sicilské čokolády. Vrátíme se na ubytování.

7. DEN: Volný den věnujeme koupání 
a relaxaci u moře. Pro zájemce je připra-
ven fakultativní výlet do vulkanického 
souostroví LIPARSKÉ OSTROVY. Nejprve 
zavítáme na ostrov VULCANO, jenž je 
podle tradice považován za sídlo boha 

kováře a vládce sopek Hefaista, římského 
Vulkána. Spatříme Porto Levante, vyhlá-
šené sirné jezírko a budeme mít možnost 
výstupu na hranu Velkého kráteru. Dále 
uvidíme ostrov LIPARI, největší ostrov 
celého souostroví, stejnojmenné měs-
tečko s katedrálou svatého Bartoloměje, 
čeká nás vyhlídková plavba bárkou podél 
skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně 
zamilovaných, uchvátí nás exotická příro-
da, písečné pláže s průzračným mořem.

8. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře. Fakultativně se vydáme za 
památkami města SYRAKUSY &, jedno-
ho z nejnavštěvovanějších míst Sicílie. 
Syrakusy dodnes lákají milovníky histo-
rie a umění, kteří sem přijíždí obdivovat 
nádherné antické památky. Lze zde spat-
řit starou ostrovní část města Ortygia, rui-
ny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin 
pramen, který oživuje báji o krásné vod-
ní víle, antickou čtvrť Neapoli, archeolo-
gický areál s řeckým divadlem, barokní 
katedrálu a mnohé jiné. Odpoledne se 
dostaneme do zeměpisné šířky africké-
ho Tunisu a navštívíme historické barokní 
město NOTO &, z konce 17. století s tra-
diční sicilskou atmosférou.

9. DEN: Po snídani odjedeme podél se-
verosicilského pobřeží směrem na západ, 
kde budeme sledovat siluetu všech sed-
mi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme 
CEFALÙ, malebné město rozkládající se 
pod mohutně čnícím skalním masívem La 
Rocca. Čeká nás prohlídka zachovaných 
středověkých uliček, historických pamá-
tek vč. katedrály Duomo di Cefalù a kou-
pání na místní vyhlášené pláži. Odpoledne 
přejedeme do Palerma. Nalodění a vyplu-
tí ze Sicílie. Nocleh v kajutách.

10. DEN: Ráno se vylodíme v NEAPOLI, 
prohlédneme si historické centrum 

MAgICKÁ SICÍLIE – OSTROV SLUNCE VE STÍNU VULKÁNU 
 B NEAPOL – PALERMO – MONREALE – SEgESTA – AgRIgENTO – ETNA – TAORMINA – LIPARSKÉ OSTROVY: OSTROV 

VULCANO A LIPARI – SYRAKUSY – NOTO – CEFALÙ

 A nedotčená příroda, činné sopky, antické památky a tyrkysové moře

fru

PLUSY zájezdu
 + možnost letecké varianty
 + pobytová taxa v ceně

Palermo

Segesta
Taormina

Syrakusy

Noto

Etna

Agrigento

Monreale
Cefalu

Lipari
Tyrhénské moře

Středozemní moře

TERMÍN CENA TRASA

01 | 01. 07.–11. 07. 15 890,- BRNO, PRAHA

02 | 09. 09.–19. 09. 15 890,- BRNO, PRAHA

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
2× ubytování ve 4lůžkových kajutách na trajektu 
Neapol – Palermo a zpět, 6× ubytování v hotelu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím (1× v oblasti 
Palerma, 5× u Taorminy), 6× snídani, služby prů-
vodce, pobytovou taxu, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 130 €, fakultativní 
výlet 8. den – 600 Kč/os. (min. 20 osob).
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3 600 Kč, 6× 
večeře – 1 800 Kč, na vyžádání 2lůžk. kajuta na tra-
jektu tam i zpět 2800 Kč/osoba, cestovní pojištění 
Uniqa.
UBYTOVÁNÍ: hotel*** u  Jónského moře s  vý-
hledy na Etnu, v  letovisku Fondachello di Mascali 
u  Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo 
bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slu-
nečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fé-
nem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou.
Stravování – rozšířené snídaně, večeře servírované 
v hotelové restauraci – výběr z menu o třech cho-
dech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m 
od hotelu.

města, úzké uličky, čtvrť betlémů, ka-
tedrálu a kostely. Kolem poledne se vy-
dáme zpět na cestu do ČR. 

11. DEN: Příjezd do Brna v ranních ho-
dinách.

Syrakusy
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1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních ho-
dinách.

2. DEN: V dopoledních hodinách přije-
deme na Palmovou riviéru, kde se uby-
tujeme.

3. DEN: Druhý den věnujeme koupání 
a relaxaci. Navečer si uděláme výlet do 
San Benedetta na prohlídku večerního 
města a přístavu. V případě zájmu by-
chom mohli romanticky povečeřet na 
pláži místní rybí speciality.

4. DEN: Dnes nás čeká celodenní výlet 
do regionu Abruzzo. Navštívíme město 
CAMPLI se svatými schody, po jejichž vy-
stoupení po kolenou jsou prý odpuštěny 
všechny hříchy. Poté zájemci fakultativně 
absolvují cca 1,5hodinovou procházku po 

soukromém lesíku se psy vycvičenými na 
hledání lanýžů, které budou následně 
moci degustovat v podobě oběda. Dále 
navštívíme největší evropskou bourbon-
skou pevnost CIVITELLA DEL TRONTO, 
jedno z největších vojenských děl, které 
bylo na území Itálie postaveno. K pevnos-
ti přiléhá osada s kostely, benediktýnský 
klášter, svatyně Svaté Marie z Lumi a mno-
hé renesanční paláce. Na zpáteční cestě 
na ubytování si uděláme zastávku ve vel-
koobchodě se sýry a salámy.

5. DEN: Dopoledne věnujeme relaxaci 
na plážích, odpoledne navštívíme tra-
vertinové město ASCOLI PICENO, které 
je hlavním městem středoitalské provin-
cie Marche a nachází se v jeho jižní části. 
Městu se přezdívá „město věží“, ve středo-
věku se zde totiž nacházelo až 200 věží, 
do současnosti se jich však podařilo do-
chovat jen padesát. Krása Ascoli Picena 
spočívá v systému jeho ulic a malých uli-
ček proplétajících se mezi historickými 
památkami i běžnými obytnými domy. 
Ve středu města se rozprostírá nádher-
né náměstí Piazza del Popolo, o kterém se 
říká, že je nejkrásnějším náměstím Evropy. 
Dále budeme moci také vyjet do miniatur-
ní vesničky vybudované ve středověkém 
hradu CASTEL TROSINO nad Ascoli. Na 

zpáteční cestě se zastavíme v lisovně oliv 
a čeká nás bohatá degustace.

6. DEN: Po snídani se vydáme na celoden-
ní výlet do pohoří GRAN SASSO. Gran 
Sasso patří mezi největší národní parky 
v Evropě a zabírá plochu neuvěřitelných 
1 413 km2. Masiv Gran Sasso – česky Velká 
skála – vystupuje vrcholem Corno Grande 
až do nadmořské výšky 2 912 m. Do roku 
2009 zde byl dokonce malý ledovec, kte-
rý roztál v důsledku globálního oteplová-
ní. Zavítáme do útočiště Mussoliniho, kde 
nas čeká lehká turistika. Posléze odjede-
me do údolí, kde se nachází místní masny, 
lidé si zde kupují čerstvé maso a sami si 
ho tady také ugrilují. Odpoledne navštíví-
me jeskyně GROTTE DI STIFFE plné roz-
manitých krasových útvarů, dominantou 
těchto jeskyní jsou krásná jezera a vodo-
pády. Ve večerních hodinách přijedeme 
zpět na ubytování.

7. DEN: Dopoledne věnujeme kou-
pání a  relaxaci u  moře. V  odpoled-
ních hodinách se vydáme do městečka 
MONSAMPOLO. Tato historická perla 
pod svým náměstím ukrývá podzemní 
město, které si prohlédneme. Při procház-
ce historickým centrem navštívíme kostel 
Maria Ss. Assunta, v jehož kryptě zavítáme 

Gran Sasso

PALMOVÁ RIVIÉRA PRO gURMÁNY S KOUPÁNÍM
 B SAN BENEDETTO DEL TRONTO – CAMPLI – CIVITELLA DEL TRONTO – gROTTE DI STIFFE – ASCOLI PICENO – gRAN SASSO 

– COLONNELLA – CASTEL TROSINO – MONSAMPOLO

 A pláže se zlatým pískem, mohutné palmy, historické skvosty, panoramatické vrcholky Apenin a ráj gurmánských zážitků

t

PLUSY zájezdu

 + bohatá degustace pro 
gurmány a polopenze 
v ceně 

 + trvale oblíbený zájezd

Gran Sasso

Ascoli Piceno Civitella del Tronto
San Benedetto del Tronto

Campli

Jaderské 
moře

TERMÍN CENA TRASA

01 | 05. 06.–14. 06. 11 990,- A, B, C, C1, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
7× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích 
s  pří slušenstvím, 7× polopenzi (kombinace sní-
daně+večeře / snídaně+oběd – dle programu), 
degustace dle programu, pobytovou taxu, služby 
průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: hledání lanýžů + oběd 
4. den – 15 €/os., rybí oběd na pláži – 12 €/os., vstu-
py do navštívených objektů – doporučená částka cca 
40 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 990 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

do muzea mumií. Na biofarmě budeme 
poté moci nakoupit kvalitní víno, olej, těs-
toviny a další místní produkty. Ve večer-
ních hodinách se vrátíme na ubytování.

8. DEN: Po snídani se vypravíme do pů-
vabného městečka COLONNELLA, kde 
navštívíme místní vinařství. Prohlédneme 
si výrobu a ochutnáme zdejší věhlasná 
vína. Odpoledne nás čeká koupání a re-
laxace u moře.

9. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře, ve večerních hodinách se 
vydáme na cestu do ČR.

10. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

AbruzzoGrottamare Alta

San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno Atri
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POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› ITÁLIE

1. DEN: Odlet z Prahy a Brna do Kalábrie, 
přílet do Lamezia Terme a transfer na uby-
tování, večeře.

2. DEN: Dnešek věnujeme odpočinku a kou-
pání na CAPO VATICANO. Odpoledne 
fakultativně projížďka ve člunech podél 
pobřeží a mysu Capo Vaticano – tento vý-
let se koná dle aktuální povětrnostní situa-
ce a stavu moře a objednává se až na místě.

3. DEN: Volný den ke koupání a odpo-
činku. Odpoledne podnikneme fakulta-
tivně výlet lodí na ostrov STROMBOLI, 
který je známý především pro svůj stá-
le činný vulkán. Pozdě večer se vrátíme 
na ubytování. Tento výlet se koná dle 
aktuální aktivity sopky a objednává se 
až na místě.

4. DEN: Po snídani se vydáme na celo-
denní výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY. 
Navštívíme tři nádherné sopečné ostro-
vy Lipari, Vulcano a Stromboli a užijeme 
si i koupání. K večeru se vrátíme lodí zpět 
na ubytování.

5. DEN: Vydáme se na celodenní výlet au-
tobusem a trajektem na Sicílii, kde krát-
ce navštívíme město MESSINA a nejvíce 
času strávíme v malebné TAORMINĚ, 
blízko sopky Etny. K večeru se vrátíme 
zpět na ubytování.

I

Capo Vaticano
Tropea

Stromboli

Lipari

Vulcano

Messina

Taormina

KALÁBRIE S VÝLETEM 
NA SICÍLII A LIPARY

 A působivá historická města plná architektonických skvostů

TERMÍN CENA TRASA

01 | 09. 06.–16. 06. 21 990,- BRNO, PRAHA

01 | 16. 06.–23. 06. 22 990,- BRNO, PRAHA

01 | 04. 08.–11. 08. 23 990,- BRNO, PRAHA

01 | 01. 09.–08. 09. 22 990,- BRNO, PRAHA

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu ČR–
Kalábrie, letištní taxy, 7× ubytování ve 2lůžkových 
pokojích v hotelu, 7× polopenzi, služby průvodce, 
výlety dle programu v Kalábrii, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu – cca 
1,5 €/osoba/noc, vstupy do navštívených objektů – 
doporučená částka cca 30 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 900 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

lf

 + polopenze v ceně
 + více termínů na webových 
stránkách

PLUSY zájezdu

 B CAPO VATICANO – TROPEA – MESSINA – TAORMINA – 
STROMBOLI – LIPARY

6. DEN: Dopoledne máme volno ke kou-
pání a odpočinku. Odpoledne nás čeká 
výlet autobusem podél pobřeží bohů do 
města TROPEA, jednoho z nejnavštěvo-
vanějších měst jižní Itálie, nazývaného 
perla Kalábrie. Po prohlídce města navští-
víme místní výrobnu s ochutnávkou typic-
kých produktů a možností jejich nákupu. 
Večer přijedeme na ubytování.

7. DEN: Volný den k relaxaci a odpočin-
ku u moře.

8. DEN: Transfer na letiště a odlet zpět do 
Brna a do Prahy.

Stromboli

Capo Vaticano

San Marino

Bologna

1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních ho-
dinách.

2. DEN: Ráno se zastavíme ve VERONĚ. 
Odpoledne přijedeme do Rimini, kde se 
ubytujeme.

3. DEN: Dopoledne odjedeme k prohlíd-
ce PERUGIE, projdeme se historickým 
centrem města. Odpoledne zavítáme do 
ASSISI, známého rodiště sv. Františka, 
kde shlédneme baziliku sv. Františka 
a další pamětihodnosti. Vrátíme se na 
ubytování.

4. DEN: Po snídaně odjedeme do 
RAVENNY. Navštívíme mauzoleum Galii 
Pacidii, hrob Dante Alighieriho, spatříme 
ravenské mozaiky. Odpoledne nás čeká 
prohlídka města FAENZA. Po prohlíd-
ce navštívíme jednu ze zdejších vyhláše-
ných keramických dílen. Večer přijedeme 
na ubytování.

5. DEN: Dopoledne zavítáme do proslu-
lého LORETA. Při zpáteční cestě se za-
stavíme ve středověkém městě URBINO. 
Vrátíme se na ubytování.

6. DEN: Po snídani si prohlédneme histo-
rické centrum RIMINI. Odpoledne zaví-
táme do SAN MARINA. Poté dojedeme 
do sklípku na degustaci místních vín a ty-
pických produktů. Večer přijedeme na 
ubytování.

Gubbio

Benátky
Verona

Assisi
Gubbio

Perugia

Faenza

Loreto

Urbino

RavennaBologna

Rimini

ANTIKA A RENESANCE

 A působivá historická města plná architektonických skvostů

TERMÍN CENA TRASA

01 | 04. 09.–13. 09. 12 490,- BRNO, PRAHA

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
svoz/rozvoz – Brno–Praha–Brno, 7× ubytování 
v  hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
7× polopenzi, prohlídka keramické dílny ve Faenze, 
ochutnávka likérů v San Marinu, návštěva sklípku 
s degustací – v okolí San Marina, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové a vstupní 
taxy, vstupy, místní dopravu, trajekty, fakultativní 
služby, doporučená částka na vstupy cca – 100 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3 390 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

f

 + polopenze v ceně
 + degustace dle programu

PLUSY zájezdu

 B VERONA – PERUgIA – ASSISI – RAVENNA – FAENZA – 
LORETO – URBINO – RIMINI – SAN MARINO – BOLOgNA 
– BENÁTKY

7. DEN: Po snídani odjedeme do BO-
LOGNI, kde si prohlídneme historické 
centrum města. Odpoledne se vrátíme 
do hotelu.

8. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře.

9. DEN: Po snídani se vydáme do Chioggi. 
Odtud přejedeme lodí (trajekt za přípla-
tek) k prohlídce BENÁTEK. Poté se vrá-
tíme lodí do Chioggi a večer odjedeme 
do ČR.

10. DEN: Příjezd do Brna v ranních ho-
dinách.
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POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› ŠPANĚLSKO

RUBRIKA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŠPANĚLSKO
Costa Brava

Cadaques

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách.

2. DEN: Příjezd na pobřeží Costa Brava/
Maresme, odpoledne se ubytujeme a bu-
deme mít volný program.

3. DEN: Po snídani podnikneme celodenní 
výlet do BARCELONY, kde při prohlídce 
uvidíme“Gotickou čtvrť“, exteriér katedrá-
ly Svaté Eulálie, čtvrť El Born, kostel Santa 
María del Mar, odpoledne budeme mít 
volný program, budeme moci navštívit 
„Poble Espanyol – španělskou vesnici“ 
nebo jedinečné L’Aquarium.

4. DEN: Dnes se vydáme do CADAQUÉS, 
malebného přístavního městečka, toto 
místo si oblíbilo mnoho umělců, v zá-
toce Portlligat nalezneme Dalího dům. 
Odpoledne přejedeme do FIGUERAS, 
kde navštívíme slavné Dalího muzeum. 
Vrátíme se na ubytování.

5. DEN: Po snídani zavítáme do fascinují-
cího pohoří MONTSERRAT. Prohlédneme 
si baziliku s černou sochou Panny Marie 
Montserratské. V odpoledních hodinách 
přijedeme na ubytování.

6. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře. Možnost podniknout fakul-
tativní výlet na místě.

7. DEN: Dnes náš čeká cesta do Barcelony. 
Zastavíme se u chrámu Sagrada Família. 
Absolvujeme panoromatickou cestu au-
tobusem, krátce se zastavíme také na vr-
chu Montjuic, budeme mít individuální 

Středozemní
moře

Figueres
Besalú

Banyoles
Cadaqués

Barcelona

Girona
Montserrat

KATALÁNSKO A BARCELONA 

 A Španělsko, jak jej neznáme

CENA ZAHRNUJE:  doprava lux. autobusem, 
7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 7× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 80 €, místní dopravu, 
pobytovou taxu.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3 600 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

fu

PLUSY zájezdu
 + možnost letecké varianty

 B BARCELONA – CADAQUES – FIgUERAS – MONTSERRAT – 
gIRONA – BANYOLES – BESALú

volno. Shlédneme také jedinečnou ve-
černí podívanou tzv. Barcelonské fontány.

8. DEN: Po snídani odjedeme do GIRONY, 
historického města s jednou z nejzacho-
valejších středověkých židovských čtvr-
tí. Po poledni se krátce zastavíme u jezera 
BANYOLES, poté odjedeme do BESALÚ, 
nádherného středověkého města.

9. DEN: Po snídani budeme mít volno k re-
laxaci u moře. V odpoledních hodinách 
odjedeme do ČR.

10. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

1. DEN: Odlet z ČR do Palmy de Mallorca. 
Transfer na ubytování.

2. DEN: Volný den k odpočinku a koupání.

3. DEN: Ráno odjezd autobusem do 
PALMY, hlavního města ostrova, prv-
ní zastávka bude u katedrály, poté vy-
jedeme k hradu Bellver. Odtud budeme 
pokračovat do nejhezčí vesnice ostrova 
VALLDEMOSSY.

4. DEN: Volný den k odpočinku nebo fa-
kultativně výlet lodí podél jihozápadní-
ho k ostrovu SA DRAGONERA.

5. DEN: Dopoledne odjezd autobusem 
k východnímu pobřeží k proslulým Dračím 
jeskyním CUEVAS DRACH, po prohlíd-
ce zastávka v PORTO CRISTO a v ELS 
CALDERERS.

6. DEN: První zastávka bude v histo-
rické lisovně olivového oleje TAFONA 
DE CAIMARI, odtud budeme pokračo-
vat do srdce pohoří k poutnímu klášte-
ru LLUC. Po prohlídce kláštera zavítáme 
do SOLLERU a odtud úzkorozchodnou 
elektrifikovanou železnicí do Palmy a ná-
sledně autobusem do hotelu.

7. DEN: Volný den k odpočinku, koupá-
ní nebo k individuální návštěvě vodních 
parků.

Palma de Mallorca

Cala del Moro

MALLORCA – KOUZELNÝ OSTROV

 A od úrodných rovin k téměř vysokohorským vrcholkům

fl

 + polopenze v ceně
 + více termínů na webových 
stránkách

PLUSY zájezdu

 B PALMA DE MALLORCA – VALLDEMOSSA – CUEVAS 
DRACH – PORTO CRISTO – ELS CALDERERS – LLUC – 
CAIMARI – SOLLER – SA DRAgONERA 

8. DEN: Transfer na letiště a odlet do ČR. 
Pořadí výletů může být v průběhu sezo-
ny změněno.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu na 
Mallorcu a zpět včetně tax, transfer autobusem 
z letiště do hotelu a zpět, 7× ubytování v hotelu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 7× polopenzi, 
výlety na Mallorce dle programu, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – výlet na ostrov Sa Dragonera 25–30 €, vý-
let Večerní Palma cca 37 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 800 Kč/noc – 
pou ze na vyžádání, cestovní pojištění Uniqa.

Středozemní
moře

Palma de Mallorca

Valldemossa

Formentor
Port Pollensa

Sa Calobra Pollensa

Soller

Sa Dragonera

TERMÍN CENA TRASA

01 | 29. 05.–07. 06. 11 990,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

02 | 12. 06.–21. 06. 11 990,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

03 | 17. 07.–26. 07. 13 990,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

04 | 04. 09.–13. 09. 11 990,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

05 | 18. 09.–27. 09. 11 990,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

TERMÍN CENA TRASA

01 | 07. 06.–14. 06. 22 990,- BRNO/PRAHA

02 | 14. 06.–21. 06. 23 990,- BRNO/PRAHA

03 | 21. 06.–28. 06. 23 990,- BRNO/PRAHA

04 | 12. 07.–19. 07. 23 990,- BRNO/PRAHA

05 | 26. 07.–02. 08. 23 990,- BRNO/PRAHA

06 | 09. 08.–16. 08. 23 990,- BRNO/PRAHA

07 | 23. 08.–30. 08. 23 990,- BRNO/PRAHA

08 | 06. 09.–13. 09. 23 990,- BRNO/PRAHA

09 | 13. 09.–20. 09. 22 990,- BRNO/PRAHA
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POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› ŘECKO, ALBÁNIE

Korfu

Saranda

1. DEN: Odlet z Brna, Prahy, Ostravy na 
Korfu, transfer na ubytování.

2. DEN: Volný den ke koupání a odpočinku.

3. DEN: Po snídani se vydáme na výlet 
do hlavního města KORFU. Navštívíme 
ACHILLION, poloostrov KANONI a pa-
lác MON REPOS.

4. DEN: Volný den ke koupání a odpočinku.

5. DEN: Vydáme se na výlet do PALEO-
KASTRITSI, poté se můžeme koupat 
v moři. Zastavíme se v BELLA VISTA a ve 
vesničce MAKRADES, kde si zakoupíme 
tradiční korfské výrobky.

6. DEN: Volný den ke koupání a odpočinku.

7. DEN: V ranních hodinách odjedeme tra-
jektem do města SARANDA, které je bra-
nou do jižní Albánie. Navštívíme pevnost 
LEKURES a poté přijedeme na ubytování.

8. DEN: Dnes naší první zastávkou 
v Albánii bude GJIROKASTËR &, po-
obědváme a podíváme se na neobvyk-
lý geologický jev zvaný MODRÉ OKO.

9. DEN: Po snídani se vydáme na výlet na 
ALBÁNSKOU RIVIÉRU. Prohlédneme 
si zbytky hradu HIMARA, zastavíme se 

ZA POZNÁNÍM KORFU   
A JIŽNÍ ALBÁNIE

 B KORFU – ACHILION – PALEOKASTRITSA – BELLA VISTA 
– MAKRADES – SARANDA – LEKURES – gJIROKASTËR – 
MODRÉ OKO – HIMARA – ALBÁNSKÁ RIVIÉRA – PORTO 
PALERMO –  BUTRINT – KSAMIL

 A perla Jónského moře a jedinečná balkánská země

fl

PLUSY zájezdu

 + polopenze v ceně

Makrades
Paleokastritsa

ButrintKsamil

Saranda

Gjirokastër
Porto Palermo

Himara

Korfu

Achilion

TERMÍN CENA TRASA

01 | 04. 06.–15. 06. 25 490,- BRNO, PRAHA, OSTRAVA

02 | 17. 09–28. 09. 25 490,- BRNO, PRAHA, OSTRAVA

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu ČR–
Kor fu, letištní taxy a palivový příplatek, transfery, 
trajekty a výlety dle programu na Korfu a v Albánii, 
11× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelích, 
11× snídani, 10× večeři, 4× oběd, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 15 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 900 Kč, pobyto-
vá taxa v hotelu na Korfu, cestovní pojištění Uniqa.

v PORTO PALERMO. Čeká nás oběd 
a koupání.

10. DEN: Volný den ke koupání a odpo-
činku.

11. DEN: Dnes navštívíme historické mís-
to BURINT a budeme se koupat na plá-
ži KSAMI.

12. DEN: Dopoledne volno, odpoledne 
odjezd trajektem na Korfu, transfer na 
letiště a odlet do ČR.

Delfy

Náfplio

1. DEN: Odjezd v poledních hodinách.

2. DEN: Ráno přijedeme na pobřeží, v od-
poledních hodinách se ubytujeme.

3. DEN: Po snídani přijedeme do SOLUNĚ, 
po prohlídce města odjedeme do klášte-
rů METEORY.

4. DEN: Dnes zavítáme do THERMOPYL 
a do věštírny v DELFÁCH. Navštívíme 
klášter OSIOS LOUKÁS. 

5. DEN: Celodenní prohlídka ATÉN, hlav-
ního města Řecka.

6. DEN: Po snídani se vypravíme po 
ATTICKÉM POBŘEŽÍ, kde budeme mít 
příležitost ke koupání, až k Poseidonovu 
chrámu na mysu SOUNION.

7. DEN: Dnes se vydáme do KORINTU 
a uvidíme pozůstatky palácového kom-
plexu v MYKÉNÁCH. Večer se ubytuje-
me ve středisku Tolo.

8. DEN: Dnes uvidíme Kyklopské hradby 
v TÍRYNSU, elegantní NÁFPLIO, na závěr 
velkolepé divadlo v EPIDAURU. 

9. DEN: Po snídani se s řeckými památ-
kami rozloučíme v OLYMPII. Trajektem 

AL

Atény

Delfy

Thermopyly

Meteora

Soluň

Korint

Olympia
Zakynthos

Mykény

VELKÝ OKRUH ŘECKEM 

 A svět starořeckých bájí, malicherných bohů a pohádkové 
místo Evropy

TERMÍN CENA TRASA

01 | 26. 05.–05. 06. 22 690,-
B: pouze Vyškov, 
Olomouc, Prostějov, 
Přerov, D, E, F

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 
leteckou přepravu Zakynthos–Brno/Praha/Ostrava, 
letištní taxy a palivový příplatek, odbavené zava-
zadlo, transfery do hotelu a na letiště na Zakynthu, 
trajekt na Zakynthos, 9× ubytování ve 2lůžkových 
pokojích s přísluš., 9× polopenzi, průvodcovské 
služ by během okruhu, delegátské služby na Zakyn-
thosu.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu – cca 
7 €/osoba/pobyt, vstupy do navštívených objektů – 
doporučená částka cca 80 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 500 Kč, povinní 
místní průvodci v archeologických areálech cca 25 €, 
pobytová taxa v hotelu cca 7 €/os./pobyt,  cestovní 
pojištění Uniqa.

fur

 + polopenze v ceně
 + koupání na ostrově 
Zakynthos

PLUSY zájezdu

 B SOLUŇ – METEORA – THERMOPYLY – DELFY – OSIOS 
LOUKÁS – ATÉNY – ATTICKÉ POBŘEŽÍ – SOUNION – 
KORINT – MYKÉNY – TÍRYNS – NÁFPLIO – EPIDAUROS – 
OLYMPIA – ZAKYNTHOS

odplujeme na ostrov Zakynthos, kde se 
ubytujeme.

10. DEN: Celodenní relaxace a odpoči-
nek u moře.

11. DEN: Transfer na letiště a odlet do ČR.

RUBRIKA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŘECKO, ALBÁNIE
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POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› ŘECKO

Agios Nikolaos

Knossos

1. DEN: Odlet z Brna do Heraklionu, trans-
fer do hotelu, ubytování.

2. DEN: Volný den ke koupání a odpočinku.

3. DEN: Po snídani odjedeme lodí do krét-
ského města IERAPETRA na chráněný 
panenský ostrov CHRISSI nazývaný také 
Oslí ostrov (1 €). Zde nás čeká relaxace, 
koupání a šnorchlování.

4. DEN: Dnes navštívíme nejkrásněj-
ší horské vesničky KRISTA, PRINA, 
KALAMAFKA a ANATOLI, abychom si 
mohli vychutnat tradiční atmosféru řec-
kého venkova a života místních obyvatel.

5. DEN: Volný den k odpočinku a koupání.

6. DEN: Po snídani nejprve navštívíme 
malebnou vesničku LITHINES s typickou 
krétskou architekturou. Poté zamíříme do 
přímořského města SITIA s benátskou 
pevností a významnými archeologickými 
památkami a muzei. Zastavíme se u jed-
noho z nejkrásnějších krétských klášterů, 
MONI TOPLOU (3 €). Náš okruh pak za-
končíme koupáním na proslulé pláži VAI.

7. DEN: Autobusem se dopravíme do le-
toviska Elounda. Loď nás zaveze na ma-
lebný ostrůvek SPINALONGA. Poplujeme 
lodí na poloostrov KOLOTHIA, kde bu-
deme mít čas na koupání a barbeque. 

JIHOVÝCHODNÍ KRÉTA 

 A panenská krása plná romantických zákoutí

fl

PLUSY zájezdu

 + polopenze v ceně
 + více termínů na webových 
stránkách 

 B CHRISSI – KRITSA – ANATOLI – LITHINES – SITIA – MONI 
TOPLOU – VAI – SPINALONgA – KOLOTHIA – AgIOS 
NIKOLAOS – KNOSSOS – HERAKLION

Z Eloundy se autobusem dopravíme do 
AGIOS NIKOLAOS, příjemného lázeň-
ského přístavního městečka ležícího ve 
svahu nad zálivem Mirabello.

8. DEN: Volný den ke koupání a odpočinku.

9. DEN: Volný den k relaxaci a koupání 
u moře. Fakultativně možnost výletu do 
paláce KNOSSOS (15 €) a do nedaleké-
ho HERAKLIONU.

10. DEN: Volný den ke koupání a odpočinku.

11. DEN: Transfer na letiště a odlet do Brna.

Spinalonga

Agios Nikolaos
Knossos

Heraklion

Kritsa

Anatoli

Chrissi

Lithines

Moni Toplou
VaiSitia

TERMÍN CENA TRASA

01 | 10. 06.–20. 06. 25 190,- BRNO, PRAHA, OSTRAVA

02 | 01. 07.–11. 07. 26 990,- BRNO, PRAHA, OSTRAVA

03 | 22. 07.–01. 08. 26 890,- BRNO, PRAHA, OSTRAVA

04 | 12. 08.–22. 08. 26 890,- BRNO, PRAHA, OSTRAVA

05 | 02. 09.–12. 09. 26 190,- BRNO, PRAHA, OSTRAVA

06 | 23. 09.–03. 10. 25 190,- BRNO, PRAHA, OSTRAVA

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu ČR-He-
raklion, letištní taxy a palivový příplatek, transfery 
a výlety dle programu v místě pobytu, 10× ubyto-
vání v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 10× polopenzi (pouze u hotelu), 1× oběd 
(barbecue), služby průvodce, pojištění CK.
PŘÍPLATKY: cestovní pojištění Uniqa, fakulta-
tivní výlet Knossos a Heraklion – 1 390 Kč, dítě do 
12 let – 690 Kč, pobytová taxa, 1lůžkový pokoj – na 
vyžádání.

1. DEN: Odlet z Brna, Prahy, Ostravy na 
Zakynthos, transfer na ubytování, večeře.

2. DEN: Po snídani se nalodíme na loď-
ku a  budeme proplouvat jeskyněmi 
KERI se smaragdovou vodou, navští-
víme panenský a neobydlený ostrůvek 
MARATHONISI s hnízdišti obřích želv. 
Budeme mít možnost zaplavat si v pře-
krásné modré zátoce.

3. DEN: Během dne se můžeme koupat 
v lonském moři nebo relaxovat u bazé-
nu. V pozdním odpoledni nás autobus 
vyveze do vesničky KALITHEA. Vřelému 
domácímu přijetí se dočkáme na rodin-
né bio farmě. Zbytek večera již strávíme 
v elegantním centru hlavního města os-
trova ZAKYNTHOS.

4. DEN: Volný den ke koupání a odpo-
činku.

5. DEN: Po snídani pojedeme malebnou 
krajinou do přístavu Agios Nikolaos, od-
kud přeplujeme na největší z ionských 
ostrovů KEFALONII a celý den budeme 
objevovat krásy tohoto ostrova. Ve večer-
ních hodinách se příjemnou plavbou vrá-
tíme na ubytování.

6. DEN: Volný den ke koupání a odpočin-
ku. Možnost fakultativně (min. 10 osob) 
navštívit starověkou OLYMPII, kolébku 
olympijských her a nejznámější archeo-
logický areál. Návrat na ubytování ve ve-
černích hodinách.

Zakynthos

Kefalonie

ZAKYNTHOS A KEFALONIE 

 A čarokrásné ostrovy v Iónském moři

nfl

 + více termínů na webových 
stránkách

PLUSY zájezdu

 B KERI – MARATHONISI – KALITHEA – ZAKYNTHOS – 
KEFALONIA – OLYMPIA – AgALÁS 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu ČR–Za-
kynthos, letištní taxy a palivový příplatek, transfery, 
trajekty a výlety dle programu v místě pobytu, 7× 
ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelích, 7× 
snídani, služby průvodce, pojištění CK.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 550 Kč/osoba/
noc, pobytová taxa v hotelu na Korfu, cestovní po-
jištění Uniqa.

MarathonísiKeri
Agalas

Kallithea

Kefalonia

OlympiaZakynthos

TERMÍN CENA TRASA

01 | 05. 06.–12. 06. 15 490,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

02 | 19. 06.–26. 06. 16 290,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

03 | 03. 07.–10. 07. 17 290,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

04 | 17. 07.–24. 07. 17 290,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

05 | 07. 08.–14. 08. 17 290,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

06 | 21. 08.–28. 08. 17 290,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

07 | 04. 09.–11. 09. 16 290,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

08 | 18. 09.–25. 09. 15 490,- BRNO/PRAHA/OSTRAVA

7. DEN: Volný den ke koupání. V podve-
černích hodinách zamíříme do vesničky 
AGALÁS s kostelíkem, nejstarší lisov-
nou oleje na ostrově i maličkou umě-
leckou galerii. Zastavíme se u dvanácti 
Androniosových studní a vstoupíme i do 
Damiánovy jeskyně.

8. DEN: Transfer na letiště a odlet do Brna, 
Prahy, Ostravy.

RUBRIKA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŘECKO
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1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Před polednem přijedeme do HRONOVA, 
města spojeného se životem a tvorbou 
Aloise Jiráska. Projdeme se centrem města 
na hlavní náměstí s Jiráskovým divadlem 
a dále k Jiráskovu rodnému domu. Po po-
ledni se přesuneme do malé obce Stárkov, 
zhlédneme MLÝN DŘEVÍČEK s ukázkami 
mlynářského řemesla i spuštěním mlýn-
ského kola. Odpoledne navštívíme ADR-
ŠPAŠSKÉ SKÁLY a čeká nás turistický 
okruh po nejznámějších skalních útva-
rech – nenáročná trasa na cca 3hod. K ve-
čeru odjedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani zavítáme do městeč-
ka POLICE NAD METUJÍ, kde navštívíme 
muzeum stavebnice Merkur. Poté odje-
deme do Teplic nad Metují a projdeme 
se areálem TEPLICKÝCH SKAL, jedním 
z nejkrásnějších skalních útvarů v repub-
lice. Odpoledne navštívíme NÁCHOD. 
Nejdříve se budeme věnovat prohlídce 
náchodského zámku, odkud sestoupí-
me přímo na trhovské náměstí s kostelem 
sv. Vavřince, pranýřem, kašnou i historic-
kými budovami. K večeru nás čeká pro-
hlídka pivovaru Primátor. Večer se vrátíme 
na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme do BROU-
MOVSKÝCH STĚN. Projdeme se po hře-
beni Broumovských skal bohatém na 
zajímavé skalní útvary až k jednomu z nej-
krásnějších panoramat, které se otvírá 
z tzv. Skalního divadla (cca 1 hod). Okolo 
poledne odjedeme do BROUMOVA, kde 

Hronov

Police nad Metují

Teplické skály

Kudowa-Zdroj

Broumov

Adršpašské skály

Náchod

Třebechovice pod Orebem

CZ

PL

ADRŠPAŠSKÉ A TEPLICKÉ SKÁLY
 B HRONOV – MLÝN DŘEVÍČEK – ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY – 

POLICE NAD METUJÍ – LÁZNĚ KUDOWA–ZDROJ – NÁCHOD 
– BROUMOVSKÉ STĚNY – BROUMOV – TEPLICKÉ SKÁLY – 
TŘEBECHOVICE POD OREBEM – JAROMĚŘ

 A nejkrásnější skalní města a něco navíc

TERMÍN CENA TRASA

01 | 23. 07.–26. 07. 4 990,- BRNO

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 3× 
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3× sní-
dani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 800 Kč.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 500 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

f

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program

navštívíme rozsáhlý areál Broumovského 
kláštera. Zde můžeme spatřit i jedinou 
kopii Turínského plátna ve střední Evro-
pě. Odpoledne přejedeme k obci Slavný, 
odkud opět následuje krátká procházka 
k hřebeni Broumovských stěn k unikátním 
skalním útvarům ve tvaru hřibů. K večeru 
přijedeme na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjedeme do polského 
lázeňského městečka KUDOWA-ZDROJ, 
projdeme se lázeňským parkem s množ-
stvím zeleně, květinové výzdoby i zají-
mavými lázeňskými stavbami. Budeme 
mít možnost ochutnávky zdejšího pra-
mene. Po poledni zavítáme do pevnosti 
Josefov v JAROMĚŘI. Poslední zastávkou 
bude v TŘEBECHOVICKÝCH POD ORE-
BEM slavné Muzeum betlémů. Večer ná-
vrat zpět do Brna.

Kudowa-Zdroj

Adršpašské skály

Krušnohoří

Teplice

1. DEN: Ráno odjedeme z Brna do TEPLIC, 
nejstarších lázní v Česku a jedněch z nej-
starších v Evropě, přezdívanými „malá Pa-
říž“. Projdeme se lázeňskými zahradami 
s kašnami a Zámeckým náměstím s mo-
rovým sloupem od Matyáše Bernarda 
Brauna a zastavíme se u radonového 
pramene Pravřídlo. Poté přejedeme do 
Hornické krajiny HORNÍ BLATNÁ &. Na-
učnou stezkou Vlčí jámy, se vydáme po 
stopách horníků, kteří zde dobývali cín. 
K večeru přejedeme na ubytování do BO-
ŽÍHO DARU.

2. DEN: Po snídani odjedeme do Hornické 
krajiny ABERTAMY &, kde se seznámíme 
s historií těžby stříbra a cínu, zastavíme 
se v části zvané Hřebečná s nejslavněj-
ším krušnohorským cínovým dolem Mau-
ritius, kde budeme mít možnost navštívit 
prohlídkovou štolu Kryštof. Dalším naším 
cílem bude JÁCHYMOV & s Muzeem Krá-
lovská mincovna, Radonovou naučnou 
stezkou s unikátními radonovými lázně-
mi a připomínkou těžby uranu. Po pro-
hlídce přejedeme k lanovce, která nás 
vyveze na nevyšší vrchol Krušných hor – 
KLÍNOVEC. Pěšky sejdeme na Boží Dar. 
Vrátíme se na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme do historic-
kého hornického okresního města ANNA-
BERG-BUCHHOLZ &. Procházkou tímto 
historickým městem dojdeme ke Chrámu 
svaté Anny, jednomu z nejvýznamnějších 

Horní Blatná

Jáchymov

Sei�en

Cínovec

Teplice

DuchcovAnnaberg-Bucholz

KRUŠNOHOŘÍ –  
HORNICKÝ REgION 

 B TEPLICE – HORNÍ BLATNÁ – BOŽÍ DAR – ABERTAMY 
– JÁCHYMOV – KLÍNOVEC – ANNABERg–BUCHHOLZ – 
SEIFFEN – FICHTELBERg – DUCHCOV – CÍNOVEC

 A historicky výjimečná krajina na hranicích Saska a ČR

TERMÍN CENA TRASA

01 | 04. 06.–07. 06. 4 590,-

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 3× 
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3× po-
lopenze, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 600 Kč a 20 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 200 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

nf

PLUSY zájezdu

 + polopenze v ceně

BRNO

pozdně gotických halových kostelů v Ně-
mecku. Navštívíme Manufaktur Träume – 
mimořádné zážitkové muzeum lidového 
umění Krušných hor. Poté přejedeme do 
městečka SEIFFEN, centra výroby dře-
věných hraček, ozdob, pyramid a jiných 
dřevěných výrobků s ukázkovými dílnami 
a také se skanzenem. Cestou zpět vyjede-
me na horu FICHTELBERG – nejvyšší horu 
Saska. Odtud se vydáme procházkou na 
Boží Dar a poté se vrátíme na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjedeme na zámek 
DUCHCOV, kde trávil část života slavný 
svůdník, dobrodruh a světoběžník Gia-
como Casanova. Po prohlídce se vydá-
me do horského městečka CÍNOVEC, 
kde navštívíme přírodní památku Cíno-
vecká rašeliniště. Návrat do Brna ve ve-
černích hodinách.

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ČESKÁ REPUBLIKA, NĚMECKO
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Jindřichův Hradec

Zvíkov

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách do TŘEBONĚ. Projdeme se centrem 
města kolem rybníka Svět k Schwarzen-
berské knížecí hrobce. Odpoledne na-
vštívíme ČESKÉ BUDĚJOVICE, čeká nás 
prohlídka historického náměstí a vyhlíd-
ka z Černé věže. Přejedeme do malebné 
vesničky HOLAŠOVICE &. Večer přijede-
me na ubytování.

2. DEN: Po snídani projedeme kouzel-
ným krajem České Kanady na mohutnou 
zříceninu hradu LANDŠTEJN. Čeká nás 
prohlídka románského jádra hradu nebo 
procházky kouzelným okolím. Poté se vrá-
tíme do JINDŘICHOVA HRADCE k pro-
hlídce města. Odpoledne přejedeme na 
romantický zámek na jezeře ČERVENÁ 
LHOTA. Vrátíme na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme do VYŠŠÍ-
HO BRODU, k Vyšebrodskému klášteru. 
Poté se vydáme údolím řeky Vltavy do 
malebné vesničky ROŽMBERK. Čeká nás 
procházka k hornímu hradu s nádhernými 
vyhlídkami na řeku Vltavu. Pokračovat bu-
deme do ČESKÉHO KRUMLOVA &, kte-
rému dominuje rozsáhlý hradní komplex. 
Projdeme se městem a volný čas využije-
me např. k návštěvě některého z mnoha 
muzeí. Prohlídku města zakončíme ná-
vštěvou zámeckého areálu. Večer se vrá-
tíme na ubytování.

Třeboň

Tábor
Orlík

Zvíkov

Český Krumlov

Vyšší Brod

Landštejn

Rožmberk

Jindřichův Hradec

Červená Lhota

České Budějovice

Holašovice

A

JIŽNÍ ČECHY – TURISTICKÁ 
PERLA REPUBLIKY

 B TŘEBOŇ – ČESKÉ BUDĚJOVICE – HOLAŠOVICE – 
LANDŠTEJN – JINDŘICHŮV HRADEC – ČERVENÁ LHOTA 
– ROŽMBERK – ČESKÝ KRUMLOV – VYŠŠÍ BROD – TÁBOR 
– ORLÍK – ZVÍKOV

 A pohádkové hrady a zámky a tajuplná podzemí

TERMÍN CENA TRASA

01 | 06. 08.–09. 08. 4 390,- BRNO

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3× 
sní dani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka 800 Kč.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 200 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

f

PLUSY zájezdu

 + trvale oblíbený zájezd

4. DEN: Ráno se vydáme do města TÁ-
BOR. Zamíříme na centrální náměstí s rad-
nicí, v níž je možno navštívit Husitské 
muzeum nebo se vydat do středověké-
ho podzemí. Vystoupíme na jedinou do-
chovanou věž původního hradu Kotnov 
a dojdeme k poutnímu baroknímu chrá-
mu Klokoty. Odpoledne navštívíme zámek 
ORLÍK. Budeme mít možnost projížďky 
po Vltavě anebo přejedeme autobusem 
až k hradu ZVÍKOV, kde nás čeká prohlíd-
ka. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Trosky

Kost

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách do starobylého JIČÍNA, Rumcajso-
va města. Prohlédneme si centrum města, 
vystoupáme na známou věž nad Valdic-
kou bránou. Procházkou se pak vydáme 
k reprezentativní Valdštejnské lodžii s ba-
rokním letohrádkem Albrechta z Valdštej-
na a parkem s ojedinělými dřevinami. 
Odpoledne navštívíme erozí vytvořené 
skalní město PRACHOVSKÝCH SKAL. 
2,5hodinovou procházkou se vydáme 
k 7 vyhlídkám, pro fyzicky méně zdatné 
turisty je možné absolvovat malý okruh, 
který trvá jen ¾ hodiny a zahrnuje dvě 
nejznámější vyhlídky. K večeru odjede-
me na ubytování.

2. DEN: Po snídani se vydáme k zámku 
HRUBÁ SKÁLA, kde se nám otevřou nád-
herné vyhlídky na celý Český ráj i jeho do-
minantu hrad TROSKY. Hradu dominují 
dvě věže Panna a Baba, na obě věže vy-
stoupíme. Po návratu do TURNOVA se 
podíváme na náměstí Českého ráje, kde 
navštívíme i Galerii Granát. Poté se vrátí-
me na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme do města 
SOBOTKA, kde budeme moci navštívit 
barokní lovecký zámeček HUMPRECHT. 
Projdeme se vesnickou památkovou re-
zervací VESEC U  SOBOTKY s  uni-
kátně dochovaným souborem staveb 
pojizerských roubenek. Okolo poled-
ne odjedeme k hradu KOST, jednomu 

 

Ratibořice

Babiččino údolíKuks

Dětenice

Jičín
Trosky

Hrubá Skála

Prachovské skály

Kost

ČESKÝ RÁJ, KUKS 
A BABIČČINO úDOLÍ

 B JIČÍN – PRACHOVSKÉ SKÁLY – SOBOTKA – HUMPRECHT – 
VESEC U SOBOTKY – TURNOV – HRUBÁ SKÁLA – TROSKY 
– KOST – DĚTENICE – KUKS – RATIBOŘICE – BABIČČINO 
úDOLÍ

 A okouzlení rozmanitostí přírodních krás 

TERMÍN CENA TRASA

01 | 10. 09.–13. 09. 4 390,-

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 3× 
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3× sní-
dani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – doporučená částka 600 Kč.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 200 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

f

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program

BRNO

z nejzachovalejších gotických hradů. Po 
prohlídce hradu přejedeme k zámku DĚ-
TENICE, kde budeme mít možnost pro-
hlídky barokního zámku a zámeckého 
pivovaru. Budeme mít možnost poseze-
ní ve Středověké krčmě. Večer se vrátíme 
na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjedeme do KUKSU, 
kde navštívíme barokní špitál milosrd-
ných bratří s kostelem Nejsvětější Trojice 
a unikátní barokní lékárnou. Po prohlíd-
ce přejedeme do RATIBOŘIC a spatříme 
BABIČČINO ÚDOLÍ. Vydáme se procház-
kou kolem Rudrova mlýna k pomníku Ba-
bičky s vnoučaty, k Bělidlu i k Viktorčinu 
splavu na řece Úpě. Po procházce údo-
lím odjedeme z Ratibořic a večer přije-
deme do Brna.

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ČESKÁ REPUBLIKA
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Loket

Rezervace Soos

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách 
do západních Čech. Po poledni přijde-
me do MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ. Ubytu-
jeme se v hotelu a projdeme se jedněmi 
z nejmalebnějších českých lázní. Nezapo-
meneme se zastavit i u zpívající fontány. 
Procházce můžeme věnovat i večer, kdy 
se jistě vrátíme ke zpívající fontáně, jejíž 
večerní představení bývají doplněna i ba-
revnými světly.

2. DEN: Po snídani se vydáme k barok-
nímu zámku KYNŽVART, po prohlídce 
zámku a jeho okolí odjedeme k návště-
vě FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ. Odpoled-
ne odjedeme do přírodní rezervace SOOS 
s unikátní krajinou rašelinišť a slatinišť 
s vývěry minerálních pramenů a oxidu 
uhličitého. Projdeme si asi 2 km dlouhý 
okruh po lávkách a můstcích, z nichž bu-
deme moci obdivovat místní floru a i pro 
naši zemi málo obvyklou aktivní zemskou 
činnost. Vrátíme se na ubytování.

3. DEN: Po snídani se vydáme do histo-
rického města LOKET. Zdejší hrad byl 
jedním z nejvýznamnějších českých hra-
dů zejména za Karla IV., který tu i často 
pobýval. Projdeme si centrální náměstí 
s krásnými měšťanskými domy a budeme 
moci navštívit i hrad. Poté navštívíme láz-
ně KARLOVY VARY. Procházkou kolem 
říčky Teplá postupně projdeme romantic-
kou Sadovou kolonádu, monumentální 

Karlovy Vary

Loket

Teplá
Mariánské Lázně

Františkovy Lázně

rezervace Soos

Kynžvart
Bečov nad Teplou

ZÁPADNÍ ČECHY – 
LÁZEŇSKÝ TROJúHELNÍK

 B MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – ZÁMEK KYNŽVART – FRANTIŠKOVY 
LÁZNĚ – PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS – LOKET – KARLOVY 
VARY – KLÁŠTER TEPLÁ – BEČOV NAD TEPLOU

 A kolonády, termální prameny a výjimečné šperkařské dílo

TERMÍN CENA TRASA

01 | 16. 07.–19. 07. 4 990,- BRNO

02 | 25. 09–28. 09. 4 990,- BRNO

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
3× ubytování v hotelu v Mariánských Lázních, 3× 
snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lázeňskou taxu (cca 
20 Kč/os./noc), vstupy do navštívených objektů.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 500 Kč, 3× ve-
čeře – 570 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

f f

PLUSY zájezdu

 + možnost koupelí 
a procedur

Mlýnskou kolonádu, dřevěnou Tržní ko-
lonádu i  moderní Vřídelní kolonádu 
s nejznámějším pramenem Vřídlem. Od-
poledne navštívíme muzeum Jana Be-
chera s procházkou historickými sklepy 
i ochutnávkou slavného likéru. Odjede-
me na ubytování kouzelným údolím říč-
ky Teplé.

4. DEN: Po snídani se vydáme do kláš-
tera Teplá. Poté přejedeme do BEČOVA 
NAD TEPLOU, kde bude vrchol našeho 
putování – návštěva barokního zámku, 
ve kterém je vystaven zlacený Relikviář 
sv. Maura. Jedná se o druhou nejcenněj-
ší památku v českých zemích po koru-
novačních klenotech. Příjezd do Brna ve 
večerních hodinách.

Bastei

Drážďany

1. DEN: V ranních hodinách odjezd z Brna. 
Okolo poledne se zastavíme v NOVÉM 
BORU a navštívíme sklárny nebo sklářské 
muzeum. Poté odjedeme do Kamenické-
ho Šenova se známými čedičovými varha-
ny na PÁNSKÉ SKÁLE. Dále přejedeme 
do oblasti Českého Švýcarska a ubytuje-
me se v JETŘICHOVICÍCH, jedné z nej-
půvabnějších vesniček s mnoha typickými 
roubenými a hrázděnými domy. Čeká nás 
procházka oblastí Jetřichovských skal.

2. DEN: Po snídani odjedeme na Mez-
ní louku a pěší procházkou dojdeme do 
vesničky MEZNÁ s nádhernými ukázka-
mi typických lidových staveb Českého 
Švýcarska. Sejdeme do soutěsky říčky Ka-
menice a projdeme si část Tiché soutěsky. 
Cestu si zpestříme plavbou na lodičkách 
a pak opět pěšky dojdeme do vstupní brá-
ny Českého Švýcarska, do HŘENSKA. Bu-
deme mít individuální volno na oběd. Po 
poledni přejedeme ke Třem pramenům 
a podnikneme pěší výstup k PRAVČIC-
KÉ BRÁNĚ. Poté budeme pokračovat 
v pěší procházce a po 6 km chůze lesem 
a okolo skalních masívů se opět vrátíme 
na Mezní Louku. Odjedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani se vydáme ke skalní 
pevnosti KÖNIGSTEIN. Výtahem nebo 
i pěšky se přesuneme na plošinu mohut-
né stolové hory, na níž byl vystaven jeden 
z nejlépe chráněných hradů. Odpoledne 

Nový Bor
Kamenický Šenov

JetřichoviceDěčín

Hřensko Mezná

Drážďany

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO 
S VÝLETEM DO DRÁŽĎAN 

 B NOVÝ BOR – PANSKÁ SKÁLA – JETŘICHOVICE – MEZNÁ 
– HŘENSKO – PRAVČICKÁ BRÁNA – KÖNIgSTEIN – 
DRÁŽĎANY – DĚČÍN – LABSKÉ PÍSKOVCE

 A pískovcové skály, dechberoucí vyhlídky a Florencie na Labi

TERMÍN CENA TRASA

01 | 03. 07.–06. 07. 4 490,- BRNO

02 | 27. 08.–30. 08. 4 490,- BRNO

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
3× ubytování v hotelu, 3× snídani, výlet do Dráž-
ďan, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vyhlídkové plavby 
a  vstu py do navštívených objektů – doporučená 
částka cca 350 Kč a 30€.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 200 Kč, 3× ve-
čeře – 360 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + trvale oblíbený zájezd
 + výlet do Drážďan v ceně

navštívíme DRÁŽĎANY – projdeme se 
po „Balkonu Evropy“, který nám poskyt-
ne nezapomenutelné pohledy na Labe 
s parníkovou flotilou kotvící hned pod te-
rasou i na monumentální stavby Alberti-
na, umělecké akademie a další. Vrcholem 
naší procházky bude komplex Zwinger. 
Budeme mít individuální volno, večer se 
vrátíme na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjedeme do DĚČÍNA 
a projdeme se městem až k zámku na skal-
ním ostrohu nad řekou Labe. Poté přeje-
deme do Hřenska na vyhlídkovou plavbu 
lodí po Labi (dle jízdního řádu plavební 
společnosti a vodního stavu). Odpoled-
ne odjedeme z Hřenska, příjezd do Brna 
ve večerních hodinách.
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Horšovský Týn

Švihov

1. DEN: Ráno odjezd z Brna. Po poledni 
přijedeme do HORŠOVSKÉHO TÝNA, je-
hož dominantou je původně gotický hrad, 
přestavěný na renesanční zámek. Čeká 
nás procházka historickým městským 
jádrem, které je vyhlášeno městskou pa-
mátkovou rezervací. Po prohlídce odjede-
me do jedné z původních chodských obcí 
KLENČÍ POD ČERCHOVEM. Zastavíme 
se u barokního kostela sv. Martina, v jehož 
šlechtické hrobce je pochován Lomikar. 
K večeru odjedeme do nádherné oblasti 
pohraničního Českého lesa na ubytování.

2. DEN: Dnešní den se věnujeme sezná-
mení se životem proslulých Chodů, kteří 
pečlivě vykonávali strážní službu na hra-
nicích. Po zastávce u pomníku J. Š. Baara, 
přejedeme do Capartic, abychom se vyda-
li na pěší procházku po pohraniční Baaro-
vě cestě do Vranova. Odtud přejedeme do 
PIVONĚ a dále do rodiště nejznámějšího 
z Chodů, Jana Sladkého Koziny, do ÚJEZ-
DU U DOMAŽLIC. Vesnice je vyhledávaná 
pro své zajímavé stavby lidové architek-
tury. Po prohlídce vesnice se vydáme na 
blízkou památnou horu Hrádek, na níž 
je dnes socha slavného rodáka. Z Újez-
da budeme pokračovat přes obec TRHA-
NOV s bývalým zámkem (dnes bohužel 
zavřený). Večer se vrátíme na ubytování.

3. DEN: Ráno odjedeme k  nejvyšší-
mu vrcholu Českého lesa, ČERCHOVU 
(1 042 m n. m.). Vystoupáme na Kurzovu 
rozhlednu s krásnými výhledy a po krát-
kém občerstvení budeme sestupovat do 

Domažlice

Švihov

Klenčí pod Čerchovem
Pivoň

Capartice

Horšovský Týn

CHODSKO – KRAJ 
POHÁDKOVÝCH PŘÍBĚHŮ

 B HORŠOVSKÝ TÝN – KLENČÍ POD ČERCHOVEM – PIVOŇ – 
úJEZD U DOMAŽLIC – TRHANOV – ČERCHOV – PEC POD 
ČERCHOVEM – BABYLON – DOMAŽLICE – ŠVIHOV 

 A malebná krajina, dosud živé lidové obyčeje a slavná historie

TERMÍN CENA TRASA

01 | 25. 06.–28. 06. 4 390,- BRNO

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim.autobusem, 
3× ubytování v hotelu, 3× snídaně, služby průvod-
ce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů, cca 350 Kč.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 200 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

f

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program

Pece pod Čerchovem. Zde navštívíme uni-
kátní Dřevorubecké muzeum. Z PECE 
POD ČERCHOVEM budeme pokračo-
vat pěšky do vesnice BABYLON s pěk-
ným rybníkem a koupalištěm, abychom 
se osvěžili po dnešní túře. Vrátíme se na 
ubytování.

4. DEN: Ráno odjedeme do DOMAŽLIC, 
hlavního centra Chodska s množstvím 
cenných památek. Projdeme se městskou 
památkovou rezervací, přes náměstí s na-
kloněnou šikmou věží gotického kostela. 
Odpoledne přejedeme do Švihova k ná-
vštěvě vodního hradu ŠVIHOV, nejza-
chovalejšího a největšího vodního hradu 
v Čechách s unikátním systémem vodních 
příkopů. Po prohlídce odjedeme do Brna, 
návrat ve večerních hodinách.

Praha

Kutná Hora

1. DEN: Ráno odjezd z Brna do KUTNÉ 
HORY. Po krátké zastávce v Sedlci u bý-
valého cisterciáckého kláštera, navštíví-
me unikátní gotický chrám sv. Barbory, 
projdeme se historickým centrem měs-
ta, zhlédneme muzeum stříbra nebo si 
prohlédneme části původního stříbrné-
ho dolu s ukázkami těžby i zpracování 
stříbra. Odpoledne odjedeme do PODĚ-
BRAD, oblíbených českých lázní, kde bu-
deme mít možnost návštěvy zámku nebo 
pěší vycházky po Labské trase k soutoku 
Labe s Cidlinou. Odjedeme na ubytování.

2. DEN: Čeká nás celodenní prohlídka 
hlavního města PRAHY, kterou zahájí-
me u Strahovského kláštera a budeme 
pokračovat k Černínskému paláci a bu-
dově Lorety. Areálem Hradčan se dosta-
neme na Hradčanské náměstí s hradní 
stráží i hlavním vstupem do hradu. Pro-
jdeme kolem sídla prezidenta republiky 
na nádvoří k chrámu sv. Víta a starému 
královskému paláci. Po prohlídce hrad-
ního areálu sejdeme po Nerudově ulici – 
Malou stranou k chrámu sv. Mikuláše na 
Malostranském náměstí. Navštívíme také 
kostel Panny Marie Vítězné s nejslavnější 
pražskou soškou – Pražským Jezulátkem 
a pak budeme pokračovat na Karlův most, 
Staroměstské a Václavské náměstí. Odtud 
přejedeme k Paláci kultury a krátkou pro-
cházkou se dostaneme na Vyšehrad. Ve-
čer se vrátíme na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme do STARÉ 
BOLESLAVI, jednoho z nejvýznamnějších 

Kutná Hora

Český Šternberk

Poděbrady

Stará Boleslav

Kokořín
MělníkŘíp

Praha

Konopiště

PRAHA A OKOLÍ

 A srdce Evropy a klenot země

TERMÍN CENA TRASA

01 | 07. 05.–10. 05. 4 490,- BRNO

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
3× ubytování ve 2–3* hotelu, 3× snídaně, služby 
průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka 700 Kč.
PŘÍPLATKY: cestovní pojištění Uniqa, 1lůžkový 
pokoj – 1 200 Kč.

f

 + trvale oblíbený zájezd

PLUSY zájezdu

 B KUTNÁ HORA – PODĚBRADY – PRAHA – STARÁ BOLESLAV 
– KOKOŘÍN – MĚLNÍK – HORA ŘÍP – KONOPIŠTĚ – ČESKÝ 
ŠTERNBERK

českých poutních míst s bazilikou svaté-
ho Václava připomínající místo, kde byl 
svým bratrem zavražděn, i s kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie. Po prohlídce ko-
lem těchto významných míst se vydáme 
do chráněné přírodní oblasti Kokořínsko. 
Navštívíme pýchu Mělnicka, hrad KOKO-
ŘÍN. Poté zamíříme k dominantě Polabské 
nížiny, k hoře ŘÍP. Vydáme se pěšky k ro-
tundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha, cíli každoroční 
svatojiřské pouti. K večeru přejedeme do 
MĚLNÍKA, po krátké procházce centrem 
města přijedeme na ubytování.

4. DEN: Vydáme se na jeden z nejkrásněj-
ších českých zámků – KONOPIŠTĚ. Po 
prohlídce zámku se projdeme krásným 
zámeckým parkem i Růžovou zahradou. 
Odpoledne odjedeme na ČESKÝ ŠTERN-
BERK, gotický skvost našich hradů. Máme 
možnost návštěvy hradu nebo pobytu 
v nádherné přírodě Posázaví. Ve večer-
ních hodinách návrat do Brna.

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ČESKÁ REPUBLIKA
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ČESKÁ REPUBLIKA, NĚMECKO
Kašperk

Kvilda

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Naší první zastávkou bude klenot jižních 
Čech – starobylé město TÁBOR. Po pro-
hlídce města spojeného s dějinami husic-
tví zamíříme na cestu do RÁBÍ, na největší 
hradní zříceninu v Čechách. Ve večerních 
hodinách přijedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani odjedeme na MOD-
RAVU, podél Roklanského potoka se vy-
dáme k TŘÍJEZERNÍ SLATI a budeme mít 
možnost kratší a delší trasy NP ŠUMA-
VA &. Jde o ukázku typického šumavské-
ho vrchovištního rašeliniště, na kterém se 
vyskytuje mnoho vzácných rostlin. Ná-
sledně přejedeme do ANTÝGLU. Čeká 
nás pěší turistika národním parkem, kte-
rá vede nádherným kaňonem řeky Vydry. 
Podél řeky se dostaneme k TURNEROVĚ 
CHATĚ, zasazené v nejdramatičtější části 
údolí. Přes Čeňkovu pilu se dostaneme až 
k soutoku řeky Vydry a Křemelné, tedy na 
počátek zlatonosné řeky Otavy. Ve večer-
ních hodinách se vrátíme na ubytování.

3. DEN: Po snídani podnikneme výlet 
k PRÁŠILSKÉMU JEZERU a hoře POLE-
DNÍK. Kratší trasa nás povede k Prášilské-
mu jezeru, které je jedním z pěti českých 
šumavských ledovcových jezer. Násled-
ně nás čeká výšlap až na vrchol Polední-
ku, odkud je prý nejkrásnější šumavský 
rozhled. Za příznivého počasí spatříme 
jak českou, tak i německou část Šumavy. 

KRÁSNÁ ZÁKOUTÍ ŠUMAVY

 B TÁBOR – RÁBÍ – MODRAVA – NP ŠUMAVA – TŘÍJEZERNÍ 
SLAŤ – ANTÝgL – TURNEROVA CHATA – PRÁŠILSKÉ 
JEZERO – POLEDNÍK – PUSTÝ HRÁDEK – KAŠPERSKÉ HORY 
– KAŠPERK

 A putování naším největším národním parkem –  
nejen po stopách policie Modrava

PLUSY zájezdu

 + polopenze v ceně
 + trvale oblíbený zájezd

Poté se budeme moci ve výběhu u Prášil-
ského potoka pozdravit s pravými ame-
rickými bizony! Vrátíme se na ubytování.

4. DEN: V ranních hodinách odjedeme do 
KAŠPERSKÝCH HOR. Po cestě se zastaví-
me na zřícenině PUSTÝ HRÁDEK, ze kte-
ré je pěkný výhled na okolní krajinu. Na 
náměstí v Kašperských Horách s radnicí 
a kostelem sv. Markéty uvidíme seriálo-
vou policejní stanici a kašperskou radni-
ci. Po prohlídce města zamíříme na hrad 
KAŠPERK. Se svou nadmořskou výškou 
886 m představuje nejvýše položený krá-
lovský hrad v Čechách. V pozdních odpo-
ledních hodinách se vydáme na cestu, 
příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Tábor

Rabí

Pustý Hrádek
Kašperské Hory

Turnerova chata
Antýgl
Modrava

Prášily

Poledník

Národní park Šumava

A

D

TERMÍN CENA TRASA

01 | 03. 07.–06. 07. 4 790,- A

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 
3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 190 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

Modrava

Špičák

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Nejprve navštívíme malebné městečko 
SUŠICE, známé výrobou sirek. Po pro-
hlídce města se vydáme do ANÍNA, kde si 
prohlédneme poslední sklárny a brusírny, 
kterou jsou na Šumavě dosud v provozu. 
Následně přejedeme do ANTÝGLU. Čeká 
nás pěší turistika národním parkem, která 
vede kaňonem řeky Vydry. Podél řeky se 
dostaneme k TURNEROVĚ CHATĚ. Přes 
Čeňkovu pilu se dostaneme až k soutoku 
řeky Vydry a Křemelné, tedy na počátek 
zlatonosné řeky Otavy. Ve večerních ho-
dinách přijedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani se vydáme ke STEZ-
CE V KORUNÁCH STROMŮ v Národním 
parku Bavorský les. Po téměř celé délce 
stezky na nás čekají snové výhledy a z nej-
vyššího bodu dohlédneme až na severní 
hřeben Alp. Zavítáme také na VELKÝ JA-
VOR, nejvyšší horu horského masivu na 
pomezí Čech a Bavorska, která je nazývá-
na „Král Bavorského lesa“. Před odjezdem 
na ubytování si ještě nakoupíme v bezcel-
ní zóně na hranicích u ŽELEZNÉ RUDY.

3. DEN: Ráno podnikneme výlet k zázračné 
HAUSWALDSKÉ KAPLI, které se přezdívá 
„malé šumavské Lurdy“. Následně odjede-
me na MODRAVU, vydáme se k TŘÍJE-
ZERNÍ SLATI. Odpoledne nás čeká výjezd 

Sušice

Prachatice

Schwarzenbergský
kanál

Annín

Baumwipfelpfad

Turnerova chata
Antýgl

Modrava

Velký Javor

Špičák

TO NEJLEPŠÍ ZE ŠUMAVY 

 B SUŠICE – ANÍN – ANTÝgL – TURNEROVA CHATA – STEZKA 
V KORUNÁCH STROMŮ – VELKÝ JAVOR – ŽELEZNÁ RUDA 
– HAUSWALDSKÁ KAPLE – MODRAVA – TŘÍJEZERNÍ SLAŤ 
– ŠPIČÁK – ČERTOVO JEZERO – SCHWARZENBERSKÝ 
PLAVEBNÍ KANÁL – PLEŠNÉ JEZERO – PRACHATICE

 A malebná horská městečka, báječné vyhlídky a nevídané 
technické památky

TERMÍN CENA TRASA

01 | 25. 09.–28. 09. 4 790,- A

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3× 
polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 190 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program
 + polopenze v ceně

na ŠPIČÁK, jeden z nejznámějších šu-
mavských vrcholů, který je dostupný se-
dačkovou lanovkou. Budeme také moci 
podniknout procházku k pověstmi opře-
denému ČERTOVU JEZERU. Po procház-
ce odjedeme zpět na ubytování.

4. DEN: Po snídani se vydáme k mimořádné-
mu vodnímu dílu – na SCHWARZENBER-
SKÝ PLAVEBNÍ KANÁL. Dále podnikneme 
výstup k PLEŠNÉMU JEZERU, které se roz-
kládá na svahu hory Plechý, nejvyšší hory 
české části Šumavy. Odpoledne navštívíme 
město PRACHATICE, které patří k nejlépe 
dochovalým městským komplexům u nás. 
Po prohlídce se vydáme na cestu zpět, ná-
vrat do Brna ve večerních hodinách.

t
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ČESKÁ REPUBLIKA, NĚMECKO
Ještěd

Safírový potok

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Nejprve se vydáme do Muzea vý-
roby dřevěných hraček v JIŘETÍNĚ POD 
BUKOVOU, abychom se podívali na to, 
jak se pod šikovnýma rukama pracovní-
ků továrny s více jak stoletou tradicí rodí 
proslulé večerníčkové postavy. Zavítáme 
také do podhorské vesničky PŘÍCHOVI-
CE, kde se nachází rozhledna Maják Járy 
Cimrmana a Muzeum Cimrmanovy doby. 
Poté přijedeme na JIZERKU, do cent-
ra národní přírodní rezervace Jizerských 
hor. Čeká nás výlet po naučné stezce, kte-
rá prochází přes nejvyšší čedičový vrchol 
ve střední Evropě BUKOVEC a pokračuje 
po evropsky unikátních rašeliništích Jize-
ry a Jizerky. Největším klenotem rašelini-
ště je SAFÍROVÝ POTOK, safíry, které se 
tu kdysi rýžovaly, patřily prý k nekrásněj-
ším v Evropě. Po procházce touto podma-
nivou krajinou přijedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani odjedeme k dominan-
tě libereckého kraje – hoře JEŠTĚD, kte-
rá se pne do výšky 1 012 m n. m. Visutou 
lanovkou vyjedeme na vrchol a navštíví-
me budovu vysílače s horským hotelem 
a restaurací, která patří k ozdobám čes-
ké architektury. Poté zavítáme na unikátní 
zříceninu hradu VRANOV-PANTHEON, 
která se tyčí na strmém útesu nad řekou 
Jizerou a jde o největší a nejdelší skalní 
hrad v Čechách. Po prohlídce odjedeme 
do města SVIJANY, kde navštívíme jeden 
z našich nejznámějších pivovarů. Po ex-
kurzi se vrátíme na ubytování.

Safírový potok Jizerka
Jiřetín pod Bukovou

Vranov-Pantheon

Liberec
Ještěd

Sychrov
Svijany

PL

TAJE LIBERECKÉHO KRAJE

 A Severní Čechy, jak je vidí málokdo…

TERMÍN CENA TRASA

01 | 04. 07.–06. 07. 3 690,- A, E, E1

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 2× 
polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 790 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

t

 + atraktivní program
 + polopenze v ceně

PLUSY zájezdu

 B SYCHROV – LIBEREC – JIŘETÍN POD BUKOVOU – JIZERKY 
– BUKOVEC – JEŠTĚD – SVIJANY – PŘÍCHOVICE – VRANOV 
PANTHEON – SAFÍROVÝ POTOK

3. DEN: Po snídaní odejdeme do LIBER-
CE, kde se společně projdeme centrem 
města, které se v posledních letech stalo 
cílem zahraničních filmových štábů. Uča-
ruje nám budova liberecké radnice s 65 m 
vysokou radniční věží, ze které se otvírá 
krásný pohled na celý Liberec. Individu-
ální volno budeme moci strávit v Centru 
Babylon s širokými možnostmi aktivního 
vyžití – Aquapark, I Qpark, Lunapark nebo 
zavítáme do vyhlášené Botanické zahrady 
s exotickou květenou. Po cestě zpět zaví-
táme na zámek SYCHROV, který je spojo-
ván se skladatelem Antonínem Dvořákem 
a patří k nejvýznamnějším stavbám ro-
mantické novogotiky u nás. Na zámku se 
natáčely známé pohádky jako např. Zlato-
vláska či Nesmrtelná teta. Návrat do Brna 
ve večerních hodinách.

1. DEN: Ráno odjedeme z Brna, po poled-
ni příjedeme do NEPOMUKU, města zná-
mého jako rodiště sv. Jana Nepomuckého. 
Nejvýznamnější památkou je barokní kos-
tel sv. Jana Nepomuckého vystavěný na 
místě rodiště tohoto nejslavnějšího české-
ho světce. Po prohlídce města přejedeme 
do PLZNĚ, kde se vydáme do pivovaru 
Pilsner Urquell k návštěvě míst, kde se 
zrodilo proslulé pivo (degustace). Exkurzi 
završíme posezením v pivovarské restau-
raci Na Spilce. Odjedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani se vydáme do VEL-
HARTIC, kde navštívíme hrad a zámek 
pánů z Velhartic. Autobusem se přesune-
me do šumavské obce SRNÍ a navštívíme 
centrum věnované šelmám žijícím v této 
oblasti. Projdeme se po visuté lávce nad 
vlčím výběhem o rozloze cca 3 ha nebo 
naučným okruhem, který nás seznámí se 
stopami šelem vyskytujících se na Šuma-
vě. Poté přejedeme k bývalému královské-
mu dvorci ANTÝGL, který se rozprostírá 
u říčky Vydry. Podél Hamerského potoka 
se vydáme na Horskou Kvildu, nejchlad-
nější místo naší země, kde se občerstvíme. 
Večer se vrátíme na ubytování.

3. DEN: Po snídani se projdeme historic-
kým centrem Plzně na Náměstí Republiky 
s renesanční radnicí, Mariánským slou-
pem a katedrálou Svatého Bartoloměje. 
Podíváme se i na exteriéry Velké Synago-
gy. Poté přejedeme do NORIMBERKU. 

PLZEŇSKÝM KRAJEM  
S VÝLETEM DO NORIMBERKA

 A kraj plný českých nej s příchutí chmele

TERMÍN CENA TRASA

01 | 18. 06–21. 06. 4 790,- BRNO

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 3× 
uby tování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3× 
sní dani, výlet do Norimberka, služby průvodce, po-
jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 500 Kč + 10 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 200 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + atraktivní program
 + výlet do Norimberka 
v ceně

PLUSY zájezdu

 B NEPOMUK – PLZEŇ – VELHARTICE – SRNÍ – ANTÝgL – 
HORSKÁ KVILDA – NORIMBERK – PLASY – TOČNÍK

Zde se projdeme malebným Starým měs-
tem s impozantními brannými hradbami. 
Během procházky si prohlédneme kostel 
Panny Marie s orlojem, 19 m vysokou go-
tickou kašnu, Starou radnici, kostel sv. Se-
balda, hrázděný Dürerův dům s muzeem 
a vystoupáme k Císařskému hradu. Večer 
odjedeme na ubytování.

4. DEN: Po snídani zavítáme do klášte-
ra Plasy, prvního panovnického cister-
ciáckého kláštera v Čechách. Jedná se 
rozsáhlý komplex, který po staletí tvořil 
dominantu krajiny severně od Plzně. Po 
prohlídce kláštera se již přesuneme do 
Středočeského kraje a vydáme se ke zří-
cenině hradu TOČNÍK – sídelnímu hradu 
krále Václava IV. Po jeho prohlídce se vy-
dáme na cestu domů. Návrat do Brna ve 
večerních hodinách.

f

Norimberk

Plzeň

PlzeňKladruby

Norimberk Nepomuk

Velhartice
Annín
Srní

Horská Kvilda

Hrad Točník
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Větrný mlýn Rotterdam

1. DEN: Odjezd z Brna v podvečerních 
hodinách.

2. DEN: Ráno navštívíme největší květino-
vou burzu v AALSMEERU, jež si vydobyl 
renomé nejvýznamnějšího nizozemské-
ho střediska pěstování květin. Dále nás 
čeká celodenní prohlídka korunovační-
ho města Nizozemska AMSTERDAMU &, 
moderního, ale zároveň i romantického 
města plného tichých zákoutí, kanálů, 
měšťanských domů a květinových trhů. 
Půvabné fasády domů, prodavači tulipá-
nů, pouliční hudebníci a šplouchání vody 
vytvářejí osobitou atmosféru, která osloví 

srdce každého turisty. Nejprve se sezná-
míme s Amsterdamem projížďkou po 
grachtech, které městu dodávají neopa-
kovatelnou atmosféru. Kanály ze 17. stole-
tí kolem dokola obepínají centrum města. 
Poté se vydáme za památkami a typic-
kými amsterdamským životem po souši. 
Navštívíme místní trhy i sýrové prodejny. 
Uvidíme Královský palác, náměstí Dam 
a Nový kostel. Absolvujeme i malou pro-
cházku čtvrtí červených luceren, která se 
nachází v bezprostřední blízkosti centra 
a je zcela bezpečná. Ve večerních hodi-
nách odjedeme na ubytování.

3. DEN:Po snídani zavítáme do tradičního 
alkmaarského sýrového trhu na náměs-
tí Waagplein v ALKMAARU, kde dodnes 
fungují staré sýrařské cechy. Zažijeme zce-
la jedinečný zážitek, sýr se tady prodává 
jako za starých časů! 30 000 kg Goudy, 
Edamu a Leidenu v podobě velkých na-
voskovaných kol, nosiči v pestrobarev-
ných čapkách, dřevené povozy, tyto trhy 
mají nenapodobitelné kouzlo. Shlédneme 
i turistické srdce kraje – půvabný obydle-
ný skanzen s dřevěnými domy a větrnými 

mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou vý-
roby dřeváků. Následně se přesuneme 
do ROTTERDAMU, druhého největšího 
města v Nizozemí a největšího přístavu 
Evropy. Město je plné různých zajíma-
vostí, zejména architektonických. Nevy-
necháme jednu z jeho nejviditelnějších 
atrakcí – věž Euromast ve tvaru lodního 
stěžně s úchvatným výhledem na město. 
Spatříme futuristickou stavbu Erasmův 
most, kterému se pro jeho výrazný tvar 
přezdívá „labuť“. K siluetě „nizozemské-
ho Manhattanu“ neodmyslitelně patří 
i Het Witte Huis, tedy Bílý dům, který jako 
jeden z mála přežil bombardování bě-
hem druhé světové války. Jeho historie 
sahá až do roku 1898, kdy se tato secesní 
stavba, vysoká 45 m, proslavila jako první 
mrakodrap v Evropě. K architektonickým 
skvostům města se dále řadí soubor bu-
dov Kijk Kubus, jedná se o obytné domy, 
které místní nenazvou jinak než Paalwo-
ningen, tedy bydlení na sloupech. Stejný 
autor navrhl i vedle stojící Het Potlood ve 
tvaru tužky. Ve večerních hodinách se vrá-
tíme na ubytování.

4. DEN: Celý dnešní den strávíme ve svě-
tově proslulém, největším a nejslavnějším 
květinovém parku Holandska KEUKEN-
HOFU, kterému se právem přezdívá 
„zahrady Evropy“. Každoročně v parku 
u městečka Lisse mezi Haagem a Amster-
damem vykvete sedm milionů tulipánů, 
narcisů a hyacintů. Není tedy divu, že se 
sem zahrádkáři a milovníci květin hrnou 
doslova z celého světa. Naštěstí má park 
rozlohu 32 hektarů, takže zde vždy něja-
ké tiché zákoutí k odpočinku nalezneme. 
V dubnu je vše v plném květu a koná se 
zde i bohatý doprovodný program (aran-
žování, výstavy, atrakce pro nejmenší). Ke-
ukenhof nabízí 15 km chodníků a každý 
náš krok nabídne pastvu pro oči. Keuken-
hof je plný květin a vůní, díky kterým se 

HOLANDSKO PLNÉ BAREV A KVĚTŮ 
 B AALSMEER – ALKMAAR – ZAANSE SCHANS – AMSTERDAM – ROTTERDAM – PARK KEUKENHOF – KVĚTINOVÉ KORZO

 A za fantastickou květinovou slavností v zemi věhlasných malířských mistrů, větrných mlýnů, za vůní lahodných sýrů a duhovou 
krásou rozkvetlých tulipánů

PLUSY zájezdu
 + ubytování na jednom 
místě

 + květinové korzo – 
mimořádný zážitek

 + velkolepý park Keukenhof 

Alkmaar

Aalsmeer

Amsterdam
Zaanse Schans

park Keukenhof

Rotterdam

TERMÍN CENA TRASA

01 | 22. 04.–26. 04. 6 990,- A, B, C, D, E1, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích 
s  příslušenstvím, 2× snídaně, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – doporučená částka 70 €, pobytovou 
taxu, projížďka po grachtech 16 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – na vyžádání, ces-
tovní pojištění Uniqa.

zde příjemně relaxuje. Kromě přírodních 
krás můžeme obdivovat i zdejší fontány 
či holandský zahradní nábytek. Kouzlo 
parku spočívá i v dobově oblečených li-
dech, které zde můžeme spatřit. Kdyby 
nás při návštěvě parku zastihlo nepří-
jemné počasí, budeme se kochat dvace-
ti interiérovými květinovými výstavami, 
z nichž nejznámější jsou zaměřeny na li-
lie a orchideje. Během dne kolem parku 
projede světově proslulé KVĚTINOVÉ 
KORZO – přehlídka alegorických vozů 
vytvořených pouze z květin, na které zde 
čekají davy příznivců tohoto neopakova-
telného díla. V podvečerních hodinách 
odjedeme do ČR.

5. DEN: Do Brna přijedeme v odpoled-
ních hodinách.
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Amsterdam

Keukenhof

RUBRIKA
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› BENELUX

 23 Kompletní nabídka na www.travelclubck.cz

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

BENELUX
Bruggy

Hallerbos

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních hodi-
nách. Noční přejezd Německem.

2. DEN: Dnes nás čeká celodenní prohlíd-
ka města BRUGGY &. Společně shléd-
neme ty nejznámější pamětihodnosti 
města a jelikož je Belgie čokoládovou 
velmocí, během odpoledne zavítáme 
do Muzea čokolády, kde nás čeká pře-
hlídka výroby pralinek a čokolády včet-
ně ochutnávky. Dále můžeme navštívit 
Muzeum Hranolek či pivovar De Halve 
Maan. V podvečerních hodinách si ne-
necháme ujít plavbu na člunech po hus-
té síti vodních kanálů. Poté odejdeme 
na ubytování.

3. DEN: Po snídani se vydáme do OOS-
TENDE, přístavního a lázeňského města, 
kde svou dovolenou často trávili belgič-
tí králové. V okolí nalezneme také pev-
nost FORT NAPOLEON, kterou nechal 
vybudovat Napoleon v roce 1811, kdy 
jím byla Belgie anektována. Odpoledne 
nás čeká prohlídka GENTU – bašty piva. 
Ve středověku město patřilo k nejbohat-
ším městům Evropy a pro svou krásu bylo 
srovnáváno dokonce s Paříží. Dnes v něm 
najdeme nejvíce chráněných historických 

Bruggy

Gent

Brusel

Hallerbos

Oostende

B

F

ZA VŮNÍ PRALINEK A CHUTÍ PIVA 
DO BELgIE

 A ryzí srdce Evropy – malebná vlámská města a přírodní 
půvaby, které berou dech

TERMÍN CENA TRASA

01 | 09. 04.–13. 04. 6 290,- A, B, C, D, E1, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2× 
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří slu-
šenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy do 
navštívených objektů – doporučená částka cca 80 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

n

 + romantická plavba 
labyrintem kanálů 
v Bruggách

 + ochutnávka belgických 
specialit

PLUSY zájezdu

 B BRUggY – OOESTENDE – gENT– FORT NAPOLEON – 
HALLERBOS – BRUSEL – MINI EUROPE

památek v celé Belgi. Po prohlídce odje-
deme na ubytování.

4. DEN: Po snídani se vydáme do hlav-
ního města Belgie. Po cestě se zastaví-
me na mystickém místě zvaném Modrý 
les – HALLERBOS, kde v dubnu rozkve-
tou tisíce divokých hyacintů. Po této ne-
všední podívané budeme až do večerního 
odjezdu v BRUSELU & obdivovat zdej-
ší zajímavosti. Nadto je Brusel rájem pro 
milovníky nákupů a máme i možnost ná-
vštěvy MINI EUROPE – zábavního parku 
s modely více než 350 evropských pa-
mátek. V nočních hodinách se vydáme 
na cestu do ČR.

5. den: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
V podvečer se zastavíme v nejstarším ně-
meckém městě TREVÍR &.

2. DEN: Ráno se vydáme na cestu do 
Lucemburska, kde si prohlédneme LU-
CEMBURK &. Odtud budeme pokračo-
vat do Belgie. Zastavíme u památníku 
bitvy u Waterloo.

3. DEN: Po snídani se budeme věnovat 
prohlídce BRUSELU.

4. DEN: Po snídani se v BRUGGÁCH se-
známíme s jádrem města během okruž-
ní plavby po kanálech. Pozdní odpoledne 
strávíme v ANTVERPÁCH.

5. DEN: Při prohlídce holandského 
ROTTERDAMU  nevynecháme věž 
Euromast. V historickém DELFTU na-
hlédneme pod pokličku tradiční výro-
by delfské fajánse. Poté se vypravíme 
do DEN HAAGU a seznámíme se také 
s Binnenhofem.

6. DEN: Po snídani navštívíme v AAL-
SMEERU největší květinovou burzu na 
světě. Dále se vypravíme do ALKMAA-
RU na sýrové trhy. Projedeme se ves-
ničkou VOLENDAM a zůstane-li nám 
dostatek času, zastavíme se také v NA-
ARDENU.

ZEMĚMI BENELUXU    

 A země plné květin, delikates, větrných mlýnů a malých 
městeček s kouzelnými zákoutími

 + cesta TAM bez nočního 
přejezdu

PLUSY zájezdu

 B TREVÍR – LUCEMBURK – WATERLOO – BRUSEL – BRUggY 
– ANTVERPY – ROTTERDAM – DELFT – DEN HAAg 
– AALSMEER – ALKMAAR – VOLENDAM – NAARDEN – 
ZAANSE SCHANS – AMSTERDAM

7. DEN: Po snídani zavítáme do skanze-
nu holandské vesnice ZAANSE SCHANS 
(dřevěné domky a větrné mlýny ve stylu 
17.–18. století) a zbývající část dne vě-
nujeme návštěvě hlavního města AM-
STERDAMU &. V podvečer se vydáme 
zpět do ČR.

8. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

f

Amsterdam
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TERMÍN CENA TRASA

01 | 09. 08.–16. 08. 13 990,-
B: pouze Olomouc, 
Přerov, Prostějov, 
Vyškov, D, E, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
6× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 6× snídani, služby průvodce, po-
jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 80–120 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 900 Kč, 5× ve-
čeře – 3 790 Kč, cestovní pojištění Uniqa.



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› FRANCIE

24 Kompletní nabídka na www.travelclubck.cz

Mont Saint Michel

Rouen Normandie

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Přes Německo se dostaneme do 
Francie, kde se ubytujeme v hotelu v oko-
lí Remeše.

2. DEN: Den začneme prohlídkou v kraji 
Champagne – v REMEŠI, v jednom z his-
toricky nejvýznamnějších francouzských 
měst, které střeží jedinečný kulturní od-
kaz v podobě monumentální gotické 
katedrály Notre-Dame &. S výrobou 
šampaňského se seznámíme v jednom 
z  vinařských podniků. Součástí pro-
hlídky bude samozřejmě i ochutnávka 
a možnost nákupu. Oblastí nejkrvavěj-
ších bojišť 1. sv. války na řece Sommě se 
přesuneme do starobylého města AMI-
ENS &, kde navštívíme další, neméně 
známou katedrálu. Poté, co se ubytuje-
me v hotelu v ROUENU, připomeneme 
si krutý konec Johanky z Arku procház-
kou večerním starým městem s hrázdě-
nými domy a katedrálou Notre-Dame, 
známou z Monetových obrazů. Město 
vystavěné na řece Seině je hlavním měs-
tem Normandského vévodství a často 
se mu přezdívá Hamburg Západu. Toto 
okouzlující město se pyšní krásně zre-
konstruovaným starým jádrem a pro-
cházka jeho klikatými úzkými uličkami 
je jedinečným zážitkem.

3. DEN: Dopoledne strávíme na břehu 
Lamanšského průlivu v lázeňském městě 

ÉTRETAT na Alabastrovém pobřeží fran-
couzské Normandie. Město proslavily kří-
dové útesy lemující oblázkovou pláž na 
pobřeží kanálu La Manche. Malíři, zvláště 
impresionisté, si oblíbili levý útes Falaise 
d’Aval, který spisovateli Guy de Maupa-
ssantovi připomínal slona namáčejícího 
si chobot v moři. Budeme mít dostatek 
času nejen k obdivování bizarních skal-
ních útesů, ale i ke koupání na oblázkové 
pláži (v případě vhodného počasí). Přes 
kdysi slavný korzárský přístav Le Havre, 
největší lanový most Pont du Normandie 
a půvabný opevněný přístav Honfleur, při-
jedeme do ARROMANCHES. Okolní pí-
sečné pláže se staly ke konci 2. sv. války 
dějištěm vylodění spojeneckých vojsk. 
Události spojené s krvavými boji si oži-
víme v působivém muzeu (dokument 
v češtině). Večer se ubytujeme v hotelu 
v okolí města St. Lo.

4. DEN: Na pomezí Normandie a Breta-
ně nás přivítá unikátní románsko-gotický 
klášter, magický MONT ST. MICHEL &. 
Hrdě se tyčí na žulovém útesu za přílivu 
obklopený mořem, za odlivu nedozír-
nými písčinami. Keltové věřili, že na os-
trov Mont Saint Michel odcházejí duše 
zemřelých. Mont Saint Michel je pova-
žovaný za jeden z divů západního světa 
a patří k nejnavštěvovanějších památ-
kám ve Francii. Již v Bretani navštívíme 
slavný přístav SAINT MALO, místo věč-
ného odpočinku spisovatele Chateaub-
rianda. Saint-Malo bylo po staletí známé 
jako korzárské město. Ze svých zisků si 
piráti pak stavěli uvnitř hradeb honosné 
domy. Po procházce po mohutných měst-
ských hradbách nám jistě přijde vhod 
osvěžení ve vodách průlivu (v případě 
vhodného počasí). Cestou do vnitroze-
mí ochutnáme ústřice ve městě CAN-
CALE. V podvečer si prohlédneme další 

velkolepé opevněné město a hrad FOU-
GÉRES. Ubytujeme se v hotelu.

5. DEN: Dnešní den zahájíme návštěvou 
dalšího opevněného středověkého města 
VITRÉ. Zdánlivě divoké město obklopují 
pečlivě střižené okrasné ploty a další živá 
flóra, která vynesla městu několik oceně-
ní. Květinové město se pyšní jedním z prv-
ních ekologických parků ve Francii, jenž 
leží přímo ve středu města. Kolem hlavní-
ho města Bretaně Rennes se přesuneme 
dále na POBŘEŽÍ RŮŽOVÉ ŽULY táh-
noucí se od střediska PERROS-GUIREC. 
Tato část Bretaně je známá nejen díky bi-
zarním růžovým skalním útesům, ale také 
pro své kouzelné pláže, které využijeme 
ke krátkému koupání a relaxaci. Cestou na 
ubytování se zastavíme ve vesnici GUIMI-
LIAU. Tato i další okolní venkovské osa-
dy se pyšní naprosto unikátními farními 
dvory s kalváriemi, zdobenými desítkami 
biblických postav.

6. DEN: Nejzápadnějším místem bre-
taňského poloostrova je velice drama-
ticky vyhlížející mys POINTE DU RAZ, 
úzký výběžek mysu Cap Sizun pyšnící 
se rozervanými skálami a bouřícím mo-
řem. Občerstvíme se v místní restaura-
ci a po krátké procházce přejedeme do 
žulovými hradbami obehnaného rybář-
ského přístavu CONCARNEAU. Mimo 
příklady typické bretaňské architektury 
nám také nabídne množství restaurací, 
kde můžeme ochutnat některou z bre-
taňských specialit. Vrcholem dnešního 
dne bude návštěva největšího naleziš-
tě pravěkých památek na světě – CAR-
NAC. Tisíce zdejších menhirů různých 
velikostí jsou jednou z největších zá-
had světové archeologie. Byly vztyčeny 
asi před 6 000 lety, jsou tedy ještě starší 
než pyramidy v Gíze a o jejich původu 

TAJUPLNÁ BRETAŇ A DRSNÁ KRÁSA NORMANDIE
 B REMEŠ – AMIENS – ROUEN – ÉTRETAT – ARROMANCHES – MT. ST. MICHEL – ST. MALO – CANCALE – FOUgÉRES – VITRÉ – 

POBŘEŽÍ RŮŽOVÉ ŽULY – PERROS gUIREC – gUIMILIAU – POINTE DU RAZ – CONCARNEAU – CARNAC – VANNES – MNIŠÍ OSTROV

 A kraj plný legend, mystických kamenných mohyl, pirátských přístavů, osamělých majáků a opojného Calvadosu

se neustále vedou vášnivé debaty. Po 
prohlídce Carnacu odjedeme na uby-
tování do hotelu.

7. DEN: Náš program zakončíme ve městě 
VANNES na břehu hlubokého zálivu Mor-
bihan. Záliv posetý desítkami malých os-
trůvků tu vytváří naprosto fantastickou 
iluzi plovoucí pevniny. Město Vannes nám 
jistě učaruje svým romantickým starým 
městem, ale poslouží nám také jako zá-
kladna k lodnímu výletu na MNIŠÍ OST-
ROV, kde se můžeme procházet, koupat 
nebo jinak relaxovat až do večerního od-
jezdu. Pobyt v Bretani by nebyl možný 
bez návštěvy některé z mnoha creperií, 
kde ochutnáme typické palačinky rozto-
divných chutí, sladké i slané.

8. DEN: Příjezd do Brna v podvečerních 
hodinách.
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TERMÍN CENA TRASA

01 | 07. 08.–14. 08. 14 490,- A, B, C, D, E, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
6× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 6× snídani, služby průvodce, po-
jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, lodní 
plavby a vstupy do navštívených objektů – doporu-
čená částka cca 80 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 990 Kč, 5× ve-
čeře (2.–6. den) – 3 290 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + trvale oblíbený zájezd

 + možnost koupání 
 + cesta TAM bez nočního 
přejezdu

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

FRANCIE



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› FRANCIE

 25 Kompletní nabídka na www.travelclubck.cz

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách. Čeká nás noční přejezd přes Ně-
mecko do Francie.

2. DEN: Náš program zahájíme ve městě 
VERDUN. 21. února 1916 se v prostoru 
kolem tohoto starobylého města začala 
odehrávat jedna z nejstrašnějších bitev 
první světové války. Nejukrutnější boj, 
jaký v dosavadní historii neměl obdoby, 
si nakonec vyžádal bez mála milion mrt-
vých, které ještě doplnily statisíce těžce ra-
něných a natrvalo zmrzačených. Vesnice 
kolem Verdunu přestaly existovat a louky 
a lesy se proměnily v mrtvou krajinu. Něm-
cům se však záměr nezdařil. Ony události 
si připomeneme v pevnosti Vaux, Dou-
aumontské kostnici, na válečném hřbito-
vě, u Bajonetového zákopu a Rodinova 
památníku. Severně od Verdunu si pro-
hlédneme pevnost FORT DE FERMONT, 
kdysi náležící do důmyslného systému 
Maginotovy linie. Přesto, že její nadzemní 
část je naprosto nenápadná, její podzemí 

je tvořeno 6 km chodeb s výtahy a elek-
trárničkami. Pevnost se stala místem na-
táčení filmu Purpurové řeky. U belgických 
hranic dnes ještě uvidíme majestátní stav-
bu zámku SEDAN. Pro svou strategickou 
polohu byl natolik opevněn, že některé 
jeho bašty čítají úctyhodných sedm pa-
ter. Večer se ubytujeme v hotelu.

3. DEN: Dnešní den věnujeme prohlídce 
dalších krvavých bojišť I. světové války, 
které jsou označovány jako tzv. zákopo-
vá válka. Nedaleko města Albert nám prů-
běh bojů na řece Sommě přiblíží park 
BEAUMONT-HAMEL, kde se mimo roz-
sáhlý hřbitov zachovala část zákopů 
a bunkrů. Město ARRAS se ocitlo přímo 
na frontové linii. Z toho důvodu bylo prak-
ticky zcela zničeno. Veřejně přístupná je 
ve skále vytesaná podzemní chodba, kte-
rou se vojáci dostali do německého týlu. 
Na městské radnici najdeme sochu sta-
vitele pražského chrámu Matyáše z Arra-
su. Hřbitov českých vojáků je k vidění 
u vesnice NEUVILLE. Večer se ubytuje-
me v hotelu u města Rouen. Hlavní měs-
to regionu Horní Normandie ROUEN, 
je známé jako sídlo rouenského arcibis-
kupství, má za sebou bohatou historii 
plnou gotické výstavby, upalování ka-
cířů a inspirovalo mnohé impresionisty. 
Ve městě Rouen také skončil život hrdin-
ky stoleté války, Jany z Arku. Dominantou 

města je úchvatná katedrála Nanebevze-
tí Panny Marie.

4. DEN: Celodenní výlet věnujeme po-
znávání událostí a míst spojených s vy-
loděním Spojeneckých vojsk na plážích 
poloostrova Cotentin dne 6. června 1944. 
Muzeum vylodění v BAYEUX se zaměřuje 
především na výzbroj a výstroj obou vá-
lečných stran. Přímo u muzea se nachá-
zí anglický válečný hřbitov. Na tzv. pláži 
Gold u města ARROMANCHES najdeme 
zbytky pontonového přístavu Mulber-
ry. Do událostí onoho dne D nás zasvětí 
místní muzeum prostřednictvím maket, 
fotek a poutavého filmu. Dále na západ 
se v COLLEVILLE-SUR-MER zastavíme 
u amerického hřbitova známého z filmu 
Zachraňte vojína Ryana. Zavítáme také na 
prohlídku německé dělostřelecké baterie 
u POINTE DU HOC. Jde o skalnatý výbě-
žek mezi plážemi Omaha a Utah, který se 
stal klíčovým bodem pro invazi Spojen-
ců v Normandii v den D: 6. června 1944. 
Právě tady jednotka amerických vojáků 
Rangers hrdinsky nasadila život, vyšpl-
hala za svítání na 30 m vysoký útes, aby 
se pokusila zneškodnit německé dělo-
střelecké baterie. Ve večerních hodinách 
se vrátíme na ubytování.

5. DEN: Město COMPIÉGNE je známé pře-
devším velkolepě zařízeným královským 

VÁLEČNÁ NORMANDIE – NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID
 B VERDUN – FORT DE FERMONT – SEDAN – BEAUMONT-HAMEL – ARRAS – NEUVILLE – ARROMANCHES – BAYEUX – 

COLLEVILLE – COLLEVILLE-SUR-MER – POINTE DU HOC – COMPIÉgNE – REMEŠ – ROUEN

 A Francií po stopách světových válek

palácem. Je však méně známým faktem, 
že v nedalekém lese Forét de COMPIÉG-
NE došlo k ukončení I. sv. války a stejně 
tak zde byla podepsána kapitulace Fran-
cie během II. sv. války. V muzeu uvidíme 
vagón, kde došlo ke zpečetění obou aktů. 
Čas do večerního odjezdu strávíme pro-
hlídkou REMEŠE &. Uvidíme korunovač-
ní katedrálu a hrobku francouzských králů 
a arcibiskupský palác du Tau. S tématikou 
našeho zájezdu úzce souvisí muzeum ka-
pitulace. V původním stavu je tu k vidění 
místnost, kde byla podepsána kapitula-
ce Německa v květnu 1945. S Remeší se 
rozloučíme ochutnávkou šampaňského 
v jednom z výrobních závodů a prohlíd-
kou částí opevnění z I. světové války. Ve 
večerních hodinách se vydáme na ces-
tu do ČR.

6. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

t

Arras

Remeš Verdun

SedanRouen

Caen
Arromanches

Colleville

B

TERMÍN CENA TRASA

01 | 19. 05.–24. 05. 8 990,- A, B, C, D, E, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
3× ubytování v hotelích ve 2ůžkových pokojích, 
3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstu-
py do navštívených objektů – doporučená částka 
cca 100 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + tematický zájezd 

 + ochutnávka šampaňského
 + atraktivní program

hřbitov

Douamont Remeš

La CambreArromanchesOmaha beach
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

FRANCIE
Paříž

Chambord Villandry

1. DEN: Program B: Odjezd z Brna v brz-
kých ranních hodinách přes Německo do 
Francie. Večer se ubytujeme v blízkosti Pa-
říže. Program A: V podvečer odlet z Prahy 
do Paříže. Po příletu transfer do hotelu. 
Dále společný program A i B.

2. DEN: Řeka Loira je nejdelší francouz-
skou řekou, od pramene v Massif Central 
až po své ústí do Atlantiku u St. Nazaire 
měří přes tisíc kilometrů. 180 kilometrů 
z toho zaujímá pás s největším počtem 
zámků na čtvereční kilometr na světě – 
zámky na Loiře. Každý ze zámků v údolí 
Loiry je jiný a každý má své osobité kouzlo, 
každý z nich ukrývá svůj jedinečný příběh. 
Na zámku v Blois byl ve svém pokoji na 
příkaz krále Jindřicha II. zavražděn vévoda 
z Guise, Château d’Usse se stalo předlohou 
Charlese Peraulta pro pohádku Šípková 

Růženka, zámek Chambord má tolik ko-
mínů, že každý den v roce může být pou-
žíván jiný, u zámku Amboise vznikl první 
renesanční park ve Francii. Naše putová-
ní začneme v srdci Francie, ve městě OR-
LÉANS, kde si prohlédneme katedrálu St. 
Croix, považovanou Francouzi za památ-
ník národní státnosti. Podél Loiry budeme 
pokračovat ke krátké zastávce u zám-
ku CHAMBORD, který možná projekto-
val sám Leonardo da Vinci. Po prohlídce 
klasicistního zámku CHEVERNY s psin-
cem a trofejním sálem přejedeme do bý-
valého královského města BLOIS, k zámku 
několika historických slohů, a s králem 
Františkem I. prožijeme jeho spory s ar-
chitekty. Ani králové si své sny neplní bez 
obtíží! Projdeme se večerním městem, kde 
Johance z Arku požehnal před vítěznou bi-
tvou remešský arcibiskup. Pojedeme oko-
lo zámku CHAUMONT, přes romantické 
městečko MONTLOUIS k našemu ubyto-
vání u starobylého města Tours.

3. DEN: Po snídani zavzpomínáme na se-
tkání Jany z Arcu s budoucím francouzským 
králem Karlem VII. u zříceniny hradu CHI-
NON, předtím se ale ještě na chviličku 
zastavíme u zámku AZAY LE RIDEAU. 

Další historii stoleté války budeme ob-
jevovat v opatství FONTEVRAUD s ná-
hrobky anglických králů. Při prohlídce na 
zámku USSÉ možná potkáme i Šípkovou 
Růženku. V zahradách zámku VILLAN-
DRY nás zdejší zahradníci přesvědčí, že 
nádherné ornamenty je možné vysázet 
i z obyčejné zeleniny. Den zakončíme pro-
cházkou městem TOURS s kouzelným 
náměstím Place Plumerau a bazilikou 
sv. Martina. Vrátíme se na ubytování u Tours.

4. DEN: Po snídani zavítáme do CHENON-
CEAU, kde nás přivítá krásná králova mi-
lenka Diana z Poitiers spolu s dalšími pěti 
slavnými ženami, jež nádherný vodní zá-
mek obývaly. Obdivovat budeme mostní 
oblouky galerie zámku spojující tento uni-
kát se dvěma břehy Loiry. Návštěvníkům 
tohoto zámku se nabízí v zámeckém skle-
pě degustace typických francouzských 
vín podtržená atmosférou této památky. 
V městečku AMBOISE se setkáme s ge-
niálním Leonardem da Vincim, modely 
některých z jeho vynálezů budeme obdi-
vovat v nedalekém zámečku CLOS LUCÉ, 
kde tento všestranný člověk na sklonku 
svého života několik let pobýval. Pozdní 
odpoledne strávíme v TOURS. Svatého 
Martina, bývalého biskupa města si při-
pomeneme u baziliky, která nese jméno 
toho světce. Potom se můžeme toulat 
starobylými uličkami a vychutnat si skle-
ničku vína při zapadajícím slunci na kou-
zelném náměstní Place Plumerau s řadou 
kavárniček. Po možnosti zde individuálně 
strávit čas se vrátíme do hotelu.

5. DEN: Po snídani se přesuneme do ob-
lasti Ile de France. Naše cesta povede 
k FONTAINEBLEAU, sídlu francouzských 
králů i císaře Napoleona I. Po prohlídce 
zámku přejedeme do PAŘÍŽE & a její nej-
významnější památky uvidíme v průběhu 

ZÁMKY NA LOIŘE A PAŘÍŽ

 B ORLÉANS – CHAMBORD – BLOIS – CHAUMONT – AZAY LE RIDEAU – CHINON – FONTEVRAUD – USSÉ – VILLANDRY – 
MONTLOUIS –  TOURS – CHENONCEAU – AMBOISE – CLOS LUCÉ – FONTAINEBLEAU – PAŘÍŽ

 A perly renesanční architektury v nádherném údolí Loiry a město lásky nad Seinou

PLUSY zájezdu
 + cesta TAM bez nočního 
přejezdu 

 + možnost kombinované 
dopravy

Paříž

Orleáns

Chambord

Chaumont
Amboise

Tours

Villandry

Ussé
Chenonceau

Blois

TERMÍN CENA TRASA

01 | 21. 07.–25. 07. 18 390,- Program A: PRAHA

02 | 21. 07.–26. 07. 9 590,-
Program B: B ( mimo Lipník, 
Hranice, Nový Jičín, Příbor, 
Frýdek-Místek), D, E, F

CENA ZAHRNUJE: Program A: leteckou pře-
pravu Praha – Paříž – Praha, letištní taxy a palivový 
příplatek, transfery z/na letiště v Paříži, dopravu au-
tobusem dle programu ve Francii , 4× ubytování ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 4× snídani, 
služby průvodce, pojištění CK.
Program B: dopravu autobusem, 4× ubytování ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 4× snídani, 
služby průvodce, pojištění CK. 
CENA NEZAHRNUJE: lodní plavby a vstupy 
do navštívených objektů – doporučená částka cca 
90–120 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 900 Kč, hotel ka-
tegorie 3* u Tours – 2 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

krátké okružní jízdy. Program A: Transfer 
na letiště a odlet do Prahy. Program B: 
Vychutnáme si atmosféru města módy, 
historie a gastronomie. Zájemci mohou 
individuálně navštívit Eiffelovu věž nebo 
absolvovat jízdu lodí po Seině. Ve svém 
volnu můžeme ochutnat kulinářské speci-
ality v Latinské čtvrti nebo navštívit slavná 
muzea. Noční přejezd Německem.

6. DEN: Program B: Příjezd do Brna v od-
poledních hodinách.

uf

Blois
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Versailles

Paříž

1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních ho-
dinách.

2. DEN: Ráno příjedeme do PAŘÍŽE. Čeká 
nás prohlídka města v samém historic-
kém jádru Paříže na ostrově Ile de la Cité, 
800 let stará gotická katedrála NOTRE 
DAME, Prefektura, Justiční palác, dále 
mj. shlédneme Pařížskou radnici, cent-
rum Pompidou, Les Halles, Královský palác 
a LOUVRE, čtvrť Opera s chrámem Ma-
deleine. V podvečerních hodinách odje-
deme na ubytování. Večer budeme mít 
individuální volno.

3. DEN: Dnes se budeme věnovat pro-
hlídce nejznámějšího symbolu francouz-
ské renesanční architektury a královské 
moci, rezidenci Ludvíka X IV. zámku VER-
SAILLES. Zámek a zahrady jsou symbo-
ly velikosti krále a vzor snad pro každého 
„zámeckého architekta“ Evropy. Když se 
Ludvík X IV. (1638–1715) rozhodl, že pře-
staví malý lovecký zámeček svého otce 
ve Versailles 20 km západně od Paříže 
na nádherný palác, bylo králi Slunce prá-
vě 23 let. Od roku 1661 se Versailles sta-
ly rezidencí a sídlem vlády a absolutním 
mocenským centrem. Po prohlídce odje-
deme na náměstí LA DÉFENSE – moder-
ní čtvrť třetího tisíciletí. Čeká nás večerní 
MONTMARTRE s krásnou bazilikou Sa-
cré-Coeur, postavenou r. 1871, po po-
rážce pařížské Komuny, náměstí Pigalle, 
Moulin Rouge. Vrátíme se na ubytování.

PařížVersailles

KOUZELNÁ PAŘÍŽ 
A ZÁMEK VE VERSAILLES

 A město vášnivé smyslnosti, elegantní módy a krásného 
umění

TERMÍN CENA TRASA

01 | 06. 05.–10. 05. 6 290,- BRNO, PRAHA

02 | 24. 09.–28. 09. 6 290,- BRNO, PRAHA

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
svoz/rozvoz – Brno–Praha–Brno, 2× ubytování 
v  hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – doporučená částka cca 80 €, poby-
tovou taxu.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 100 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + více termínů na webových 
stránkách

PLUSY zájezdu

 B NOTRE DAME – LOUVRE– VERSAILLES – LA DÉFENSE – 
MONTMARTRE – EIFFELOVA VĚŽ – CHAMPE ELYSÉES

4. DEN: Dnes podnikneme celodenní 
prohlídku dalších pamětihodností měs-
ta s průvodcem. Invalidovna, nejznámější 
monument města EIFFELOVA VĚŽ, na-
vržená architektem Gustavem Eiffelem 
na počest 100. výročí Velké francouzské 
revoluce a Světové výstavy v roce 1889, 
náměstí Trocadero, Vítězný oblouk – 50 m 
vysoký Arc de Triomphe vystavěn na pří-
kaz Napoleona, třída CHAMPS ELYSÉES, 
nábřeží Bukinistů aj. Podvečer nás čeká fa-
kultativní projížďka lodí po Seině s neob-
vyklým pohledem na pařížské památky.

5. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

Carcassonne

Béziers

1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních 
hodinách. Noční přejezd Německem do 
Francie.

2. DEN: Dnešní den strávíme koupáním 
na písečných plážích u rybářského měs-
tečka LE GRAU DU ROI. Nedaleko se na-
chází i přírodní rezervace CAMARGUE, 
která je domovem unikátní flóry a pře-
devším fauny. Camargue je také díky své 
ohromné rozloze největší říční deltou zá-
padní Evropy. Budeme mít možnost pod-
niknutí lodního výletu. Poté přejedeme 
na ubytování.

3. DEN: Po snídani se vydáme k městeč-
ku AGDE, kde se 14 km písčitých pláží 
střídá se skalisky a malými ostrůvky. His-
torické městečko je jedním z nejstarších 
měst Francie. Dopoledne věnujeme re-
laxaci na místních plážích. Odpoledne 
si prohlédneme MONTPELLIER – slav-
né univerzitní město, které se pyšní bo-
hatou historií. V podvečerních hodinách 
zavítáme do BÉZIERS, dřívějšího centra 
katarů, dnes města známého býčími zá-
pasy, ragby, vínem a impozantní katedrá-
lou ze 14. století. Vrátíme se na ubytování.

4. DEN: Po snídani podnikneme výlet na 
hrady QUÉRIBUS a PEYREPERTUSE, kte-
ré v minulosti představovaly především 
odpor katarského hnutí proti křižákům. 
Časem však byly pobořeny a dnes tak 
na skalních ostrozích ční jejich zříceniny. 

Poté se vydáme do nejzachovalejšího 
opevněného města v celé Evropě – po-
hádkového města CARCASSONNE, do 
výspy katarů a útočiště středověké inte-
lektuální elity. Po prohlídce města odje-
deme na ubytování.

5. DEN: Dnes zavítáme do elegantní-
ho města NARBONNE, prohlédneme 
si historické centrum města a čeká nás 
i ochutnávka vína. Odpoledne využije-
me ke koupání na nejkrásnějších plážích 
Francie u malebného městečka SÉTE, „Be-
nátek Languedocu“. Město svou roman-
tickou atmosférou inspirovalo nejednoho 
umělce, natáčelo se tady několik slavných 
filmů. Ústí zde CANAL DU MIDI &, uni-
kátní technický klenot spojující Atlantik 
se Středozemním mořem. Večer se vydá-
me na cestu do ČR.

6. DEN: Příjezd do Brna ve večerních ho-
dinách.

LANgUEDOC A ROUSSILLON
 B LE gRAU DU ROI – CAMARgUE – AgDE – BÉZIERS 

– MONTPELLIER – NARBONNE – CARCASSONNE – 
QUÉRIBUS – PEYREPERTUSE – SÉTE – CANAL DU MIDI

 A od zlatavých písečných pláží až k majestátním katarským 
hradům

t

PLUSY zájezdu
 + atraktivní program
 + možnost koupání
 + degustace vína

Středozemní moře

Le Grau-du-Roi

Agde
Séte

Montpellier

Béziers

NarbonneCarcassonne

Port Camargue

TERMÍN CENA TRASA

01 | 08. 09.–13. 09. 9 490,- A, B, C, D, E

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× 
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 80 €, pobytové 
taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj –2 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

f
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

FRANCIE, ŠVÝCARSKO, 
NĚMECKO

Menton

levandulová pole

1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních ho-
dinách. Přejezd Rakouskem do Francie.

2. DEN: Dnes nás čeká celodenní prohlíd-
ka a koupání v MENTONU, malebném 
městě, které je nejteplejším letoviskem 
Azurového pobřeží. Při naší návštěvě 
Mentonu uvidíme četné parky a zahra-
dy jako je Les Colombieres, Botanickou 
zahradu, Muzeum hradeb, secesní tržni-
ci a mnohé další. Budeme mít také mož-
nost vykoupat se. Ve večerních hodinách 
přijedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani se vydáme do nejpů-
vabnějšího a nejhlubšího francouzské-
ho VERDONSKÉHO KAŇONU. Budeme 
si moci užít celodenního koupání nebo 
pěšího výšlapu. Cestou na ubytování se 
zastavíme v parfumerii v GRASSE, kde 
navštívíme muzeum parfémů a budeme 
mít možnost výhodných nákupů.

4. DEN: Po snídani navštívíme typickou 
provensálskou vesnici GORDES. Nedale-
ko stojí skanzen VILLAGE DES BORIES & 
– tzv. „galské chýše“. Navštívíme také cis-
terciácké opatství NOTRE-DAME DE SÉ-
NANGUE. Naše další kroky nás zavedou do 
pastelových hornin v provensálském Colo-
radu – ROUSSILLONU. Tečkou za dnešním 
dnem bude prohlídka AVIGNONU, stře-
dověkého sídla papežů, které si dodnes 
uchovalo stopy svého velkolepého osu-
du. Následovat bude odjezd na ubytování.

PROVENCE PLNÁ PŘEKVAPENÍ

 B MENTON – VERDONSKÝ KAŇON – gRASSE – gORDES 
– VILLAgES DE BORIES – SENANQUE – ROUSSILLON 
– AVIgNON – HYERES – PORT-CROS – SAINT-PAUL-DE-
VenCe

 A sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná 
rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí

f

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program

5. DEN: Po snídani přejedeme k moři do 
rekreačního přístavu HYERES, odtud se 
lodí vydáme na jedinečný ostrov PORT-
-CROS, kde strávíme celý den koupáním 
a poznáváním ostrova. Navečer se krátce 
zastavíme v SAINT-PAUL-DE-VENCE, 
kde ve 20. století nalezl útočiště neje-
den malíř i spisovatel. Večer se vydáme 
na cestu domů.

6. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

Nice

Menton

Grasse

Hyères

Port-Cros

Verdon

Gordes
Avignon

Senanque

Villages de Bories

TERMÍN CENA TRASA

01 | 18. 08.–23. 08. 8 990,- A, B, C, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění 
CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní plavbu a vstupy 
do navštívených objektů – doporučená částka cca 
60 €, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

Colmar

Basilej

1. DEN: V ranních hodinách odjedeme do 
Německa. Odpoledne navštívíme FRE-
IBURG, bránu Černého lesa. Večer se 
ubytujeme v nejjižnějším městě městě 
Alsaska – v MULHOUSE.

2. DEN: Po snídani odjedeme do švýcarské 
vinařské oblasti BASSELLAND, kde také 
navštívíme vinařství a ochutnáme místní 
vína. Po příjezdu do BASILEJE, se vydá-
me na procházku kouzelným historickým 
centrem. Po návratu do Mulhouse bude-
me mít možnost navštívit muzeum auto-
mobilů. Večer se vrátíme na ubytování.

3. DEN: Po snídani přijedeme k městečku 
ST. URSANNE &, kde si necháme volno 
na oběd u řeky. V nedaleké sýrárně se do-
zvíme o výrobě místního sýra, v městečku 
BIEL se můžeme podívat do muzea hodi-
nek. Spatříme také maličký ostrov sv. Petra 
a pojedeme na ochutnávku vín do vinař-
ství. Bude pro nás připravena i večeře s gri-
lovaným masem. Vrátíme se do hotelu.

4. DEN: Tento den věnujeme alsaské vin-
né stezce. S tradiční alsaskou vesničkou 
se 73 tradičními domy se seznámíme 
v alsaském ekomuzeu. V COLMARU, 
v nejzachovalejším městě Alsaska, se 
projdeme čtvrtí zvanou „Malé Benátky“. 
Odpoledne se zastavíme na ochutnáv-
ku vín v EGUISHEIM, v tomto městečku 

Biel Lucern
Pilatus

Saint Ursanne

Basilej

Mulhouse

Eguisheim

Colmar

ALSASKO, ŠVÝCARSKO 
A ČERNÝ LES  

 B FREIBURg – MULHOUSE – BASILEJ – ST. URSANNE – BIEL – 
COLMAR – EgUISHEIM – PILATUS – LUZERN

 A exluzivně nejen za vínem do tří zemí

TERMÍN CENA TRASA

01 | 01. 07.–06. 07. 12 790,-
B: pouze Olomouc, Přerov, 
Prostějov, Vyškov, D, E, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 4× 
uby tování ve 2lůžkových pokojích, 4× snídani, 
1× večeři, 1× ochutnávku vín v oblasti Černého lesa, 
1× ochutnávka vín v Alsasku, 1× ochutnávka vín 
v Basellandu, 1× ochutnávka vín s večeří u jezera Biel.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 30 € + 20 CHF.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 900 Kč, pojiš-
tění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + Cesta TAM bez nočního 
přejezdu

 + ochutnávka vína

také povečeříme. Vrátíme se na ubyto-
vání.

5. DEN: Po snídani odjedeme do KRIENS. 
Vyjedeme soustavou lanovek na horu PI-
LATUS, kde se nám ve výšce 2 100 m roze-
vřou překrásné výhledy na Alpy a Luzern. 
Poté sjedeme nejpříkřejší ozubnicovou 
dráhou na světě do ALPNACHSTADT, 
odkud poplujeme lodičkou do LUZERNU 
a prohlédneme si slavný Kapličkový most. 
Večer se vydáme na cestu zpět do ČR.

6. DEN: Příjezd do Brna v brzkých ran-
ních hodinách.
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Baskicko

Kantábrie

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
V podvečer nás čeká prohlídka města 
DIJON & a poté se ubytujeme.

2. DEN: Přijedeme do SANTANDERU a po 
prohlídce a osvěžení v místních vodách 
se večer ubytujeme.

3. DEN: Po snídani se vydáme do svě-
toznámé jeskyně ALTAMIRA &. Poté na-
vštívíme rybářskou vesnici COMILLAS 
a zavítáme k pohoří PICOS DE EURO-
PA, kde podnikneme 12 km dlouhou túru 
krajinou vedoucí soutěskou řeky Ebro.

4. DEN: Dnes se vydáme do provincie La 
Rioja – spatříme vodopád na řece NERVI-
ÓN, zavítáme do vinařství v okolí HARO 
či ELCIEGO a navštívíme i to nejslavněj-
ší – MARQUÉS DEL RISCAL.

5. DEN: Po snídani navštívíme město 
BIL BAO. Máme možnost návštěvy Gu-
ggenheimova muzea. Poté se vydáme 
do města GUERNICA. Den završíme ná-
vštěvou SAN SEBASTIANU s překrásnou 
pláží La Concha.

6. DEN: Po snídani vyjedeme stoletou zu-
bačkou na vrchol Baskicka – LA RHUNE. 

PŘITAŽLIVÁ KANTÁBRIE  
A NEZKROTNÉ BASKICKO  

 A místa, kde se zastavil čas – dobře utajené Španělsko

TERMÍN CENA TRASA

01 | 24. 07.–31. 07. 14 990,- A, B, C, C1, D, E, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
6× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích 
s pří slušenstvím, 6× snídani, služby průvodce, po-
jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, lodní 
plavby a vstupy do navštívených objektů – doporu-
čená částka cca 100 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 990 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + návštěva guggenheimova 
muzea, Altamiry a muzea 
letectví a vesmíru

PLUSY zájezdu

 B DIJON – SANTANDER – ALTAMIRA – COMILLAS –  PICOS 
DE EUROPA – LA RIOJA – NERVIÓN – HARO – ELCIEgO 
– MARQUÉS DEL RISCAL – BILBAO – gUERNICA – SAN 
SEBASTIAN – LA RHUNE – BAYONNE – ST-JEAN-DE LUZ – 
TOULOUSE

Zastavíme se také v rybářské vesničce 
ST-JEAN-DE-LUZ a závěr dne strávíme 
v malebném BAYONNE &.

7. DEN: Na okraji TOULOUSE navštívíme 
Muzeum letadel a letectví, odpoledne 
se metrem přepravíme do centra města, 
které si prohlédneme. Večer se vydáme 
na cestu do ČR.

8. DEN: Příjezd do Brna ve večerních ho-
dinách.

n

Peňíscola

Andorra

1. DEN: Odjezd z Brna v brzkých ranních 
hodinách.

2. DEN: Ráno přijedeme do BARCELO-
NY. Po prohlídce města odjedeme do 
Oropesy, příjezd na ubytování ve večer-
ních hodinách.

3. DEN: Po snídani se vydáme do ORO-
PESY, kde uvidíme přístav, staré město 
i arénu. Následně podnikneme výlet do 
PEŇÍSCOLY s dominujícím středověkým 
templářským hradem, stojícím na ská-
le nad mořem.

4. DEN: Odjedeme do VALENCIE – čeká 
nás prohlídka historického centra města. 
Návrat na ubytování ve večerních hodinách.

5. DEN: Volný den k  relaxaci u  moře 
a účas ti na oslavách na počest patronky 
Oropesy del Mar, Panny Marie Trpělivé.

6. DEN: Po snídani navštívíme BENICA-
SIM, kde zavítáme do likérky – součás-
tí prohlídky je ochutnávka z 9 soudků. 
V městečku CABANES navštívíme továr-
nu na výrobu turrónů (typická španělská 
sladkost), na ubytování se vrátíme ve ve-
černích hodinách.

7. DEN: Volný den k  relaxaci u  moře 
a účasti na oslavách na počest patronky 
Oropesy del Mar, Panny Marie Trpělivé.

8. DEN: Po snídani se vydáme na pro-
hlídku kláštera v MONTSERRATU, čeká 
nás návštěva ministátu – daňového ráje 
ANDORRA. Noční přejezd do Monaka.

9. DEN: Dnešní den strávíme v MONA-
CKÉM KNÍŽECTVÍ, kde budeme moci 
navštívit např. Jardin exotic, park Sv. An-
toniety, novou tržnici, knížecí palác, pří-
stav, katedrálu, oceánografické muzeum, 
světoznámé kasino a mnohé další zajíma-
vosti. V odpoledních hodinách se vydá-
me na cestu do ČR.

10. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

ŠPANĚLSKÉ SLAVNOSTI –  
FIESTA  
 B BARCELONA – OROPESA – PEŇÍSCOLA – VALENCIE – 

CABANES – BENICASIM – MONTSERRAT – ANDORRA – 
monaKo

 A oslavy na počest patronky Oropesy del Mar

n

PLUSY zájezdu
 + atraktivní program
 + možnost koupání
 + polopenze v ceně

Barcelona
Montserrat

Monako

Andorra

Oropesa del Mar

TERMÍN CENA TRASA

01 | 02. 10.–11. 10. 11 490,- A, B, C, D, E

CENA ZAHRNUJE: doprava lux. busem, 6× 
uby tování v hotelu, 6× polopenzi, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstu-
py do navštívených objektů – doporučená částka 
cca 100 €.
PŘÍPLATKY: cestovní pojištění Uniqa.

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŠPANĚLSKO, FRANCIE
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŠPANĚLSKO
Córdoba

Gibraltar

1. DEN: Odjezd z ČR dopoledne.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme 
do oblasti Costa Brava/ Costa Maresme.

3. DEN: Po snídani odjedeme do ZARA-
GOZY, kde nás čeká prohlídka města, 
poté se vydáme do Madridu &, v jeho 
okolí se ubytujeme.

4. DEN: Ráno se vyprávíme na prohlíd-
ku královského paláce EL ESCORIAL &, 
poté se vrátíme do MADRIDU a podnik-
neme okružní jízdu městem.

5. DEN: Po snídani odjedeme do TOLEDA 
&, při prohlídce města navštívíme i tradič-
ní toledské manufaktury a následně od-
jedeme na ubytování. 

6. DEN: Po snídani si prohlédneme GRA-
NADU & a impozantní palác Alhambra 
se zahradami Generalife. Fakultativně na-
vštívíme představení flamenca.

7. DEN: Ráno odjedeme do CÓRDOBY &, 
kde uvidíme mešitu, exteriéry Alcázaru, Ži-
dovské město a mnohé další. Vydáme se 
do Sevilly, kde se ubytujeme v okolí města.

8. DEN: Dnes nás čeká prohlídka SEVI-
LLY & a britské kolonie GIBRALTARU, 
dále pak noční přejezd na pobřeží Cos-
ta Azahar.

9. DEN: Ráno přijedeme do PEŇÍSCO-
LY, po prohlídce máme možnost koupání 

Costa
Brava

Barcelona
Montserrat

Gerona

Peňíscola

Zaragoza

Madrid
Toledo

Granada

Córdoba
Sevilla

Gibraltar

Středozemní 
moře

P

CESTA PO ŠPANĚLSKÉM
KRÁLOVSTVÍ 

 A vášnivá země mnoha krás a ohnivého temperamentu

TERMÍN CENA TRASA

01 | 19. 05.–31. 05. 19 990,- BRNO, E

02 | 15. 09.–27. 09. 19 990,- BRNO, E

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
9× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 9× 
polopenzi, prohlídku tradiční toledské manufaktu-
ry, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – 90 €, pobytovou taxu, záloha na 
vstup do Alhambry 1 000 Kč (nutno objednat nej-
později 1 měsíc před odjezdem).
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 5 900 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + možnost letecké varianty
PLUSY zájezdu

 B ZARAgOZA – EL ESCORIAL – MADRID – TOLEDO – 
gRANADA – CÓRDOBA – SEVILLA – gIBRALTAR – 
PEÑÍSCOLA – gERONA – MONTSERRAT – BARCELONA

nebo projížďky lodí. Večer přijedeme na 
pobřeží Costa Brava/Costa Maresme.

10. DEN: Po snídani odjedeme do GI-
RONY. Následovat bude odjezd do To-
ssa de Mar.

11. DEN: Ráno odjedeme na prohlídku 
kláštera MONTSERRAT a města BARCE-
LONY &, poté se vrátíme na ubytování.

12. DEN: Po snídani máme volný pro-
gram. V odpoledních hodinách odjede-
me do ČR.

13. DEN: Odpoledne příjezd do Brna.

fu

1. DEN: Odjezd z Brna v dopoledních ho-
dinách.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme do 
oblasti Costa Brava/Maresme, v odpoled-
ních hodinách se ubytujeme.

3. DEN: Po snídani odjedeme k prohlíd-
ce cisterciáckého kláštera Santa Maria de 
Poblet &, poté přejedeme španělským 
vnitrozemím do nejstaršího universitní-
ho města ALCALA DE HENARES &. Po 
prohlídce odjedeme na ubytování.

4. DEN: Po snídani se vypravíme do MAD-
RIDU, čeká nás okružní jízda a poté pěší 
prohlídka města, odpoledne budeme mít 
volno, poté se vrátíme se na ubytování.

5. DEN: Po snídani odjedeme do králov-
ského paláce EL ESCORIAL &, následně 
přejedeme do SEGOVIE &, kde uvidí-
me historické centrum města a římský 
akvadukt, který je jedním z nejzachova-
lejších v Evropě. Zhlédneme také exte-
riér pevnosti Alcazar a poté odjedeme 
na ubytování.

6. DEN: Ráno se vydáme do AVILY &, čeká 
nás prohlídka mohutných městských hra-
deb, katedrály a historického centra. Poté 
přejedeme do TOLEDA &, kde uvidíme 
muzeum El Greca, katedrálu, kostel Sv. To-
máše s jedinečnou mudejarskou věží, bý-
valou synagogu, mešitu a mnohé další. 
Večer přijedeme na ubytování.

Středozemní
moře

Teruel
Cuenca

Toledo

Ávila

Segovia
El Escorial

Madrid

Alcala de Henares

Aranjuez
Barcelona

Maresme

POKLADY ŠPANĚLSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO 

 A atmosféra středověku v impozantních královských městech

TERMÍN CENA TRASA

01 | 05. 06.–14. 06. 15 990,- BRNO, E

02 | 11. 09.–20. 09. 15 990,- BRNO, E

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 7× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – doporučená částka cca 90 €, poby-
tovou taxu.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3 600 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

fu

PLUSY zájezdu

 + polopenze v ceně
 + možnost letecké varianty 

 B AVILA – ALCALA DE HENARES – MADRID – EL ESCORIAL – 
SEgOVIA – TOLEDO – CUENCA – TERUEL – BARCELONA

7. DEN: Po snídani odjedeme do pevnost-
ního města CUENCA &, na prohlídku his-
torického centra. Po prohlídce se vydáme 
do horského města TERUEL & a poté od-
jedeme na ubytování.

8. DEN: Ráno přijedeme do BARCELO-
NY &, kde si prohlédneme historické 
centrum města i modernistické čtvrti. 
Budeme mít i individuální volno. Večer 
se vrátíme na ubytování.

9. DEN: Individuální volno. Večer odje-
deme do ČR.

10. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

Toledo

Barcelona
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO
Granada

Costa de la Luz

1. DEN: Po příletu do MÁLAGY transfer 
na hotel, kde se ubytujeme.

2. DEN: Po snídani odjedeme na celoden-
ní výlet do hlavního města Andalusie, kou-
zelné SEVILLY. Čeká nás prohlídka tohoto 
pohádkového města, na ubytování se vrá-
tíme ve večerních hodinách.

3. DEN: Dnes odjedeme na celodenní 
výlet do CÓRDOBY, fascinujícího měs-
ta, křižovatky kultury arabské, židovské 
a katolické. Projdeme se po starém mostě 
přes řeku Guadalquivir, abychom navští-
vili nejznámější památku města córdob-
skou mešitu – La Mezquita. Je to jediná 
mešita, která se zachovala ze španělské-
ho středověku a patří k největším na svě-
tě. Večer se vrátíme na ubytování.

4. DEN: Dnešní den věnujeme GRANA-
DĚ a překrásnému komplexi paláců Al-
hambra s pevností Alcazába, zahradami 
Generalife a maurskými paláci. V Grana-
dě budeme také obdivovat goticko-rene-
sanční katedrálu s královskou kaplí, kde 
jsou pohřbeni nejslavnější španělští ka-
toličtí králové Isabela Kastilská a Fernan-
do Aragonský. Ve večerních hodinách se 
vrátíme na ubytování.

5. DEN: Dnes nás čeká celodenní výlet za 
„pueblos blancos“ – bílými vesnicemi, nej-
dříve pojedeme pohořím Sierra de Ron-
da do městečka RONDA, kolébky corridy 

P

MA

E

Ronda
Setenil de las Bodegas

Sevilla

Córdoba

Granada

V RYTMU ŽHAVÉ ANDALUSIE  

 A pulzující města plná památek a vášně

TERMÍN CENA TRASA

01 | 30. 05.–06. 06. 24 990,- PRAHA

02 | 12. 09.–19. 09. 24 990,- PRAHA

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu do Mala-
gy a zpět včetně tax, transfer autobusem z letiště do 
hotelu a zpět, 7× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 7× snídani, 3× večeři, 
doprava autobusem během programu, vstupy do 
katedrály v Seville, mešity v Córdobě a Alhambry 
a zahrad Generalife v Granadě, průvodcovské služby, 
pojištění CK proti úpadku.
CENA NEZAHRNUJE: 4× večeře – 2 200 Kč, 
představení flamenca – cca 30 €/osoba, vstupy do 
navštívených objektů – doporučená částka cca 50 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 890 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + 3× večeře v ceně

 + možnost koupání
 + vybrané vstupy v ceně

PLUSY zájezdu

 B MÁLAgA – gRANADA – CÓRDOBA –  SEVILLA – SETENIL 
DE LAS BODEgAS – RONDA

a města Hemingwaye, dále navštívíme SE-
TENIL DE LAS BODEGAS. Poté odjede-
me do hotelu na pobřeží Costa del Sol.

6. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře, zájemci mohou fakultativ-
ně podniknout výlet do Málagy.

7. DEN: Volný den věnujeme koupání a re-
laxaci u moře.

8. DEN: Dle letového řádu transfer na le-
tiště a odlet do Prahy.

fl fl

Cabo da Roca

Porto

1. DEN: Odlet z Prahy do Lisabonu, trans-
fer na ubytování.

2. DEN: Zavítáme do ÓBIDOS a NAZA-
RÉ, ALCOBACA & a den zakončíme v BA-
TALHE návštěvou královského kláštera &.

3. DEN: Ráno se vydáme do COIMBRY, 
do GUIMARAES a do středověké BRA-
GY. Den zakončíme ve vinných sklípcích 
caves v Portu.

4. DEN: Po snídani se vydáme na celoden-
ní prohlídku PORTA. Po prohlídce odje-
deme na ubytování.

5. DEN: Po snídani pojedeme do měs-
ta TOMAR &. Pokračujeme do FÁTIMY, 
jednoho z nejvýznamnějších poutnických 
míst křesťanského světa.

6. DEN: Po snídani odjedeme do LISA-
BONU – města, na které se dívá socha 
Krista. O jedinečné atmosféře města se 
přesvědčíme během prohlídky.

7. DEN: Po snídani navštívíme bývalé le-
tovisko portugalské šlechty SINTRA, vy-
chutnáme výhledy z CABO DA ROCA 
a v rybářském městečku CASCAIS ochut-
náme některou z místních rybích specialit. 
Seznámíme se také s městem ESTORIL. 

PORTUgALSKO – ZEMĚ  
MOŘEPLAVCŮ, VÍNA A SLUNCE

 B ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBACA – BATALHA – COIMBRA 
– PORTO – BRAgA – gUIMARAES – TOMAR – ESTORIL – 
LISABON – SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – FÁTIMA

 A nádherná země na konci světa lákající romantiky 
a milovníky vína

PLUSY zájezdu
 + 5× večeře v ceně
 + ochutnávka portského 
vína v ceně

Fakultativně nás čeká představení hudeb-
ního žánru Fado.

8. DEN: Dle letového řádu bude násle-
dovat transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cabo da Roca
Lisabon
Estorill

Tomar
Nazaré

Porto
Braga

TERMÍN CENA TRASA

01 | 22. 05.–29. 05. 27 990,- PRAHA 
svoz na letiště:  
Brno, Velká Bíteš, 
Velké Meziříčí, 
Jihlava (Pávov), 
Humpolec – 800 Kč

02 | 03. 07.–10. 07. 27 990,-

03 | 18. 09.–25. 09. 27 990,-

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/
Lisabon/Praha, letištní taxy a poplatky, transfer 
do/z hotelu, dopravu autobusem dle programu, 
7× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 
7× snídani, 5× večeři, vstup do vinných sklepů 
v Portu s ochutnávkou, služby českého průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – doporučená částka cca 110 €, před-
stavení typického portugalského hudebního žánru 
Fado se 2 nápoji cca 30 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 990 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

NĚMECKO
Údolí Rýna

Kolín nad Rýnem Cáchy

1. DEN: Odjezd z Brna v nočních hodi-
nách.

2. DEN: Ráno přijedeme do starobylé MO-
HUČE, bývalého korunovačního měs-
ta českých králů a sídla arcibiskupů. Po 
prohlídce budeme pokračovat parníč-
kem z města BINGEN po romantickém 
středním toku Rýna, kolem bájemi opře-
deného skalního výběžku LORELEI, který 
inspiroval mnohé slavné básníky a u ně-
hož díky silným proudům ztroskotala celá 
řada lodí. Budeme obdivovat půvabnou 
krajinu dotvářenou středověkými hrady, 
kaskádovými vinicemi a sady. Doplujeme 
až do BOPPARDU, města, kde byl roku 

1198 poprvé korunován Přemysl I. Otakar 
na českého krále. V odpoledních hodinách 
zavítáme do města KOBLENZ, které leží 
na soutoku Rýna a Mosely a je obklope-
no jedinečnou přírodní kulisou čtyř stře-
dohoří a širých lesů, luk i vodních ploch. 
Údolí toku Mosely je jednou z velkolepých 
vinařských oblastí Německa, vyznačující 
se světově proslulými ryzlinky. Večer se 
ubytujme v hotelu v okolí města Koblenz.

3. DEN: Po snídani se zastavíme na pro-
hlídku mistrovského díla evropské román-
ské architektury, kláštera ze 12. století 
MARIA LAACH. V jeho sousedství najde-
me také jezírko sopečného původu Laa-
cher See. Pod označením „maary“ jsou 
tato sopečná jezírka typickým znakem 
pohoří Eifel. Dále se vydáme tímto po-
hádkovým údolím obcemi a městečky 
se starými kostelíky, typickými hrázdě-
nými domy do romantického městečka 
COCHEM. Zavítáme také do TREVÍRU &, 
rodiště Karla Marxe. Město Trevír plati-
lo za nejvýznamnější centrum Římské 
říše na germánském území. Toto období 
nám dnes přiblíží řada zdejších fantastic-
kých antických památek. V odpoledních 
hodinách navštívíme pravděpodobně 

nejkrásnější město v kraji, starobylé MON-
SCHAU, které se pyšní tři sta let starými 
hrázděnými domy. Večer se ubytujeme 
v hotelu v okolí města Cáchy.

4. DEN: Dnes se vypravíme do nejzápad-
nějšího města Německa, do městečka 
CÁCHY. Ve středověku byly Cáchy krá-
lovským a císařským sídlem i místem ko-
runovací a říšských sněmů. Karel Veliký si 
město zvolil za svou oblíbenou rezidenci 
díky místním termálním pramenům a vy-
stavěl zde císařský palác. Památkou celo-
světového významu je katedrála Panny 
Marie &, kde byl římským králem koru-
nován také Karel IV. Součástí tohoto mi-
strovského díla gotického stavitelství je 
klenotnice skrývající nespočet uměleckých 
předmětů nevyčíslitelné hodnoty. Odpo-
ledne si prohlédneme jedno z nejstarších 
německých měst vůbec – jedinečný KO-
LÍN NAD RÝNEM. Projdeme se historic-
kým centrem města a uvidíme proslulou 
gotickou katedrálu, jejíž 157 m vysoké 
věže jsou dominantou města &. Večer se 
ubytujeme v hotelu v okolí Bonnu.

5. DEN: Po snídani zavítáme do BON-
NU, který byl až do sjednocení vládním 

MALEBNÁ MOSELA A ROMANTICKÉ PORÝNÍ S NÁVŠTĚVOU  
JEDINEČNÝCH CÁCH 

 B MOHUČ – BOPPARD – LORELEI – KOBLENZ – COCHEM – TREVÍR – CÁCHY – MONSCHAU – KOLÍN NAD RÝNEM – BONN – 
MARIA LAACH – LIMBURg – HEIDELBERg

 A údolím nekonečných vinic, prastarých měst a středověkých hradů

t

PLUSY zájezdu

 + cesta ZPĚT bez nočního 
přejezdu 

 + plavba jedinečně 
tvarovaným údolím Rýna 

 + návštěva unikátní 
klenotnice v Cáchách

Limburg

Bonn
Kolín nad Rýnem

Mohuč
Cochem

Koblenz

Trevír

Monschau

Cáchy

Boppard
Lorelei

Heidelberg

Maria Laach

TERMÍN CENA TRASA

01 | 29. 07.–02. 08. 7 490,- A, B, C, D, E, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
3× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, po-
jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vyhlídkovou plavbu, 
pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů – 
doporučená částka cca 60 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

městem Německa a je rodištěm sklada-
tele L. van Beethovena. Navštívíme bý-
valou vládní čtvrť se sídlem spolkového 
prezidenta a nedalekou vilovou čtvrť Bad 
Godesberg. Dále budeme pokračovat 
do kouzelného městečka LIMBURG, je-
hož dějiny sahají až do 8. století. Najde-
me tu proto mnoho stavebních skvostů, 
např. pozdně románský dóm, překrás-
né hrázděné domy nebo unikátní most 
s obrannými věžemi. Poté přejedeme do 
starobylého univerzitního města HEIDEL-
BERGU, města s pohádkově romantickou 
částí mezi Starým mostem a okouzlují-
cím zámkem. V odpoledních hodinách 
se vydáme na cestu zpět, příjezd do Brna 
v nočních hodinách.

Monschau Trevír  Heidelberg
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Berlín

Postupim

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Naší první zastávkou budou DRÁ-
ŽĎANY – „Labská Florencie“. Zde budeme 
obdivovat vrcholy barokní architektury – 
obrazárnu Zwinger, Semperovu operu, 
Nymphenbad, Residenzschloss, katolic-
ký dóm Nejsvětější Trojice a evangelický 
dóm Panny Marie, jenž byl za 2. sv. vál-
ky zničen a nyní je zrestaurován do své 
původní krásy. Projdeme se po „Balkónu 
Evropy“ – vskutku nevšedních a jedineč-
ných terasách. Ve večerních hodinách při-
jedeme na ubytování v blízkosti Berlína.

2. DEN: Po snídani odjedeme do BERLÍ-
NA &. Naše trasa povede bulvárem Karla 
Marxe s pompézní stalinistickou archi-
tekturou, zamíříme do bývalé americké 
zóny, pojedeme kolem bývalé berlínské 
zdi s grafity, přejedeme novogotický most 
Oberbaumbrücke se starou linkou met-
ra ze začátku 20. století a dostaneme se 
až k přechodu do bývalého východní-
ho Berlína Checkpoint Charlie. Vydáme 
se k Braniborské bráně, kde nás přivítá 
atrakce v podobě skleněné kopule Říš-
ského sněmu. Okružní jízda bude pokra-
čovat parkem Tiergarten, kolem zámku 
Bellevue, kulturního fora a největší zvon-
kohry světa. Projedeme novou diploma-
tickou čtvrť s velvyslanectvími z celého 
světa, na Potsdamer a Leipziger Platz, 
kde se projdeme místem s nejmoder-
nější architekturou v Evropě. Dále na-
vštívíme Pergamon muzeum a návštěvu 
Berlína ukončíme procházkou z proslulé 

Drážďany

Berlín
Postupim

BAROKNÍ DRÁŽĎANY, KRÁLOVSKÝ 
BERLÍN A NĚMECKÉ „VERSAILLES“ 

 A světoznámé obrazárny, nákupní boulevardy a honosné 
zámky

TERMÍN CENA TRASA

01 | 28. 08.–30. 08. 4 990,- A, B, C, D, E1, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslu-
šenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vyhlídkovou plavbu, 
pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – 
doporučená částka cca 60 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 490 Kč, 2× ve-
čeře 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu
 + bez nočních přejezdů
 + návštěva Sanssouci

 B DRÁŽĎANY – BERLÍN – POSTUPIM – SANSSOUCI

třídy Unter den Linden na Alexanderplatz 
s 365 m vysokou vyhlídkovou televizní 
věží. Vrátíme se na ubytování.

3. DEN: Ráno odjedeme do nedaleké 
POSTUPIMI, která se skrývá mezi jeze-
ry a lesy na řece Havel a je známá přede-
vším rozsáhlým komplexem zámků, parků 
a zahrad ve svém okolí. My navštívíme 
park SANSSOUCI & s mnoha pohádko-
vými pavilony, patřící k nejkrásnějším zá-
meckým komplexům v Evropě. Zájemci 
mohou navštívit individuálně zámek San-
ssouci. Odpoledne se projedeme lodí po 
jezerech na řece Havel. Během plavby 
uvidíme zámky a parky Babelsberg, Gli-
enicke, Pflaueninsel a Cecilienhof, kde 
byla podepsaná Postupimská konferen-
ce. Příjezd do Brna v nočních hodinách.

Lübeck

Helgoland

1. DEN: Odjezd z Brna v nočních hodi-
nách do Německa.

2. DEN: Časně ráno nás čeká krát-
ká procházka okouzlujícím městeč-
kem QUEDLINBURG & s hrázděnými 
domy. Následně navštívíme WERNIGE-
RODE, druhé malebné město pod po-
hořím Harz, spatříme spleť křivolakých 
uliček, hrázděné domy a pohádkový zá-
mek „Neuschwanstein severu“. Odpoledne 
navštívíme SCHWERIN s krásnou polo-
hou mezi sedmi jezery a jeho velkolepý 
zámek s kombinací sedmi různých staveb-
ních slohů – sídlo meklenburského vévo-
dy. Odjedeme na ubytování.

3. DEN: Dnes nás čeká prohlídka perly 
Šlesvicka-Holštýnska LÜBECKU &. Na-
vštívíme historické centrum města, kde 
spatříme 130 m dlouhý Dóm, kostel Panny 
Marie, slavnou cihlovou radnici, Holštýn-
skou bránu…a koupíme si oblíbený su-
venýr Lübecký marcipán. Odpoledne nás 
přivítá LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ, po-
hled na krajinu bude obzvlášť podmanivý 
v této době, kdy kvete vřes. Navštívíme 
zajímavé partie v rozsáhlé přírodní rezer-
vaci. Východiskem naší cca 4 hod. cesty 
po přírodním parku bude půvabná vesni-
ce UNDELOH. Odjedeme na ubytování.

4. DEN: Po snídani z přístavu CUXHA-
VEN odplujeme lodí na HELGOLAND &, 
opravdovou perlu v Severním moři, ostrov 

OSTROV HELgOLAND – KRÁSY 
LÜNEBURSKÉHO VŘESOVIŠTĚ 

 B QUEDLINBURg – WERNIgERODE – SCHWERIN – LÜBECK 
– LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ – UNDELOH – OSTROV 
HELgOLAND – OSTROV DUNA – BRÉMY

 A hrázděná a hanzovní města Baltu

nf

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program

Lübeck

Helgoland

Schwerin

Lüneburgské vřesoviště

Quedlinburg

Brémy

TERMÍN CENA TRASA

01 | 27. 08.–31. 08. 6 790,- BRNO, PRAHA

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
2× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, trajekt na 
na ostrov Helgoland a zpět, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 80 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj - 1 000 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

si oblíbil i F. Kafka, H. Heine či J. Wolfgang 
Goethe. Zdejší přístav UNTERLAND nás 
přivítá pestrobarevnými domky tzv. „hum-
řími boudami“. Navštívíme kostel sv. Mi-
kuláše a budeme mít možnost levných 
nákupů. Uskutečníme pěší procházku 
ostrovem s vyhlídkami na nejzajímavěj-
ší skalní útvary, jejichž dominantou je 
Dlouhá Anna měřící 40 m – nejznámější 
útes z červeného pískovce. Pozdě odpo-
ledne se vrátíme lodí na pevninu. Krátce 
se v podvečer zastavíme v městě BRÉ-
MY & a poté odjedeme do ČR.

5. DEN: Příjezd do Brna v ranních hodi-
nách.
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŠVÝCARSKO, FRANCIE Aigle

ChamonixGrand St. Bernard

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Večer se ubytujeme v nejjižněji polože-
ném alsaském městě MULHOUSE, které 
se nachází nedaleko švýcarských hranic. 
Po ubytování se projdeme kouzelným his-
torickým centrem, budeme mít možnost 
ochutnat v některé z místních restaurací 
alsaskou specialitu Flam Kuchen.

2. DEN: Po snídani budeme pokračovat 
do oblasti centrálního Švýcarska, do stře-
dověkého města FRIBOURG & s mísící 
se německou a francouzskou kulturou, 
které bylo založeno ve 12. století rodem 
Berchtoldů, později žijících na Moravě. 
Odhalíme kouzlo tohoto gotického města, 
projdeme se dlážděnými uličkami, přejde-
me kamenné mosty, navštívíme gotic-
kou katedrálu sv. Mikuláše a budeme mít 

možnost vystoupat po 365 schodech na 
vrchol její věže s 13 zvony, jež patří k nej-
starším v zemi. Odměnou nám bude vý-
hled na město jako z pohádky, na něž 
budeme shlížet z věže 74 m vysoké. A bu-
deme mít i možnost svézt se historickou 
lanovkou do starého centra. V podvečer 
přijedeme kolem ŽENEVSKÉHO JEZE-
RA, svahů s vinnou révou kolem vinic 
LAVAUX & do vinařské vesničky AIGLE, 
které dominuje jeden z nejkrásnějších 
švýcarských zámků, dnes muzeum vi-
nařství. Poté odjedeme na naše ubytová-
ní v srdci horské oblasti Col des Mosses.

3. DEN: Dnešní den budeme projíždět ob-
lastí Wallisu. Cesta s překrásnými výhledy 
na vinice s vykukujícími vrcholy zasněže-
ných hor se bude klikatit až do průsmy-
ku SV. BERNARDA (2 473 m), který se 
nachází mezi Švýcarskem a Itálií. V minu-
losti místo s nádhernou, byť nevyzpyta-
telnou nebezpečnou horskou přírodou, 
kde sv. Bernard založil hospic – útulek pro 
pocestné a díky chovné stanici bernar-
dýnů s plemennou knihou od 15. století 
zachránil spolu s dalšími mnichy neje-
den lidský život. Útulek funguje dodnes. 

V místní kapli najdeme kopii Černé mado-
ny čenstochovské. Dozvíme se legendu 
o slavném Bernardýnovi Barrym i o tažení 
napoleonských vojsk přes tento průsmyk. 
A určitě se rádi vyfotíme s místními ber-
nardýny. Odpoledne se cestou zpět zasta-
víme v MARTIGNY, které za mnohé vděčí 
italské mecenášské rodině Gianadů. Do-
zvíme se, proč se nazývá městem kultury 
a proč se právě zde objevily sochy Rodena 
a Henry Moora a dalších významných au-
torů. Navštívíme také roztomilé muzeum 
bernardýnů. A budeme mít možnost si ne-
jen koupit plyšového Barryho se soudkem, 
ale s těmito dobrosrdečnými psy se i po-
mazlit. Poté si nenecháme ujít návštěvu 
muzea, které nás v tomto nevelkém měs-
tě překvapí. Nadace Pierre Gianadda se 
chlubí obrazy od Van Gogha, Picassa, Ce-
zanna i Lautreca. V suterénu pak můžeme 
obdivovat soukromou sbírku starobylých 
vozů a v zahradě muzea spatřit skulptury 
od Da Vinciho. Vrátíme se na ubytování.

4. DEN: Po snídani opět odjedeme do re-
gionu Wallis, jehož největším lákadlem 
a v celé alpské oblasti zcela ojedinělým 
přírodním klenotem je ledovec ALET-
SCH &, který je pozoruhodný svou délkou 
cca 23 km. My se vydáme z vesničky Fie-
sch do střediska Fiescheralp v nadmořské 
výšce 2 212 m a odtud dále vyjedeme až 
do horní stanice Eggishorn (2 869 m), od-
kud se nám naskytnou nejkrásnější pohle-
dy na celý Aletschský ledovec. Po návratu 
zpět do Fiesche se vydáme do hlavního 
města švýcarského kantonu Wallis, do 
SIONU v údolí řeky Rhony. Kdysi moc-
né sionské biskupství hraje důležitou roli 
v církvi dodnes. Díky dlouhé historii měs-
ta zde najdeme spoustu památek. Jednou 
z dominant Sionu je bazilika Notre-Da-
me-de-Valére nacházející se na jednom 
z kopců nad městem. Byť na první pohled 

ZA BERNARDÝNY, NEJVYŠŠÍ HOROU A NEJDELŠÍM LEDOVCEM EVROPY

 B MULHOUSE – FRIBOURg – ŽENEVSKÉ JEZERO – VINICE LAVAUX – AIgLE – PRŮSMYK SV. BERNARDA – MARTIgNY – 
ALETSCH – SION – CHAMONIX – AIgUILLE DU MIDI

 A od největšího švýcarského jezera až pod nejvyšší horu Evropy

 f

PLUSY zájezdu
 + cesta TAM bez nočního 
přejezdu

 + 3× večeře v ceně

Fribourg

Col des Mosses
Aigle

Martigny

Sv. BernardChamonix
Aiguille du Midi

Mont Blanc

AletschŽenevské jezero

CH

F

I

TERMÍN CENA TRASA

01 | 01. 07.–06. 07. 11 190,-
B: pouze Olomouc, Přerov, 
Prostějov, Vyškov, D, E, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 4× 
ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
4× snídani, 3× večeři, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 100 CH a 60 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 500 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

připomíná spíše pevnost, původně býva-
la sionskou katedrálou. Celý region okolo 
Sionu je také důležitou vinařskou oblastí. 
Odjedeme na ubytování.

5. DEN: Dnes se vydáme do CHAMONIX. 
Přímo z centra můžeme vyjet nejvýše po-
loženou lanovkou v Evropě na AIGUILLE 
DU MIDI & do výšky 3 842 m, odkud bu-
deme v němém úžasu pod nejvyšším 
vrcholem Evropy Mont Blanc v panora-
matickém výhledu 360° obdivovat celé 
francouzské, švýcarské i italské Alpy. Ve 
večerních hodinách odjedeme do ČR.

6. DEN: V dopoledních hodinách příjezd 
do Brna.

Aletsch Arena Martigny
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŠVÝCARSKOInterlaken

BernLuzern

1. DEN: Odjezd z Brna v brzkých ranních 
hodinách. Přes Německo dojedeme ve-
čer do místa našeho ubytování v oblasti 
centrálního Švýcarska.

2. DEN: Po snídani objevíme kouzlo dáv-
ných časů v unikátním skanzenu BALLEN-
BERG, kde se mezi stovkou historických 
stavení projdeme celým Švýcarskem. Poté 
se již vypravíme ozubnicovou železnicí 
na náhorní plošinu SCHYNIGE PLATTE 
(2 100 m) se snad nejkrásnějším kruho-
vým výhledem ve Švýcarsku – na jedné 
straně se nám otevře pohled na bílé gigan-
ty Bernských Alp: Eiger, Mönch a Jungfrau 
a na straně druhé uvidíme jezerní plochy 

Thunského i Brienzského jezera. Úžasné 
vyhlídky umocní návštěva Alpské zahrady. 
V pozdním odpoledni se zastavíme v cent-
ru oblasti v luxusních klimatických lázních 
INTERLAKEN, malebně položených mezi 
dvěma jezery. Vrátíme se na ubytování.

3. DEN: Dnes zavítáme do hlavního měs-
ta Švýcarska oplývá nejedním kouzlem, 
a proto jej dnes navštívíme i my. Křivo-
laké staré město BERN & je orámováno 
řekou Aare a nabízí úchvatné pohledy 
na Alpy. Domy z vápence se středověký-
mi podloubími, renesanční kašny s pest-
robarevnými sochami i katedrála jsou jen 
několik z mnoha důvodů, jež řadí město 
mezi skvosty středověké evropské archi-
tektury. Odtud se vydáme do historického 
THUNU se starými měšťanskými domy, 
s bohatou květinovou výzdobou a s do-
minantním středověkým hradem z roku 
1191. Podnikneme plavbu po THUN-
SKÉM JEZEŘE až do půvabného lázeň-
ského SPIEZU a odtud se vydáme na 
procházku romantickým okolím kolem 
fotogenického zámku Oberhofen a dle 
časových možností si prohlédneme i jeho 
interiéry. Poté přijedeme na ubytování.

4. DEN: Po snídani pojedeme do údo-
lí pod ledovcem TITLIS, do malebného 
vysokohorského městečka ENGELEBER-
GU s benediktýnským klášterem, jehož 
chrámový poklad pochází z 12.–13. stole-
tí. V klášterním areálu navštívíme také je-
dinou klášterní sýrárnu ve Švýcarsku. Pak 
nás první otáčivá lanovka na světě Titlis 
Rotair, která se během jízdy otáčí o 360°, 
přenese do světa sněhu, ledu a ledovců 
na vrchol hory Titlis až do výšky 3 028 m. 
Budeme se zde kochat výhledy na Va-
laiské Alpy nebo se projdeme ledovco-
vou jeskyní. Po sjezdu z Titlisu zamíříme 
do soutěsky řeky AARE v údolí Hasli. Bez-
pečný chodník, lávky a tunely nás pro-
vedou nad dravými říčními proudy mezi 
skalami, abychom na druhé straně obdi-
vovali hřmící vodopád REICHENBACH-
FALL, kde zahynul Doyleův románový 
hrdina Sherlock Holmes. V MEIRINGENU 
se nachází v suterénu vysvěceného kos-
tela anglické církve také muzeum S. Hol-
mese a kostel je nyní pojmenován Conan 
Doyle Palace. Vrátíme se na ubytování.

5. DEN: Po snídani navštívíme srdce Švý-
carska – město LUZERN &, které má 
všechno, co ke Švýcarsku neodmyslitel-
ně patří – město, jezero, hory. Budeme se 
toulat kouzelným historickým centrem, 
projdeme se i po středověkém Kaplič-
kovém mostě. Zájemci se ve svém volnu 
dozví o švýcarských železnicích, lodích 
a celém unikátním dopravním systé-
mu, pokud navštíví švýcarské Muzeum 
transportu. Ostatní se mohou s průvod-
kyní zúčastnit plavby po jezeře VIER-
WALDSTÄTTERSEE s krásnou kulisou 
zasněžených alpských štítů, během kte-
ré připlujeme až do VITZNAU, odkud vy-
jedeme zubačkou na horu RIGI KULM 
(1 798 m), právem nazývanou „Králov-
nou hor“. Rozevřou se před námi výhledy 

NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA, HORY A JEZERA CENTRÁLNÍHO ŠVÝCARSKA 
 B BALLENBERg – SCHYNIgE PLATTE – INTERLAKEN – BERN – THUN – THUNERSEE – SPIEZ – ENgELEBERg – AARE – 

REICHENBACHFALL – MEIRINgEN – LUZERN – VIERWALDSTÄTTERSEE – VITZNAU – RIgI KULM

 A toulky srdcem Švýcarska 

f

PLUSY zájezdu
 + cesta TAM bez nočního 
přejezdu

 + ubytování na jednom 
místě

 + 3× večeře v ceně

Bern Luzern Rigi Kulm

Titlis Rotair
Engelberg

Vierwaldstättersee

Spiez

Thun

Interlaken Reichenbachfall

CH

I

Meiringen

Aare

TERMÍN CENA TRASA

01 | 28. 07.–02. 08. 14 990,-
B: pouze Ostrava, Olomouc, 
Přerov, Prostějov, Vyškov, 
D, E, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 4× 
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslu-
šenstvím, 4× snídani, 3× večeři, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lanovky a další vstupy 
do navštívených objektů – doporučená částka cca 
250 CHF.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 600 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

na Alpy, Luzern, třináct jezer pod námi 
i pastviny s všude přítomnými pasoucí-
mi se krávami. Během horské vycházky 
se budeme moci občerstvit nebo vychut-
nat skleničku dobrého švýcarského vína 
na slunečných terasách horských chat. 
Zpáteční cesta nás dovede moderní ka-
binovou lanovkou do letoviska Weggis. 
V Luzernu autobus vyzvedne ty, kteří se 
nezúčastnili výletu na Rigi a věnovali se 
celý den Luzernu. Poté se společně vydá-
me na cestu zpět do ČR.

6. DEN: Příjezd do Brna v brzkých ran-
ních hodinách.

Titlis Ballenberg
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ITÁLIE, ŠVÝCARSKO

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: Dnes nás čeká prohlídka MILÁ-
NA. Město je sídlem slavné opery La Sca-
la i fotbalových klubů AC a Inter Milán. 
Metropole se může pochlubit několika 
skvělými galeriemi a také překrásnou ka-
tedrálou. Po prohlídce města ve večer-
ních hodinách přijedeme na ubytování.

3. DEN: Den věnujeme poznávání pro-
středí LAGO MAGGIORE. Jezero je vy-
hledávané zejména pro svou romantickou 
atmosféru, kterou mu propůjčuje mnoho 
květin a keřů, jako jsou azalky a kamélie. 
V obci ANGERA navštívíme hrad Rocca 
Borromea, pokračovat budeme do měs-
tečka ARONA s impozantní sochou kar-
dinála Boromejského. Absolvujeme lodní 
výlet k BORROMEJSKÝM OSTROVŮM, 
kde si prohlédneme krásné zahrady a pa-
lác na ostrově Isola Bella. Odtud poplu-
jeme k proslulé botanické zahradě Villa 
Taranto a po úchvatné procházce se vrá-
tíme na ubytování.

4. DEN: Dnes podnikneme výlet k LAGO 
DI LUGANO. Ve Švýcarsku si prohlédne-
me čokoládovnu Alprose v CASLANU, 
kde samozřejmě ochutnáme tuto slad-
kou pochoutku. V Melidě navštívíme park 
Swissminiatur – Švýcarsko v miniaturách. 

ZA KRÁSOU ALPSKÝCH JEZER

 A jezerní perly pod alpskými štíty, aristokratické rezidence 
a všudypřítomné subtropické zahrady

TERMÍN CENA TRASA

01 | 06. 05. – 10. 05. 7 990,- A, B, C, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
3× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, po-
jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní plavby, vstupy do 
navštívených objektů – doporučená částka cca 80 €, 
pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 390 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program 
 + cesta ZPĚT bez nočního 
přejezdu

 B LAgO MAggIORE – ANgERA – ARONA – BORROMEJSKÉ 
OSTROVY – LAgO DI LUgANO – LAgO DI COMO – 
BELLAgIO – MILÁNO – LAgO DI gARDA – SIRMIONE

Poté přejedeme do oblasti LAGO DI 
COMO, do letoviska BELLAGIO, které 
je pro svou scenérii považováno za nej-
krásnější v Itálii. Město láká turisty na his-
torické centrum s bazilikou svatého Jiří 
a také rezidence filmových hvězd, jako 
jsou George Clooney a Brad Pitt. Po pro-
hlídce města ve večerních hodinách při-
jedeme na ubytování.

5. DEN: Po snídani vyrazíme k LAGO DI 
GARDA, největšímu a nejkrásnějšímu ital-
skému jezeru. Čeká nás úžasný pohled na 
zasněžené vrcholky hor od jižních břehů 
jezera a prohlídka půvabného městečka 
SIRMIONE se středověkým hradem Roc-
ca Scaligeri. Odpoledne odjedeme do 
ČR, příjezd do Brna v nočních hodinách.

Gardské jezero
SirmioneMilán

Bellagio
Komské jezero

Lago
di Lugano

Lago Maggiore

Angera
Borgomanero

CH

Miláno

Lago di Como

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: Ráno přijedeme do Punta Sabbi-
oni, odkud se přeplavíme linkovou lodí 
do BENÁTEK &. Po celá staletí okouz-
lují Benátky tisíce návštěvníků, přichá-
zejících do neustále se měnící laguny, 
která je živoucí alegorií lidského důmys-
lu a pýchy před tváří pomíjivosti věků. Na 
vrcholu rozkvětu se z Benátek stala bo-
hatá republika ovládající celé východní 
Středomoří. I dnes Benátky zůstaly svě-
tem stvořeným pro umění, krásu, elegan-
ci a snění. Na Nám. sv. Marka navštívíme 
chrám sv. Marka, prohlédneme si budovy 
prokurací a Dóžecí palác s vězením, vy-
jedeme na vyhlídku zvonice sv. Marka. 
Projdeme si nejkrásnější benátská ná-
městí, kostely, paláce, obchodní uličky 
a neopomeneme ani slavný most Rial-
to nebo projížďku parníčkem po Canalu 
Grande. Během dne a především veče-
ra budeme svědky všudypřítomného 
karnevalového veselí. Zdejší karneval je 
jednou z nejstarších událostí v historii 
Benátek. Náměstí Sv. Marka se nastro-
jí do svátečního hávu, přetéká zářivými 
barvami a naplní se Benátčany a cizin-
ci. Benátský karneval je velkou událos-
tí plnou barev, hudby, tance a divadla. 
Dekorace nejrůznějšího typu, elegantní 
kostýmy, masky, princezny a princové vy-
tvářejí neopakovatelnou atmosféru. Be-
nátský karneval je také plný tradičních 
událostí, jako je „let Kolombíny“ a „osla-
va panen“. Do hotelu přijedeme v pozd-
ních večerních hodinách.

Benátky

Burano
Murano

LEgENDÁRNÍ KARNEVAL
V BENÁTKÁCH

 A perla středověké Evropy ukrytá v překrásné laguně 
v netradiční karnevalové atmosféře

TERMÍN CENA TRASA

01 | 21. 02.–23. 02. 3 890,-

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 1× snídani, poplatky v Punta Sabbioni, 
služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní lístky – cca 30 €, 
vstupy do navštívených objektů – doporučená část-
ka cca 40 €, pobytovou taxu.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 840 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + zájezd s ubytováním
PLUSY zájezdu

 B BENÁTKY – BURANO – MURANO

3. DEN: Dopoledne se opět z Punta Sa-
bbioni vydáme na plavbu po benátské 
laguně. Na ostrově BURANO si prohléd-
neme typické místní krajky, na ostrově 
MURANO nám předvedou své dovednos-
ti zruční místní skláři. Historie výroby skla 
a rozvoje místních skláren je vysvětlena 
v místním muzeu, jež představuje jedno 
z největších lákadel regionu. Oba ostrovy 
dýchají klidnou, pohodovou atmosférou 
„malých Benátek“, kde jsou také kaná-
ly, mosty a mořské zálivy. Jejich jedineč-
nou atmosféru dotvářejí rybářské osady 
s množstvím barevných domků rozese-
tých podél kanálů. V poledne se vrátíme 
k autobusu a odjedeme do ČR. Příjezd do 
Brna v nočních hodinách.

A, B, C, D, E2, F

masky

Benátky
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ITÁLIE

1. DEN: Odjezd z Brna v brzkých ranních 
hodinách. Odpoledne přijedeme do Itálie, 
kde nás na skalních útesech nad mořem 
přivítá zámek MIRAMARE – pohádko-
vá stavba na pobřeží Jadranu obklope-
ná krásným parkem. Novogotický zámek 
Miramare proslul nezvykle temnou minu-
lostí. V jeho zdech a okolních překrásných 
Anglických zahradách se začal odvíjet 
tragický příběh císaře Maxmiliána „Me-
xického“ a jeho manželky Charlotty. Čas-
tým hostem zde byla také císařovna Sissi 
a její syn – korunní princ Rudolf. Majitelem 
zámku byl svého času i arcivévoda Fran-
tišek Ferdinand d‘Este. Ve večerních ho-
dinách přijedeme na ubytování.

2. DEN: Z přístavu Punta Sabbioni se par-
níčkem přeplavíme po laguně do BE-
NÁTEK &. Podle mnohých jsou Benátky 
nejkrásnějším městem světa. Po celá sta-
letí okouzlují tisíce návštěvníků, přichá-
zejících do neustále se měnící laguny, 
která je živoucí alegorií lidského důmys-
lu a pýchy před tváří pomíjivosti věků. Na 
vrcholu rozkvětu se z Benátek stala bo-
hatá republika ovládající celé východní 
Středomoří. I dnes Benátky zůstaly svě-
tem stvořeným pro umění, krásu, elegan-
ci a snění. Během naší procházky uvidíme 
chrám sv. Marka, prohlédneme si budovy 
prokurací a Dóžecí palác s vězením, vyje-
deme na vyhlídku zvonice sv. Marka. Pro-
jdeme si nejkrásnější benátská náměstí, 
kostely a paláce, obchodní uličky i slav-
ný most Rialto. Projedeme se po Canal 

Benátky

Burano
Murano Miramare

ROMANTICKÉ BENÁTKY A ZÁMEK 
MIRAMARE

 A prokleté hnízdo lásky císaře Maxmiliána a půvabné město 
milenců plné jedinečných zákoutí a okázalých paláců

TERMÍN CENA TRASA

01 | 01. 05.–03. 05. 5 690,- A, B, C, D

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
poplatky v Punta Sabbioni, 2× ubytování v hotelu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenzi, 
služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní lístky – cca 35 €, 
vstupy do navštívených objektů – doporučená částka 
cca 40 €, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 890 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu
 + polopenze v ceně
 + trvale oblíbený zájezd

 B MIRAMARE – BENÁTKY – BURANO – MURANO

Grande, hlavní dopravní tepně italských 
Benátek, kolem nejslavnějších paláců. 
Tato vodní cesta je dlouhá téměř 4 km 
a na světě údajně neexistuje krásnější 
městská dopravní tepna, než je právě 
Canal Grande. Ve večerních hodinách se 
vrátíme zpět na ubytování.

3. DEN: Dopoledne se opět z Punta Sa-
bbioni vydáme na plavbu po benátské 
laguně. Na ostrově BURANO si prohléd-
neme typické místní krajky, na ostrově 
MURANO nám předvedou své doved-
nosti zruční místní skláři. Jedinečnou at-
mosféru obou ostrovů dotvářejí rybářské 
osady s množstvím barevných domků ro-
zesetých podél kanálů. V poledne se vrátí-
me k autobusu a odjedeme do ČR. Příjezd 
do Brna v nočních hodinách

Benátky

Benátky

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme 
do BENÁTEK &. Jedinečnou atmosféru 
tohoto slavného města budeme moci 
vychutnávat až do večerních hodin. Na-
vštívíme chrám sv. Marka, budeme obdi-
vovat stejnojmenné náměstí, hodinovou 
věž, budovy prokurací a Dóžecí palác se 
slavným mostem Vzdechů. Projdeme si 
nejkrásnější benátská náměstí a projede-
me se po po Canal Grande, hlavní doprav-
ní tepně italských Benátek. Ve večerních 
hodinách odjedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani navštívíme VERO-
NU &, město příběhu tragické lásky Ro-
mea a Julie. Spatříme proslulý římský 
amfiteátr z 1. století, dnes využívaný 
k operním představením, půjdeme po 
stopách Julie Capuletové, dojdeme na tr-
žiště Piazza Erbe – srdce města, zavítáme 
také ke skvostné románské bazilice San 
Zeno Maggiore. Odpoledne přijedeme 
do VICENZY &, města Andrea Palladia, 
renesančního architekta, který ve městě 
postavil množství paláců. Projdeme se 
po hlavní ulici Corso Palladio na velkole-
pé náměstí Piazza dei Signori, kterému 
dominuje bazilika Palazzo della Ragio-
ne. Uvidíme Teatro Olimpico, jedno z nej-
starších dodnes stojících divadel v Evropě 

Vicenza

Verona

Benátky
Padova

Vicenza

Verona

BENÁTKY, VICENZA, VERONA,  
PADOVA – PAMÁTKY UNESCO

 A na skok za krásami severní Itálie

TERMÍN CENA TRASA

01 | 03. 09.–06. 09. 5 690,- A, B, C, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích 
s  příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, 
po jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 50 €, pobytové 
taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 290 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa. 

t

PLUSY zájezdu

 B BENÁTKY – VICENZA – VERONA – PADOVA

a mnohé další. Ve večerních hodinách od-
jedeme na ubytování.

4. DEN: Dopoledne nás čeká prohlídka 
starobylého univerzitního města PADO-
VA &. Největším klenotem je zde Padov-
ská univerzita (1 222), která se řadí mezi 
nejstarší univerzity na světě. Za dobu své 
existence se zde vystřídalo neuvěřitelné 
množství nejen studentů, ale také vý-
znamných profesorů – např. Galileo Ga-
lilei. Dále nás ve městě oslní románská 
bazilika sv. Antonína, botanická zahrada, 
druhé největší náměstí v Evropě či kaple 
rodiny Scrovegni. Po poledni se vydáme 
na cestu do ČR, příjezd do Brna v noč-
ních hodinách.

 + ubytování na jednom 
místě

 + cesta ZPĚT bez nočních 
přejezdů 
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1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních ho-
dinách.

2. DEN: Prohlídku ŘÍMA & zahájíme ve 
VATIKÁNU &, a to návštěvou chrámu 
sv. Petra, papežské krypty a Vatikánské-
ho muzea se Sixtinskou kaplí. Miniaturní 
stát Vatikán je centrem katolické církve. 
Veřejně dostupné části Vatikánu domi-
nuje Svatopetrské náměstí, které pojme 
až 400 tisíc lidí. Z náměstí budeme po-
kračovat k bazilice Sv. Petra. Poté se pro-
jdeme podél řeky Tibery k Andělskému 
hradu, který je jednou z nepřehlédnutel-
ných staveb Říma. Stojí na pravém břehu 
řeky Tibery a postavit jej nechal římský cí-
sař Hadrián jakožto rodinné mauzoleum. 
Večer odjedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani se seznámíme s legen-
dárním Koloseem, které nechal postavit 
císař Vespasian. Vedle arény se nachází 
zachovalý Konstantinův oblouk z roku 
312, dále spatříme kostel sv. Petra v ře-
tězech s Michelangelovým Mojžíšem. Za-
vítáme i na Forum Romanum, které bylo 
v dobách antického Říma centrem všeho 
dění. Uvidíme také císařská fóra a proslu-
lý Kapitol. Prohlédneme si hrobky králů 
v Pantheonu, navštívíme kostel Panny 
Marie nad Minervou. Velkou pýchou této 
metropole jsou beze sporu fontány, tou 
nejznámější je věhlasná Fontána di Trevi, 
právě zde se ve filmu La dolce vita ráchala 
Anita Ekberg s Marcellem Mastroiannim. 
Na Španělském náměstí se projdeme po 
Španělských schodech a ve večerních ho-
dinách přijedeme na ubytování.

Tivoli

Florencie

Řím

Jaderské 

 

moře

Tyrhénské moře

VŠECHNY TVÁŘE ŘÍMA  
A ROMANTICKÉ FLORENCIE

 A putování napříč historií lidstva v oslňující italské metropoli 
a v kolébce renesance

TERMÍN CENA TRASA

01 | 09. 04.–13. 04. 6 590,-

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
poplatky za vjezd do Říma, 2× ubytování v hotelu 
ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× snída-
ni, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: služby místního prů-
vodce (platba na místě), vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 60 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 390 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program

 B ŘÍM – VATIKÁN – FLORENCIE

4. DEN: Po snídani odjedeme do toskán-
ské metropole FLORENCIE &, města, kte-
ré je považováno za kolébku renesance. 
Spatříme řadu pamětihodností, jakými 
jsou dóm, zvonice a baptisterium, které 
stojí na náměstí Piazza del Duomo. Na 
Piazza della Signoria budeme obdivovat 
zvonici na Palazzo Vecchio a kopii slavné 
Michelangelovy sochy Davida, dále pak 
kostel San Lorenzo s Michelangelovy ná-
hrobky vévodů z rodu Medici či most Pon-
te Vecchio (Most zlatníků) a mnohé další. 
Zavítáme také k jedné z nejslavnějších ob-
razáren světa – Galleria Degli Uffizzi a bu-
deme mít individuální volno k případné 
návštěvě galerie. Večer se vydáme na ces-
tu zpět do ČR.

5. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

A, B, C, D, E2, F

Řím

Koloseum

1. DEN: Odjezd z Brna v podvečerních 
hodinách.

2. DEN: V ranních hodinách se krátce za-
stavíme v SAN GIMIGNANO &, jde o nej-
krásnější městečko v Toskánsku, kterému 
se přezdívá „Manhattan středověku“. Poté 
přejedeme do SIENY, města, v němž se 
zastavil čas, které leží za pevnými středo-
věkými hradbami, díky nimž si zachovala 
Siena svůj středověký ráz a stala se jed-
ním ze světových unikátů. Společně si za-
jdeme nejprve na Sienské náměstí Piazza 
del Campo – toto krásné náměstí je obklo-
peno šestnácti historickými paláci v čele 
s mohutnou středověkou radnicí. Po pro-
hlídce města a individuálním volnu odje-
deme ve večerních hodinách na ubytování.

3. DEN: Po snídani nás čeká prohlídka 
historického města CORTONA, které 
kraluje místní krajině. Cortona je obklo-
pena městskými hradbami a žije z tradice 
uměleckých řemesel, odehrává se tu já-
dro filmu Pod toskánským sluncem. Pro-
jdeme se k působivému náměstí Piazza 
della Republica s radnicí a palácem Po-
polo. Poté navštívíme architektonický 
klenot – MONTEPULCIANO. Projdeme 
se středověkými ulicemi až na jedinečné 
náměstí Piazza Grande, které je z filmu 
také známé. Dnes ještě společně zavítá-
me do nejmenšího města jižního Tosk-
ánska – PIENZY. Ve večerních hodinách 
přijedeme na ubytování.

4. DEN: Dnešní den strávíme v toskán-
ské metropoli FLORENCII &. Společně 

I

Cortona

Siena

San Gimignano

Montepulciano
Pienza

Florencie

POD TOSKÁNSKÝM SLUNCEM

 A po stopách hrdinky kultovního filmu protkaného 
toskánskou krajinou

TERMÍN CENA TRASA

01 | 12. 08.–16. 08. 6 290,-

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění 
CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstu-
py do navštívených objektů – doporučená částka 
cca 80 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 390 Kč, 2× ve-
čeře – 990 Kč,cestovní pojištění Uniqa.

n

 + ubytování na jednom místě
PLUSY zájezdu

 B SAN gIMIgNANO – SIENA – MONTEPULCIANO – PIENZA 
– CORTONA – FLORENCIE

spatříme řadu pamětihodností, jakými 
jsou dóm, zvonice a baptisterium, které 
stojí na náměstí Piazza del Duomo. Na 
Piazza della Signoria budeme obdivovat 
zvonici na Palazzo Vecchio a kopii slavné 
Michelangelovy sochy Davida, dále pak 
kostel San Lorenzo s Michelangelovy ná-
hrobky vévodů z rodu Medici či most Pon-
te Vecchio (Most zlatníků) a mnohé další. 
Zavítáme také k jedné z nejslavnějších ob-
razáren světa – Galleria Degli Uffizzi a bu-
deme mít individuální volno k případné 
návštěvě galerie. Ve večerních hodinách 
se vydáme na cestu do ČR.

5. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

A, B, C, D, E2, F

Siena

Toskánsko
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1. DEN: Odjezd z Brna v brzkých ranních 
hodinách. Ve večerních hodinách přije-
deme na ubytování do MONTECATI-
NI TERME.

2. DEN: Po snídani se vydáme do PISY &. 
Naše kroky povedou na Piazza dei Miracoli 
s dómem, baptisteriem a známou šikmou 
věží. Poté se vypravíme do CARRARY, 
kde v oblasti mramorových lomů navští-
víme Cava museo ve Fantiscritti. Vrátíme 
se na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme přes typic-
kou toskánskou krajinu vinic s odrůdou 
Chianti do SIENY &. Navštívíme kostel 
San Domenico, sanktuárium sv. Kateřiny 
Sienské, náměstí Piazza del Compo a dóm 
s baptisteriem. Poté zavítáme do SAN GI-
MIGNANA & a necháme se okouzlit atmo-
sférou středověkého městečka s 15 věžemi 
ze 14. století. Vrátíme se na ubytování.

4. DEN: Po snídani se vypravíme do měs-
ta LUCCA &, prohlédneme si katedrálu 
Duomo di San Martino, hlavní náměs-
tí Piazza dell’ Anfiteatro, Pucciniiho rod-
ný dům a vyhlídkovou věž Guinigi. Poté 
se vydáme do přímořského letoviska VI-
AREGGIO a budeme mít možnost kou-
pání nebo procházek. Pucciniho si ještě 
jednou připomeneme u jezera TORRE 
DEL LAGO, kde poznáme přírodní rezer-
vaci, která mu byla inspirací v jeho tvorbě.

TO NEJLEPŠÍ Z TOSKÁNSKA

 A kraj renesančních géniů s nádhernou přírodou

PLUSY zájezdu

 + trvale oblíbený zájezd
 + ubytování na jednom 
místě

 B MONTECATINI TERME – PISA – CARRARA – SIENA – 
SAN gIMIgNANO – LUCCA – VIAREggIO – TORRE DEL LAgO 
– FLORENCIE

5. DEN: Po snídani se vydáme do FLO-
RENCIE &, hlavního města Toskánska. 
Do centra města se dostaneme pohodl-
ně vlakem a čeká nás celodenní prohlíd-
ka. Prohlédneme si kostel Santa Croce, 
uvidíme národní muzeum, Danteho rod-
ný dům, náměstí Piazza Signoria, galerii 
Uffizi (nutná rezervace), zlatnický most 
Ponte Vecchio a mnoho dalšího. Plni doj-
mů odjedeme v podvečerních hodinách 
zpět do ČR. 

6. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

Florencie

Pisa

Pisa

Florencie

Montecatini Terme

Carrara

Siena
San Gimignano

Jaderské 
moře

Ligurské
moře

TERMÍN CENA TRASA

01 | 21. 07.–26. 07. 9 590,-
A, B: pouze Olomouc, 
Přerov, Prostějov, 
Vyškov, D, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 4× 
ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
4× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – doporučená částka cca 85 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 690 Kč, 3× veče-
ře – 890 Kč, rezervace a vstup do galerie Uffizi 700 Kč 
(do 18 let – 150 Kč, 18–25 let 400 Kč), cestovní po-
jištění Uniqa.

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Večer dojedeme na ubytování u je-
zera Bolseno.

2. DEN: Po snídani se vydáme kolem krá-
terového jezera BOLSENO do PITIGLI-
ANA, kde narazíme na etruské hradby 
a stezky, jimiž se projdeme. Poté se zasta-
víme ve vesničce SOVANA a naší posled-
ní zastávkou bude městečko BOLSENA, 
ležící u stejnojmenného jezera vulkanic-
kého původu, kde budeme mít možnost 
koupání.

3. DEN: Po snídani navštívíme starově-
kou TARQUINII – významné centrum 
etruské civilizace a prohlédneme si ne-
kropoli s téměř 6 000 hrobkami &. Po 
poledni si uděláme volno ke koupání na 
pláži v Lido di Tarquinia. Na závěr dne se 
necháme zlákat renesančními zahrada-
mi Villy Lante v BAGNAIA. Před příjez-
dem na hotel nás bude čekat degustace 
místních vín s možností výhodného ná-
kupu místních produktů.

4. DEN: Po snídani pojedeme do VI-
TERBA, kde uvidíme půvabné středo-
věké domy s věžemi i úchvatnou lodžii 
Papežského paláce. Poté v CAPRARO-
LE prozkoumáme velkolepou vilu Palaz-
zo Farnese. Další unikátní podívaná nás 
čeká v BOMARZU, kde budeme objevo-
vat tajemná zákoutí v parku Sacro Bosco, 
dnes nazývaném Park příšer. Vrátíme se 

Pitigliano

Caprarola

Civita di Bagnoregio
Sovana

Pitigliano

Orvieto

Bomarzo
BagnaiaViterbo

Caprarola

Tarquinia

Bolsena

CESTA ZA ETRUSKY

 A největší krásy na pomezí Lazia, Toskánska a Umbrie 
s koupáním u moře i jezera

TERMÍN CENA TRASA

01 | 23 09.–28. 09. 9 890,-
 B (pouze Olomouc, Přerov, 
Prostějov, Vyškov), D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 4× 
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslu-
šenstvím, 4× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 50 €, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 690 Kč, 3× ve-
čeře – 1 590 Kč, cestovní pojištění Uniqa. 

f

PLUSY zájezdu

 B BOLSENO – PITIgLIANO – SOVANA – BOLSENA – 
TARQUNIA – BAgNAIA – VITERBO – CAPRAROLA – 
BOMARZO – CIVITA DI BAgNOREgIO – ORVIETO

na ubytování. Večer se se zájemci vypra-
víme za nočním koupáním (21.30–01.00) 
do lázní TERME DEI PAPI.

5. DEN: Dnes zavítáme do starobylé ves-
ničky uprostřed krajiny tvarované sopeč-
nou činností a erozemi, do CIVITA DI 
BAGNOREGIO. Naši poslední zastávkou 
bude ORVIETO & založené Etrusky na 
150 metrů vysokém skalisku. Do centra 
nás přiveze ozubnicová lanovka. V ma-
lebných zákoutích Orvieta se rozloučíme 
s Itálií a odpoledne se vydáme na cestu 
zpět do ČR.

6. DEN: V ranních hodinách návrat do 
Brna.

 + ubytování na jednom 
místě 
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

IRSKO Dolmen

Cliff of Moher Guiness

1. DEN: Program A i B: Odjezd z Brna ve 
večerních hodinách.

2. DEN: Odpoledne přijedeme do CHER-
BOURGU(dle časových možností krátká 
prohlídka), nalodíme se na trajekt do Ir-
ska a čeká nás plavba Atlantikem. Přeno-
cujeme v kajutách.

3. DEN: Dopoledne připlujeme do DUBLI-
NU, naší první zastávkou bude ROCK OF 
CASHEL s nejzachovalejším románským 
kostelem v zemi a zříceninami obří stře-
dověké katedrály a hradu. Ubytujeme se.

4. DEN: Dnes nás uchvátí jedinečná kra-
jina NP KILLARNEY. Prohlídneme si 
KILLARNEY, které je zároveň východis-
kem k památkám v okolí jezer, navštívíme 
opatství MUCKROSS ABBEY a podnikne-
me tradiční cestu poloostrovem Iveragh. 
Uvidíme RING OF KERRY – podmanivé 
horské a pobřežní scenérie, Bog Village, 
Waterville, vyhlídka Moll’s Gap aj. Odje-
deme na ubytování.

5. DEN: Zastavíme v okouzlující vesničce 
ADARE, projdeme se u fantastických úte-
sů CLIFFS OF MOHER. V oblasti dolního 
toku Shannonu navštívíme oblast BU-
RREN a vydáme se k Poulnabrone Dol-
men, kde se přesvědčíme o výjimečnosti 
irské krajiny. Přejedeme na ubytování.

6. DEN: Dnes nás čeká NP CONNEMARA 
– kraj močálů, hor a vřesovišť, kterému 
dominují dva horské hřbety. Zastavíme 
se v městečku LETTERFRACK, v přípa-
dě hezkého počasí podnikneme výstup 
na Diamantovou horu. Prohlédneme si 
malebné opatství KYLEMORE ABBEY, 
zastavíme se v městečku WESTPORT 
a poté odjedeme na sever do hrabství 
SLIGO s nejvyšším počtem prehistoric-
kých památek. Ubytujeme se v oblasti 
Donegalského zálivu.

7. DEN: Dnes dokončíme prohlídku měs-
ta SLIGO, spatříme dům nejslavnějšího 
irského básníka W. B. Yeatse, opatství SLI-
GO ABBEY a navštívíme jednoho z nej-
významnějších irských prehistorických 
pohřebišť v CARROWMORE. Poté bude-
me pokračovat do OMAGH, kde navští-
víme Ulstersko-americký NP věnovaný 
Irům, kteří emigrovali do Severní Ameri-
ky. Na závěr nás čeká jedno z nejhezčích 
severoirských měst LONDONDERRY. 
Ubytujeme se.

8. DEN: Po snídani se vydáme na nejma-
lebnější úsek pobřeží CAUSEWAY 
COAST. Zastavíme se u romantické zří-
ceniny hradu DUNLUCE. Ve chvíli, kdy 
spatříme OBRŮV CHODNÍK s pozoru-
hodnými šestibokými čedičovými slou-
py &, pochopíme, proč naši předkové 
nevěřili, že vznikl přirozenou cestou. 
Navštívíme palírnu Bushmills ve stej-
nojmenném městečku. Čeká nás lehká 
pěší turistika v oblasti, ti odvážnější mo-
hou překonat slavný visutý provazový 
most Carrick-A-Rede-Rope, 20 m dlouhý 
a 1 m široký lanový most vede ve výšce 
30 m přes propast mezi pobřežními úte-
sy a ostrůvkem Carrick-a-Rede. Napříč 

malebným pohořím Antrim přejedeme 
na ubytování do oblasti Carrickfergus.

9. DEN: Zamíříme do hlavního města 
Severního Irska BELFASTU. Navštíví-
me nové a unikátní Muzeum TITANIKU. 
Projdeme si historické centrum města 
vč. extravagantní budovy radnice z bí-
lého portlandského kamene a shlédne-
me i další budovy na Donegall square. 
Po pobřežní silnici pokračujeme k sídlu 
rodu Londonderryů do MONT STEWART 
HOUSE, okázalému sídlu s nevídanými 
interiéry a zahradami. Krátkým trajek-
tem se přeplavíme přes jezero STRAN-
GFORD LOUGH k podvečerní návštěvě 
městečka DOWNPATRICK.

10. DEN: Severně od Dublinu zavítáme 
do lokality mýtického významu New-
grange. Budeme pokračovat do oblasti 
NP WICKLOW MOUNTAINS, podnikne-
me pěší procházku kolem jezer, prohlídku 
klášterního komplexu GLENDALOUGH 
a odjedeme do DUBLINU, kde navštíví-
me centrum města, Dublinský hrad, ka-
tedrálu sv. Patrika, čtvrť hospod Temple 
Bar a mnohé další. Po prohlídce města 
se ubytujeme.

11. DEN: Program A: Dokončíme prohlíd-
ku centra DUBLINU vč. katedrály sv. Patri-
ka a muzea pivovaru Guiness. Přejedeme 
trajektem do severního Walesu – ostrov 
Anglesey a dále na ubytování do Anglie. 
Program B: Dle časových možností a v ná-
vaznosti na letecký řád prohlídka Dubli-
nu. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

12. DEN:Po snídani si prohlédneme his-
torické centrum města COVENTRY s rui-
nami katedrály a poté odjedeme do ČR, 

VELKÝ OKRUH IRSKEM A OSTROV SV. PATRIKA 

 B CHERBOURg – ROCK OF CASHEL – NP KILLARNEY – MUCKROSS ABBEY – RINg OF KERRY – ADARE – CLIFFS OF MOHER 
– BURREN – NP CONNEMARA – LETTERFRACK – KYLEMORE ABBEY – WESTPORT – SLIgO – OMAgH – LONDONDERRY 
– DUNLUCE – CAUSEWAY COAST – gIANT´S CAUSEWAY – CARRICKFERgUS – BELFAST – MONT STEWART HOUSE – 
DOWNPATRICK – gLENDALOUgH – DUBLIN – COVENTRY – CARROWMORE – WICKLOW MOUNTAINS

 A země s keltskou minulostí plná klikatících se uzoučkých cest a honosných viktoriánských sídel

fur

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program

 + trvale oblíbený zájezd
 + možnost letecké dopravy

Dublin

Newgrange
Downpatrick

Mont 
Steward 
House

Carrickfergus

Causeway Coast
BushmillsGiant´s Causeway

Sligo
Carrowmore

NP Connemara

Galway

Cli�s of Moher

NP Killarney

Rock of Cashel 

Adare

Kilfenora
NP Wicklow 
Mountains

Belfast

Dunluce

Kylemore Abbey

TERMÍN CENA TRASA

01 | 03. 08.–15. 08. 26 490,- BRNO, PRAHA – A

02 | 11. 08.–21. 08. 29 890,- PRAHA – B

CENA ZAHRNUJE: Program A: dopravu lux. 
autobusem, 10× ubytování (9× hotel – 2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 1× 4lůžková kabina na 
trajektu), 9× snídani, trajekty do Irska a zpět, Euro-
tunel z Anglie, služby průvodce, pojištění CK. 
Program B: dopravu lux. busem, leteckou přepra-
vu Dublin–Praha, let. taxy, transfer na letiště, 9× 
ubytování (8× hotel – 2lůžkové pokoje s příslušen-
stvím, 1× 4lůžková kabina na trajektu), 8× snídani, 
trajekty do Irska, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 180 €.
PŘÍPLATKY: Program A: 1lůžkový pokoj – 6 900  Kč, 
Program B: 1lůžkový pokoj – 6100  Kč, muzeum Tita-
nic v Belfastu 540 Kč, od 60 let 440 Kč (nutné nahlásit 
rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem), cestovní 
pojištění Uniqa.

přejezd kanálu La Manche, tranzit přes 
Francii a Německo.

13. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.
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Edinburgh

Eilean Donan Castle Highlands

1. DEN: Odjezd z Brna v podvečerních 
hodinách.

2. DEN: Dopoledne věnujeme prohlíd-
ce AMSTERDAMU &. V rámci časových 
možností se projedeme lodí po grachtech. 
Odpoledne se v přístavu Ijmuiden nalo-
díme na noční trajekt do Anglie. Noc na 
lodi strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.

3. DEN: Ráno se vylodíme v Newcastle 
upon Tyne. Cestou do Skotska poznáme 
římský HADRIÁNŮV VAL & a jeho vo-
jenskou pevnost Chesters Roman Fort. 
Naší první zastávkou ve Skotsku bude 
středověké opatství JEDBURGH ABBEY. 
Prohlédneme si Abbotsford house, sídlo, 
kde žil a tvořil Sir Walter Scott. Prohlídku 
oblasti Borders zakončíme v MELROSE 
ABBEY, v jednom z nejkrásnějších skot-
ských opatství. Ubytujeme se v rodinách.

4. DEN: Vydáme se na prohlídku jednoho 
z nejkrásnějších měst Evropy, EDINBUR-
GHU &. Navštívíme rozlehlý královský 
hrad střežící národní pýchu Skotů – koru-
novační klenoty a edinburský Manhattan, 
prohlédneme si Grassmarket a dojdeme 
až k symbolu města – Greyfriars Bobby. 
Cestou po Royal Mile navštívíme katedrá-
lu sv. Jiljí, prohlédneme si nejen historické 
stavby, ale také ultramoderní stavbu skot-
ského parlamentu a sídlo královny Alžbě-
ty II. V případě zájmu krátká procházka 
do blízkých vrcholů Salisbury Craigs či 
na Calton Hill. Ve večerních hodinách se 
vrátíme zpět na ubytování.

5. DEN: Dnešní den nás zláká severní Skot-
sko – oblast HIGHLANDS. Navštívíme 
soukromé sídlo vévodů z Atholl, BLAIR 
CASTLE, dále pak Fort George, nejkrás-
nější příklad evropské vojenské architek-
tury, který nabízí výhled na záliv Moray 
Firth s možností pozorování delfínů ská-
kavých. Neopomeneme ani na legendár-
ní jezero LOCH NESS, na jehož západním 
břehu stojí zřícenina hradu URQUHART 
CASTLE. Kolem masivu Pěti sester z Kin-
tailu v údolí Glen Shiel se dostaneme až 
k romantické tvrzi EILEAN DONAN CAS-
TLE se strhující polohou na jezeře Loch 
Duich. Večer se ubytujeme v hostelu.

6. DEN: Podnikneme okružní jízdu ostro-
vem SKYE, čekají nás překrásné přírodní 
scenérie a historické skvosty. Prohlédne-
me si panství klanu McLeod, hrad a zahra-
dy DUNVEGAN, který stojí nad fjordovým 
jezerem. Následně se vypravíme na moto-
rových lodičkách ke kolonii volně žijících 
tuleňů. Navštívíme Museum of Island Life, 
útesy Kilt Rock či vodopády Lealt Falls. 
V případě příznivého počasí podnikne-
me lehký pěší výstup k Old Man of Storr. 
Poznávání zakončíme v hlavním městě 
ostrova PORTREE.

7. DEN: Trajektem z ostrova Skye se dosta-
neme do přístavu Mallaig. Panoramatic-
kou cestou do údolí Glenfinnan budeme 
sledovat parní vlak The Jacobite Railway 
(známý z filmů Harry Potter) projíždějí-
cí až k soustavě osmi zdymadel Neptu-
ne’s Staircase, představující nejpůsobivější 
úsek Kaledonského kanálu, odkud spat-
říme Ben Nevis, nejvyšší horu Británie. 
Přes Fort William budeme pokračovat 
kolem Kinlochlevenských vodopádů do 
GLENCOE, místa s impozantní scenérií 
a bouřlivou minulostí až k malebné ves-
ničce LUSS, která leží na březích jezera 

LOCH LOMOND. Večer se ubytujeme 
opět u rodin.

8. DEN: Taje výroby skotské whisky od-
halíme v palírně The Glenturret Distillery. 
Navštívíme malebné středověké městeč-
ko ST. ANDREWS, kde budeme moci 
ochutnat rybí speciality. Nezapomene-
me na rybářský přístav ve vesnici CRAIL, 
odkud se v případě příznivého počasí vy-
dáme na pěší procházku podél Severní-
ho moře do městečka Anstruther. Přes 
impozantní mosty Forth Bridges se vrá-
tíme na ubytování.

9. DEN: Ráno se projdeme k bitevnímu 
poli Bannockburn a  poté se vydáme 
k městu Falkirk, kde navštívíme bájná vod-
ní zvířata The Kelpies. Na vlastní kůži si vy-
zkoušíme supermoderní technický unikát, 
lodní výtah THE FALKIRK WHEEL. V ob-
lasti jižního Skotska, v MOFFAT HILLS 
podnikneme procházku k jedněm z nej-
vyšších vodopádů ve Velké Británii, zá-
jemci mohou pokračovat v procházce 
až k jezeru LOCH SKEEN. Se Skotskem 
se rozloučíme v GRETNA GREEN, kde 
se ročně uskuteční více než 4 000 skot-
ských svateb. Večer se ubytujeme v ho-
telu v okolí Yorku.

10. DEN: Dopoledne věnujeme prohlíd-
ce středověkého centra města YORK, kte-
ré nás uchvátí překrásnými hrázděnými 
domy a křivolakými uličkami, nad kte-
rými majestátně ční úchvatná katedrála 
York Minister. Navštívíme unikátní mu-
zeum Yorvik Viking Centre. Odtud pře-
jedeme do CAMBRIDGE, významného 
univerzitního města. Večer se ubytuje-
me v hotelu v Londýně.

11. DEN: V  LONDÝNĚ & si pěší pro-
cházkou prohlédneme Westminsterské 

TAJUPLNÉ SKOTSKO – FASCINUJÍCÍ ROZMANITOST 
 B AMSTERDAM – HADRIÁNŮV VAL – JEDBURgH ABBEY – MELROSE ABBEY – EDINBURgH – BLAIR CASTLE – HIgHLANDS – LOCH 

NESS – URQUHART CASTLE – EILEAN DONAN CASTLE – SKYE – DUNVEgAN – PORTREE – gLENCOE – LUSS – LOCH LOMOND – 
ST. ANDREWS – CRAIL – THE FALKIRK WHEEL – MOFFAT HILLS – LOCH SKEEN – gRETNA gREEN – YORK – CAMBRIDgE – LONDÝN

 A starobylá šlechtická sídla, gejzír přírodních krás a jeden z několika posledních koutů divočiny v celé Evropě provoněný whisky

opatství, budovy parlamentu s legendár-
ní hodinovou věží Big Ben, Buckingham 
Palace, projdeme se po Trafalgar Squa-
re a Picadilly Circus. Spatříme katedrálu 
sv. Pavla a odpoledne věnujeme prohlíd-
ce Tower of London. S hlavním městem 
se rozloučíme procházkou kolem Tower 
Bridge do Doků Svaté Kateřiny. Večer od-
jedeme trajektem do Francie a čeká nás 
cesta do ČR.

12. DEN: Příjezd do Brna v podvečerních 
hodinách.

tr

York

Hadriánův Val

Jedburgh Abbey
Melrose Abbey

Edinburgh

Blair Castle

Fort George
Dunvegan Castle

Skye

Portree

Fort William
Glencoe

Luss

Drumlanrig Castle

Gretna Green

Falkirk
Stirling

Londýn

Severní moře

Eilean Donan Loch Ness

Trossachs

Newcastle

TERMÍN CENA TRASA

01 | 17. 07.–28. 07. 19 990,- A, B, C, D, E1, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
trajekt Ijmuiden–Newcastle ve 4lůžkových kaju-
tách, trajekt Armadale–Mallaig, trajekt Dover–
Calais, 8× ubytování (dle programu), 8× snídani, 
4× večeři v soukromí, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 160 GBP a 20 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3 990 Kč (není 
možné v hostelu), cestovní pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + ubytování na úchvatném 
ostrově Skye

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

VELKÁ BRITÁNIE
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1. DEN: Program A: Odlet z Brna (Prahy) 
do LONDÝNA. Transfer do hotelu, ubyto-
vání. Program B: V poledne odjezd z Brna.

2. DEN: Program B: Přepravíme se tra-
jektem přes kanál La Manche do Doveru 
a poté přejedeme do LONDÝNA, kde si 
uložíme na hotelu zavazadla. Dále progra-
my A i B společně: Před polednem odjede-
me městskou dopravou do centra a čeká 
nás pěší prohlídka městem.

3. DEN: Dopoledne se vydáme do lázeň-
ského města BATH &. Odpoledne navští-
víme přímořské letovisko TORQUAY, kde 
se ubytujeme.

4. DEN: Dnes celý den strávíme v přímoř-
ském letovisku TORQUAY, které je hlav-
ním centrem Anglické riviéry.

5. DEN: Dnes nás čeká celodenní výlet lodí 
podél členitého pobřeží Anglické riviéry 
až do pohádkového města DARTMOUTH.

6. DEN: Dnes nás čeká návštěva hrabství 
DORSET. Navštívíme hrad CORFE CAS-
TLE, poté odjedeme na JURSKÉ POBŘE-
ŽÍ. Projdeme se k zátoce LULWORTH 
COVE, dojdeme až k vyhledávané pří-
rodní atrakci DURDLE DOOR.

7. DEN: Dnes navštívíme STONEHENGE &. 
Odpoledne se zastavíme ve WINDSORU.

LONDÝN A SKVOSTY  
JIŽNÍ ANgLIE 

 A po stopách Římanů i krále Artuše s lenošením u moře

fu

PLUSY zájezdu

 + možnost koupání

 B LONDÝN – BATH – TORQUAY – DARTMOUTH – HRAD 
CORTE – JURSKÉ POBŘEŽÍ – DURDLE DOOR – LULWORTH 
COVE – STONEHENgE – WINDSOR  – LONDÝN

8. DEN: Program A: Transfer na letiště, od-
let z Londýna do Brna a do Prahy. Program 
B: po snídani odjedeme do Doveru a pře-
pravíme se trajektem do Francie, tranzit 
přes Francii a Německo do ČR.

9. DEN: Program B: Návrat do Brna v brz-
kých ranních hodinách.

Londýn

Greenwich

TERMÍN CENA TRASA

01 | 08. 08.–15. 08. 26 990,- BRNO/PRAHA – A

02 | 08. 08.–16. 08. 18 990,- BRNO – B

CENA ZAHRNUJE: Program A: leteckou 
přepravu, letištní taxy a  odbavení letu s  příručním 
zavazadlem, 7× ubytování v hotelech ve 2lůžkových 
pokojích, 7× snídani, dopravu lux. autobusem v An-
glii, výlet lodí z  Torquay, služby průvodce, pojištění 
CK. Program B: dopravu lux. autobusem, trajektovou 
přepravu, 6x ubytování v  hotelech ve 2lůžkových 
pokojích, 6x snídani, výlet lodí z Torquay, služby prů-
vodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka na vstupy cca 75 GBP, 
místní dopravu v Londýně.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (program A) – 
5  700  Kč, 1lůžkový pokoj (program B) – 4 900 Kč, 
odbavení zavazadla do 20kg (program A – doporuču-
jeme na kaž dou dvojici objednat alespoň 1 odbavené 
zavazadlo) – 1 600 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Londýn

Lands' End

Stonehenge

Bath

Torquay
Lulworth Cove

Corfe Castle
Durdle Door

Darthmouth
Saint Michael's
MountLand´s End

Windsor

1. DEN: Dopoledne odjezd z Brna.

2. DEN: Přijedeme do LONDÝNA a odjede-
me metrem do centra na prohlídku města.

3. DEN: Dnes nás čeká návštěva YORKU.

4. DEN: Krátce se zastavíme v JEDBUR-
GHU. Odpoledne si prohlédneme EDIN-
BURGH.

5. DEN: Ráno odjedeme přes GRAMPIAN 
MOUNTAINS do PITLOCHRY s výrobnou 
whisky, zastavíme se u BLAIR ATHOL.

6. DEN: Čeká nás projížďka kolem jezera 
LOCH NESS, spatříme URQUHART, pro-
jdeme se u úpatí BEN NEVIS a přejede-
me k LOCH LOMOD.

7. DEN: Navštívíme GLASGOW a CHESTER.

8. DEN: Dnes nás čeká návštěva CAR-
DIFFU.

9. DEN: Dopoledne navštívíme městeč-
ko BATH &, odpoledne STONEHENGE.

10. DEN: Prohlédneme si PORTSMOUNT. 
Večer přijedeme do Londýna, kde se uby-
tujeme.

ANgLIE – SKOTSKO –  
WALES – VELKÝ OKRUH 

 A zvlněné zelené kopce a zalesněná údolí, divoká pobřeží 
a všudypřítomné historické skvosty

fr

 + atraktivní program

PLUSY zájezdu

 B LONDÝN – YORK – JEDBURgH – EDINBURgH – PITLOCHRY 
– LOCH NESS – LOCH LOMOND – gLASgOW – CHESTER 
– CARDIFF – BATH – STONEHENgE – PORTSMOUTH – 
LONDÝN

Stonehenge

Chester

Loch Ness

Pitlochry

Loch Lomond

Glasgow
Edinburg

Jedburg

York

Chester

Londýn
Windsor

Bath

Stonehenge

Cardi�

Torquay

Severní moře

 

TERMÍN CENA TRASA

03 | 28. 06.–09. 07. 24 990,- BRNO, PRAHA

CENA ZAHRNUJE: Dopravu lux.busem, tra-
jekt přes kanál la Manche do Anglie a zpět, 9× uby-
tování ve 2–3* hotelích se snídaní, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: místní dopravu v Lon-
dýně, vstupy do navštívených objektů.
PŘÍPLATKY: 8× večeře – 4 400 Kč, 1lůžkový po-
koj – 8 900 Kč.

11. DEN: Tranzit přes Francii a Němec-
ko do ČR.

12. DEN: Návrat do ČR v brzkých ran-
ních hodinách.
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1. DEN: PROGRAM A – Odjezd z Brna v do-
poledních hodinách. Tranzit přes Němec-
ko na trajekt do Skandinávie. Nejprve nás 
čeká plavba do přístavu Trellborgu. Mož-
nost ubytování ve 4lůžk. kajutách.

2. DEN: Podél západního pobřeží Švéd-
ska zamíříme k IDDEFJORDU, budeme 
pokračovat směr Svinesund a necháme 
se unést kouzlem severské přírody. Naši 
první zastávkou bude OSLO, norská me-
tropole ležící u stejnojmenného fjordu. 
V Oslu se seznámíme např. s Královským 
palácem, Parlamentem, budovou Opery, 
katedrálou, přístavem, pevností Akershus 
a také obrovskou cihlovou radnicí, v níž se 
každý rok 10. prosince předává Nobelova 
cena míru. Pozoruhodnou atrakcí města 
je Vigelandův park – sochařská zahrada 
plná plastik, které znázorňují koloběh lid-
ského života.V Oslu se také ubytujeme.
PROGRAM C – Odlet z Prahy v podvečer-
ních hodinách, přílet do Osla, transfer na 
hotel, připojení ke skupině na na ubyto-
vání v Oslu. Dále společný program A, C.

3. DEN: Po snídani odjedeme do GJOVI-
KU, který spolu s Hamarem a Lillehamme-
rem patří mezi města, ležící na březích 
největšího norského jezera Mjøsa. V roce 
1994 se zde v rámci zimních olympijských 
her konaly hokejové turnaje. Hrálo se ve 
zdejší hale, která je vytesána 120 m hlubo-
ko ve skále. Gjøvik proslul také díky sklář-
skému průmyslu. Navštívíme olympijský 
LILLEHAMMER, „srdce Norska“, mohutné 

údolí GUDBRANDSDALEN. Dojedeme 
do Dombasu a podél divoké řeky Rauma 
se vydáme do monumentální soutěsky 
ROMSDALEN, na úpatí nejvyšší převis-
lé skalní stěny v Evropě. Ubytujeme se.

4. DEN: Na programu dnešního dne je 
„Zlatá cesta Severu“ – divoké údolí Rom-
sdalen, jenž lemují rozeklané vrcholy a vo-
dopády. Zastavíme se u nejvyšší kolmé 
stěny Evropy – STĚNY TROLLŮ. Vyjede-
me věhlasnou CESTOU TROLLŮ, která 
11 serpentinami překonává výškový roz-
díl 800 m a prochází překrásnými horský-
mi scenériemi. Překonáme Nordalsfjord 
a ORLÍ STEZKOU dojedeme do městeč-
ka GEIRANGER, ležícího v romantických 
scenériích GEIRANGERFJORDU &. Jeho 
krásy nejlépe vychutnáme při vyhlídko-
vé plavbě. Poté vyjedeme na horské sed-
lo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA 
(1 440 m n. m.) s úchvatnými pohledy na 
fjord Geiranger, strmé stěny s desítkami 
nádherných vodopádů. Ubytujeme se.

5. DEN: Dnes nás čeká vycházka horským 
údolím k největšímu ledovci v Evropě 
JOSTEDALSBREEN, resp. k jeho ledov-
covému splazu BRIGSDALSBREEN. Pře-
jedeme k rameni největšího norského 
fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), 
toto legendární údolí plné jezer a vodo-
pádů je často přirovnáváno k americkému 
Grand Canyonu. Zastavíme u kaskádovi-
tého vodopádu TVINDEFOSS, který je 
vysoký 152 metrů a proslulý svou krá-
sou. Odjedeme na ubytování.

6. DEN: Dnes si prohlédneme BER-
GEN &, druhé největší město Norska. 
Uvidíme historické centrum města, zaži-
jeme ne opakovatelnou atmosféru míst-
ního trhu, zhlédneme unikátní hanzovní 

domy Bryggen & – středověké kostely, 
starou čtvrť dřevěných domů Gamle Ber-
gen, fakultativně budeme mít možnost 
výjezdu lanovkou na vyhlídku FLØYEN, 
ze které je vidět centrum města jako na 
dlani (na vyhlídku je možné vystoupat 
i pěšky) nebo podniknout návštěvu zná-
mého akvária. Vrátíme se na ubytování.

7. DEN: Po snídani budeme pokračovat 
podél impozantních vodopádů VORING-
FOSSEN, který padá do hloubky 145 met-
rů až do GEILO, střediska zimních sportů. 
Přejedeme největší evropskou náhorní 
plošinu Hardangervidda a zbytek dne 
věnujeme prohlídce Osla. Navštívíme Vi-
gelandův park (v parku si můžeme pro-
hlédnout 192 sousoší G. Vigelanda, které 
obsahují více než 600 figur, všechny jsou 
vyvedeny v životní či nadživotní velikosti). 
Poté vyjedeme do dějiště zimní olympiády 
v HOLMENKOLLENU, kde se zastavíme 
u nově postaveného skokanského můst-
ku a užijeme si překrásného panoramatic-
kého výhledu na Oslo, kde se ubytujeme.

8. DEN: PROGRAM A – Dopoledne dokončí-
me naši prohlídku Osla, seznámíme se s po-
loostrovem muzeií BYGDØY, kde se nachází 
celá řada poutavě zpracovaných muzeí. 
Jedno je věnované Vikingům, druhé zná-
mému dobrodruhovi Thoru Heyerdahlovi, 
další lodi Fram, na níž se plavil mj. Fridtjof 
Nansen nedaleko severního pólu a Roald 
Amundsen k pólu jižnímu. V poledne odje-
deme do Trelleborgu na trajekt. Přes území 
Německa budeme pokračovat do ČR. PRO-
GRAM C – Dopoledne prohlídka Osla, v po-
ledních hodinách transfer na letiště a dle 
letového řádu odlet do Prahy.

9. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

NORSKO – ZLATÁ CESTA SEVERU 
 B IDDEFJORD – OSLO – gJOVIK – LILLEHAMMER – úDOLÍ gUDBRANDSDALEN – DOMBAS – SOUTĚSKA ROMSDALEN – STĚNA 

TROLLŮ – CESTA TROLLŮ – ORLÍ STEZKA – gEIRANgERFJORD – DALSNIBBA – JOSTEDALSBREEN – BRIgSDALSBREEN – 
SOgNEFJORD – TVINDEFOSS – BERgEN – FLØYEN – gEILO – HOLMENKOLLEN – VORINgFOSSEN – BYgDØY

 A toulky krajinou nezapomenutelných hor, divokých řek, hlubokých fjordů a půlnočního slunce

ru

PLUSY zájezdu
 + možnost kombinované 
dopravy BUS/LET

norské 
moře

Oslo
Holmenkollen

Idde�ord

Bergen Geilo
Voss

vodopády
Tvindefoss

Jostedalsbreen
Brigsdalsbreen
Sogne�ord

Gjøvik
Lillehammer

Dombås
Dalsnibba

Geiranger�ord

TERMÍN CENA TRASA

01 | 26. 06.–04. 07. 16 290,- BRNO, PRAHA – A

02 | 27. 06.–03. 07. 23 590,- PRAHA – C

03 | 01. 08.–09. 08. 16 290,- BRNO, PRAHA – A

04 | 02. 08.–08. 08. 23 590,- PRAHA – C

05 | 15. 08.–23. 08. 16 290,- BRNO, PRAHA – A

06 | 16. 08.–22. 08. 23 590,- PRAHA – C

CENA ZAHRNUJE: Program A – dopravu 
lux. autobusem, svoz/rozvoz Brno–Praha–Brno, 
trajekty do Skandinávie a zpět, vnitrostátní trajekty, 
5× ubytování v hostelu, 1× ubytování v chatkách, 
5× snídani, služby průvodce, pojištění CK. Pro-
gram C – leteckou přepravu Praha–Oslo–Praha vč. 
let. tax, transfery z/na letiště, dopravu lux. autobu-
sem v Norsku, vnitrostátní trajekty, 5× ubytování 
v  hostelu, 1× ubytování v chatkách, 5× snídani, 
služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů, vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord.
PŘÍPLATKY: Program A – 2lůžkový pokoj 
– 5  nocí v hostelu – 2 300 Kč/osoba, 5× večeře 
– 2  900  Kč (min.10 osob), 4lůžková kabina na tra-
jektu tam i zpět 1 600 Kč, cestovní pojištění Uniqa. 
Program C – 2lůžkový pokoj – 5 nocí v hostelu – 
2 300 Kč/osoba, 4× večeře – 2 300 Kč (min.10 osob), 
cestovní pojištění Uniqa.

Trondheim

Eidfjord fjordy

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

NORSKO
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

POBALTÍ

1. DEN: Odjezd v odpoledních hodinách 
přes Polsko do Litvy.

2. DEN: Ráno přijedeme do Vilniusu, dle 
možností zamíříme do hotelu na ubytová-
ní a dále se už budeme věnovat prohlídce 
tohoto krásného barokního města. VIL-
NIUS & leží na soutoku řek Neris a Vilnia 
a vévodí mu věž Gediminas, jediná při-
pomínka impozantního cihlového hra-
du. Při procházce městem uvidíme věže 
pravoslavných a katolických kostelů, Sta-
ré město, Katedrální náměstí a další po-
zoruhodné pamětihodnosti. Za prohlídku 
stojí skvost gotické architektury – cihlový 
kostel svaté Anny. Neveselé časy komu-
nismu tu připomíná Muzeum genocidy, 
někdejší vězení KGB. Po prohlídce města 
bude následovat individuální volno a ná-
vrat na ubytování.

3. DEN: Dnes navštívíme bývalé hlavní li-
tevské město TRAKAI, starému městu se 
kdysi přezdívalo „město na vodě“. Leží to-
tiž na úzkém poloostrově ze všech stran 
obklopené vodou. Učaruje nám národní 
park Trakai a vodní hrad na jezeře Galvė. 
Hrad Trakai je jako stvořený pro příběh 
Sienkiewiczových Křižáků. Zavítáme také 
do skanzenu lidové litevské kultury RUM-
ŠIŠKÉS. Přenocujeme v KLAIPEDĚ, brá-
ně k přírodě Kurské kosy.

4. DEN: Krátkým trajektem odjedeme do 
Národního parku KURSKÁ KOSA, což je 
100 km dlouhý poloostrov, z něhož polo-
vina náleží Rusku. Litevská legenda praví, 

že kosu stvořila přívětivá mořská obryně 
Neringa. Výsledkem je majestátnost a oje-
dinělá krása, kterou jinde nenajdeme. Na 
litevské polovině se rozkládá Národní park 
NERINGA, tento cenný přírodní poklad je 
křehký, tvoří ho miliony zrnek neustále se 
pohybujícího písku, pohyblivé duny vyso-
ké až 50 m, laguna, přilehlé Baltské moře, 
husté borové lesy, rybářské vesnice, dře-
věné sochy, Vrch čarodějnic, naleziště jan-
taru. Pobyt v NP ukončíme v SMILTYNĖ, 
tato bývalá rybářská vesnička nás uchvátí 
svými písečnými plážemi a dunami. Máme 
možnost koupání a relaxace u moře. Od-
jedeme na ubytování.

5. DEN: Dnes se vydáme k ŠIAULIAI, kte-
ré stojí jakoby ve stínu proslulého Křížo-
vého vrchu. Ten leží asi 10 km odtud a je 
nejvýznamnějším poutním místem Litvy. 
Kopec je ozdoben tisíci kříži nejrozmani-
tějších velikostí a tvarů, které sem dali lidé 
z celého světa. Zbytek dne strávíme v lo-
tyšském NP GAUJA. Uchvátí nás krásné 
údolní scenérie, hrady a cesty pro pěší. 
Navštívíme také městečko SIGULDA „lo-
tyšské Švýcarsko“, obklopené legendární-
mi jeskyněmi – Gütmaņisova a Viktorova, 
středověkými hrady a čeká nás i lehká pěší 
turistika. Projdeme se v legendami opře-
dené Turaidské rezervaci s hradem a le-
gendou o Turaidské růži. Odjedeme do 
Tallinu na ubytování.

6. DEN: Dnes navštívíme Národní park 
LAHEMAA. Ráno odjedeme k břehům 
finského zálivu, do ráje přírodovědců 
a prvního estonského NP s velkými stat-
ky z 18. stol., malebnými řekami, jezery 
a poloostrovy a vydáme se na naučnou 
stezku s bludnými kameny (cca 2 hodi-
ny). Cestou se zastavíme u zámku Ka-
driorg a prezidentského paláce. Poté se 
vrátíme do TALLINU &, kde nás čeká 

prohlídka města. Vanalinn, tedy Staré 
město, nás vrátí do středověku. Spletité 
uličky, romantická zákoutí, krásné vyhlíd-
ky z hradeb i krásně zdobené chrámy, to 
vše nabízí perfektně zachovalé centrum 
Tallinu. Má stále stejnou atmosféru jako 
před mnoha staletími. Právě ve středo-
věku zažívalo město svůj největší rozkvět 
a roky nezměrného bohatství. Tallin byl 
významným a bohatým hanzovním měs-
tem, a proto z období středověku pochází 
většina historických památek. Přenocuje-
me v okolí Pärnu.

7. DEN: Po snídani se vydáme k západní-
mu pobřeží Estonska, trajektem přejede-
me na dříve zapovězený ostrov MUHU, 
který je proslulý lidovými kroji. První za-
stávkou bude LIIVA, centrum ostrova 
s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zachova-
lé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně 
zachovalou a památkově chráněnou ves-
nici KOGUVA s domy postavenými v le-
tech 1880 až 1930, ale některé pamatují 
i polovinu 18. století. Dalším zapověze-
ným ostrovem bude ostrov SAAREMAA 
s větrnými mlýny, rákosovými střechami, 
jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do 
nekonečna. Navštívíme starobylé hlavní 
město KURESSAARE, kde si prohlédne-
me mohutný a nejzachovalejší středově-
ký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do 
KAALI, čeká nás prohlídka 100 m široké-
ho kráteru po meteoritu u Kaali, který pa-
tří k největším evropským kráterům a ve 
skandinávské mytologii je znám jako „slu-
neční hrob“. Neopomeneme navštívit ani 
kopec větrných mlýnů ANGLA, etnogra-
ficko – zemědělské muzeum. Poté se vrá-
tíme na ubytování.

8. DEN: Na programu dnešního dne je 
RIGA &, která se pyšní množstvím se-
cesních staveb a také několika vysokými 

NÁRODNÍ PARKY POBALTÍ A ESTONSKÉ OSTROVY SAAREMAA, MUHU  

 B VILNIUS – TRAKAI – RUMŠIŠKÉS – KLAIPÉDA – NP KURSKA KOSA – NP NERINgA – SMILTYNĖ – ŠIAULIAI – NP gAUJA – 
SIgULDA – NP LAHEMAA – TALLIN – SAAREMAA – KURESSAARE – KAALI – MUHU – KOgUVA – RIgA – LIIVA – ANgLA

 A zapovězené ostrovy, pohyblivé duny a přírodní kouzlo národních parků a států ležících u Baltského moře

kostely, přičemž největší z nich je Rižský 
dóm. Pochází ze začátku 13. století a tyčí 
se nad ním 90 metrová mohutná věž. Riga 
je evropské velkoměsto s nádhernými pa-
mátkami, velkým historickým centrem 
v secesním nádechu 19. století a záro-
veň obchodním a komunikačním uzlem 
Pobaltí. Město si prohlédneme a budeme 
mít také individuální volno. Ve večerních 
hodinách odjedeme zpět do ČR.

9. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

r

Tallin

Koguva
Muhu

SaaremaaKaali

Kuressaare
NP Gauja
Sigulda

Riga

Šiauliai
Klaipėda

Nida
Rumšiškés

Trakai

Lahemaa 
rahvuspark

EST

LV

DK

TERMÍN CENA TRASA

01 | 19. 06.–27. 06. 14 990,- BRNO

02 | 11. 07.–19. 07. 15 390,- BRNO

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
trajekt na Kurskou kosu a zpět, trajekt na ostrovy 
Saaremaa – Muhu a zpět, 6× ubytování v hotelu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 6× snídani, 
služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4 500 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + návštěva jedinečných 
estonských ostrovů

Kurska Kosa

Riga Trakai
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ZEMĚ BALKÁNU

1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních ho-
dinách.

2. DEN: Dnešní den věnujeme nejzná-
mějším památkám hlavního města Bul-
harska SOFII.

3. DEN: Po snídani přejedeme do POHO-
ŘÍ RILA k nejznámější bulharské památce 
RILSKÉMU KLÁŠTERU. Poté přejedeme 
do vyhlášeného vinařského kraje na pro-
hlídku města MELNIK.

4. DEN: Dnes odjedeme do Řecka do 
archeologického areálu FILIPPI, dále 
navštívíme KAVALU, odjedeme na tra-
jekt do přístavu, po vylodění přejede-
me na ubytování.

5. DEN: Dnešní den věnujeme prohlídce 
ostrova THASSOS.

6. DEN: Ráno odjedeme na trajekt, po vy-
lodění přejedeme do SOLUNĚ, kterou si 
prohlédneme.

7. DEN: Ráno odjedeme do skanzenu 
v podhůří Olympu ST. PANTELEIMO-
NAS, dále až do METEORY.

8. DEN: Dnes odjedeme do PELLY, na-
vštívíme pellskou akropolis. Dále uvidí-
me město EDESA, NAUSA a VERGINU.

ŘECKO A ZEMĚ BALKÁNU

 A země plné historických skvostů s bohatou kulturou

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program

 B SOFIE – POHOŘÍ RILA – MELNIK – FILIPPY        
– KAVALA – THASSOS – SOLUŇ – ST. PANTELEIMONAS 
– METEORA – PELLY – EDESSA – NAUSA – VERgINA – 
OLYMP – LITOCHORO – LIFIDRA – SV. NAUM – OHRID

9. DEN: Po snídani odjedeme do podhů-
ří OLYMPU, poté do horského městečka 
LITOCHORO, ve měste DION si prohléd-
neme archeologické vykopávky a v LI-
FIDŘE se podíváme na magnetickou horu.

10. DEN: Ráno se vydáme na cestu k OH-
RIDSKÉMU MOŘI, odtud se přesuneme 
ke kláštěru SV. NAUMA. Možnost kou-
pání v jezeře.

11. DEN: Po snídani se vydáme do města 
OHRID &, večer pak na cestu zpět do ČR.

12. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

Sofie

Ohrid

MK

SRB

GR

BG

Meteora

Soluň

Melnik

So�e

Kavala

Thasos

Olymp
Vergina

Pelly
Edessa

TERMÍN CENA TRASA

01 | 1. 10.–12. 10. 13 980,- BRNO, H

TERMÍN CENA TRASA

01 | 14. 09.–23. 09. 14 980,- BRNO, H

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 9× 
uby tování v 2lůžkovýh pokojích, 3× snídani, 5× ve-
čeři, služby průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů, fakultativní výlety.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3 150 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních ho-
dinách.

2. DEN: Ráno přijedeme do centra zá-
padní Ukrajiny, města LVOV. Odpole-
dne přejedeme do města KAMENEC 
PODOLSKÝ.

3. DEN: Dnes odjedeme do Moldávie do 
města SOROCA. Poté přijedeme do ves-
nice CAPRIANA – jde o nejvýznamnější 
poutní místo Moldávie. 

4. DEN: Dnes si prohlédneme měs-
tečko KIŠINĚV, poté přejedeme do 
CRICOVA, vinařského království. Dále 
navštívíme CURCO s nejvyší katedrá-
lou Moldávie.

5. DEN: Navštívíme město BENDER a TI-
RASPOL. Fakultativně podnikneme ná-
vštěvu závodu Kvint na výrobu koňaku 
včetně ochutnávky. 

6. DEN: Odjedeme na jih Moldávie do 
města COMRAT, hlavního města tur-
kotatarské GAUGAZIE s dominující ka-
tedrálou.

7. DEN: Dále navštívíme HOLUBINKU, je-
dinou vesnici v Moldávii s českou menši-
nou. Navštívíme CAHUL, lázeňské město 
na jihu země.

Moldavsko

moldavské tance

PL

H

MD

UA

RO

Soroca

Capriana

Gagauzsko

Cahul

Kišiněv

Kamjanec-Podilskyj

Lvov

FăgărasHunedoara

MOLDÁVIE, UKRAJINA, 
RUMUNSKO   

 A neobvyklá lákadla divokých a doposud nepoznaných míst

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 8× 
ubytování v 2lůžkových pokojích, 8× snídani, 5× 
večeři, služby průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 950 Kč, pojiš-
tění Uniqa. 

yfryf

PLUSY zájezdu

 B LVOV – KAMENEC PODOLSKÝ – SOROCA – CAPRIANA – 
KIŠINĚV – CRICOVA – CURCHO – BENDER – TRIRASPOL 
– COMRAT – gAUgAZIE – HOLUBINKA – CAHUL – SINAIA 
– FAgARAŠ – HUNEDOÁRA

8. DEN: V Rumunsku navštívíme oblast SI-
NAIA s klášterem a královský zámek PE-
LES, dále BRAN, domnělý Drákulův hrad.

9. DEN: Dnes zavítáme do kouzelné kar-
patské oblasti.  Navštívíme BRAŠOV, 
nejvyšší horský hřeben FAGARAŠ. Pře-
jedeme do HUNEDORÁDA, kde si pro-
hlédneme hrad Corvin a pevnost.

10. DEN: Po snídani se vydáme na ces-
tu zpět do ČR. Příjezd do Brna ve večer-
ních hodinách.

 + cesta ZPĚT bez nočního 
přejezdu
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

UKRAJINA, SLOVENSKO, 
RUMUNSKO

f

1. DEN: V brzkých ranních hodinách odje-
deme z Brna na Slovensko. Naší první za-
stávkou bude LEVOČA &. Po procházce 
centrem města odjedeme do HERVAR-
TOVA &, kde je k vidění vzácný římsko-
katolický kostel sv. Františka z Assisi. Naší 
poslední zastávkou bude BARDĚJOV &. 
Poté odjedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani se zastavíme u pra-
voslavného kostelíka LADOMIROVÁ &. 
Poté pojedeme přes Dukelský průsmyk 
na Przemysl. V podvečer přijedeme na 
Ukrajinu, kde se ubytujeme.

3. DEN: Po snídani se budeme věnovat 
prohlídce LVOVA &, hlavního města zá-
padní Ukrajiny. Po prohlídce města odje-
deme na ubytování.

4. DEN: Dnes se vydáme na KOLOČAVU. 
Po prohlídce minimuzea Ivana Olbrach-
ta se občerstvíme borščem, pivem nebo 
nealko nápojem v bývalé četnické stani-
ci. Před odjezdem se podíváme k hrobu 
Nikoly Šuhaje a navštívíme také dřevěný 
kostelík sv. Ducha. Zbytek dne strávíme 
v nádherném prostředí národního par-
ku SINĚVIR. 

5. DEN: Po snídani zamíříme do UŽHO-
RODU. Podíváme do čtvrti Malé Gala-
go, do centra a kolem řeckokatolické 

UNESCO PAMÁTKY ZÁPADNÍ UKRAJINY 
A VÝCHODNÍHO SLOVENSKA   

 A nekonečné poloniny, stopy československé historie 
a přátelští lidé

 + bez nočních přejezdů
 + atraktivní program

PLUSY zájezdu

 B LEVOČA – HERVARTOV  – BARDĚJOV – LADOMIROVÁ  – 
LVOV –  KOLOČAVA – UŽHOROD – KOŠICE – NP SINĚVIR

katedrály se projdeme hradní čtvrtí, již 
vévodí hradní tvrz ze 13. století. V indi-
viduálním volnu budeme moci navštívit 
užhorodský skanzen lidové architektury.

6. DEN: Ráno se již vydáme směrem na 
Slovensko, kde si prohlédneme historic-
ké centrum KOŠIC, Evropské hlavní měs-
to kultury pro rok 2013. Cestou domů se 
ještě zastavíme na nákup domácích sýrů. 
Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

UA

Užhorod
Mukačevo

Lza

Koločava

Lvov

Košice

Ladomirová

Bardějov
Hervatov

Levoča

TERMÍN CENA TRASA

01 | 18. 08.–23. 08. 9 990,- B (ne Příbor), D, E1, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
5× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích 
s  příslušenstvím, 5× snídani, 1× boršč s nápojem 
v Koločavě, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – doporučená částka cca 75 UAH + 
15 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3 500 Kč, 4× ve-
čeře – 1 190 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Lvov

Užhorod

1. DEN: Odjezd z Brna v brzkých ranních 
hodinách. Ubytujeme se ve městě ARAD.

2. DEN: Naší první zastávkou bude město 
SIBIU. Při procházce centrem budeme ob-
divovat mohutné opevnění s věžemi a tři 
půvabná náměstí. Ze Sibiu budeme po-
kračovat do Brašova a poté, co projede-
me městem, se dostaneme do prostředí 
rumunských Karpat, do horského letovis-
ka PREDEAL, kde se ubytujeme.

3. DEN: Po snídani navštívíme zámek 
PELEŠ, který je jedním z nejlépe za-
chovaných v Evropě. Poté pojedeme na 
návštěvu jednoho z Drákulových hra-
dů – BRAN. Přes horské lyžařské stře-
disko POIANA BRAŠOV přijedeme do 
největšího města Sedmihradska, BRA-
ŠOVA. Po prohlídce města se vrátíme 
na ubytování.

4. DEN: Po snídani se vydáme do hor-
ského střediska BUSTENI, odkud vyje-
deme lanovkou (příp. taxíky) do pohoří 
BUCEGI. Od horní stanice lanovky u cha-
ty Cabana Babele (2 200 m) přijdeme ke 
skalnímu útvaru Babelská sfinga. Odtud 
budou moci zájemci také podniknout 
kratší túry. Odpoledne sjedeme lanov-
kou zpět a odjedeme do letoviska SINA-
IA, zde navštívíme klášter a vychutnáme 

Arad

Sibiu

Sighisoara

Predeal

Bran Bukurešť

Busteni
Sinaia

Brašov

RUMUNSKO – ZA PERLAMI 
TRANSYLVÁNIE 

 A výjimečné památky evropského středověku

TERMÍN CENA TRASA

01 | 16. 06.–22. 06. 11 590,- B: pouze Olomouc, Přerov, 
Prostějov, Vyškov, D, E, F, H02 | 21. 07.–27. 07. 11 590,-

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 5× 
ubytování v hotelech ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 5× snídani, 4× večeře, služby průvod-
ce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – doporučená částka cca 55 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3 300 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

f

PLUSY zájezdu

 B ARAD – SIBIU – PREDEAL – PELEŠ – BRAN – POIANA 
BRAŠOV – BRAŠOV – BUSTENI – BUCEgI – SINAIA – 
BUKUREŠŤ – SIgHISOARA

půvaby nejluxusnějšího horského středis-
ka Rumunska.

5. DEN: Po snídani podnikneme celoden-
ní výlet do BUKUREŠTI. Během okružní 
jízdy se seznámíme s nejdůležitějšími pa-
mětihodnostmi. Projdeme se také zacho-
valými uličkami ve staré obchodní čtvrti, 
budeme mít individuální volno. Cestou 
zpět se zastavíme ve Skanzenu rumun-
ská vesnice.

6. DEN: Po snídani se vydáme na návště-
vu „perly Sedmihradska“ – města SIGHI-
SOARA &. Odpoledne odjedeme do ČR.

7. DEN: Příjezd do Brna v ranních hodi-
nách.

 + cesta TAM bez nočního 
přejezdu

 + 4× večeře v ceně

Peleš

Bukurešť
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Sarajevo

výhled z pevnosti na Sarajevo

1. DEN: Odjezd z Brna v odpoledních ho-
dinách.

2. DEN: Dnešní den začneme prohlídkou 
hlavního města Bosny a Hercegoviny – 
SARAJEVA. Nejprve navštívíme TUNEL 
SPÁSY – památku upomínající na smut-
né období občanské války. Poté přejede-
me do metropole a společně se vydáme 
za poznáním úchvatných místních pa-
mátek. Ve večerních hodinách dorazíme 
na ubytování.

3. DEN: Po snídani budeme odhalovat ta-
jemství v největším a nejstarším pyrami-
dovém komplexu na světě. Údolí kolem 
řeky Fojnica dostalo název BOSENSKÉ 
ÚDOLÍ PYRAMID. Vyskytují se zde fasci-
nující pyramidy, podzemní tunely a mo-
hyly. Nejprve zavítáme do tunelového 
komplexu Ravne, následně se společně 
projdeme k pyramidě Slunce, největší 
pyramidě světa. Pyramida dosahuje výš-
ky 220 m, což podstatně přesahuje výšku 
137,5 m dosud nejvyšší známé Cheopso-
vy pyramidy v Egyptě. Vydáme se také 
k Pyramidě Měsíce, stupňovité pyrami-
dě, která je vysoká 190 metrů a je dru-
hou největší na světě. Po prohlídce údolí 
se vrátíme na ubytování.

MYSTICKÁ BOSNA – za 
TAJEMSTVÍM PYRAMID 

 A po stopách magických pyramid, historie a přírodních krás 
Bosny a Hercegoviny

PLUSY zájezdu

 B BOSENSKÉ úDOLÍ PYRAMID – VISOKO – SARAJEVO – 
TUNEL SPÁSY – TUMULUS – TRAVNIK – JAJCE

4. DEN: Po snídani zavítáme do Vratnice, 
kde spatříme mohylu TUMULUS. Násled-
ně se vydáme na cestu do ČR. Cestou na 
sever se zastavíme ve městě TRAVNIK 
s řadou významných mešit jako Modrá 
nebo Sulejmanova. Po cestě také zavítá-
me do královského města JAJCE – cent-
rum města leží na více než dvacet metrů 
vysokém vodopádu Pliva, díky čemuž pů-
sobí nesmírně romanticky. Poté se vydá-
me opět na cestu.

5. DEN: Příjezd do Brna v ranních hodi-
nách.

 + ubytování na jednom 
místě

 + trvale oblíbený zájezd

Jaderské 
moře

Jajce
Travnik

Visoko
Sarajevo

HR

BIH

TERMÍN CENA TRASA

01 | 09. 04.–13. 04. 5 490,- A, B, C, D, E2, F

01 | 06. 05.–10. 05. 5 490,- A, B, C, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění 
CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 30 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

1. DEN: Odjezd z Brna v nočních hodi-
nách.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme 
k nejznámějšímu NP Chorvatska – PLIT-
VICKÁ JEZERA &. Před samotnou pro-
hlídkou se občerstvíme. Park Plitvická 
jezera patří k nejúchvatnějším přírodním 
sceneriím v Evropě. Než se vody Proščan-
ského jezera změní v řeku Koranu a dote-
čou do moře, překonají výškový rozdíl víc 
než sto padesát metrů, protnou šestnáct 
jezer a vytvoří bezmála stovku vodopá-
dů. To vše na pouhých sedmi kilometrech! 
Podle pověsti jezera vznikla v době velké-
ho sucha, kdy se všichni obyvatelé modlili 
alespoň za jedinou kapku vody. Nad lidem 
se tehdy slitovala Černá královna a spolu 
s větrem a hromy přivolala onen vytouže-
ný déšť. Ten pak trval mnoho dní, dokud 

Plitvice

Plitvice

Plitvice

Jaderské 
moře

NP Plitvická jezera

PLITVICKÁ JEZERA 
– POHÁDKA O PŘÍRODĚ 

 A fascinující podívaná v jedinečném ekosystému

TERMÍN CENA TRASA

01 | 17. 04.–19. 04. 1 890,- A

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
služby průvodce, 1× ranní občerstvení v autobusu 
vč. teplého nápoje, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 150 HRK.
PŘÍPLATKY: cestovní pojištění Uniqa. 

PLUSY zájezdu

 B PLITVICKÁ JEZERA

se nevytvořila samotná jezera. Naučná 
stezka nás povede kolem řady kaskádo-
vitých travertinových jezírek s průzračně 
čistou vodou, vzájemně propojených sou-
stavou vodopádů. Sestava krasových jezer 
zde udivuje svou malebností návštěvní-
ky od nepaměti. I proto si zdejší krajinu 
vybrali filmaři jako dějiště filmu Poklad 
na Stříbrném jezeře, kdy se kolem jezer 
proháněl Vinnetou. Tyrkysová až smarag-
dově třpytivá hladina, kterou jsme mohli 
v tomto filmu obdivovat, tak není trikem, 
ale skutečnou realitou. Tu můžeme poznat 
na vlastní oči. Máme možnost vybrat si 
z několika tras různých délek. Prohlídku 
je možné kombinovat s plavbou lodí po 
jednom z jezer, část je také možné absol-
vovat vláčkem po silnici. Ve večerních ho-
dinách se vydáme na cestu zpět do ČR.

3. DEN: Příjezd do Brna v brzkých ran-
ních hodinách.

 + trvale oblíbený zájezd
 + ranní občerstvení v ceně 

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

BOSNA A HERCEGOVINA, 
CHORVATSKO
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

SLOVINSKO
Triglavský NP

Bled Piran

1. DEN: Odjezd z Brna v brzkých ranních 
hodinách. Přijedeme do proslulých láz-
ní BLED a v blízkosti jezera se ubytuje-
me, večeře bude podávána v nedaleké 
restauraci. Bled je bezpochyby hlavním 
turistickým centrem a symbolem Slovin-
ska. Kdo by neznal jezero obklopené Jul-
skými Alpami a kostelíkem uprostřed. 
Městečko leží na východním břehu Bled-
ského jezera a má pohádkovou atmosféru. 
S historií kraje se seznámíme v BLED-
SKÉM HRADU, který majestátně trůní 
na skalnatém ostrohu ve výšce 140 metrů 
nad vodní hladinou a ze své terasy nabízí 

neopakovatelné vyhlídky do kraje. Zájem-
ci mohou navštívit kryté centrum s bazé-
ny v hotelu Rikli Balance 4* cca 250 m od 
našeho hotelu.

2. DEN: Julské Alpy, kterým je přezdíváno 
„kamenné srdce Evropy“, jsou nejvyšším 
a zároveň také nejnavštěvovanějším po-
hořím ve Slovinsku. Jsou tvořeny strmý-
mi vápencovými stěnami, které se střídají 
s hlubokými zelenými údolími s množ-
stvím horských jezírek a čistých bystřin. 
Po snídani pojedeme k SOUTĚSCE VINT-
GAR, jenž vytváří svými skalními stěnami 
nad zurčící vodou Radovny jedinečnou 
přírodní scenérii. Nenáročnou procház-
kou dojdeme k říčnímu vodopádu Šum. 
Odtud pojedeme do kraje mýtů a legend 
ke břehům ledovcového BOHINJSKÉHO 
JEZERA. První zastávkou bude malebná 
obec RIBČEV LAZ. Poté nás čeká výjezd 
lanovkou pod vrchol VOGELU a poko-
cháme se vyhlídkou. Zájemci se vydají na 

výšlap k VODOPÁDU SAVICA. Ostatní se 
mohou koupat v jezeře. Po návratu do Ble-
du mohou zájemci relaxovat a koupat se 
ve wellness centru Živa v hotelu Rikli Ba-
lance 4* nebo absolvovat tradiční vyjíž-
ďku ručně poháněnou loďkou na jezerní 
ostrov s kostelem P. Marie.

3. DEN: Po snídani pojedeme do LUBLA-
NĚ. Nejdříve nahlédneme do katedrály 
sv. Mikuláše a do známé tržnice se slou-
pořadím vedoucím až k Dračímu mostu. 
Odpoledne budeme objevovat podzem-
ní poklady v oblasti Karstu ve ŠKOCJAN-
SKÝCH JESKYNÍCH &. Uvidíme zde 
systém podzemních prostor s krápníky, 
jezírky, kaskádami, vodopádem a ponor-
nou řekou Reka, včetně malého Pamuk-
kale. Dojedeme na ubytování na pobřeží 
do hotelu 3* s bazénem a aquaparkem.

4. DEN: Po snídani si prohlédneme KO-
PER, který omývají vody Jaderského 
moře. S mořem je město také neodlu-
čitelně spjato, protože je nejdůležitěj-
ším přístavem v zemi, ale i příjemným 
místem se středomořskou atmosférou. 
Město má italský šmrnc, je to dáno jed-
nak historií, protože území bylo dlouho 
ovládáno Italy, ale také architekturou. 
Úzké dlážděné uličky doplňují náměs-
tí s italskou duší. Koper je také centrem 
italsky mluvicí komunity Slovinců. Od-
poledne se podíváme do románského 
kostelíku v HRASTOVLJE. Naše posled-
ní zastávka nás zavede za koňmi, do slav-
ných hřebčínů v LIPICI. Zdejší hřebčinec 
patří k nejstarším a nejproslulejším v Ev-
ropě – byl založen v r. 1560 jako císařský 
rakouský hřebčinec. V podvečer se vrátí-
me na ubytování.

5. DEN: V dopoledních hodinách odjede-
me do městečka PIRAN. Okouzlující spletí 

Piran

Isola
Koper

Lipica Skočjanské jeskyně

Lublaň

Bledské jezero
Vintgar

Vogel Savica
Bohijské jezero

SLO

I

CH

SLOVINSKO – MALÁ ZEMĚ VELKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ 

 A krajem ledovcových jezer až k rozpálenému Jadranu

TERMÍN CENA TRASA

01 | 28. 07.–02. 08. 11 190,-
B: pouze Olomouc, 
Přerov, Prostějov, 
Vyškov, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusemm, 4× 
ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím 
(2× nocleh v Bledu, 2× nocleh u moře s akvapar-
kem), 4× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 100 €, pobytovou 
taxu cca 3 €/os/den (platba v hotelu).
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 900 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

f

 + cesta TAM bez nočního 
přejezdu

 + polopenze v ceně

PLUSY zájezdu

 B BLED – BLEDSKÝ HRAD – VINTgAR – BOHINJ – RIBČEV LAZ – VOgEL – SAVICA – LUBLAŇ – ŠKOCJANSKÉ JESKYNĚ – KOPER 
– HRASTOVLJE – LIPICA – PIRAN – SEČOVELJSKÉ SALINY – ISOLA

úzkých uliček budeme moci vystoupat 
nad město, odkud se nám nabídne nád-
herná vyhlídka na členité jadranské po-
břeží. Za svůj půvab vděčí také působivé 
historické zástavbě v typickém benát-
ském stylu. Odpoledne odplujeme lodí 
do Piranského zálivu, kde navštívíme SE-
ČOVELJSKÉ SALINY a solivar Lera. Zby-
tek dne strávíme v turistickém městečku 
ISOLA. Ve večerních hodinách se vydá-
me na cestu zpět do ČR.

6. DEN: Příjezd do Brna v brzkých ran-
ních hodinách.

Bohinj
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1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Tranzit přes Rakousko. Naši první zastáv-
kou ve Slovinsku bude městečko KOPER, 
které je nejdůležitějším slovinským přísta-
vem. Projdeme se historickým centrem 
města a budeme mít možnost individu-
álního volna. Ve městě nalezneme časté 
prvky italské architektury, jelikož bylo toto 
území dlouho ovládáno Italy. Poté navští-
víme pobřežní městečko PIRAN, které se 
pyšní titulem nejpřitažlivější město Slovin-
ska, přezdívá se mu „slovinské Benátky“. 
I zde budeme mít po prohlídce možnost 
individuálně stráveného času. Ve večer-
ních hodinách přijedeme do hotelu, kde 
se ubytujeme.

2. DEN: Po snídani se vydáme na ces-
tu směrem k jednomu z největších kra-
sových systémů v Evropě – POSTOJNÉ 
JESKYNI. Jeskyně je považována za jednu 
z nejkrásnějších na světě a o její jedineč-
nosti se přesvědčíme i my. Poté přeje-
deme k nedalekému PREDJAMSKÉMU 
HRADU, který je postaven na obdivuhod-
ném místě v převisu ve vysoké skále. Ná-
sledně odjedeme do města BLED, kde se 
projdeme kolem známého bledského je-
zera, které je ledovcového původu. Upro-
střed jezera se nachází barokní kostelík, ke 
kterému se lze dostat za poplatek dřevě-
nou loďkou. Nad městem se na skalním 
ostrohu tyčí majestátní BLEDSKÝ HRAD, 
dříve sídlo biskupů z Brixenu, dnes histo-
rické muzeum. Ve večerních hodinách se 
ubytujeme v okolí Bledu.

Piran

Bohinjské jezero

TOULKY SRDCEM SLOVINSKA 

 B KOPER – PIRAN – PREDJAMSKÝ HRAD – BLED - BLEDSKÝ 
HRAD – BOHINJ – POSTOJNA – SAVICA – VINTgAR

 A nádhernou krajinou přezdívanou Nový Zéland Evropy

Postojna

Piran
Koper

Bledské jezero
Triglavský NP 

Bohinjské
jezero

Predjamský hrad

Savica

TERMÍN CENA TRASA

01 | 15. 05.–17. 05. 4 990,- A, B, C, D

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění 
CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstu-
py do navštívených objektů – doporučená částka 
cca 50 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 290 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + bez nočních přejezdů
 + atraktivní program

3. DEN: Po snídani spatříme nejznámější 
vodopád Slovinska – SAVICKÝ VODO-
PÁD, voda se zde valí z výšky až 78 m. 
Samotný vodopád Savica má dvě rame-
na, která jsou uskupena do tvaru písmene 
A. Na levé straně můžeme obdivovat vo-
dopád Mali Savica a také hlavní vodopád, 
jehož voda se řítí do kruhového jezírka. 
Následně podnikneme výlet k přírodní-
mu skvostu Slovinska – soutěsce VINT-
GAR. Kombinace skalisek, divoké řeky 
a všudypřítomné zeleně vytvářejí doslo-
va pohádkovou atmosféru. Soutěska je 
1 600 m dlouhá a místy rokle dosahuje 
až 250 m hloubky. V odpoledních hodi-
nách se vydáme na cestu do ČR. Příjezd 
do Brna v nočních hodinách.

1. DEN: Odjezd z Brna v nočních hodi-
nách směr Slovinsko.

2. DEN: Naše první kroky povedou na dru-
hé nejvyšší pohoří Julských Alp – na KAM-
NICKO-SAVINJSKÉ ALPY, kterou jsou 
charakteristické množstvím dolin a tra-
dičními dřevěnými salašemi. Největším 
lákadlem Kamnických Alp je Velika pla-
nina (1 800 m), na kterou nás vyveze la-
novka. V místních salaších budeme moci 
ochutnat kyselé mléko a sýry. V odpoled-
ních hodinách budeme společně obje-
vovat kouzlo BLEDU, ikonického jezera 
s ostrůvkem uprostřed, nad kterým se 
majestátně tyčí Bledský hrad. Ve večer-
ních hodinách přijedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani se vydáme do TRI-
GLAVSKÉHO NP. Triglavský národní 
park je jediným národním parkem ve 
Slovinsku. Možná se nám poštěstí za-
hlédnout ohroženého kamzíka šplhají-
cího po skalách nebo třeba chráněného 
sviště či orla skalního. Lanovkou se dosta-
neme na planinu pod vrcholem VOGEL 
(1 922 m), čeká nás hřebenová túra s vý-
hledem na BOHINJSKÉ JEZERO, u kte-
rého budeme následně moci relaxovat. 
Budeme mít i možnost romantického vý-
letu na lodi po jezeře. Zavítáme také k vo-
dopádu SAVICA, který patří k největším 

Julské Alpy

Velika Planina

ZA POHODOU DO JULSKÝCH ALP 

 A filmové scenérie s nejvyšší horou Triglav

TERMÍN CENA TRASA

01 | 06. 08.–09. 08. 4 990,- A, B, C, D

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění 
CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstu-
py do navštívených objektů – doporučená částka 
cca 50 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 290 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

y

PLUSY zájezdu

 B KAMNICKO-SAVINJSKÉ ALPY – NP TRIgLAV – VOgEL 
– LAgHI DI FUSINE – SAVICA – BOHINJSKÉ JEZERO – 
KRAJNSKA gORA – BLED

a nejkrásnějším vodopádům, které mů-
žeme ve Slovinsku navštívit. Impozantní 
výška 78 m, ze které se valí voda, nabízí 
jedinečnou podívanou. Poté se vrátíme 
na ubytování.

4. DEN: Dnes budeme objevovat maleb-
nou krajinu horského městečka KRANJ-
SKA GORA a navštívíme i krásná italská 
jezera LAGHI DI FUSINE – jezera s le-
dovcovým původem. Díky krasovému 
podloží a slunečním paprskům tu hladi-
na jezer hraje snad všemi odstíny modré 
a zelené, oblast jezer byla také vyhláše-
na přírodní rezervací. Odpoledne nás čeká 
cesta zpět do ČR, příjezd do Brna v noč-
ních hodinách.

 + cesta ZPĚT bez nočního 
přejezdu

 + ubytování na jednom 
místě

A

I SLO

Laghi di Fusine

Kranjska Gora

Triglavský národní park

Savica
Vogel

Bled
Savinjské Alpy
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

SLOVENSKO

Báňská Štiavnica

1. DEN: Odjezd z Brna v brzkých ranních 
hodinách. Čeká nás prohlídka pohád-
kového zámku BOJNICA, který v mno-
hém připomíná romantické zámky na 
Loiře. Odpoledne se vydáme za tajem-
stvím „zlaté“ KREMNICE s dominantním 
středověkým hradem a jedinečnou ex-
pozicí mincovnictví. Poté se vykoupeme 
v lázních SKLENÉ TEPLICE, kde vyvěrá 
termální voda ze 14 přírodních minerali-
zovaných pramenů a nenecháme si ujít 
ani zdejší raritu – jeskynní parní lázeň „Pa-
renica“. Ubytujeme se v oblasti Štiavnic-
kých vrchů, v jednom z nejstarších měst 
střední Evropy – v BÁNSKÉ ŠTIAVNICI &.

2. DEN: Po snídani uvidíme Starý i Nový 
zámek, výstavné měšťanské domy, skrom-
né hornické domky vystavené na úbočích 
strmých hor. Vyzbrojeni plášti a přilbami 
absolvujeme prohlídku podzemní části 
Důlního muzea se zpřístupněnými šach-
tami ze 17. století i fárací trasou. Dozvíme 
se o původu tajchů, které byly v 19. století 
nejdokonalejší vodohospodářskou stav-
bou Evropy. Dnes jsou tajchy vyhledáva-
nými vodními plochami k rekreaci. I my 
se ohřejeme pod sluníčkem u tajchu – je-
zera KLINGER.

3. DEN: Celé dopoledné strávíme v Bán-
ské Štiavnici a budeme tak mít dostatek 
času vychutnat si všechno, co toto skvost-
né město nabízí. Odpoledne se vydáme 

Bojnice
Kremnica

Topoľčianky

Vodní dílo Gabčíkovo

Sklené Teplice

Banská Štiavnica

Z BOJNICE  
ZA ZLATEM A STŘÍBREM 

 A s plavbou na vodním díle Gabčíkovo

TERMÍN CENA TRASA

01 | 23. 07.–26. 07. 5 990,-
B: pouze Olomouc, Přerov, 
Prostějov, Vyškov, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: doprava autobusem, 3× 
ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu cca 3 €/ 
os./pobyt, vstupy do navštívených objektů cca 40 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 900 Kč, 3× ve-
čeře – 1 090 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

 + ubytování na jednom 
místě

PLUSY zájezdu

 B ZÁMEK BOJNICA – KREMNICA – LÁZNĚ SKLENÉ TEPLICE 
– BÁNSKÁ ŠTIAVNICA – ZUBŘÍ OBORA – TOPOLČIANKY – 
KLINgER – VODNÍ DÍLO gABČÍKOVO

za neopakovatelnou podívanou v ZUB-
ŘÍ OBOŘE kde budeme svědky krmení 
těchto mohutných a vzácných zvířat. V ne-
dalekém letním sídle Habsburků v TO-
POLČIANKÁCH, obklopeném rozsáhlým 
anglickým parkem s jezírky, fontánami 
a sochami, se v bohatých interiérech po-
noříme do historie.

4. DEN: Po snídani se rozloučíme s ob-
lastí Štiavnických vrchů a odjedeme na 
ŽITNÝ OSTROV. Z vodní hladiny se blíže 
seznámíme s monumentálním VODNÍM 
DÍLEM GABČÍKOVO. Během dvouhodi-
nové plavby proplujeme i jeho plavební-
mi komorami, které regulují hladinu vody. 
V podvečer se přes Bratislavu vydáme na 
cestu zpět do ČR. Příjezd do Brna ve ve-
černích hodinách.

f

Zámek Bojnice Orava

Roháče

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Přes 1 km dlouhá lanovka z Oščadnice nás 
doveze na hřebeny Kysuckých vrchů. Ne-
náročná túra přírodní rezervací vede na 
nejvyšší vrchol masivu – VEĽKOU RAČU. 
Cestou se budeme kochat výhledy na Mo-
ravskoslezské Beskydy, Babí horu, vrchy 
Malé Fatry či vzdálenější Roháče. Poté se 
zastavíme v STARÉ BYSTRICI. Za dobro-
družstvím vyrazíme historickou lesní úvra-
ťovou železnicí VYCHYLOVKA. Jedná se 
o jeden ze dvou světových unikátů umož-
ňující zdolat značné převýšení po želez-
nici. Přejedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani si uděláme výlet po 
poklidné hladině ORAVSKÉ PŘEHRA-
DY, kde podnikneme plavbu na Slanický 
ostrov Umění. Na ostrově se nachází kos-
tel Povýšení sv. Kříže. Poněkud netradiční 
atrakcí Oravy je kopie slavné brazilské so-
chy Ježíše Krista v Rio de Janeiru. Zasta-
víme se také v TVRDOŠÍNĚ k prohlídce 
hřbitovního kostela Všech svatých, památ-
ky pocházející z 15. století &. S Oravou 
a jejími tradicemi se seznámíme v ZUBER-
CI v příjemném Muzeu oravské dědiny. 
Navštívíme i vesničku PODBIELl, jejíž 
chloubou je unikátní soubor lidové ar-
chitektury Bobrova raľa. Vrátíme se na 
ubytování.

3. DEN: Po snídani se vydáme do oblas-
ti Západních Tater, kde absolvujeme pro-
cházku ROHÁČSKOU DOLINOU. Naším 
cílem bude Ťatliakova chata (1 373 m). 
Nad ní začíná „amfiteátr Smutnéj doliny“, 
která je horním patrem Roháčskej doliny. 

Velká Rača

Stará Bystrica

Vychylovka

Leštiny
Oravský
hrad

OravicePodbiel
Tvrdošín

Oravská přehrada

Roháče

PRÁZDNINY NA ORAVĚ 

 A malebnou krajinou za vodními radovánkami

TERMÍN CENA TRASA

01 | 23. 07.–26. 07. 5 290,-
B: pouze Olomouc, 
Přerov, Prostějov, 
Vyškov, E2, D, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 3× 
ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
3× snídani, 2× večeři, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: plavbu na vorech, vstu-
py do navštívených objektů - doporučená částka cca 
40 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 790 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + 2× večeře v ceně

PLUSY zájezdu

 B VEĽKÁ RAČA – STARÁ BYSTRICA – VYCHYLOVKA – ORAVSKÁ 
PŘEHRADA – TVRDOŠÍN – ZUBEREC – PODBIEL – ROHÁČSKÁ 
DOLINA – ORAVICE –LEŠTINY – KLIN – ORAVSKÝ HRAD

Kousek od chaty se nachází uměle vytvo-
řené pleso – Ťatliakovo jezero. Máme mož-
nost občerstvení, odpočinku a procházek 
po okolí. V závěru dne nás čeká ještě kou-
pání v termálech v ORAVICÍCH s geoter-
mální vodou o teplotě 35–36 °C přímo ze 
zřídla. Odjedeme na ubytování.

4. DEN: Cestu k ORAVSKÉMU HRADU 
si vychutnáme z paluby vorů, na nichž 
se doplavíme až k patě vápencové ská-
ly, na které se tyčí rozsáhlý hradní areál 
ze 13. století. Naší další zastávkou bude 
vesnička LEŠTINY &, kde se z hlediska 
architektonického nachází nejlépe do-
chovaný dřevěný artikulární evangelický 
kostel na Slovensku. Naše slovenské pu-
tování zakončíme nákupem oblíbených 
liptovských sýrových specialit na Salaši 
u Ružomberoku. Návrat do Brna v noč-
ních hodinách.

f
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

SLOVENSKO, POLSKO
Štrbské pleso

Pieniny

1. DEN: V ranních hodinách odjezd z Brna 
do TERCHOVEJ. Jde o jedno z největších 
turistických center Malé Fatry, rodiště 
zbojníka Juraja Jánošíka. Každoročně se 
zde koná velké množství kulturních akcí, 
z nichž nejznámější je kulturní festival Já-
nošíkově dni, v obci se nachází i Jánoší-
kovo muzeum. Po slavném terchovském 
zbojníkovi jsou pojmenovány také nej-
krásnější rokle MALÉ FATRY – Jánošíkovy 
diery, kam se dnes vydáme na lehkou tu-
ristiku. Jedná se o vápencové kaňony s vo-
dopády a kaskádami, vytvořené horskými 
bystřinami, které stékají z úbočí Velkého 
a Malého Rozutce. Jejich průchod patří 
k předním turistickým magnetům Vrát-
né doliny. Navečer přijedeme do VYSO-
KÝCH TATER, kde se ubytujeme.

2. DEN: Po snídani se vydáme do PIE-
NINSKÉHO NP, kde nás čeká plavba po 
DUNAJCI na pltích. Splavování Dunaj-
ce na pltích má tradici více než 130 let, 
Dunajec je oblíbenou vodáckou řekou. 
Plť je loď podobná voru, ale s tím roz-
dílem, že kmeny stromů na pltích jsou 
vydlabané, tudíž si zde můžeme poho-
dlně sednout. Pltě jsou vpředu ozdobe-
ny chvojím, takže se nemusíme bát, že 
při projíždění peřejemi budeme mokří. 
Po tomto nevšedním zážitku navštíví-
me nejvýznamnější turistické středisko 

Smokovec

Zakopané

Malá Fatra

Rajecká Lesná
Čičmany

Vysoké Tatry – Štrbské pleso

KRÁSY SLOVENSKÝCH 
A POLSKÝCH TATER  

 A nádherné horské scenérie a panenská příroda

TERMÍN CENA TRASA

01 | 01. 05.–03. 05. 3 990,- A, B, C, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 2× polopenze, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: plavba na pltích 10–15 € 
(doporučujeme rezervaci při sepsání smlouvy o zájez-
du), vstupy do navštívených objektů – doporučená 
částka cca 15 € a 25 PLN, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 800 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

t

PLUSY zájezdu

 + úchvatná plavba po 
Dunajci na pltích 

 + polopenze v ceně

 B TERCHOVA – MALÁ FATRA – VYSOKÉ TATRY – ŠTRBSKÉ 
PLESO – SMOKOVCE – ZAKOPANE – DUNAJEC – RAJECKÁ 
DOLINA – RAJECKÁ LESNÁ – ČIČMANY – PIENINSKÝ NP

na polské straně Vysokých Tater, ZAKO-
PANE. Město je pestrou směsicí půvab-
né dřevěné architektury, obchůdků, muzeí 
a galerií a tradičního Goralského folkloru. 
Vrátíme se na ubytování.

3. DEN: Dnes navštívíme SMOKOVCE 
a následně ŠTRBSKÉ PLESO, nejvýznam-
nější turistická centra ve Vysokých Tatrách. 
V poledne se vydáme přes lázně Rajecké 
Teplice do známé RAJECKÉ DOLINY, 
kde se stáčí minerálka Rajec. Během jíz-
dy navštívíme unikátní slovenský betlém 
v RAJECKEJ LESNEJ a malované domy 
v ČIČMANECH, které proslavil známý fo-
tograf Karel Plicka. Domy v Čičmanech se 
ornamenty začaly zdobit před více než 
200 lety. Následně odjedeme do ČR, pří-
jezd do Brna ve večerních hodinách.

.

Březinka

Krakov

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
První naší zastávkou bude „černá můra“ 
20. století – vyhlazovací koncentrační tá-
bor OSVĚTIM & z doby 2. sv. války. Bě-
hem své existence se stal pohřebištěm 
pro 1,5 milionu lidí 28 národností. V do-
provodu česky mluvícího průvodce si 
prohlédneme muzeum této bezmezné 
lidské krutosti. Součástí prohlídky je i dru-
há část hrůzného komplexu – separační 
tábor Březinka. Odpoledne ve městě WIE-
LICZKA & sestoupíme hluboko do pod-
zemí, abychom poznali světově unikátní 
muzeum těžby soli. Nachází se zde nej-
méně 300 km chodeb v hloubce až 327 m. 
Vedle podzemních sálů přímo gigantic-
kých rozměrů uvidíme solná jezera, sol-
nou kapli, lustry, reliéfy nebo jedinečné 
ze soli vytesané sochy známých osobnos-
tí, které berou dech. Můžeme zde spatřit 
mimo jiné nádherný oltář s reliéfem Po-
slední večeře podle obrazu da Vinciho. 
Večer se ubytujeme v hotelu a bude ná-
sledovat večeře.

2. DEN: Do odpoledního odjezdu se bude-
me věnovat prohlídce bývalého sídelního 
města polských králů – KRAKOV &. Jejich 
okázalé hrobky si budeme moci prohléd-
nout v katedrále královského hradu Wa-
wel, který je symbolem polské státnosti 
a velikosti, je to místo, které přetéká ději-
nami tak jako žádné jiné v Polsku. Wawel 
je dominantou a turistickým magnetem 
Krakova, jde o nevysoký vrch na levém 

OSVĚTIM, WIELICZKA, KRAKOV – 
PAMÁTKY UNESCO 

 A poznejte světlou i stinnou tvář historie Polska

TERMÍN CENA TRASA

01 | 20. 06.–21. 06. 2 790,- A, B1, D

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 1× polopenzi, vstup do Osvětimi, 
služby místního průvodce v Osvětimi vč. sluchátek, 
služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštíve-
ných objektů – doporučená částka cca 100 PLN. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 590 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + trvale oblíbený zájezd

 + vstup do Osvětimi v ceně
 + polopenze v ceně

PLUSY zájezdu

 B OSVĚTIM – WIELICZKA – KRAKOV

břehu Visly, kde se tyčí impozantní Králov-
ský hrad. V královské katedrále je zavěšen 
král polských zvonů – zvon Zikmund, kte-
rý byl odlitý v roce 1520 a podle pověsti, 
kdo pohladí jeho srdce, splní se mu přání. 
Dále shlédneme druhou nejstarší univerzi-
tu ve střední Evropě (po Karlově Univerzi-
tě), věž bývalé radnice ze 14. století, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie (ukrývající jed-
no z vrcholných děl polského gotického 
umění, oltář z dílny Wita Stwosza) a pře-
devším mohutnou budovu Sukiennice, 
místo, kde se dříve prodávaly látky, hlavně 
sukno. Neopomeneme projít židovskou 
čtvrť Kazimierz, kolem mnoha atraktiv-
ních historických domů, paláců a náměs-
tí s kostely. Následovat bude odjezd do 
ČR, příjezd do Brna v nočních hodinách.

Osvětim

Wieliczka

Krakov
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

POLSKO

Vratislav

Swidnice

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Nedaleko česko-polské hranice se rozpro-
stírají tajuplné SOVÍ HORY, které ukrývají 
komplex podzemních měst GŁUSZYCA – 
OSÓWKA, jedno z největších tajemství 
III. Říše. Zde se údajně nacházelo tajné 
sídlo Adolfa Hitlera a komplex byl sou-
částí projektu na výrobu tajných zbraní. 
Společně absolvujeme dobrodružnou 
prohlídku. Před příjezdem na hotel ještě 
navštívíme město ŚWIDNICE s jedineč-
nou památkou – kostelem Míru sv. Toji-
ce &. Kostel je se svou kapacitou cca 7 500 
osob považován za největší dřevěnou sa-
krální stavbu Evropy.

2. DEN: Po snídani odjedeme na prohlíd-
ku evropského města kultury 2016 – měs-
ta sta mostů a ostrovů – VRATISLAVI &. 
Společně zavítáme na středověký rynek, 
jehož dominantou je zdejší radnice - per-
la gotické architektury. V jejím sklepení 
můžeme navštívit Svídnickou restauraci, 
která patří k nejstarším v Evropě. Na pivo 
tady chodil i Goethe nebo třeba Chopin. 
Dále spatříme domky altruistů Jeníček 
a Mařenka, Solný Rynek, barokní komplex 
univerzity se slavnou síní Aula Leopoldi-
na, Tumský ostrov – „malý Vatikán“, dvou-
patrový kostel sv. Bartoloměje a sv. Kříže, 
Raclawické panoráma, Halu století, Japon-
skou zahradu, Sky Tower a mnohé další. Po 
prohlídce města odjedeme na ubytování.

3. DEN: Ráno se vydáme do ZAB-
KOWICE SLASKIE (dříve Frankenstein). 

Zabkowice Slaskie

Vratislav

Zloty Stok

Soví Hory
Osówka

Głuszyca

Świdnice

PŮVABNÁ VRATISLAV 
A SLEZSKO PLNÉ ZÁHAD

 A podmanivý květ Evropy a tajemná polská zákoutí

TERMÍN CENA TRASA

01 | 01. 05.–03. 05. 3 490,- A

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 100 PLN, pobyto-
vou taxu.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 590 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

t

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program 
 + bez nočních přejezdů

 B SOVÍ HORY – gŁUSZYCA – OSÓWKA - ŚWIDNICE – 
VRATISLAV – ZABKOWICE SLASKIE – ZLOTY STOK

Domi nan tou města je Šikmá věž, její výška 
je úctyhodných 34 m. Spatříme zříceninu 
hradu, na kterém se Dr. Frankenstein údaj-
ně pokusil vytvořit umělé monstrum. La-
boratoř Dr. Frankensteina zařízená podle 
filmového vzoru je součástí Expozice re-
gionálních památek poblíž věže. Po pro-
hlídce odjedeme do tajemných starých 
dolů ve městě ZLOTY STOK. Seznámí-
me se s historií a způsoby těžby zlata a ar-
zenu, do tajů dolu nahlédneme ve štole 
Gertruda, Chodbě smrti nebo u jediného 
podzemního vodopádu v Polsku - v Čer-
né štole. Část prohlídky poplujeme loď-
kou zvanou Titanic, svézt se budeme moci 
také Podzemní oranžovou tramvají. Podle 
místních historek byl arsenikem ze Złoté-
ho Stoku otráven dokonce sám Napoleon. 
Po prohlídce dolu se vydáme zpět do 
ČR, příjezd do Brna v nočních hodinách.

jakou jsou Citadela, novogotická katedrá-
la sv. Jana s náhrobkem spisovatele He-
nryka Sienkiewicze, Palác kultury a vědy, 
Barbakan a mnohé další. Chloubou celé 
Varšavy je pak Královský zámek. Po pro-
hlídce města odjedeme na ubytování 
v okolí Krakova.

6. DEN: Po snídani zavítáme do měs-
ta KRAKOV &. Dominantou Krakova je 
vrch Wawel s impozantním Královským 
hradem. Spatříme také působivé Hlav-
ní náměstí, Radniční věž, celou plejádu 
synagog, budovu Sukiennice či židov-
skou čtvrť Kazimierz. Poté odjedeme do 
ČR, příjezd do Brna v nočních hodinách.

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme 
k středověkému hradu MALBORK. Jde 
o největší gotickou stavbu světa a jeden 
z nejkrásnějších středověkých hradů Evro-
py. Odpoledne věnujeme jednomu z nej-
starších měst Polska - městu GDAŇSK, 
kterému se přezdívá „Perla Severu“. Ve 
večerních hodinách přijedeme na uby-
tování.

3. DEN: Dnešní den navštívíme jedineč-
nou biosférickou rezervaci SLOVIŇSKÝ 
NÁRODNÍ PARK &. Největší atrakcí par-
ku jsou pohyblivé písečné duny, kterým 
se přezdívá Lebská Sahara. Poté navštíví-
me moderní město GDYNĚ – významné 
přístavní město s Oceánografickým a Ná-
mořním muzeem. Zavítáme také do města 
SOPOTY, známého polského přímořské-
ho letoviska. Vrátíme se na ubytování.

4. DEN: Po snídani zamíříme do rodiště as-
tronoma Mikoláše Koperníka, do kouzel-
ného města TORUŇ &, města mohutných 
kostelů, bohatých měšťanských domů 
a úctyhodných hradeb. Město si jako jed-
no z mála v Polsku dokázalo zachovat stře-
dověký půvab a tajemnost. Po prohlídce 
odjedeme na ubytování v okolí Varšavy.

5. DEN: Dnes nás čeká prohlídka hlavní-
ho města Polska – VARŠAVY &. Ve měs-
tě se nachází mnoho kulturních památek, 

Krakov

Varšava

Toruň

Malbork
Gdaňsk

SopotyGdyně

Sloviňský
národní park

gRAND TOUR POLSKEM 

 A záhadné pobřeží Baltu, rušná Varšava i renesanční Krakov

TERMÍN CENA TRASA

01 | 15. 09.–20. 09. 7 490,- A, B1, D, E2

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 4× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + cesta ZPĚT bez nočního 
přejezdu

 + trvale oblíbený zájezd

PLUSY zájezdu

 B MALBORK – SOPOTY – gDAŇSK – SLOVIŇSKÝ NÁRODNÍ 
PARK – gDYNĚ – TORUŇ – VARŠAVA – KRAKOV

Sopoty

Krakov
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RAKOUSKO

t

Korutany

Seegrotte Hinterbrühl

St. Pölten

Schallaburg 
Melk

Spitz
Dürnstein

Krems an der Donau

TERMÍN CENA TRASA

01 | 01. 08.–02.08. 2 590,- A, B, D, E2

PLUSY zájezdu

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Naše putování začneme v jeskyni 
HINTERBRÜHL, která se chlubí největším 
podzemním jezerem v Evropě. Jedineč-
ný labyrint jeskynních systémů, chodeb 
a krápníkových hal je dnes známou tu-
ristickou atrakcí, jejímž vyvrcholením je 
romantická plavba po jezeře. Dále se vy-
dáme k největšímu cisterciáckému kláš-
teru v Evropě HEILIGENKREUZ, kde na 
místním hřibově neopomeneme navští-
vit hrob baronky Mary Vetserové (posled-
ní milenka rakouského korunního prince 
Rudolfa Habsburského), která zahynula 
společně s Rudolfem v nedalekém Mayer-
lingu a důvod jejich násilné smrti není do-
posud jasný. U již zmíněného loveckého 
zámečku MAYERLINGU se krátce zastaví-
me na foto zastávku. Následně přijedeme 
na hrad SCHALLABURG, který patří k nej-
krásnějším renesančním zámkům severně 
od Alp. Po cestě na ubytování navštívíme 
hlavní město Dolního Rakouska ST. PÖL-
TEN. K tomuto městu se váže velmi dlou-
há historie, jelikož jeho počátky spadají 
až do 4. století před Kristem. Ve večer-
ních hodinách přijedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani se vydáme do MELKU, 
jehož dominantou je Benediktinský kláš-
ter, právě na toto místo zasadil spisova-
tel Umberto Eco svůj román Jméno růže. 
Abychom si užili romantickou atmosféru 

 B SEEgROTTE HINTERBRÜH – HEILIgENKREUZ – MAYERLINg 
– ST. PÖLTEN – SCHALLABURg – MELK – WEIßENKIRCHEN– 
DÜRNSTEIN – KREMS AN DER DONAU

 A cestování časem zemí kulturních pokladů 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích 
s  vlastním příslušenstvím, 1× snídani, služby prů-
vodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: 1lůžkový pokoj – 
890  Kč, 1× večeře – 490 Kč, cestovní pojištění 
Uniqa.

 + atraktivní program
 + romantické plavby

PERLY DOLNÍHO RAKOUSKA  
S PLAVBAMI 

malebného údolí Wachau &, vydáme se 
na nezapomenutelnou plavbu po proudu 
Dunaje. Během ní uvidíme nesčetné vini-
ce, WEIßENKIRCHEN – kostel sv. Micha-
ela, v dávných časech zde bývalo kultovní 
keltské obětiště. Spatříme srdce Wachau 
DÜRNSTEIN, středověké hradní město, 
odkud je krásný výhled na hradní zříceni-
nu Kuenringerburg, ve které byl vězněný 
Richard Lví srdce. Doplujeme až do kou-
zelného historického městečka KREMS 
AN DER DONAU &, ležícího na březích 
Dunaje, které si dodnes zachovává svůj 
starobylý ráz. Právě odtud pochází zná-
má Kremžská hořčice. Ve večerních hodi-
nách přijedeme do Brna.

údolí Wachau

Schallaburg

Aussee

Festival narcisů

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Odpoledne navštívíme největší 
horskou jezerní plochu ve střední Evro-
pě – TAUPLITZALM (1 640 m). Naskytne 
se nám pohled na soustavu 6 alpských je-
zer obklopených nádhernou přírodní sce-
nérií, kde na 1 m2 připadá až 20 různých 
druhů rostlin. Dále budeme pokračovat 
do lázeňského městečka BAD AUSSEE. 
Projdeme se lázeňskou čtvrtí s parkem 
a nad soutokem řek se podíváme také 
na most ve tvaru hvězdy Mercedes, kte-
rý označuje geografický střed Rakouska. 

FESTIVAL NARCISŮ 

 A tisíce květů divokých narcisů v jedné z nemalebnějších 
částí Rakouska

TERMÍN CENA TRASA

01 | 23. 05.–24. 05. 2 990,- A, B, D, E2

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích 
s  vlastním příslušenstvím, 1× snídani, služby prů-
vodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy 
do navštívených objektů cca 35 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 890 Kč, 1× veče-
ře – 490 Kč,cestovní pojištění Uniqa.

y

 + jedinečný zážitek

PLUSY zájezdu

 B BAD AUSEE – ALTAUSERSEE – TAUPLITZALM

Ve večerních hodinách přijedeme na uby-
tování.

2. DEN: Po snídani zamíříme opět do lá-
zeňského městečka Bad Aussee. Toto kou-
zelné místo je jako stvořené pro největší 
květinový svátek v Rakousku – FESTIVAL 
NARCISŮ. Staneme se účastníky dne, ve 
kterém festivalové oslavy vrcholí – napja-
tě budeme očekávat průvod s květinový-
mi alegorickými vozy, budeme obdivovat 
všudypřítomné „narcisové“ sochy a od-
poledne bude oslava pokračovat u jeze-
ra ALTAUSSEERSEE květinovým korzem 
překrásně vyzdobených lodí. A to vše za 
doprovodu dechové hudby a všudypří-
tomných místních specialit. Do Brna při-
jedeme ve večerních hodinách.

Tauplitzalm
Bad Aussee

Altaussersee

Festival narcisů
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY: 
RAKOUSKO, SLOVENSKO, 
MAĎARSKO

BRATISLAVA, MĚSTO TISÍCE 
POŽITKŮ S PLAVBOU PO DUNAJI 

ZA VŮNÍ ORCHIDEJÍ DO RAKOUSKA 
S NÁVŠTĚVOU VÍDNĚ 

ÖTSCHER – KRÁL DOLNORAKOUSKÝCH 
ALP 

SOUTĚSKA WASSERLOCHKLAMM 
A DECHBEROUCÍ HOCHKAR 

 B BRATISLAVA – DEVÍN

 B KLOSTERNEUBURg – VÍDEŇ 

 B LACKENHOF – VELKÝ ÖTSCHER – LUNZERSEE –  
LUNZ AM SEE

 B HOCHKAR – WASSERLOCHKLAMM

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Pro-
hlídku po historii slovenské metropole za-
čneme úchvatnou plavbou (cca 90 minut) 
po Dunaji až k hradu Devín, symbolu slav-
né minulosti Slovanů. Po individuální pro-
hlídce hradu odjedeme do historického 
centra města. Prohlédneme si slavnou Mi-
chalskou bránu – sídlo prezidenta, Starou 
radnici, Grassalkovičův palác a Slovenské 

národní divadlo. Navštívíme gotický dóm 
sv. Martina, dominantu města Bratislav-
ský hrad a budeme mít individuální vol-
no. Ve večerních hodinách odjedeme do 
ČR. Příjezd do Brna v nočních hodinách.

Odjezd z Brna v ranních hodinách do ra-
kouského kláštera Klosterneuburg, kde 
navštívíme největší výstavu orchidejí v Ra-
kousku. Potěší nás množství barev a vůní 
těchto atraktivních květin a různé odrů-
dy orchidejí si budeme moci i zakoupit. Po 
návštěvě této úchvatné výstavy přejede-
me odpoledne do Vídně, kde si společně 

s průvodcem prohlédneme historické cen-
trum města a budeme mít i individuální 
volno. Ve večerních hodinách odjedeme 
do ČR, příjezd do Brna v nočních hodinách.

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Přije-
deme do oblíbeného letoviska LACKEN-
HOF, sedačkovou lanovkou se dostaneme 
do stanice Hüttenkogel a následně pod-
nikneme lehkou turistiku k vrcholu nej-
vyšší hory Dolního Rakouska – VELKÉHO 
ÖTSCHERU (1 893 m). Po panoramatic-
kém kochání se okolní krajinou, se la-
novkou přepravíme zpět do Lackenhofu. 
Dále budeme pokračovat do LUNZ AM 
SEE, městečka, které leží na březích řeky 
Ois. Místní renesanční zámek Amonhaus 
mnozí považují za jednu z nejkrásnějších 

renesančních staveb Rakouska. Na okraji 
města je železniční stanice úzkokolejky, 
která dodnes slouží turistům. Po prohlídce 
města se vydáme k LUNZERSEE na úpa-
tí hory Dürrenstein, tiché lesy obklopují 
toto romantické jezero, největší jezero na 
koupání v Dolním Rakousku. Ve večerních 
hodinách odjedeme zpět do ČR. Příjezd 
do Brna v nočních hodinách.

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Na-
ším prvním cílem bude majestátný vrchol 
HOCHKAR, kam se dostaneme čtyř se-
dačkovou lanovkou. Poté nahoře půjde-
me cca 45 minut novou panoramatickou 
stezkou Hochkar 360° Skytour. Následně 
dojdeme až na samotný vrcholek Hochka-
ru (1 808 m). Z vrcholu Hochkar je úchvat-
ný panoramatický výhled na Alpy včetně 
„Štýrského Matterhornu“ – vrcholu Lu-
gauer. Odpoledne přijedeme k impo-
zantní soutěsce WASSERLOCHKLAMM. 
Snadno schůdný a v souladu s okolní pří-
rodou postavený systém lávek s pevnými 

schody a můstky vede 900 m dlouhou 
soutěskou. Před vstupem do soutěsky je 
potřeba přejít přes 65 m dlouhý visutý 
most, který se vznáší ve výšce 20 m nad 
průzračnou modrozelenou vodou řeky 
Salzy. V soutěsce strávíme cca 3–3,5 hod. 
a poté se v podvečerních hodinách vydá-
me opět na cestu do ČR. Příjezd do Brna 
v nočních hodinách.

TERMÍN CENA TRASA

25. 04. 990,- A, H

TERMÍN CENA TRASA

29. 02. 490,- A

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLNÍ 
LÁZNĚ  

 B DUNAJSKÁ STREDA – VELKÝ MEDER – gYÖR

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Pod-
nikneme návštěvu lázeňských velikánů – 
Györ – Dunajská Streda – Velký Meder (dle 
individuálního výběru). Krátce po 9. ho-
dině přijedeme do města Dunajská Stre-
da, poté do Velkého Mederu a posléze 
i do Györu. Zájemci si zvolí jedny lázně, 
ve kterých budou po celý den relaxovat. 

Ve večerních hodinách opustíme lázně 
a vydáme se na cestu domů. Příjezd do 
Brna v nočních hodinách.

TERMÍN CENA TRASA

21. 03. 660,- A, H

28. 10. 660,- A, H

TERMÍN CENA TRASA

20. 06. 1 150,- A

25. 07. 1 150,- A

TERMÍN CENA TRASA

27. 06. 990,- A

Györ

Bratislava Hochkar

Štýrsko

y

y

Detailní informace o jednodenních zájezdech naleznete 
na našich webových stránkách www.travelclubck.cz 
v sekci Jednodenní zájezdy.
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Erzberg

Rosenburg

Medvědí soutěska

Mariazell

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY: 
RAKOUSKO

KOUZELNÁ HORA SEMMERINg 
A POUTNÍ MÍSTO MARIAZELL 

 B MARIAZELL – SEMMERINg – REICHENAU – RAX

V ranních hodinách odjedeme z Brna 
a pojedeme k nejproslulejšímu marián-
skému poutnímu místu ve střední Ev-
ropě – MARIAZELL. Z dalších lákadel 
budeme ve městě Mariazell moci navští-
vit např. pekárnu medových perníků Pir-
ker, vyrábějící čistě přírodní produkty. Po 
procházce a individuálním volnu se vydá-
me na cestu do „Kouzelné hory“ SEMME-
RINGU. Projdeme se horským střediskem, 
budeme okouzleni krásou přírody s pano-
ramatem zasněžených horských velikánů 

Schneeberg, Rax a Schneealpe. Poté pře-
jedeme do REICHENAU, odkud budeme 
mít možnost podniknout výjezd kabin-
kovou lanovkou na RAX (1 546 m n. m.). 
Po lehké turistice v nejkrásnějším koutu 
Vídeňských Alp se vydáme na cestu do 
ČR, příjezd do Brna v nočních hodinách.

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA 

 B MIXNITZ – TEICHALMSEE

Odjezd z Brna v brzkých ranních hodi-
nách. Přijedeme do rakouské vesničky 
MIXNITZ ve Štýrsku, která je výchozím 
bodem pro naši výpravu do dnes již le-
gendární Medvědí soutěsky – impozantní 
skalnaté rokle, jejíž drsný půvab umocňu-
je prudký tok říčky Mixnitz. Zde začne náš 
turistický výšlap, který se skládá ze dvou 
částí. Budeme stoupat skalnatým kaňo-
nem po 164 žebřících okolo tůní a úchvat-
ných vodopádů, padajících s divokým 
hukotem střemhlav dolů skrze soutěs-
ku. Vystoupáme k hospůdce Guter Hirte. 

Vydáme se přes vrchol Hochlantsch až do 
výšky 1 720 m a budeme odměněni ne-
zapomenutelnými výhledy na okolní vr-
cholky a jezero TEICHALMSEE, kde na 
nás bude čekat autobus. Druhá stezka je 
méně náročná a vede přes zelené past-
viny a louky kolem potoka Mixnitzbach. 
Obě cesty končí u jezera Teichalmsee. Pří-
jezd do Brna v nočních hodinách.

TERMÍN CENA TRASA

16. 05. 950,- A

PUTOVÁNÍ ŠTÝRSKEM AŽ NA 
HORU ZÁŽITKŮ ERZBERg 

 B ERZBERg – LEOPOLDSTEINERSEE

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Bu-
deme moci na vlastní kůži zažít jedi-
nečnou atrakci – prohlídku fascinující 

práce horníků ve slavném povrchovém 
dolu na železnou rudu ERZBERG. Tato 
hora je známa jako jedno z nejbohatších 

TERMÍN CENA TRASA

08. 05. 1 150,- A

15. 08. 1 150,- A

ZÁMEK LAXENBURg A SLAVNOSTI RŮŽÍ 
V BADENU 

 B LAXENBURg – BADEN 

Odjezd v ranních hodinách z Brna. Naší 
první zastávkou bude letní sídlo rodu 
Habsburků, zámek LAXENBURG. Roz-
lehlý zámecký park, společně s vodním 
hradem Franzesburg, býval cílem častých 
návštěv císařovny Sissi a Františka Josefa. 
Pobyt na tomto úchvatném místě si bu-
deme moci zpříjemnit nejen procházkou 
parkem, ale i prohlídkou zámku spoje-
nou s plavbou po přívozu. Odpoledne 
budeme pokračovat do BADENU, měs-
ta, které se stává právě v červnu hlavním 

městem růží. Milovníci růží zde mohou 
objevovat na ploše 75 000 m2 více než 700 
odrůd růží, jde o největší rakouské rozári-
um. Zúčastníme se prohlídky zahrádkář-
ského umění s doprovodným hudebním 
programem. Poté odjedeme zpět do ČR, 
příjezd do Brna ve večerních hodinách.

TERMÍN CENA TRASA

13. 06. 690,- A

TERMÍN CENA TRASA

11. 07. 1 150,- A

ZAHRADY DOLNÍHO RAKOUSKA 
A ZÁMEK ROSENBURg 

 B ROSENBURg – TULLN 

Odjezd z Brna v ranních hodinách. První 
zastávkou na naší cestě po Dolním Ra-
kousku bude monumentálně působící 
renesanční zámek ROSENBURG. Zámek 
je jedním z nejkrásnějších a nejvýznam-
nějších hradních komplexů této země. 
Odpoledne nás čeká zlatý hřeb dnešní-
ho dne – největší květinová výstava v Ev-
ropě – zahrádkářský veletrh v TULLNU. 
V několika halách uvidíme tisíce květin 

a rostlin, palmy, exotické rostliny, ovocné 
stromky a kompletní nabídku zahrádkář-
ské techniky. Den zakončí velkolepý oh-
ňostroj a promenáda osvětlených lodí na 
Dunaji. Příjezd do Brna v pozdních noč-
ních hodinách.

TERMÍN CENA TRASA

05. 09. 690,- A, G

t

t

evropských nalezišť železné rudy. Hornic-
kým vláčkem zavítáme do podzemních 
útrob dolu a také se necháme odvést na 
korbě obrovského nákladního auta Haul, 
které mnozí přezdívají největší taxík na 
světě, vychutnáme si tak úžasný pohled 
z výšky na masivní červené terasy hory 
Erzberg. Po tomto nevšedním zážitku za-
míříme k LEOPOLDSTEINERSEE – sma-
ragdově zelenému horskému jezeru. Čeká 

nás idylická procházka s působivými vý-
hledy na jezero a strmé stěny vrcholků. 
Po procházce a individuálním volnu se ve 
večerních hodinách vydáme na cestu do 
ČR. V nočních hodinách příjezd do Brna.
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RUBRIKA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
PODRUBRIKA

MAĎARSKO
Budapešť

Ostřihom

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
V BUDAPEŠTI & navštívíme tradiční se-
cesní tržnici a výhodně zakoupíme míst-
ní speciality. Po obědě si budeme moci 
vychutnat šálek kávy na vyhlášené Váci 
Útca. Navštívíme baziliku sv. Štepána, dále 
se půjdeme podívat k největší funkční ži-
dovské synagoze na světě s unikátním 
židovským muzeem. Při panoramatické 
projížďce Budapeští uvidíme i Muzeum 
krásných umění, Dům umění i  hrad 
Vajdahunyad s parkem Varosliget. Poté 
odjedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani nasedneme na loď 
a vydáme se na plavbu do romantické ob-
lasti, které se říká Dunajský ohyb. Během 
několikahodinové plavby budeme obdi-
vovat meandry Dunaje a z paluby lodi si 
vychutnáme atmosféru romantického 
Szentendere a vznešeného VYŠEHRADU. 
Po vylodění se projdeme k bývalé luxus-
ní královské rezidenci významného re-
nesančního krále Matyáše. Autobusem 
pojedeme dále podél Dunaje do posvát-
né OSTŘIHOMI. Zde navštívíme největší 
katedrálu v zemi. Cestou zpět zavítáme do 
SZENTENDRE. Romantické městečko in-
spirovalo ve své tvorbě řadu umělců. My 
si v labyrintu malebných uliček nakoupí-
me typické suvenýry. Večer se vrátíme na 
ubytování. Po setmění budeme mít mož-
nost obdivovat nádherně nasvětlenou 
Budapešť z návrší u pevnosti GELLÉRT, 
odkud se nám rozevře pohádkový výhled 
na Budu i Pešť.

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Před samotnou prohlídkou města 
se zastavíme na vyhlídce pod citadelou, 
odkud budeme moci obdivovat pano-
rama Budapešti. Projdeme si střed měs-
ta s populární pěší zónou Váci, spatříme 
dunajské Korzo s „Princezničkou“, známou 
Gerbeaudovu cukrárnu a také městskou 
tržnici. Odpoledne strávíme v termálních 
lázních secesního hotelu GELLÉRT– jed-
né z pých BUDAPEŠTI &. O „zázračném 
prameni“, tryskajícím v místě léčebných 
lázní, pocházejí záznamy již z 15. století. 
Kromě termálních bazénů s teplotou vody 
36–38 °C a sauny zde nalezneme také pla-
vecký bazén v římském stylu s umělým 
vlnobitím. Ve večerních hodinách se uby-
tujeme v hotelu na okraji města.

2. DEN: Po snídani budeme v Pešti obdi-
vovat neogotickou stavbu Parlamentu. 
Parlament byl postaven na přelomu 19. 
a 20. století a jde o nejrozlehlejší bu-
dovu Maďarska. Má 691 místností a na 
délku měří 268 metrů, přičemž jen výš-
ka samotné kupole je 96 m. Budova je 
jedním z národních symbolů Maďarska 
a  patří mezi nejstarší vládní budovy 
v Evropě. Následně se přesuneme do 
Budy, kde si prohlédneme novogotický 
Matyášův chrám s ohromujícím interié-
rem. Z Rybářské Bašty se otevírá působivý 
výhled přes Dunaj. Procházkou půjdeme 
dál k hradnímu divadlu, k Sándorovu pa-
láci a k vyhlídkové terase před Maďarskou 

Budapešť

LODÍ Z BUDAPEŠTI AŽ DO DUNAJSKÉHO 
OHYBU 

BUDAPEŠŤ – PERLA DUNAJE 

 A město kaváren, habsburské pompéznosti i úžasných termálů

 A město kaváren, habsburské pompéznosti i úžasných termálů

TERMÍN CENA TRASA

01 | 28. 08.–30. 08. 4 490,-
B: pouze Olomouc, Přerov, 
Prostějov, Vyškov, D, E2, F, H

TERMÍN CENA TRASA

01 | 08. 05.–10. 05. 3 890,- A, B, D, E2, H

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 2× 
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslu-
šenstvím, 2× snídani, plavbu lodí, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených 
objektů – doporučená částka cca 12 000 HUF.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 940 Kč, 2× veče-
ře – 770 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2ůžkových pokojích s příslu-
šenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do lázní a navští-
vených objektů – doporučená částka cca 22 000 HUF.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 090 Kč, 2× ve-
čeře – 890 Kč (min. počet osob 20), cestovní pojištění 
Uniqa.

 + bez nočních přejezdů 
 + plavba lodí v ceně

 + bez nočních přejezdů 

 + trvale oblíbený zájezd
 + ubytování na jednom 
místě

PLUSY zájezdu

PLUSY zájezdu

 B BUDAPEŠŤ – VYŠEHRAD – OSTŘIHOM – SZENTENDRE – 
AQUINCUM – SZÉCHENYI – gELLÉRT

 B BUDAPEŠŤ – gELLÉRT – SZÉCHENYI

3. DEN: Po snídani se budeme věnovat 
královské čtvrti Buda, kde na nás budou 
čekat mnohá romantická zákoutí se dvě-
ma symboly Budy – královskou reziden-
cí a Matyášovým chrámem. Další chvíle 
strávíme v římském městě AQUINCUM. 
Budeme se procházet ulicemi, obdivo-
vat pozůstatky chrámů, obchodů, láz-
ní a obytných domů v někdejším centru 
starověkého města. Odpoledne se nechá-
me zlákat ke koupání – tentokrát v no-
vobarokních léčivých SZÉCHENYIHO 
LÁZNÍCH. Jedny z největších termál-
ních lázní v  Evropě a  zároveň před-
ní budapešťské lázně se nachází přímo 
v Městském parku Városliget a jsou prv-
ními léčebnými lázněmi v Pešti. Po odpo-
činku v lázních se vydáme na cestu zpět. 
Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

národní galerií. Odpoledne strávíme kou-
páním v působivých lázních SZÉCHENYI. 
Jde o jeden z největších termálních kom-
plexů v Evropě. Uvnitř neobarokního ob-
jektu z roku 1913 jsou termální lázně 
s teplotou vody 30–38 °C, vanové láz-
ně, bublinkové a slané koupele, a také 
tři velké bazény pod otevřeným nebem, 
které jsou díky horké vodě (samotný pra-
men má teplotu 74–75 °C) vyhledáva-
né i v zimě. Po případné večeři v hotelu 
se zájemci mohou vrátit zpět do centra 
města na večerní vyhlídkovou plavbu po 
Dunaji nasvícenou Budapeští nebo pro-
cházku večerní Peští. Zpět do hotelu se 
vrátíme pozdě večer.

3. DEN: Dopoledne si prohlédneme ná-
městí Hrdinů a Městský park Városliget. 
Až do odpoledního odjezdu strávíme 
volný čas relaxací a koupáním v lázních 
Széchenyi. Ve večerních hodinách se vy-
dáme na cestu do ČR, příjezd do Brna 
v nočních hodinách. 

Budapešť

Budapešť

Budapešť

Vyšehrad

SzentendreOstřihom
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Szombathely

Šoproň

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Po cestě navštívíme KŐSZEG, snad jedi-
né město na světě, kde zvon odbíjí nejen 
poledne, ale už v jedenáct hodin halas-
ně připomíná vítězství nad Turky ze srp-
na roku 1532. Spatříme Jurisicsův hrad se 
čtyřmi rohovými věžemi, který byl posta-
ven ve 13. století, dnešní podobu získal 
po požáru v roce 1777. V odpoledních ho-
dinách přijedeme do lázní BÜK a zbytek 
dne strávíme relaxací. Lázně jsou jedny 
z nejznámějších a nejpopulárnějších lé-
čebných lázní v Evropě. Léčebné bazé-
ny mají teplotu vody 32–38 °C, plavecké 
26–28 °C. Zdejší termální voda se vyu-
žívá k léčbě nejrůznějších onemocnění 
pohybového ústrojí a zažívacích potíží. 
Využívané jsou tu nejen léčebné koupe-
le, ale i pitné kúry. V komplexu je rozsáhlý 
saunový svět, kde najdeme saunu parní, 
infra, finskou, aromatickou, tepidárium 
(římské lázně) a sněhovou kabinu. Večer 
odjedeme na ubytováni.

2. DEN: Dnešní den budeme relaxovat 
v termálních lázních BÜK.

3. DEN: Po snídani zavítáme do nejstarší-
ho města na území Maďarska a centra re-
gionu Západní Zadunají SZOMBATHELY. 
Město bylo založené v r. 43 po Kr. a ze 
zisků plynoucích z Jantarové stezky – 
obchodní cesta, která tudy vedla – bylo 
postaveno přepychové město, o jehož 
nádheře svědčí dnes na dvou místech 

archeologické vykopávky. Učaruje nám 
krásné historické centrum, parky, ne-
obyčejně příjemné zelené odpočin-
kové plochy v okolí jezírka s loďkami 
a např. největší barokní kostel v Maďarsku, 
biskupská dvouvěžová katedrála. Poté 
se přesuneme do ŠOPRONĚ – barokní 
perly Maďarska. Šoproň je nejen nejbo-
hatším, ale i nejromantičtějším městem 
Maďarska. Kulturních památek jsou ve 
městě desítky, malebné je zejména ne-
porušené středověké jádro města, avšak 
nejen díky nim je Šoproň vyhlášená. Svou 
slávu si získala také díky červenému vínu 
Kékfrankos (Modrá frankovka). Temně ru-
dým hroznům se na kopcích v okolí města 
náramně daří a pěstuje se tu už od nepa-
měti, Po prohlídce města se vydáme na 
cestu do ČR, příjezd do Brna ve večer-
ních hodinách.

LÁZNĚ S KAPKOU POZNÁVÁNÍ

 B KŐSZEg – BÜK – SZOMBATHELY – ŠOPROŇ

 A jedinečná relaxace a procházky místy, kde se psala historie 
Maďarska

TERMÍN CENA TRASA

01 | 01. 05.–03.05. 3 990,- A, B, C, D, E2, H

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do lázní, poby-
tovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 390 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + atraktivní program 
 + návštěva Šoproně – 
maďarského Krumlova

Hevíz

relaxace

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Dopoledne nás již v maďarském 
městečku BÜK přivítají zdejší termální 
lázně, kde budeme relaxovat. Lázně BÜK 
(http://bukfurdo.hu) jsou ceněny jako 
jedny z nejznámějších a nejpopulárněj-
ších léčebných lázní v Evropě. Léčebné 
bazény mají teplotu vody 32–38 °C, pla-
vecké 26–28 °C. Bazény jsou rozmístěny 
ve vnitřních prostorách a v okolním pře-
krásně upraveném parku, kde jsou pro 
děti i dospělé k dispozici 4 různé tobo-
gány, plavecké a relaxační bazény. Zdejší 
termální voda se využívá k léčbě nejrůz-
nějších onemocnění pohybového ústrojí 
a zažívacích potíží. V komplexu je rozsáh-
lý saunový svět, kde najdeme saunu par-
ní, infra, finskou, aromatickou, tepidárium 
(římské lázně) a sněhovou kabinu. Večer 
se ubytujeme.

2. DEN: Termální lázně SÁRVÁR (http://
sarvarfurdo.hu) jsou další z impozantních 
maďarských lázeňských komplexů. Pro 
milovníky vodních atrakcí jsou tu vnitř-
ní i venkovní zážitkové bazény, bazény 
s proudem a skákadly, perličkové koupele, 
divoká řeka, bazén pro malé dobrodruhy. 
Velkým hitem venkovního areálu je třípa-
trový tobogán. Hlavní předností Sárváru 
jsou však dva léčivé termální prameny růz-
ného minerálního složení. Tyto prameny 
jsou vyhledávány k léčení především po-
ruch pohybového ústrojí a gynekologic-
kých a dermatologických onemocnění. 
Perlou lázní je saunový svět. Po příjem-
ně stráveném dni se vydáme na večeři.

3. DEN: Dopoledne strávíme u termál-
ního jezera HÉVÍZ (http://spaheviz.hu). 
Léčivé jezero je největším teplovodním 
jezerem na světě. Voda je ohřívána geo-
termální energií a její teplota dosahuje 
v létě 30–35 °C. Má blahodárné účinky 
při potížích pohybového aparátu, vody 
jsou bohaté na síru, fosfor a minerální 
látky a samostatným léčebným faktorem 
je i bahno z jezerního dna. Odpoledne 
se přesuneme do univerzitního města 
KESZTHELY, kde si prohlédneme jeho 
historickou část, zámek rodiny Festeticsů 
a projdeme se k Balatonu. Večer se vrátí-
me na ubytování a večeři.

4. DEN: Dnešní den budeme relaxovat 
v termálních lázních BÜK. V podvečer-
ních hodinách se vydáme na cestu do 
ČR. Příjezd do Brna v nočních hodinách.

Bük

Sárvár

Hévíz
Keszthely

BABÍ LÉTO V TERMÁLECH BÜK,  
HÉVÍZ, SÁRVÁR
 B BÜK – SÁRVÁR – HÉVÍZ – KESZTHELY

 A jedinečná relaxace v maďarském vodním ráji

TERMÍN CENA TRASA

01 | 25. 09.–28.09. 5 490,- A, B, C, D, E2, H

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 3× polopenzi, lázeňskou taxu, služby 
průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do lázní – cca 
13 000 HUF. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1090 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + polopenze v ceně 
 + lázeňské taxy v ceně

Kőszeg
Bükfürdő

Sopron

Szombathely
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Matterhorn

HochsaasHochsaas

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Cestou se krátce zastavíme u jedinečné-
ho jezera MONDSEE v regionu Solné 
komory. Odpoledne si prohlédneme are-
ál Křišťálových světů Swarovski ve měs-
tečku WATTENS v rakouském Tyrolsku. 
Projdeme kouzelným podzemním svě-
tem plným blyštivé nádhery až ke známé-
mu obru s křišťálovýma očima chrlícímu 
vodu. Čeká na nás i největší křišťál na svě-
tě, který má 330 tisíc karátů a průměr asi 
40 cm. Večer přijedeme na ubytování, kde 
nás bude čekat večeře.

2. DEN: Po snídani se z městečka ISCHGL, 
známého centra zimních sportů dosta-
neme soustavou pěti lanovek do švý-
carského SAMNAUN. Během jízdy 
la novkami se vyfotíme v horách přímo 

na rakousko-švýcarské hranice, uslyšíme 
pískot místních svišťů a svezeme se první 
dvoupatrovou lanovkou na celém světě. 
V Samnaunu budeme mít možnost na-
koupit v jediné bezcelní švýcarské zóně. 
Následně budeme autobusem pokračo-
vat do rodiště zimního turismu a zároveň 
jednoho z nejnavštěvovanějších středisek 
zimních sportů na světě – do SVATÉHO 
MOŘICE, který leží vysoko v Engadinském 
údolí a je ideální základnou pro pěší tu-
risty. Po procházce kolem nádherného 
Mořického jezera nastoupíme do známé-
ho červeného vlaku BERNINA EXPRESS. 
Budeme míjet několik ledovců a také zná-
mé lyžařské středisko Diavolezza, vyjede-
me do nejvyššího bodu berninské dráhy 
k tyrkysovému jezeru Lago Bianco a ná-
sledně přejedeme přes unikátní kruhový 
viadukt Brusio. Za italskými hranicemi ve 
městě TIRANO spatříme vzácnou baziliku 
Madonna di Tirano, poté přestoupíme na 
autobus a dojedeme na ubytování v Itálii.

3. DEN: Po snídani budeme projíždět kan-
tonem Ticino, italskou částí Švýcarska. 
Navštívíme typickou švýcarskou čoko-
ládovnu Alprose v CASLANU a poté se 
přesuneme k nejslunnějšímu švýcarské-
mu městu LOCARNO, které je jedním 
z nejpřitažlivějších míst v kantonu Ticino. 
Nikde jinde v celé zemi nenajdeme to-
lik krásných zahrad se subtropickou ve-
getací a vinicemi, které se rozběhly po 
přilehlých svazích v okolí tohoto města. 
Locarno leží na severní výspě jezera LAGO 
MAGGIORE, které láká krásnou příro-
dou a pohodovou atmosférou italského 
podhůří Alp. Nejprve vyjedeme pozem-
ní zubačkou k nejznámějšímu poutnímu 
místu jižního Švýcarska, poutnímu koste-
lu Madonna del Sasso a vyhlídce na Lago 
Maggiore, následně nás čeká prohlídka 

města a procházka po promenádě oko-
lo jezera. Poté se přes SIMPLONPASS 
(2 005 m) dostaneme zpět do oblasti hor-
ských masívů v nádherném údolí Saas. 
Příkrá horská úbočí a hluboké rokle dávají 
pouze tušit, jaké přírodní síly zde mohou 
působit. Ubytujeme se v hotelu v Saas Tal.

4. DEN: Ráno se vydáme autobusem přes 
Matterské údolí do městečka TÄSCH, 
ze kterého se svezeme místním vlakem 
do nejbohatšího švýcarského střediska 
ZERMATT, jež leží uprostřed štítů pře-
sahujících nadmořskou výšku 4 000 m. 
Společně si prohlédneme centrum 
Zermattu a následně budeme mít mož-
nost vyjet soustavou lanovek na Klein 
MATTERHORN do nejvýše položené 
stanice v celé Evropě ve výšce 3 883 m 
a spatřit špičatou horu přímo před očima. 
Možný je i výjezd pověstnou ozubnicovou 
železnicí na vrchol hory GORNERGRAT, 
turistika alpskou krajinou mezi hor-
skými štíty nebo procházka soutěskou 
Gornerschlucht. Navečer se vrátíme na 
ubytování do hotelu v Saas Tal.

5. DEN: Po snídani zůstaneme v údolí 
SAAS. Autobusem vyjedeme až na koru-
nu obrovské přehradní hráze MATTMARK 
ve výšce 2 197 m, kde podnikneme pro-
cházku kolem přehradní nádrže s výhle-
dy na okolní štíty třítisícových hor včetně 
vrcholu Monte Moro na hranicích s Itálií. 
Následně se vyvezeme lanovkou na 
HOCHSAAS až do výšky téměř 3 200 m 
s výhledem na 18 čtyřtisícových vrcholů. 
Poté se vydáme na cestu přes známý prů-
smyk FURKAPASS (2 431 m), který patří 
k nejkrásnějším ze všech 16 švýcarských 
průsmyků. Ve vesničce GLETSCH se nám 
naskytnou překrásné výhledy na Rhonský 
ledovec a poté navštívíme ledovcovou 

ALPSKÉ PRŮSMYKY A LEgENDÁRNÍ MATTERHORN  

 B MONDSEE – WATTENS – ISCHgL – SAMNAUN – SVATÝ MOŘIC – BERNINSKÝ PRŮSMYK – TIRANO – LAgO DI COMO – 
LOCARNO – CASLANO – ZERMATT – MATTERHORN – gORNERgRAT – úDOLÍ SAAS – MATTMARK – HOCHSAAS – gLETSCH 
– EISgROTTE - FURKAPASS – ANDERMATT – LUZERN

 A s příchutí lahodné čokolády přes majestátní ledovce, hluboká jezera a jedinečné průsmyky až pod čtyřtisícový klenot Evropy

jeskyni EISGROTTE se 100 m dlouhým 
ledovým tunelem. Dorazíme do horského 
střediska ANDERMATT, kde podnikneme 
krátkou vycházku k památníku generála 
Suvorova, připomínajícímu jednu z kr-
vavých bitev Napoleonských válek. Se 
Švýcarskem se rozloučíme prohlídkou 
největšího města centrální části Švýcarska 
LUZERNU, na obou březích řeky Reuss 
a jezera Vierwaldstättersee. Během podve-
černí prohlídky projdeme ulicemi Starého 
města a uvidíme symbol Luzernu – slavný 
Kapličkový most, místní radnici, mohut-
né hradby s devíti věžemi nebo moderní 
kulturní centrum. Po prohlídce města se 
vydáme na cestu do ČR.

6. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

t

Luzern Wattens

Samnaun
Ischgl

Poschiavo
St. Moritz

Bernina Express

Caslano

Locarno

Simplonpass

Zermatt
Saas
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TERMÍN CENA TRASA

01 | 01. 07.–06. 07. 12 490,- A, B, C, D, E3, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
4× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 4× polopenzi, služby průvodce, 
lanovky z Ischgl do Samnau, lanovky v Saas Grund, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy (10 €/
pobyt), vstupy do navštívených objektů – doporu-
čená částka cca 250 CHF.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 990 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu
 + polopenze a vybrané 
lanovky v ceně

 + trvale oblíbený zájezd
 + cesta TAM bez nočního 
přejezdu

Bernina Express

RUBRIKA

TURISTIKA V HORÁCH
PODRUBRIKA

ŠVÝCARSKO, RAKOUSKO, 
ITÁLIE
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1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: Po cestě se zastavíme v GRUYÈ-
RES, zde společně navštívíme ukázko-
vou sýrárnu, kde se dozvíme o historii 
a procesu výroby sýru gruyère. Nebude 
chybět ani ochutnávka několika variant 
zralosti tohoto sýra a rovněž možnost 
nákupu. Poté přijedeme do Montreaux 
a od břehů Ženevského jezera se ozub-
nicovou železnicí dostaneme na vrchol 
ROCHERS DE NAYE (2 045 m). Naskytne 
se nám zde panoramatický rozhled na 
švýcarské a francouzské Alpy a přede-
vším rozlehlé ŽENEVSKÉ JEZERO na 
hranicích s  Francií. Podíváme se do 
Svištího ráje, kde uslyšíme pískot 14 růz-
ných druhů svišťů. Po pobytu na vrcholku 
sjedeme zpět ozubnicovou železnicí do 
MONTREAUX a vydáme se kolem břehu 
jezera na prohlídku tohoto malebného 

Mont Blanc

Jungrauhochbahn

Schilthorn Kleine Scheidegg

F
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Lausanne
Montreux

Guyères Jungfraujoch

Grindelwald
Lauterburn

Les Diablerets

Mont Blanc

 A poznejte několik tváří Švýcarska pod alpskými velikány

TERMÍN CENA TRASA

01 | 25. 08.–30. 08. 9 490,- A, B, C, D, E

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
3× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, po-
jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, 3× 
večeře – 1 990 Kč, vstupy do navštívených objektů 
– doporučená částka cca 200 CHF.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

n

PLUSY zájezdu

 B gRUYÈRES – MONTREAUX – ROCHERS DE NAYE – ŽENEVSKÉ JEZERO – CHÂTEAU DE CHILLON – LES DIABLERETS – COL DU 
PILLON – SCEX ROUgE – CHAMONIX – MONT BLANC – gRÜTSCHALP – MÜRREN – BIRg – SCHILTHORN – gRINDELWALD – 
MÄNNLICHEN – KLEINE SCHEIDEgg – JUNgFRAUJOCH

města a jeho dvou dominant – secesní trž-
nice a sochy Freddie Mercuryho hledícího 
na jezero. Procházku kolem Ženevského 
jezera zakončíme u pověstného vodního 
hradu CHÂTEAU DE CHILLON, jedno-
ho z nejzachovalejších středověkých ev-
ropských hradů vůbec. Hrad mnohokrát 
v průběhu staletí inspiroval řadu básní-
ků a spisovatelů. Interiéry nejedné zdej-
ší komnaty se objevily v dílech Alexandra 
Dumase, Victora Huga, J. W. Goetha či 
Jeana Jacquesa Rousseau. Ve večerních 
hodinách přijedeme na ubytování.

3. DEN: Po snídani se vydáme do švý-
carského LES DIABLERETS a průsmy-
ku COL DU PILLON (1 546 m), odkud 
s námi gondolová lanovka Glacier 3 000 
vystoupá až na vrchol SCEX ROUGE ve 
výšce 2 971 m. Z vyhlídkové terasy re-
staurace navrhnuté známým architektem 
Mariem Bottou, se nám naskytne kruho-
vý rozhled na nejznámější hory celého 
Švýcarska – Matterhorn, Jungfrau i Mont 
Blanc. Odpoledne nás čeká výlet do vě-
hlasného CHAMONIX pod nejvyšší ho-
rou Evropy MONT BLANC. Lanovkou 
Téléphérique de l‘ Aiguille du Midi z roku 
1955, která překonává největší převýšení 
na světě, vyjedeme na vrchol Aiguille du 
Midi. Užijeme si úžasný pohled na Mont 
Blanc a alpské ledovce či ledovcové tune-
ly a komory přímo na vyhlídce. Ve večer-
ních hodinách se vrátíme na ubytování.

4. DEN: Po snídani vyjedeme moderní 
lanovkou do střediska GRÜTSCHALP, 
následně budeme vláčkem pokračovat 
do MÜRRENU, který je nepřístupný pro 
automobilovou dopravu, takže tato že-
leznice je pro toto turistické středisko ob-
zvláště důležitá. Odtud máme možnost 
náročnější túry nebo výjezdu lanovkou 

 + atraktivní program
 + ochutnávky místních 
produktů

na vrchol BIRG (2 684 m), kde se od roku 
2016 nachází atrakce Thrill Walk – visu-
tý chodník obepínající mohutnou skálu. 
Dále budeme pokračovat až na vrchol 
SCHILTHORN do výšky 2 970 m, který 
je proslavený svou otáčivou restaurací 
a také bondovkou „V tajné službě Jejího 
veličenstva“ odehrávající se právě v oko-
lí stanice Piz Gloria. Pro fanoušky Jamese 
Bonda je zde také připravena interaktivní 
expozice s filmovými rekvizitami. Na uby-
tování přijedeme ve večerních hodinách.

5. DEN: Ráno odjedeme do středis-
ka GRINDELWALD. Čeká nás výjezd 
lanovkou do výšky 2 220 m na vrchol 
MÄNNLICHEN, odkud se vydáme na ne-
zapomenutelnou procházku ledovco-
vým královstvím s fantastickými výhledy 
na čtyřtisícovky Eiger, Mänch a Jungfrau 
a dorazíme až do vysokohorského prů-
smyku KLEINE SCHEIDEGG ve výšce 
2 061 m. Zájemci budou moci pokračo-
vat úzkorozchodnou ozubenou dráhou 
a vyjet až na nejvýše položené nádraží 
v celé Evropě na JUNGFRAUJOCHU ve 
výšce 3 454 m, na tzv. střechu Evropy – 
Top of Europe. Železnice do těchto míst 
mezi nebem a zemí pronikla mnohem 
dříve než horolezci. Uvidíme ledovec 
Aletsch &, který patří s rozlohou 84 km² 

mezi skutečného velikány. Pyšní se hned 
několika tituly – je největším alpským 
ledovcem a také největším údolním le-
dovcem v kontinentální Evropě. Stejně 
jako je tomu i u ostatních ledovců, i ten 
Aletschský se potýká s problémy se vzrůs-
tající teplotou. Od roku 1880 ustoupil už 
o skoro 3 km. V současné době zbývá už 
jen přibližně 30 % z původního ledov-
ce. Zmenšováním pozvolna dostává šan-
ci vegetace. Zprvu jen velmi spoře nižší 
rostliny, traviny, zakrslé keře a nakonec 
i stromy, nyní zde tedy dochází k ploš-
nému zalesnění. Ve večerních hodinách 
se vydáme na cestu do ČR.

6. DEN: Příjezd do Brna v dopoledních 
hodinách.

PUTOVÁNÍ ŠVÝCARSKEM AŽ POD MONT BLANC  

Chillon

RUBRIKA

TURISTIKA V HORÁCH
PODRUBRIKA

ŠVÝCARSKO, FRANCIE
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Hitlerovo Orlí hnízdo

Salzburg

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách do malebného údolí WACHAU &, 
nad kterým se vypíná benediktínský kláš-
ter GÖTTWEIG s úchvatným výhledem 
na Dunaj, který neopomeneme navštívit. 
Dále se vydáme po proudu řeky Salzach. 
Cestou se zastavíme na prohlídku jedi-
nečného přírodního unikátu – romantic-
ké soutěsky KITZLOCHKLAMM. Jedná se 
o kaňon, který během několika tisíc let 
zformovala řeka Rauriser Ache, napáje-
ná z tajících alpských ledovců. Ve večer-
ních hodinách se ubytujeme.

2. DEN: Po snídani vyjedeme autobusem 
vysokohorskou panoramatickou silni-
cí Grossglockner-Hochalpenstrasse pod 
jeden z vrcholů Edelweisspitze (2 577 m), 
na který vystoupáme. Na vrcholu se nám 
otevře zcela fantastický výhled na sně-
hem pokryté vrcholky horských veli-
kánů. Dorazíme také na vyhlídkovou 
plošinu Franze Josepha přímo pod nej-
vyšší rakouskou horu GROSSGLOCKNER 
(3 797 m) a budeme se kochat také pohle-
dy na největší rakouský ledovec Pasterzee. 
Odpoledne přejedeme ke KRIMMLER 
WASSERFÄLLE (380 m), abychom tu 
obdivovali jeden z nejvyšších vodopá-
dů Evropy. V podvečerních hodinách 
navštívíme městečko ZELL AM SEE, jed-
no z nejznámějších středisek v Alpách. 
Jako nádherná kulisa městu slouží jeze-
ro Zeller See, které obklopuje historické 

GrossglocknerVodopády
Krimmler

Zell am See
Liechtensteinklamm

The Eagle's Nest
Salzburg

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO  
A IMPOZANTNÍ gROSSgLOCKNER

 A putování idylickou krajinou Berchtesgadenských Alp 
s výstupem na nejvyšší horu Rakouska

TERMÍN CENA TRASA

01 | 12. 06.–14. 06. 5 790,- A, B, D, E2

02 | 26. 09.–28. 09. 5 790,- A, B, D, E2

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2× 
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: výjezd na Orlí hnízdo, 
vstupy do soutěsky, na Krimmelské vodopády, popla-
tek za výjezd vysokohorskou silnicí – cca 6 €, pobyto-
vou taxu, doporučená částka – 40 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 790 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + polopenze v ceně

PLUSY zájezdu

 B WACHAU – gÖTTWEIg – KRIMMLER WASSERFÄLLE – 
KITZLOCHKLAMM – gROSSgLOCKNER – ZELL AM SEE – 
HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO – SALZBURg

jádro města ze tří stran. Po prohlídce měs-
ta odjedeme na ubytování.

3. DEN: Dnešní den podnikneme jíz-
du do německého NP Berchtesgaden. 
Z Obersalzbergu se vydáme unikátní vy-
hlídkovou cestou a následně pak původ-
ním výtahem na vrcholek hory Kehlstein, 
kde se tyčí proslulá Hitlerova čajovna na-
zývaná „HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO“. 
Z této odvážné stavby se nám naskytne 
překrásný výhled na celý NP. Odpoledne 
nás čeká prohlídka SALZBURGU. Během 
prohlídky nás bude na každém rohu pro-
vázet skladatel a nejvýznamnější městský 
rodák W. A. Mozart. Příjezd do Brna ve ve-
černích hodinách.

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Kolem poledne přijedeme do lázeňské-
ho císařského sídla BAD ISCHL. Ne ná-
hodou si jej za své letní sídlo vybral sám 
císař František Josef I. Odpoledne zavítá-
me do historického HALLSTATTU &, ro-
mantického města, které si během naší 
procházky prohlédneme. Dozajista nám 
učaruje nádherná místní krajina a ma-
gické Halštatské jezero. Ve večerních ho-
dinách přijedeme do Schladmingu, kde 
se ubytujeme. Z jedné strany budeme 
mít impozantní ledovec Dachstein, z dru-
hé strany Schladmingské Taury – jehož 
centrem je právě středověké městečko 
SCHLADMING.

2. DEN: Po snídani podnikneme fascinující 
jízdu lanovkou na ledovec DACHSTEIN, 
a to až do výšky 2 700 m. Dachsteinský le-
dovec je nejnavštěvovanější turistickou 
destinací ve Štýrsku. Zde budeme moci 
navštívit ledový palác, projít se po visutém 
mostě s prosklenou vyhlídkovou ploši-
nou. Návštěva Ledového paláce nás za-
vede hluboko do nitra ledovce Dachstein, 
kde se ponoříme do fascinujícího světa 
ledu, světla a zvuku a necháme se okouzlit 
zářící čistotou ledu a mystickou hudbou. 
Odpoledne nás čeká turistika v oblasti 
UNTERTAL, spojena s návštěvou největ-
šího vodopádu ve Štýrsku, 70 m vysoké-
ho RIESACHWASSERFALL. Vystoupáme 

Bad Ischl
Hallstatt

Schladming

LEDOVEC DACHSTEIN –   
POHODOVÁ LETNÍ TURISTIKA

 A v ráji až nad oblaky s jedinečnými atrakcemi pro dospělé i děti

TERMÍN CENA TRASA

01 | 26. 06.–28. 06. 5 690,- A, B, D, E2

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
2× ubytování v penzionu ve 2lůžkových pokojích 
s  vlastním příslušenstvím, 2× polopenzi, Schlad-
ming-Dachstein Sommercard, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

PLUSY zájezdu

 + polopenze v ceně

 + Schladming-Dachstein 
Sommercard v ceně

 + trvale oblíbený zájezd 

 B BAD ISCHL – HALLSTATT – SCHLADMINg – DACHSTEIN – 
UNTERTAL – RIESACHWASSERFALL – PLANAI – ADMONT

v oparu tříštících se vod po visutých láv-
kách a kovových žebřících, zážitkem bude 
lanový most nad padesátimetrovou pro-
pastí, který se houpe pod každým, kdo na 
něj vkročí. Program dnešního dne zakon-
číme procházkou Schladmingem, dějiš-
těm MS v alpském lyžování v roce 2014. 
Vrátíme se na ubytování.

3. DEN: Po snídani se rozloučíme se 
Schladmingem výjezdem lanovkou na 
PLANAI, odkud se nám nabízí nádher-
ný panoramatický pohled na celou ob-
last. Zde se také nachází nejvýše položené 
dětské hřiště. Poté se přesuneme do be-
nediktínského kláštera ADMONT, archi-
tektonického klenotu, kde se velebnost 
barokní architektury snoubí s moderním 
uměním. Klášter v Admontu vyniká nej-
větší klášterní knihovnou na světě. Příjezd 
do Brna ve večerních hodinách.

t

Untertal

Hallstatt

RUBRIKA

TURISTIKA V HORÁCH
PODRUBRIKA

RAKOUSKO
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1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Projedeme přes malebné údolí 
WACHAU &, po cestě spatříme strmé 
terasovité svahy pokryté vinicemi, ba-
rokní majestát klášterů, romantické zříce-
niny gotických hradů, opevněné kostely 
a mezi tím vším mohutný tok Dunaje. 
Odpoledne přijedeme do proslulého lá-
zeňského městečka a zimního střediska 
ZELL AM SEE. Malebná náhorní plošina 
Schmittenhöhe, romantická promená-
da podél břehu jezera Zeller See a jedi-
ný ledovec v Salcbursku – Kitzsteinhorn 
Gletscher, rozmanitost přírody v Zell am 
See – Kaprunu, tvoří dokonalou kulisu 
pro nezapomenutelné zážitky. Dnes nás 
čeká nejen samotná prohlídka Zell am 
See, ale i projížďka lodí po kouzelném 
jezeře Zeller See. Následně se ubytuje-
me v hotelu.

2. DEN: Po snídani vyjedeme lanov-
kou na nejkrásnější vyhlídkové mís-
to SCHMIT TENHÖHE  (1 965 m). 
Podnikneme procházku s výhledy na 
dech beroucí alpské vrcholy. Odpoledne 
navštívíme centrum Národního parku 
Vysoké Taury, které láká na panenskou 
přírodu v samém srdci Alp. Učarují nám 
tichá údolí, horská jezera, kvetoucí louky. 
Budeme-li mít štěstí, spatříme supy, kozo-
rožce a sviště. Obdivovat budeme moci 
také impozantní Krimmelské vodopády – 
KRIMMLER WASSERFÄLLE členěné do 

KitzsteinhornVodopády
Krimmler

Schmittenhöhe
Zell am See

Kaprun

AŽ NA STŘECHU SALZBURSKA! 

 A třpytivá jezera, sněhobílé ledovce a sytě zelené louky

TERMÍN CENA TRASA

01 | 26. 09.–28. 09. 6 290,- A, B, D, E2

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 
2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 2× polopenze, Zell am See – Kaprun 
summer card, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 490 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + všechny atrakce díky 
Zell am See – Kaprun 
Summercard v ceně

 + atraktivní program

PLUSY zájezdu

 B WACHAU – ZELL AM SEE – SCHMITTENHÖHE – KRIMMELSKÉ 
VODOPÁDY – LEDOVEC KITZSTEINHORN – KAPRUN

tří částí, jejichž celková výše dosahuje 
380 m, což je řadí k největším v Evropě. 
Vrátíme se na ubytování.

3. DEN: Ráno podnikneme výjezd lanov-
kou do výšky 3 000 m pod vrchol mys-
tického ledovce KITZSTEINHORNU. 
Ledovec je opravdovou živoucí legen-
dou, vyhlídková plošina nám nabídne po-
hled nejen na Grossglockner, ale i Taury. 
Odpoledne navštívíme vysokohorské vod-
ní elektrárny v KAPRUNU, které nejsou 
jen ztělesněním technického pokroku, ale 
také turistickou atrakcí. Nejvýše polože-
nou přehradní nádrží je Mooserboden, je-
zero ležící 2 036 m n. m., napájené tajícím 
ledem z ledovce Pasterze. Umělá jezera, 
jezy a přehrady mezi skalnatými vápenco-
vými štíty Vysokých Taur vytvářejí unikátní 
prostředí s četnými stezkami a jedinečnou 
scenérií. Následně odjedeme do ČR, pří-
jezd do Brna v nočních hodinách.

t

Kaprun

Zell am See

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. Nejprve zavítáme do GRAZU &, 
hlavního město Štýrska, druhého nej-
většího rakouského města. Spatříme ma-
lebné historické centrum, Zámecký vrch 
s nedobytnými hradbami, Dům umění, 
ale i Murinsel ve tvaru lastury plovoucí 
na řece Mur, nepřehlédnutelné symboly 
města. Poté se přesuneme do soutěsky 
RAGGASCHLUCHT. Pokud máte rádi 
nespoutanou přírodu a vodní živel ob-
zvlášť, je tento zážitek stvořen právě pro 
vás. Na trase v délce necelého kilometru 
s převýšením 200 m se staneme svědky 
nádherného divadla, které z vody a kame-
ne vykouzlila příroda. Ve večerních hodi-
nách přijedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani navštívíme jedi-
nou korutanskou ledovcovou oblast - 
MÖLLTALSKÝ LEDOVEC sahající až do 
výšky 3 122 m n. m. Vyjedeme lanov-
ku až do výšky 2 800 m n. m a oslní nás 
úchvatný výhled do okolí, kde se nachází 
na 30 třítisícovek, včetně nejvyšší rakous-
ké hory Grossglockner. Odpoledne, bě-
hem panoramatické plavby lodí po jezeře 
MILLSTÄTTERSEE, budeme moci obdi-
vovat vrcholy korutanských Alp. Následně 
se projedeme panoramatickou silnicí 
NOCKALMSTRASSE. Tato vyhlídková 
silnice, která vede stejnojmenným ná-
rodním parkem, nám nabídne úchvatné 

Landskrone
Millstättersee

Nockalmstrasse
Graz

Raggaschlucht
Goldeck

KORUTANSKÉ ZRCADLENÍ 

 A pohádkovým krajem křišťálově průzračných jezer, 
horských alpských masivů až na opičí safari

TERMÍN CENA TRASA

01 | 20. 06.–22. 06. 5 790,- A, B, D, E2

CENA ZAHRNUJE: doprava lux. autobusem, 
2× ubytování v hotelu s vlastním příslušenstvím, 
2× polopenze, Kärnten Card, služby průvodce, po-
jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

 + polopenze v ceně

 + Kärnten Card v ceně
 + trvale oblíbený zájezd

PLUSY zájezdu

 B gRAZ – RAggASCHLUCHT – MÖLLTALSKÝ LEDOVEC 
– gOLDECK – MILLSTÄTTERSEE – NOCKALMSTRASSE – 
LANDSKRONE

pohledy na zaoblené „nočky“, jež daly této 
oblasti jméno. Vrátíme se na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme autobusem 
k lanovce, která nás vyveze na oblíbené 
výletní místo GOLDECK. Za dobrého po-
časí se zde nabízí panoramatický výhled 
nejen na Grossglockner, italské Dolomity, 
průzračné jezero Millstättersee, ale i na 
pohoří Karavanky spojující Rakousko, Itálii 
a Slovinsko. Následně zavítáme pod mo-
hutný hrad LANDSKRONE, kde se hos-
tům nabízí rarita, které se říká Opičí hora. 
V hustém listnatém lese zde žijí celoročně 
japonští makakové a turisté se procházejí 
přímo mezi nimi. Zvířata se plně přizpů-
sobila místním podmínkám a přítomnost 
člověka již téměř nevnímají. Návrat do 
Brna v nočních hodinách.

Milsstattersee

Mölltalský ledovec
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1. DEN: Z Brna vyjedeme v ranních hodi-
nách. Odpoledne se ubytujeme v maleb-
né horské vesnici v údolí Lesachtal. Před 
večeří budeme mít možnost projít se do 
starého centra nebo relaxovat a využí-
vat wellness.

2. DEN: Po snídani pojedeme do LIENZE. 
Gondolovou lanovkou (v kartě) vyjede-
me na ZETTERSFELD (1 812 m) (v kar-
tě), čtyř sedačkovou lanovkou budeme 
moci pokračovat až do výšky 2 278 m na 
Steinermandl (v kartě). Zettersfeld je vy-
nikajícím východiskem k řadě túr v národ-
ním parku Vysoké Taury. Lienz je město 
plné pamětihodností a kulturních na-
bídek, milovníci vlaků si na své přijdou 
v Muzeu železnice (v kartě). Po poled-
ni se otevírá také víkendový trh, kde na-
koupíme místní produkty. Před odjezdem 
z Lienze vyjedeme ještě na MOOSALM 
(1 000 m), kde se nachází jedna z nej-
delších letních bobových drah v Alpách 
(2,7 km, cca 10 €), kterou můžeme sjet do 
údolí. V podvečer se vrátíme do hotelu.

3. DEN: Po snídani zamíříme do Parku 
divočiny – ASSLING PARK (v kartě). 
Během 1,5 hodinové procházky parkem 
budeme potkávat mnohá divoká zvířata. 
Poté přejedeme do oblasti Glocknerských 
Alp. Vyjedeme lanovkou MATREIER 
GOLDRIED (v kartě) na vyhlídkovou plo-
šinu Adler Lounge do výšky 2 621 m. Za 
dobré viditelnosti spatříme více než 60 

1. DEN: Odjezd z Brna v ranních hodi-
nách. V odpoledních hodinách navštíví-
me BRIXEN. Na ubytování přijedeme ve 
večerních hodinách.

2. DEN: Po snídani vyjedeme lanovkou 
z CAVALESE na jeden z vrcholů v ob-
lasti Val di Fiemme, ze kterého se na-
bízí výhledy jak na Dolomity, tak Alpy. 
Působivým údolím Cembra se dostane-
me k PYRAMIDÁM ZEMĚ vysokým 20 m. 
Dále budeme pokračovat do TRENTA, 
hlavního města italského Trentina. Po pro-
hlídce města odjedeme na ubytování.

3. DEN: Zavítáme do MUZEA TYROLSKÉ 
ŠUNKY, po prohlídce budeme mít mož-
nost nákupů. Neopomeneme navští-
vit magické místo – zahrady u zámku 
TRAUTTMANSDORFF (titul nejkrásněj-
ší botanické zahrady Itálie z roku 2005). 
Poté se přesuneme do lázeňského měs-
ta MERANO, kde si užijeme večerní pro-
cházku. Historické centrum Merana se 
pyšní měšťanskými domy ze 14. stole-
tí, celé městské jádro si dodnes udrželo 
středověký ráz. Vrátíme se na ubytování.

4. DEN: Dnešní den se vydáme údolím 
VAL DI FIEMME do průsmyku PORDOI. 
Odtud se lanovkou přepravíme na „Terasu 

VÝCHODNÍ TYROLSKO DOLOMITY A JIŽNÍ TYROLSKO –
DOBRODRUŽSTVÍ V SRDCI PŘÍRODY

 A země ostrých horských štítů, divokých řek a romantických údolí

 A mix divoké horské krásy a kouzelných středověkých měst

TERMÍN CENA TRASA

01 | 03. 09.–06. 09. 8 890,-
B: pouze Olomouc, 
Přerov, Prostějov, 
Vyškov, D, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 3× 
ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
3× polopenzi, neomezený vstup do hotelového we-
llness, služby původce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: 3denní karta Osttirol‘s 
Glockner-Dolomiten cca 46 €, děti 6-14 let cca 23 € 
(zahrnuje lanovky, vstupy 2.–4. den), pobytovou 
taxu.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 500 Kč, cestovní 
pojištění Uniqa.

f

PLUSY zájezdu

PLUSY zájezdu

 + bez nočních přejezdů
 + polopenze v ceně

 + atraktivní program
 + ochutnávky místních 
produktů

 B LIENZ – ZETTERSFELD – STEINERMANDL – MOOSALM – 
ASSLINg PARK – MATREIER gOLDRIED – MUZEUM VOZŮ 
A VENKOVA – gOLZENTIPP – DÖLSACH – AgUNTUM

 B BRIXEN – CAVALESE – VAL DI FIEMME – PORDOI – 
PYRAMIDY ZEMĚ – MARMOLADA – CORTINA D´AMPEZZO 
– TRE CIME DI LAVAREDO – MERANO – TRENTO – 
MISURINA – TRAUTTMANSDORFF – MUZEUM TYROLSKÉ 
ŠUNKYvrcholů, které jsou vyšší než 3 000 m. Po 

návratu do Obertilliachu se ještě projde-
me do starého centra a prohlédneme si 
MUZEUM VOZŮ A VENKOVA (v kartě).

4. DEN: Po snídani se s Obertilliachem 
rozloučíme „letem“ 10 místnou gondo-
lou GOLZENTIPP(v kartě). Naším po-
sledním cílem bude městečko DÖLSACH. 
Navštívíme jediné římské město nachá-
zející se v oblasti dnešní spolkové země 
Tyrolsko, AGUNTUM (v kartě). Poté již od-
jedeme do ČR, návrat do Brna v pozdních 
večerních hodinách.

Dolomit“ (2 950 m n.m), kde se nám na-
skytne pohádkový výhled na masivy 
Dolomit a MARMOLADU (3 343 m n. m.). 
Dále si prohlédneme dějiště zimních 
olympijských her městečko CORTINA 
D‘AMPEZZO. Projdeme se kolem legen-
dami opředeného jezera MISURINA. 
Vyjedeme k symbolu Dolomit – TRE CIME 
DI LAVAREDO (2 999 m n. m.), odkud 
se nám během cca 3 hodinové pěší túry 
naskytne nezapomenutelný pohled na 
Sextenské Dolomity. V nočních hodinách 
se vydáme na cestu do ČR.

5. DEN: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Golzentipp

Aguntum

Steinermandl

Matreier Goldrieb

Zettersfeld

Dölsach
Moos-Alm

Lienz

Assling park

Východní Tyrolsko

Golzentipp

Tre Cime di Lavadero

Jižní Tyrolsko

Brixen

Pordoi

Marmolada
Val di Fiemme

Misurina
Trauttmansdor�

Merano

Cortina d'Ampezzo 

TERMÍN CENA TRASA

01 | 02. 07.–06. 07. 6 390,- A, B, C, D, E2, F

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslu-
šenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: Trentino Guest Card – 
cca 40 €, pobytové taxy.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 590 Kč, 3× ve-
čeře – 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

RUBRIKA

TURISTIKA V HORÁCH
PODRUBRIKA

RAKOUSKO, ITÁLIE
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Lausanne

TERMÍN CENA TRASA

01 | 08. 05.–10. 05. 8 990,- A, E

02 | 11. 05.–13. 05. 8 990,- A, E

03 | 16. 05.–18. 05. 10 990,- A, ETERMÍN CENA TRASA

01 | 16. 02.–22. 02. od 12 390,- A, E
CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
služby průvodce, 2 ks vstupenek první kategorie na 
zápas Česko–Švédsko, Kanada–Německo / Česko– 
Kanada, Německo–Švédsko, v termínu 16.–18. 5. 
3 ks vstupenek na zápas Dánsko–Bělorusko, Kanada 
–Švédsko, Slovensko–Česko, pojištění CK.
PŘÍPLATKY: cestovní pojištění Uniqa.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
4× ubytování v hotelu, 4× polopenzi, 5denní skipas 
Monte Bondone, služby průvodce, vstup do wel-
lness, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu cca 
1,50 €/osoba starší 12 let/den.

RUBRIKA

DALŠÍ NABÍDKA
PODRUBRIKA

ITÁLIE, ŠVÝCARSKO
lyžování MS v ledním hokeji

MS v ledním hokejiDolomity

1. DEN: Odjezd z Brna v nočních hodi-
nách.

2. DEN:
TERMÍN ZÁJEZDU 8. 5.–10. 5. 2020: 
Dopoledne přijedeme do Lausanne 
a budeme mít volný program. První 
utkání zahájí naše reprezentace se sil-
ným soupeřem Švédskem, a to v 16.20 
hod. Další neméně zajímavá bitva nás 
čeká o čtyři hodiny později a to mezi 
Kanadou a Německem. Po skončení zá-
pasu se vydáme v nočních hodinách 
zpět do ČR.

TERMÍN ZÁJEZDU 11. 5.–13. 5. 2020: 
Dopoledne přijedeme do Lausanne a bu-
deme mít volný program. První utkání 
zahájí naše reprezentace se svěřenci ja-
vorového listu, a to v 16.20 hod. Ve 20.20 
hod. uvidíme souboj hokejistů Německa 
s týmem Švédska. Po skončení zápasu se 
vydáme v nočních hodinách zpět do ČR.

TERMÍN ZÁJEZDU 16. 5.–18. 5. 2020: 
Dopoledne přijedeme do Lausanne a jako 
první nás hned po poledni čeká duel mezi 
Dánskem a Běloruskem. Odpoledne si po-
číháme na Kanadu a Švédsko. Zlatým hře-
bem dnešního dne bude utkání Slovenska 

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme 
na hotel, kde se převlečeme a poté od-
jedeme na lyžování. Ve večerních hodi-
nách se ubytujeme a čeká nás večeře.

3.–5. DEN: Individuální lyžování.

MS V LEDNÍM HOKEJI 2020 –  
VČETNĚ VSTUPENEK A DOPRAVY 

HOTEL MONTE 
BONDONE ***

 A vyražte s námi podpořit Českou hokejovou reprezentaci na 
Mistrovství světa ve Švýcarsku

 + v ceně exkluzivní 
vstupenky 1. KATEgORIE

 + nástupní místa: Tišnov, 
Kuřim, Brno, Jihlava-
Pávov, Praha, Plzeň

 + skipas, polopenze a vstup 
do wellness v ceně

PLUSY zájezdu

fn

San Sebastiano
Monte Bondone

Folgaria

TERMÍN CENA TRASA

01 | 31. 01.–05. 02. od 9 990,- A, E

02 | 21. 02.–27. 02. od 12 990,- A, E

03 | 24. 02.–01. 03. od 12 990,- A, E

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 
3/4× ubytování v hotelu, 3/4× polopenzi, 4denní/ 
5denní skipas Folgaria – Lavarone, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu cca 
1,50 €/osoba starší 12 let/den.

1. DEN: Odjezd z Brna ve večerních ho-
dinách.

2. DEN: V ranních hodinách přijedeme 
na hotel, kde se převlečeme a poté od-
jedeme na lyžování. Ve večerních hodi-
nách se ubytujeme a čeká nás večeře.

3.–4./5. DEN: Individuální lyžování.

5./6. DEN: Po snídani odhlásíme z hote-
lu a odjedeme na lyžování. Večer po ly-
žování nás čeká odjezd do ČR.

6./7. DEN: Příjezd do Brna v ranních ho-
dinách. 

HOTEL DUE SPADE *** 

 + skipas a polopenze v ceně

PLUSY zájezdu

PLUSY zájezdu

 B LAUSANNE

s naší reprezentací. Po skončení zápasu se 
vydáme v nočních hodinách zpět do ČR.

3. DEN: Příjezd do Brna v odpoledních 
hodinách.

Na všechny uvedené 
termíny lze zajistit pouze 
obousměrnou autobusovou 
dopravu za cenu 2 690 Kč. 
Více informací naleznete na 
našich webových stránkách.

6. DEN: Po snídani odhlásíme z hotelu 
a odjedeme na lyžování. Večer po lyžo-
vání nás čeká odjezd do ČR.

7. DEN: Příjezd do Brna v ranních ho-
dinách.  

 A hotel se nachází 2 km od sjezdových tratí Folgaria

 A rodinný hotel vzdálený 350 m od sjezdových tratí Monte 
Bondone – část Vaneze
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Bled Salzburg

RUBRIKA

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

RAKOUSKO, NĚMECKO, 
BELGIE, POLSKO, SLOVENSKO, 
MAĎARSKO, ČR

Bruggy Vídeň

ADVENT V SOLNÉ KOMOŘE 

 B BAD ISCHL – HALLSTATT – WOLFgANgSEE – ST. 
WOLFgANg – ST. gILgEN – TRAUNSEE – gMUNDEN

ADVENT V BUDAPEŠTI A TERMÁLY 

 B BUDAPEŠŤ – SZÉCHENYI

ADVENT V KRAKOVĚ A PAMÁTKY 
UNESCO 

 B WIELICZKA – KRAKOV

POHLEDNICE Z ADVENTNÍHO 
NORIMBERKU 

 B NORIMBERK – ŘEZNO

BELgICKÁ POHÁDKA

 B BRUggY – gENT – BRUSEL

SVÁTEČNÍ SLOVINSKO  
A ZÁŘIVÝ gRAZ   
 B LUBLAŇA – BLED – gRAZ 

PODMANIVÁ VÁNOČNÍ VRATISLAV 
 B VRATISLAV 

TICHÁ NOC V SALZBURgU

 B SALZBURg

KOUZLO ADVENTNÍ VÍDNĚ 

 B VÍDEŇ

VÁNOČNÍ TRHY VE WACHAU 

 B SCHALLABURg – DÜRNSTEIN – KREMS 

PŘEDVÁNOČNÍ BRATISLAVA 

 B BRATISLAVA 

VÁNOČNÍ ČAS V SRDCI EVROPY

 B PRAHA

Detailní informace o adventních zájezdech naleznete na našich webových 
stránkách www.travelclubck.cz v sekci Adventní zájezdy.

ZÁJEZDY S UBYTOVÁNÍM: JEDNODENNÍ ZÁJEZDY: 

y

y g
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PRAVIDLA

Podrobná pravidla Fotosoutěže 2020 na-
leznete na našich webových stránkách 
www.travelclubck.cz a na facebooku, 
kde nás naleznete jako CK Travel Club 
ČSAD Tišnov.

Těšíme se na vaše „úlovky“ a ceníme si 
toho, že jste si nás vybrali jako společní-
ka na své cesty.

CO MŮŽETE VYHRÁT

1. cena
dárkový poukaz pro 2 osoby na tříden-
ní zájezd dle výběru klienta pořádaný 
CK Travel Club ČSAD Tišnov  

2.–3. cena
dárkový poukaz ve výši 1.500 Kč na 
zájezd pořádaný CK Travel Club ČSAD 
Tišnov

Podělte se s námi o Vaše fotografie a vyhrajte zájezd 
ve 4. ročníku Fotosoutěže s CK Travel Club ČSAD Tišnov!

Cestujete rádi s naší CK a během zájezdu nafotíte 
řadu pozoruhodných snímků?

www.uniqa.cz

Vždy a všude s cestovním

pojištěním UNIQA.

Myslete na 
všechny krásy,
 které svět  
   nabízí.

blecha_A5_CP_šířka.indd   1 5.11.2018   8:32:43



DOVOLENÁ NA MÍRU
pro skupiny a kolektivy
Hledáte nevšední zájezd pro svůj pracovní kolektiv či školu? Potřebujete zajistit zájezd s exkurzemi, 
sportovními aktivitami, s návštěvou veletrhu? Připravíme vám zájezd šitý přesně na míru, podle 
vašich požadavků.

SEZNAMTE SE TAKÉ S NABÍDKOU 
NAŠICH POBYTOVÝCH ZÁJEZDŮ.

Pobytové zájezdy 2020

Itálie
Chorvatsko

Španělsko

Pobytové zájezdy 2020

Itálie
Chorvatsko

Španělsko

Pobytové zájezdy 2020

Itálie

Chorvatsko

Španělsko

Proč oslovit právě nás?

    •  Profesionální přístup a dlouholeté zkušenosti 
z organizování zájezdů.

    •  Široká základna vlastních autobusů nejrůznější 
přepravní kapacity a přepravního komfortu.

    •  Tým zkušených profesionálních průvodců pro všechny 
evropské destinace.

    •  Široké spektrum činnosti zahrnující mimo klasické 
pobytové a poznávací zájezdy rovněž i turistické, 
cyklistické programy či relaxační pobyty.

Pokud je pro vás naše nabídka zajímavá, neváhejte nás 
kontaktovat na emailu trip@csad-tisnov.cz nebo telefonu 
542 221 256.


