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obsah ›› slevy, použité zkratky

vÁžeNÍ pŘÁtelé, 
cestovní kancelář Travel Club ČSAD Tišnov 
vstupuje v roce 2022 do své již 29. sezony. 
Rádi bychom Vám při té příležitosti poděko-
vali za Vaši dosavadní přízeň, speciálně v le-
tošní sezoně, která ač byla již výrazně pozi-
tivnější než ta loňská, byla stále ještě velmi 
složitá. I díky Vám se nám podařilo toto těžké 
období překonat a jsme připraveni i v násle-
dujících letech poskytovat služby v nejvyšší 
možné kvalitě. Věříme, že se i v dalším roce 
setkáme na mnoha našich zájezdech a bu-
deme tak i nadále společně objevovat atrak-
tivní místa různých koutů Evropy.

Pro rok 2022 jsme pro Vás připravili jako ka-
ždoročně pestrou paletu poznávacích a po-
bytových zájezdů do Vámi oblíbených des-
tinací. Podobně jako v loňském roce máme 
katalog rozdělen na dvě části, a to na pozná-
vací a část pobytovou. Tradičně naše nabídka 
zájezdů přesahuje rámec a rozsah těchto strá-
nek. Berte je proto, prosím, jako pozvánku 
k cestám do zahraničí, jako inspiraci, co vše 
můžete vidět a navštívit. Mnoho dalších za-
jímavých zájezdů je k dispozici na našich 
webových stránkách www.travelclubck.cz.

V sekci poznávacích zájezdů jsme pro rok 
2022 významně rozšířili nabídku zájezdů jed-
nodenních a zájezdů po naší vlasti. Nechybí 
stálice posledních let, zájezdy do Švýcarska, 
Bosny a Hercegoviny, Chorvatska či Slovin-
ska. Velmi populární jsou i nadále zájezdy se 
slevovými kartami do Rakouska. V části po-
bytové uvádíme naši základní nabídku uby-
tovacích kapacit v Chorvatsku, další ubyto-
vání v této destinaci a také v Itálii a Španělsku 
naleznete na našich webových stránkách. 
K našim zájezdům autokarovou dopravou 
jako obvykle zajišťujeme svozy z téměř celé 
České republiky (odjezdová místa průběžně 
přizpůsobujeme poptávce).

Vážení přátelé, dovolte mi popřát Vám krásný 
rok 2022, rok plný rodinné i pracovní pohody, 
rok s příslibem pevného zdraví naplněný ra-
dostí, láskou a řadou nevšedních cestovatel-
ských zážitků.

Ing. Bohuslav Juračka

a kolektiv pracovníků 
Travel Club ČSAD Tišnov
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použité zkratky
MONO  studio zpravidla pro 2–4 osoby složené z jedné 

obývací místnosti s kuchyňským koutem 
a vlastního sociálního příslušenství. 

BILO  apartmán zpravidla pro 2–5 osob složený 
z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice 
a vlastního sociálního příslušenství. 

TRILO  apartmán zpravidla pro 4–6 osob složený 
z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 2 ložnic 
a vlastního sociálního příslušenství. 

H 1/2 (H 1/ 2+1, H 1/2+2) dvoulůžkový hotelový pokoj   
 (s možností 1–2 přistýlek). 

Podrobný popis apartmánu a rozložení lůžek najdete v popisu 
každé ubytovací kapacity.
KLIM. BUS zájezdový autobus s klimatizací
LUX. BUS zájezdový autobus s klimatizací a WC

CENA ZAHRNUJE – služby zahrnuté v základní ceně zájezdu.

POVINNÉ PŘÍPLATKY HRAZENÉ NA MÍSTĚ – poplatky, které je 
zákazník povinen zaplatit na místě ubytovateli, agentuře nebo 
delegátovi.

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY HRAZENÉ NA MÍSTĚ – poplatky 
hrazené na místě ubytovateli, agentuře nebo delegátovi za 
služby, které si klient zvolí sám.

PŘÍPLATKY – příplatky hrazené v CK/CA při koupi zájezdu za 
služby, které si klient zvolí sám.

SLEVY Dovolená s námi se vyplatí!
 a) za vČasNou rezervaCi

Při rezervaci do 31. 03. 2022 a složení zálohy mini-
málně 1 000 Kč/os. je možné využít některou z ná-
sledujících časových slev (pokud není v některém 
případě její výše omezena piktogramem): 

až
12 %
SLEVA

 

VÁNOČNÍ SLEVA
do 31. 12. 2021

 
až

8 %
SLEVA

 

LEDNOVÁ SLEVA
do 31. 01. 2022

 
až

4 %
SLEVA

 

PŘEDJARNÍ SLEVA
do 31. 3. 2022

 
 
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/

Jak Nakupovat zÁJezDy oN-liNe?
Navštivte naše webové stránky www.travelclubck.cz a vyberte si požado-
vaný 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.

/cktravelclub

RUBRIKA

OBSAH
PODRUBRIKA

SLEVY, POUŽITÉ ZKRATKY

ck_travelclub

www.travelclubck.cz


 1 Kompletní nabídka na www.travelclubck.cz

IKoNY ›› CestovNÍ poJištěNÍ

RUBRIKA

IKONY
PODRUBRIKA

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
CeNové

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

Pobytová taxa zahrnuta v ceně  
zájezdu. 

VYBAVENOST A MOŽNOSTI UBYTOVACÍ KAPACITY

Klimatizace

Možnost připojení k Internetu Malá zvířata povolena

Bazén Parkování u kapacity  
nebo v jejím okolí

ikoNy
PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI V KATALOGU 

CestovNÍ poJištěNÍ
Na základě dlouholetých zkušeností doporučujeme 
klientům, aby otázku cestovního pojištění nepodceňo-
vali. Uváženým výběrem vhodného typu cestovního 
pojištění je možno předejít vysokým výdajům v případě 
nenadálých událostí.

Na zájezdy obsažené v katalogu se máte možnost připojis-
tit některým z cestovního pojištění od pojišťovny UNIQA.

Následující tabulka informuje o nejdůležitějším pojistném 
plnění u jednotlivých typů pojištění.

Typ cestovního pojištění

Tarif D3S Tarif L5 Tarif K5S

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

Rozšířené asistenční služby Auto+
Maximální plnění za smlouvu 100 000 Kč

Obsah pojištění

Telefonická pomoc

Technická pomoc – příjezd mechanika
– silniční asistence
– odtah pojištěného vozidla
– uschování vozidla
– nedostatek paliva

Náhradní ubytování max. 60 €/os./noc (maximálně 5 osob)

Přeprava v zahraničí – náhradní doprava max. 25 €/os/noc 
    (maximálně 5 osob)
– zapůjčení náhradního vozidla až na 5 dní 
    (nelze kombinovat s náhradní dopravou)

Repatriace vozidla pojištěný se v plné výši podílí na nákladech  
na repatriaci vozidla nad 4 000 km

Pojištění nelze sjednávat dodatečně, je nutno je objednat 
při uzavření cestovní smlouvy a uhradit současně se zá-
lohou na zájezd, respektive při úhradě zájezdu, je-li hra-
zen v plné výši najednou.

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

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

Za poplatek je možné zakoupit pojištění K5S+ – při ceně 
zájezdu vyšší než 15 000 Kč (pojistné plnění max. do 
výše 30 000 Kč).

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

BŘECLAV
U Tržiště 17, PSČ 690 02
Tel.: 519 321 411, E-mail: ck-breclav@csad-tisnov.cz

TIŠNOV
Nádražní 1797, PSČ 666 01
Tel.: 549 411 110, E-mail: ck-tisnov@csad-tisnov.cz

pŘipoJištěNÍ
Na základě zkušeností z předchozích let u zájezdů nabízíme připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie/
epidemie (náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény, náklady na náhradní dopravu zpět 
do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě). Připojištění je možné uzavřít pouze jako doplňkové 
pojištění k tarifu K5S. Více informací naleznete na https://www.travelclubck.cz/cestovni-pojisteni/.

DooBsazeNÍ pokoJe – CestuJete sÁM/saMa?
Cestujete-li sami a máte zájem o ubytování v pokoji s jinou osobou, pokusíme se váš pokoj doobsadit s dalším 
individuálním klientem stejného pohlaví, a to ve 2 nebo 3lůžkovém pokoji, vždy dle počtu lichých účastníků zá-
jezdu. Pokud se nám nepodaří další lichou osobu najít, bude nutné uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj. O ta-
kovéto situaci budeme informovat týden před odjezdem zájezdu.

poBytové taXy
Některá města a turistická střediska zavedla úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy. Jedná se o poplatek, který uby-
tovací zařízení odvádí městu. Tyto taxy nejsou zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu. Taxy se platí na místě a v přísluš-
né měně, jejich výše se často mění. Přesnou výši tax vám zašleme v Pokynech k odjezdu zájezdu. Orientačně se 
jedná o cca 2 €/os./den (v zahraničí) a 20 Kč/os./den (v ČR).

Kapacita, ve které jsou děti zdarma 
nebo se na ně vztahují výrazné slevy.

Kapacita, kde se platí jen základní 
lůžka. Ostatní možné přistýlky jsou 
zdarma.

DoporuČuJÍCÍ

Vysoký standard ubytování, kapacitu 
doporučujeme i náročným klientům.

Kapacita nebo zájezd, které v našem 
katalogu najdete poprvé. 
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MAPA EVROPY ›› autoBusovÁ Doprava a svozové trasy

Autobusová doprava je zajišťována zpravidla luxusními zahraničními autoka-
ry. Zasedací pořádky jsou sestavovány striktně podle data objednávky zájezdu. 
Osoba podnapilá, nebo pod vlivem omamných látek, či která ruší spolucestu-
jící 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 hmot-
nosti 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 ces-
tující respektoval stanovené limity pro přepravu zavazadel. Při jejich nedodr-
žení 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 ře-
šena svozovými/rozvozovými dopravními prostředky např. mikrobus a osobní 
automobil. V případě, že na dané svozové trase je méně než 6 osob, vyhra-
zuje si přepravce ČSAD Tišnov právo na zrušení svozu. Cestující z ostatních 
nástupních míst mimo hlavní nástupní místa musí počítat s možností přestu-
pu. Rovněž při příjezdu z dovolené a následných rozvozech musí cestující po-
čítat 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.

Svozová trasa A 

Tišnov  0 
Kuřim 0

Svozová trasa A1 

Mikulov 0

Svozová trasa B 

Vyškov  200 
Prostějov  300 
Olomouc  300 
Přerov  300 
Hranice na Moravě  400 
Nový Jičín  400 
Příbor  400 
Frýdek-Místek  400 
Ostrava  400 

Svozová trasa B1 

Vyškov 0
Prostějov 0
Olomouc 0
Přerov 0
Hranice na Moravě 0
Nový Jičín 0
Příbor 0
Frýdek-Místek 0
Ostrava 0

Svozová trasa C 

Hradec Králové  400
Pardubice  400

Svozová trasa D 

Kroměříž 300
Zlín 300
Uherské Hradiště 300
Veselí nad 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 G 

Znojmo 0

Svozová trasa H 

Břeclav 0
Bratislava 0

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

autoBusovÁ Doprava a svozové trasy

RUBRIKA

MAPA EVROPY
PODRUBRIKA

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA A 
SVOZOVÉ TRASY

pŘeHleD tras a CeNy svozŮ [Kč/osoba]

 
Francie

 
španělsko

 
ukrajina 

Německo

 
Belgie

 
polsko

 
Česká republika

 slovensko

 Maďarsko

 Nizozemí

  
velká 

Británie

 Bosna a Hercegovina

 slovinsko

Chorvatsko 

Černá Hora 

  
rakousko

 
švýcarsko

 
itálie

 korsika

https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/francie/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/francie/
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 Termín Země Str. 

29. 01. 2022 Česká republika Jednodenní lyžování na Dolní Moravě 27

05. 02. 2022 Rakousko Jednodenní lyžování ve středisku Stuhleck 27
12. 02. 2022 Rakousko Jednodenní lyžování v Lackenhofu 27
26. 02. 2022 Rakousko Jednodenní lyžování na Hochkaru 27
19. 03. 2022 Rakousko Podvečerní koupání v Laa 24
26. 03. 2022 Česká republika Dukovany, Dalešice a zámek Jaroměřice nad Rokytnou 25
14. 04.–18. 04. 2022 Belgie Za vůní pralinek a chutí piva do Belgie 4
14. 04.–18. 04. 2022 Bosna a Hercegovina Mystická Bosna – za tajemstvím pyramid 4
14. 04.–18. 04. 2022 Francie Velikonoce v magické Paříži s návštěvou Versailles 9
20. 04.–24. 04. 2022 Nizozemí Holandsko plné barev a květů 16
22. 04.–24. 04. 2022 Chorvatsko Plitvická jezera – pohádka o přírodě 12
30.  04. 2022 Česká republika Napříč českými dějinami – Český kras a Brdská vrchovina 26

30. 04.–01. 05. 2022 Česká republika
Pálava a Lednicko-Valtický areál – víkend s bohatou 
degustací

5

30. 04.–01. 05. 2022 Polsko Vratislav a Krakov – Památky UNESCO 16
30. 04. 2022 Slovensko Bratislava, město tisíce požitků s plavbou po Dunaji 26
03. 05.– 08. 05. 2022 Francie Válečná Normandie – na západní frontě klid 10
06. 05.– 08. 05. 2022 Maďarsko Budapešť – perla Dunaje 15
07. 05. 2022 Rakousko Putování Štýrskem až na horu zážitků Erzberg 24
13. 05.–15. 05. 2022 Itálie Romantické Benátky a zámek Miramare 13
13. 05.–15. 05. 2022 Slovensko Historické a přírodní krásy východního Slovenska 19
14. 05. 2022 Rakousko Medvědí soutěska 24
18. 05.–22. 05. 2022 Itálie Pod toskánským sluncem 13
20. 05.–22. 05. 2022 Slovinsko Toulky srdcem Slovinska 19
21. 05. 2022 Česká republika Orlík, Zvíkov a Tábor – výlet do pohádky 25
21. 05. 2022 Rakousko Perly Dolního Rakouska s plavbou 24
27. 05.–05. 06. 2022 Chorvatsko Poklady a perly Dalmácie s výletem do Bosny a Hercegoviny 11
28. 05. 2022 Česká republika Křivoklát, Karlštejn a Velká Amerika 25
28. 05. 2022 Rakousko Schneeberg a Jánská soutěska 24
02. 06.–05. 06. 2022 Česká republika Unikáty Ústeckého kraje 8
04. 06. 2022 Česká republika Putování pohádkovým Podkrkonoším 25
04. 06. 2022 Rakousko Zámek Laxenburg a slavnosti růží v Badenu 24
07. 06.–12. 06. 2022 Chorvatsko Otvírání moře v Dalmácii 12
10. 06.–12. 06. 2022 Rakousko Hitlerovo Orlí hnízdo a impozantní Grossglockner 17
10. 06.–12. 06. 2022 Slovensko, Polsko Krásy slovenských a polských Tater 19

10. 06.–17. 06. 2022 Španělsko, Francie
Přitažlivá Kantábrie a nezkrotné Baskicko – mozaiky 
kontrastů

21

11. 06. 2022 Česká republika
Za romantikou do Českého Krumlova, na zámek Hluboká 
a do renesanční Telče

25

17. 06.–19. 06. 2022 Česká republika Beskydy – aneb jak chutná Valašsko 6
17. 06.–19. 06. 2022 Rakousko Korutanské zrcadlení 17
18. 06. 2022 Česká republika Působivá Praha s plavbou po Vltavě a návštěvou Kutné Hory 25
18. 06. 2022 Rakousko Soutěska Wasserlochklamm a dech beroucí Hochkar 24

22. 06.–26. 06. 2022
Slovinsko, 
Chorvatsko

Slovinské pobřeží a perly Istrijského poloostrova 20

24. 06.–26. 06. 2022
Česká republika, 
Rakousko

Podmanivá krajina Novohradských hor 7

24. 06.–26. 06. 2022 Rakousko Ledovec Dachstein – pohodová letní turistika 17

01. 07.–06. 07. 2022 Francie
Skryté perly Provence – program s koupáním v moři, 
jezeře i řece

9

01. 07.–06. 07. 2022 Švýcarsko Alpské průsmyky a legendární Matterhorn 21
02. 07.–06. 07. 2022 Itálie Dolomity a jižní Tyrolsko – dobrodružství v srdci přírody 14
02. 07.–06. 07. 2022 Slovinsko, Itálie Za pohodovou turistikou do Slovinska a Itálie 20
08. 07.–17. 07. 2022 Chorvatsko Proslulá i méně známá zákoutí Dalmácie 11
09. 07. 2022 Maďarsko Balaton – maďarské moře 26
09. 07. 2022 Rakousko Kouzelná hora Semmering a poutní místo Mariazell 23
15. 07.–17. 07. 2022 Česká republika Za trampy do Posázaví a za čerty na Vysočinu 8
15. 07.–26. 07. 2022 Velká Británie Tajuplné Skotsko – fascinující rozmanitost 23
16. 07. 2022 Slovensko NP Nízké Tatry – návrat k divočině 26
19. 07.–24. 07. 2022 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina s koupáním u moře i vodopádů 4
22. 07.–24. 07. 2022 Česká republika Kokořínsko – kraj plný pískovcových skal a labyrintů 6
30. 07. 2022 Německo Den v národním parku Berchtesgaden 25
30. 07.–31. 07. 2022 Česká republika Malebný kraj Slovácko 5
30. 07.–31. 07. 2022 Rakousko Ötscher – vodopády, soutěsky, vrcholy 17
03. 08.–07. 08. 2022 Rakousko Tyrolsko – svět ledovců a vodopádů 18
04. 08.–07. 08. 2022 Česká republika Do srdce Jizerských hor 7
06. 08. 2022 Česká republika Dukovany, Dalešice a zámek Jaroměřice nad Rokytnou 25
11. 08.–14. 08. 2022 Česká republika Jeseníky – horský ráj 6
12. 08.–19. 08. 2022 Francie Tajuplná Bretaň a drsná krása Normandie 10
13. 08. 2022 Rakousko Adrenalin na Dachsteinu 23
16. 08.–21. 08. 2022 Švýcarsko Putování Švýcarskem až pod Mont Blanc 22
18. 08.–21. 08. 2022 Česká republika Taje Libereckého kraje 7

23. 08. 2022 Česká republika
Netradiční zážitkové exkurze – Marlenka, Radegast, 
Hyundai i Frýdek Místek

25

24. 08.–28. 08. 2022 Itálie Za krásou alpských jezer 13
26. 08.–28. 08. 2022 Česká republika Výlet za skvosty NP Podyjí 6

 Termín Země Str. 

02. 09.–04. 09. 2022 Rakousko Přírodní skvosty Salzburska 18

02. 09.–11. 09. 2022 Francie Divoká Korsika – perla Středomoří 9
03. 09. 2022 Rakousko Koncentrační tábor Mauthausen a historický Linc 23
03. 09. 2022 Rakousko Zahrady Dolního Rakouska a zámek Rosenburg 23
09. 09.–18. 09. 2022 Chorvatsko Skvosty střední Dalmácie 12
09. 09.–11. 09. 2022 Rakousko Až na střechu Salzburska 18
09. 09.–11. 09. 2022 Německo Barokní Drážďany, královský Berlín a německé „Versailles“ 15
09. 09.–18. 09. 2022 Itálie Palmová riviéra pro gurmány s koupáním 14
15. 09.–18. 09. 2022 Belgie Bruggy, Gent a Brusel – skvosty Belgie 4
15. 09.–18. 09. 2022 Maďarsko Babí léto v termálech Bük, Hévíz, Sárvár 15
15. 09.–18. 09. 2022 Švýcarsko Na skok za švýcarskými nej – Luzern, Pilatus a Matterhorn 22
17. 09. 2022 Česká republika Křivoklát, Karlštejn a Velká Amerika 25
20. 09.–25. 09. 2022 Chorvatsko Zavírání moře na Makarské riviéře 12

23. 09.–02. 10. 2022
Chorvatsko, Albánie, 
Černá Hora

Půvaby Černé Hory s výletem do Albánie a Dubrovníku 5

24. 09.–28. 09. 2022 Bosna a Hercegovina Mystická Bosna – za tajemstvím pyramid 4

24. 09.–28. 09. 2022
Česká republika, 
Německo

Putování Šumavou 8

24. 09.–28. 09. 2022 Německo
Malebná Mosela a romantické Porýní s návštěvou 
jedinečných Cách

15

28. 09. 2022 Slovensko Čachtický hrad, Trenčín a Haluzická tiesňava 26
01. 10. 2022 Polsko Labyrintem Bludných skal 26
08. 10.–09. 10. 2022 Polsko Slezsko plné záhad 16
13. 10.–16. 10. 2022 Slovensko Po stopách 1. a 2. světové války na Slovensku 19
27. 10.–30. 10. 2022 Ukrajina Exkurze do Černobylu, Kyjev a Lvov 22
28. 10. 2022 Maďarsko Termální lázně Mosonmagyaróvár 26
17. 11. 2022 Rakousko Do Vídně za výhodnými nákupy 24
17. 11. 2022 Polsko Český Těšín – předvánoční nákupy 26
25. 11.–27. 11. 2022 Slovinsko, Rakousko Sváteční Slovinsko a zářivý Graz 28
26. 11. 2022 Česká republika Vánoční čas v srdci Evropy 27
26. 11.–27. 11. 2022 Polsko Advent v Krakově – městě králů a umění 28
27. 11. 2022 Rakousko Kouzlo adventní Vídně 27
01. 12.–04. 12. 2022 Belgie Belgická pohádka 28
03. 12. 2022 Polsko Podmanivá vánoční Vratislav 27
03. 12. 2022 Slovensko Předvánoční Bratislava 27
03. 12.–04. 12. 2022 Německo Pohlednice z adventního Norimberku a Řezna 28

03. 12.–04. 12. 2022
Chorvatsko, 
Slovinsko 

To nejlepší z adventního Záhřebu a Mariboru 28

04. 12. 2022 Rakousko Tichá noc v Salzburgu 27
04. 12. 2022 Česká republika Jihočeské Vánoce – Český Krumlov a Třeboň 27
10. 12. 2022 Polsko Podmanivá vánoční Vratislav 27
10. 12. 2022 Rakousko Vánoční trhy ve Wachau 27
10. 12. 2022 Rakousko Advent na zámku v Dolním Rakousku 27
10. 12.–11. 12. 2022 Rakousko Advent v Solné komoře 28
10. 12.–11. 12. 2022 Maďarsko Advent v Budapešti a termály 28
11. 12. 2022 Rakousko Kouzlo adventní Vídně 27
11. 12. 2022 Slovensko Předvánoční Bratislava 27
11. 12. 2022 Česká republika Vánoční čas v srdci Evropy 27
17. 12. 2022 Česká republika Olomouc a Bouzov – adventní čas na Hané 27
17. 12.–18. 12. 2022 Rakousko Půvaby zimního Tyrolska 28
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https://www.travelclubck.cz/velka-britanie/tajuplne-skotsko-fascinujici-rozmanitost/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/nizke-tatry/
https://www.travelclubck.cz/bosna-a-hercegovina/bosna-a-hercegovina-s-koupanim-u-more-i-vodopadu/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/kokorinsko-kraj-plny-piskovcovych-skal-a-labyrintu/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/den-v-narodnim-parku-berchtesgaden/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/malebny-kraj-slovacko/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/otcher-kral-dolnorakouskych-alp/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/tyrolsko-svet-ledovcu-a-vodopadu/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/do-srdce-jizerskych-hor/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/elektrarna-dukovany-pivovar-dalesice-a-mesto-trebic/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jeseniky-horsky-raj/
https://www.travelclubck.cz/francie/tajuplna-bretan-a-drsna-krasa-normandie/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/adrenalin-na-dachsteinu/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/putovani-svycarskem-az-pod-mont-blanc/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/taje-libereckeho-kraje-1/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/netradicni-zazitkova-exkurze-marlenka-radegast-hyundai-i-frydek-mistek/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/netradicni-zazitkova-exkurze-marlenka-radegast-hyundai-i-frydek-mistek/
https://www.travelclubck.cz/italie/za-krasou-alpskych-jezer/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/vylet-za-skvosty-np-podyji/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/prirodni-skvosty-salzburska/
https://www.travelclubck.cz/francie/divoka-korsika-perla-stredomori/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/koncentracni-tabor-mauthausen-a-historicky-linc/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/zahrady-dolniho-rakouska-a-zamek-rosenburg/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/skvosty-stredni-dalmacie/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/az-na-strechu-salzburska/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/barokni-drazdany-kralovsky-berlin-a-nemecke-versailles/
https://www.travelclubck.cz/italie/palmova-riviera-pro-gurmany-s-koupanim/
https://www.travelclubck.cz/benelux/belgie/bruggy-gent-a-brusel-skvosty-belgie/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/trojice-termalu-buk-heviz-sarvar/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/na-skok-za-svycarskymi-nej-luzern-pilatus-a-matterhorn/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/krivoklat-karlstejn-a-velka-amerika/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/zavirani-more-na-makarske-riviere/
https://www.travelclubck.cz/albanie/puvaby-cerne-hory-s-vyletem-do-albanie-a-dubrovniku/
https://www.travelclubck.cz/bosna-a-hercegovina/mysticka-bosna-za-tajemstvim-pyramid/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/putovani-sumavou/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/malebna-mosela-a-romanticke-poryni-s-navstevou-jedinecnych-cach/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/malebna-mosela-a-romanticke-poryni-s-navstevou-jedinecnych-cach/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/cachticky-hrad-trencin-a-haluzicka-tiesnava/
https://www.travelclubck.cz/polsko/labyrintem-bludnych-skal/
https://www.travelclubck.cz/polsko/slezsko-plne-zahad/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/po-stopach-1-a-2-svetove-valky-na-slovensku/
https://www.travelclubck.cz/ukrajina/exkurze-do-cernobylu-kyjev-a-lvov/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/slovenske-a-madarske-termalni-lazne/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/do-vidne-za-vyhodnymi-nakupy/
https://www.travelclubck.cz/polsko/cesky-tesin-predvanocni-nakupy
https://www.travelclubck.cz/rakousko/svatecni-slovinsko-a-zarivy-graz/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/praha/vanocni-cas-v-srdci-evropy/
https://www.travelclubck.cz/polsko/advent-v-krakove-meste-kralu-a-umeni/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/kouzlo-adventni-vidne/
https://www.travelclubck.cz/benelux/belgie/belgicka-pohadka/
https://www.travelclubck.cz/polsko/podmaniva-vanocni-vratislav/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/predvanocni-bratislava/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/pohlednice-z-adventniho-norimberku-a-rezna/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/to-nejlepsi-z-adventniho-zahrebu-a-mariboru
https://www.travelclubck.cz/rakousko/salzburg/ticha-noc-v-salzburgu/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jihoceske-vanoce-cesky-krumlov-a-trebon
https://www.travelclubck.cz/polsko/podmaniva-vanocni-vratislav/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/vanocni-trhy-ve-wachau/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/advent-na-zamku-v-dolnim-rakousku
https://www.travelclubck.cz/rakousko/advent-v-solne-komore/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/advent-v-budapesti-a-termaly/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/kouzlo-adventni-vidne/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/predvanocni-bratislava/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/praha/vanocni-cas-v-srdci-evropy/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/olomouc-a-bouzov-adventni-cas-na-hane
https://www.travelclubck.cz/rakousko/puvaby-zimniho-tyrolska
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/benelux/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/bosna-a-hercegovina/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/cerna-hora/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/ceska-republika/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/francie/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/chorvatsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/italie/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/madarsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/nemecko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/nizozemi/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/polsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/rakousko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/slovensko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/slovinsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/spanelsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/svycarsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/ukrajina/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/velka-britanie/
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› Belgie, BosNa a HerCegoviNa

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

BELGIE, BOSNA A 
HERCEGOVINA

za vŮNÍ praliNek a CHutÍ piva 
Do Belgie
terMÍN: 14. 04. 2022 – 18. 04. 2022 
CeNa zÁJezDu: 6.290 kč

Nejprve nás čeká celodenní prohlídka „Benátek Severu“ – města Bruggy, které i dnes 
stále dýchá romantickou atmosférou belgického středověku. Navštívíme ooesteNDe, 
přístavní město, kde svou dovolenou často trávili belgičtí králové. V okolí nalezne-
me také pevnost Fort NapoleoN. Zavítáme do města geNt, pro svou krásu bývá 
srovnáváno dokonce s Paříží. Zastavíme na mystickém místě zvaném Modrý les – 
HallerBos, kde v dubnu rozkvetou tisíce divokých hyacintů. Náš výlet zakončíme 
v hlavním městě Belgie – Bruselu a budeme mít možnost návštěvy MiNi europe – 
zábavního parku s modely více než 350 evropských památek.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 80 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, D, E, E1

MystiCkÁ BosNa – za taJeMstvÍM 
pyraMiD 
terMÍN: 14. 04. 2022–18. 04. 2022, 24. 09. 2022–28. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.490 kč

Navštívíme hlavní město Bosny a Hercegoviny – saraJevo, které je odedávna dů-
ležitou křižovatkou mnoha kultur. Navštívíme tuNel SPÁSY – památku upomínající 
na smutné období občanské války. Následně budeme odhalovat tajemství v největ-
ším a nejstarším pyramidovém komplexu na světě – v BoseNskéM ÚDolÍ pyraMiD. 
Vyskytují se zde fascinující pyramidy, podzemní tunely a mohyly. Zavítáme do Vratnice, 
kde spatříme mohylu tuMulus. Cestou zpět do ČR se zastavíme ve městě travNik 
s řadou významných mešit a v královském městě JaJCe, jehož centrum města leží na 
vodopádu Pliva, díky čemuž působí nesmírně romanticky.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 30 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

Bruggy, geNt a Brusel –  
skvosty Belgie
terMÍN: 15. 09. 2022 – 18. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 4.990 kč 

Zavítáme do romantických Brugg, společně shlédneme ty nejznámější pamětihod-
nosti města. Jelikož je Belgie čokoládovou velmocí, během odpoledne zavítáme do 
Muzea čokolády, kde nás čeká přehlídka výroby pralinek a čokolády včetně ochut-
návky. Poté se přesuneme do města geNt, do bašty piva, ve kterém najdeme nejvíce 
chráněných historických památek v celé Belgii. Během návštěvy Bruselu, hlavního 
města Belgie, budeme obdivovat jeho historickou i moderní část. Budeme mít mož-
nost návštěvy zábavního parku MiNi europe. Nadto je Brusel rájem pro milovníky 
nákupů – luxusních butiků a obchodních domů je tu více než dost.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 50 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, D, E, E1

BosNa a HerCegoviNa s koupÁNÍM 
u MoŘe i voDopÁDŮ 
terMÍN: 19. 07. 2022–24. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 6.990 kč

Nejprve se vydáme do saraJeva, hlavního města Bosny a Hercegoviny, po společ-
né prohlídce budeme mít individuální volno. Následně přejedeme do jedinečného 
Mostaru, kde budeme nasávat okouzlující atmosféru orientu. Podnikneme výlet 
k fascinujícím vodopádům řeky kraviCa, kde budeme mít volno ke koupání. Po 
osvěžení odjedeme do MeDžugorJe, k nejznámějšímu bosenskému poutnímu mís-
tu. Milovníci přírody budou nadšeni návštěvou přírodního parku Hutovo Blato. 
Zavítáme také do poČitelJ, do údolí řeky Neretvy. Město si dodnes zachovává svůj 
orientální styl a je tak centrem kultury a umění. Dva dny budeme relaxovat v bosen-
ském přímořském letovisku NeuM.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 40 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.590 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

https://www.travelclubck.cz/benelux/belgie/za-vuni-pralinek-a-chuti-piva-do-belgie/
https://www.travelclubck.cz/benelux/belgie/za-vuni-pralinek-a-chuti-piva-do-belgie/
https://www.travelclubck.cz/bosna-a-hercegovina/mysticka-bosna-za-tajemstvim-pyramid/
https://www.travelclubck.cz/bosna-a-hercegovina/mysticka-bosna-za-tajemstvim-pyramid/
https://www.travelclubck.cz/benelux/belgie/bruggy-gent-a-brusel-skvosty-belgie/
https://www.travelclubck.cz/benelux/belgie/bruggy-gent-a-brusel-skvosty-belgie/
https://www.travelclubck.cz/bosna-a-hercegovina/bosna-a-hercegovina-s-koupanim-u-more-i-vodopadu/
https://www.travelclubck.cz/bosna-a-hercegovina/bosna-a-hercegovina-s-koupanim-u-more-i-vodopadu/
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› ČerNÁ Hora, ČeskÁ repuBlika

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ČERNÁ HORA, ČESKÁ 
REPUBLIKA

pŮvaBy ČerNé Hory s výleteM 
Do alBÁNie a DuBrovNÍku   
terMÍN: 23. 09. 2022–02. 10. 2022 
CeNa zÁJezDu: 12.990 kč

V Černé Hoře budeme ubytováni ve známém turistickém letovisku ČaNJ. Přímo v cent-
ru leží pláž Biserna Obala, kterou pokrývá písek připomínající perleť. Oblast je proslulá 
slunečním svitem 265 dní v roce, proto se jí také říká „sluneční pobřeží Jadranu“. Během 
našeho programu budeme mít také volno k relaxaci na pláži. Nejprve nás čeká prohlídka 
noční BuDvy, která má bohatou historii, je stará téměř 2 600 let. Míst, jenž zde může-
me obdivovat je více než dost, např. opevněná citadela a procházka po hradbách z kte-
rých máme jedinečný výhled na město, moře a ostrov Sveti Nikola. Dále se vydáme na 
výlet do Np skaDarské Jezero, který je nejoblíbenější ze všech pěti národních parků 
v Černé Hoře. Okouzlí nás místní příroda, přeneseme se do klidných míst a k tomu si 
i pochutnáme na gurmánských výtvorech zdejších lidí. Vesnička Virpazar je vstupním 
místem k jezeru, kde nás čeká jak samotná plavba po jezeře, tak i oběd (ryba z jezera) 
a koupání v jezeře. Odjedeme do slavné CetiNJe, města, které bylo po staletí pro svoji 
nedostupnost hlavním městem Černé Hory. Spatříme Cetinjský klášter, paláce a mu-
zea. Dále budeme pokračovate pohořím Np lovČeN na vrchol, do mauzolea vladyky 
Njegoše, odkud budeme mít celou Černou Horu jako na dlani. V národním parku ve 
vesničce Njeguši poté ochutnáme vynikající místní produkty, díky klimatu hor a moře 
se zde suší zejména pršuty a sýry. Dále podnikneme výlet do Risansko – kotorského zá-
livu, který je jedním z nejkrásnějších zálivů na světě – jde o záliv podobající se skandi-
návským fjordům. Boka kotorskÁ je ale také jeden z nejlepších přírodních přístavů 
světa. I my si užijeme plavby lodí po Boce Kotorské až do samotného města námoř-
níků kotoru. Na jihu Černé Hory se nachází největší přístav na Balkánském pobřeží 
Jaderského moře – město Bar. Při prohlídce Starého Baru uvidíme románský kostel 
sv. Jiří z 12. století, biskupský palác a zbytky opevnění s pevnostmi. Více pamětihod-
ností se bohužel nedochovalo, v roce 1878 zde Turci opouštějící Černou Horu odpálili 
obrovské množství střelného prachu, zničeno bylo téměř vše. Přesuneme se k velké 
plÁži a pirátskému městu ulCiNJ. Nejjižnější město Černé Hory příroda obdařila té-
měř 20 km písčitých pláží a nesčetnými zátokami a útesy. Pro mimořádný obsah mi-
nerálů se doporučuje zejména revmatikům a osobám s kloubovým onemocněním. 
A také my zde budeme moci relaxovat. Dále podnikneme také výlet do severozápad-
ní Albánie, divokého horského kraje, jehož velkou část tvoří tzv. albánské Alpy neboli 
pohoří Prokletije. Zavítáme do města skaDar (Shkodër), které je čtvrtým největším 
albánským městem. Dominantou a hlavním turistickým lákadlem města je pevnost 
Rozafa (Kalaja e Rozafës). Po cestě zpět do ČR zavítáme do jižní Dalmácie a čeká nás 
prohlídka romantického DuBrovNÍku. Odpradávna bylo město považováno za jed-
no z nejkrásnějších měst Jadranu. V Dubrovníku se kromě jedinečných hradeb a pev-
ností nachází také celá řada kostelů, katedrál, klášterů, které určitě stojí za vidění.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 7× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní výlety, obědy na lodních výletech a vstupy do navštívených 
objektů cca 150 € a 350 HRK, pobytovou taxu, služby místního průvodce v Dubrovníku. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3.990 Kč, pojištění Uniqa
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

pÁlava a leDNiCko-valtiCký 
areÁl 
terMÍN: 30. 04. 2022–01. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.990 kč

Naše cesta povede na pÁlavské vrCHy. Nejprve zamíříme na DěvÍN – nejvyšší vrchol 
Pálavských vrchů s dalekými výhledy, zříceninu DÍvČÍ HraDy a poté sestoupíme do 
obce pavlov, která je klenotem mezi vinařskými městečky jižní Moravy. Přejedeme 
do města Mikulov, které si společně prohlédneme. Poté odjedeme do valtiC, hlav-
ního města vína. Další den nás čeká celodenní program v leDNiCko-valtiCkéM 
areÁlu. Areál se považuje za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu u Jeňoura ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 1× snídani, bohatou degustaci místních produk-
tů (předkrm, hlavní chod, dezert, ochutnávka 5 vzorků vín, volná konzumace bílého 
a červeného sudového vína po dobu konání cca 6 hod.), služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A

MaleBNý kraJ slovÁCko 
terMÍN: 30. 07. 2022–31.07.2022 
CeNa zÁJezDu: 2.490 kč

Nejprve navštívíme skanzen ve strÁžNiCi – muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. 
Poté nás čeká plavba výletní lodí po části BaŤova kaNÁlu. Zavítáme také do BzeNCe, 
města šumivých vín a do malebné vesničky petrov se souborem chráněných vinných 
sklepů plže. Večer budeme mít možnost posezení v některém z vinných sklípků a čeká 
nás také ochutnávka místních skvělých odrůd. Druhý den navštívíme státní zámek 
MilotiCe, nazývaný perla jihovýchodní Moravy. Následně přejedeme do ČeJkoviC, 
kde nás čeká zážitková exkurze do ByliNkovéHo rÁJe soNNeNtor. Podnikneme 
exkurzi v moderním závodě na zpracování čajů a koření. Poté nás nemine výstup na 
tzv. stezku Mezi viNoHraDy, neobvykle pojatou, 65 m vysokou ocelovou rozhled-
nu ve tvaru spirály s krásným výhledem.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v  hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 1× snídani, degustaci místních vín, služby prů-
vodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 590 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Břeclav

https://www.travelclubck.cz/albanie/puvaby-cerne-hory-s-vyletem-do-albanie-a-dubrovniku/
https://www.travelclubck.cz/albanie/puvaby-cerne-hory-s-vyletem-do-albanie-a-dubrovniku/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/palava-a-lednicko-valticka-areal/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/palava-a-lednicko-valticka-areal/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/malebny-kraj-slovacko/
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výlet za skvosty Np poDyJÍ 
terMÍN: 26. 08. 2022–28. 08. 2022 
CeNa zÁJezDu: 3.490 kč

Jako první na naší pouti po Podyjí navštívíme zNoJMo – město s královskou pověstí 
a impozantní polohou nad řekou Dyjí. Po prohlídce města přijedeme k vraNovské 
pŘeHraDě a čeká nás výlet lodí. Vypravíme se také do Rakouska do Np tHaytal. 
Majestátně na útesu trůní hrad HarDegg, který společně navštívíme. Krátce se také 
zastavíme v proslulém vinařském městě retz. Následně přejedeme na jeden z nejro-
mantičtějších hradů na Moravě – BÍtov. Poté zavítáme na zříceninu hradu CorNšteJN. 
Podnikneme pěší výlet do Np poDyJÍ kolem skalních útvarů Hammerské vrásy. Z ves-
nice Čížov dojdeme až na Hardeggskou vyhlídku, posléze neopomeneme navštívit 
i klenot evropského baroka – úchvatný zámek vraNov NaD DyJÍ.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč 
a cca 20 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 790 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A

JeseNÍky – Horský rÁJ  
terMÍN: 11. 08. 2022–14. 08. 2022 
CeNa zÁJezDu: 4.990 kč

Naše první cesta povede na DolNÍ Moravu. Vyjedeme lanovkou pod Kralickým 
Sněžníkem až na hřeben Slamníku a budeme pokračovat na unikátní stezku 
V oBlaCÍCH. Čekají nás pozoruhodné výhledy na Jeseníky, Kralický Sněžník, Krkonoše 
a do Polska. Zavítáme do horského střediska raMzovÁ a podnikneme turistický vý-
let na šerÁk a ČerveNoHorské seDlo. Čeká nás výlet na nejvyšší horu Moravy - 
praDěD (1 492 m). Podnikeme pěší túru, trasa nás povede z Ovčárny na Praděd, dále 
k chatě Barborka a poté sestoupíme do karlovy stuDÁNky. Prohlédneme si také 
unikátní vodní dílo - elektrárny DlouHé strÁNě. Poté přejedeme do reJvÍzu, hor-
ské obce s přírodní rezervací, kde roste rašelinní vegetace a podnikneme naučnou 
stezku k Velkému mechovému jezírku.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 3× ubytování v  hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 800 Kč. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.190 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Vyškov, Prostějov, Olomouc

BeskyDy – aNeB Jak CHutNÁ 
valašsko 
terMÍN: 17. 06. 2022–19. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 3.790 kč

Naše cesta povede do brány Valašska – obce vizoviCe, kde nás čeká exkurze ve vy-
hlášené likérce. Poté zavítáme do valašskéHo MeziŘÍČÍ, do centra kultury Valašska. 
Navštívíme Muzeum řeznictví, ochutnáme uzené speciality a k tomu originální pivo 
Řevnický lev. Vydáme se do kopŘivNiCe proslulé značkou Tatra. Technické muzeum 
této značky také budeme moci navštívit. Poté přejedeme k největší hradní zříceni-
ně na Moravě – hradu HukvalDy. Na BÍlé HoŘe nalezneme populární rozhlednu. 
Čekají nás pustevNy – výjezd lanovkou na nejatraktivnější místo Beskyd a také leh-
ká turistika k soše boha Radegasta. Vydáme se do rožNova poD raDHošteM, kde 
si prohlédneme skanzen, pivovar Radegast a Málkovu čokoládovnu. 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 790 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Vyškov, Kroměříž, Zlín

kokoŘÍNsko – kraJ plNý 
pÍskovCovýCH skal a laByriNtŮ 
terMÍN: 22. 07. 2022–24. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 3.990 kč

Vydáme se společně do CHko kokoŘÍNsko, do oblasti oblasti pískovcových plošin, 
kaňonovitých údolí a skalních měst. Nejprve navštívíme hrad kokoŘÍN, u obce Želízy 
najdeme monumentální skalní skulptury nazývané Čertovy Hlavy a ještě se zasta-
víme na soutoku Labe a Vltavy ve městě MělNÍk. Probádáme CiNiBulkovu stezku, 
kde objevíme úchvatné skalní útvary a skalní město Bludiště. Spatříme MšeNské 
pokliČky – pískovcové sloupy, které vypadají jako přerostlé houby. Zavítáme k ro-
mantickému rybníku Harasov a navštívíme tajemný hrad Houska. Projdeme se 
k vyhlídce, odkud spatříme horu Říp. Po prohlídce BezDězu, kterému se přezdívá 
král hradů, budeme relaxovat u MÁCHova Jezera.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 790 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, E, E1

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/vylet-za-skvosty-np-podyji/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jeseniky-horsky-raj/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/beskydy-aneb-jak-chutna-valassko/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/beskydy-aneb-jak-chutna-valassko/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/kokorinsko-kraj-plny-piskovcovych-skal-a-labyrintu/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/kokorinsko-kraj-plny-piskovcovych-skal-a-labyrintu/
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Do srDCe JizerskýCH Hor 
terMÍN: 04. 08. 2022–07. 08. 2022 
CeNa zÁJezDu: 4.990 kč

Po cestě se zastavíme na prohlídku muzea značky škoDy auto v MlaDé Boleslavi. 
Závod Škoda Auto se pyšní více než stoletou tradicí. Čeká nás prohlídka muzea a na-
hlédneme i do depozitáře prototypů. Následně přejedeme do západních Krkonoš, 
kde si prohlédneme zdejší centrum, HarraCHov. Navštívíme Harrachovskou sklár-
nu a po krátké procházce městem proslaveným skokanskými můstky si vyjdeme 
k MuMlavskýM voDopÁDŮM. Zajímavostí jsou obří hrnce a kotle, zvané čerto-
va oka, které dravý proud Mumlavy vymlel v žulových stupních. Budeme objevovat 
obec koŘeNov, největší horskou obec u nás. V centru obce stojí zdaleka viditelný 
symbol této oblasti – osmiboká tesařovská kaple s bělostnými zdmi. Navštívíme no-
vogotickou rozhlednu štěpÁNka, která je nejstarší rozhlednou Jizerských hor a stojí 
na vrcholu Hvězda. Výhled z rozhledny je opravdu krásný – za pěkného počasí mů-
žeme spatřit Krkonoše, Jizerské hory, ale i Zvičinu, Mužský, Bezděz, Ralsko a Lužické 
hory. Z JoseFova Dolu podnikneme pěší okruh kolem Červených vodopádů na 
Skalní vyhlídku a přes vodopády Jedlové a Pekelný vodopád zpět do Josefova dolu. 
voDopÁDy JeDlové patří mezi nejatraktivnější turistické cíle Jizerských hor. Vyjedeme 
lanovkou k rozhledně na vrcholu Špičáku. Rozhledna taNvalDský špiČÁk byla ote-
vřena v roce 1909. K výhledu je nutné vystoupat 69 schodů, odměnou je však nád-
herný kruhový výhled po celých Jizerských horách, přes Krkonoše a Černou studnici 
až po Ještědský hřeben. Vyrazíme do lÁzNÍ liBverDa, jejichž místní minerální pra-
men s léčivými účinky je známý již od středověku. Po prohlídce města zavítáme na 
jedinečný hrad a zámek FrýDlaNt. Jde o středověký hrad a renesanční zámek, kte-
rý se tyčí na čedičové skále nad řekou Smědou. Po prohlídce Frýdlantu zamíříme 
k JizerskoHorskýM BuČiNÁM, které se staly první přírodní památkou v Česku za-
psanou na seznam světového dědictví UNESCO. V okolí olDŘiCHova V HÁJÍCH 
započneme naši trasu a půjdeme po naučné stezce až k nakupenině balvanů zva-
né Skalní hrad. Z vrcholu skály se otevírá pěkný výhled na Frýdlantský zámek a při-
lehlou část Jizerských hor. Od rozcestí Hřebenový buk s kovovým křížem vystoupáme 
na vrchol Oldřichovského Špičáku. Po této úchvatné podívané se krátce zastavíme 
u vodní nádrže souš, která nyní slouží jako zásobárna pitné vody pro Jablonecko 
a Tanvaldsko. Zavítáme do sklářské osady Jizerka, která se rozprostírá v malebném 
údolí říčky Jizerky, nad nímž se vypíná kopec Bukovec a je nejvýše položenou obcí 
v ČR. Osadou protéká stejnojmenný potok a také saFÍrový potok, na němž bý-
valo vyhlášené naleziště drahokamů. Poté se dostaneme k protržeNé pŘeHraDě, 
což je přehrada na řece Bílé Desné u obce Desná, jejíž trosky jsou dodnes mlčenlivým 
svědkem místní tragédie. Okolo nádrže vede naučná stezka, která nás na 6 zastave-
ních podrobně seznámí s touto historickou událostí. Po cestě zpět domů navštívíme 
zámek v BeNÁtkÁCH NaD Jizerou. Tento renesanční skvost vévodí celému městeč-
ku. Na zámku pracoval slavný dánský hvězdář Tycho de Brahe, žil zde i např. Bedřich 
Smetana, jde o jeden z nejnavštěvovanějších zámků u nás.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 3× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.190 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, E, E1

taJe liBereCkéHo kraJe  
terMÍN: 18. 08. 2022–21. 08. 2022  
CeNa zÁJezDu: 4.990 kč

Nejprve se vydáme do Muzea výroby dřevěných hraček v JiŘetÍNě poD Bukovou, dále 
do podhorské vesničky pŘÍCHoviCe, kde se nachází rozhledna Maják Járy Cimrmana 
a Muzeum Cimrmanovy doby. Poté nás čeká výlet po naučné stezce, která prochází 
přes nejvyšší čedičový vrchol ve střední Evropě BukoveC a pokračuje po evropsky 
unikátních rašeliništích Jizery a Jizerky. Největším klenotem rašeliniště je saFÍrový 
potok. Zavítáme i k dominantě libereckého kraje – hoře JeštěD a do liBerCe na 
prohlídku města. Navštívíme také Muzeum skla a bižuterie v JaBloNCi NaD Nisou. 
Z přírodní rezervace NovÁ louka dojdeme ke slavné šÁMalově CHatě. Po cestě 
zpět do Brna zavítáme na zámek syCHrov a do města sviJaNy, kde navštívíme je-
den z našich nejznámějších pivovarů.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 3× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.190 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, E, E1

poDMaNivÁ kraJiNa 
NovoHraDskýCH Hor    
terMÍN: 24. 06. 2022–26. 06. 2022  
 CeNa zÁJezDu: 3.990 kč

Po cestě se zastavíme v telČi. Naše první kroky povedou do malebných NovýCH 
HraDŮ. Dále nás čeká nenáročná procházka úchvatným terČiNýM ÚDolÍM – ro-
mantickým parkem k vodopádům na říčce Stropnici. Vydáme se také na výlet k pra-
lesu HoJNÁ voDa a čeká nás túra naučnou stezkou touto nejstarší přírodní rezervací 
u nás. Dostaneme se na kravÍ Horu a krátce se zastavíme i v obci DoBrÁ voDa, 
jejíž dominantou je poutní kostel. Vyrazíme na MaNDelsteiN, který je další ze skry-
tých pokladů Novohradských hor. Po cestě zpět domů se ještě zastavíme na gotickém 
hradě rošteJN a neopomeneme navštívit muzeum unikátních betlémů v tŘešti.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč 
a cca 20 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 790 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/do-srdce-jizerskych-hor/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/taje-libereckeho-kraje/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/taje-libereckeho-kraje-1/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/podmaniva-krajina-novohradskych-hor/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/podmaniva-krajina-novohradskych-hor/
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putovÁNÍ šuMavou      
terMÍN: 24. 09. 2022–28. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.990 kč

Nejprve zavítáme do Infocentra Jaderné elektrárny teMelÍN, kde se dozvíme, jak ta-
ková „jaderka“ funguje. Prohlídneme si zblízka jaderný reaktor a zkusíme si spustit re-
gulační tyče až na jeho samé dno! Na vlastní oči se také přesvědčíme, kde všude kolem 
nás se nachází přírodní ionizující záření. Po tomto nevšedním zážitku se vypravíme na 
pohádkový hrad HelFeNBurk u Bavorova, který patří svou rozlohou 1,27 ha mezi nej-
větší zříceniny v České republice. Poté navštívíme Machův krušlovský vČelÍN – ma-
lovaný včelín s řezbářskou výzdobou interiérů - unikátní dílo lidové tvořivosti. Na závěr 
prvního dne náš čeká proslulá hora JavorNÍk s neméně známou Klostermannovou roz-
hlednou a kaplí sv. Antonína Paduánského. Vypravíme se na tŘÍstoliČNÍk (1 311 m), 
který je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších vrcholů Šumavy. Z vrcho-
lu se rozhlédneme především do Bavorska, ale jsou odtud dobře vidět Alpy. Budeme 
mít možnost výstupu také na horu Hochstein. Přejdeme po hřebenovce přes hrani-
ci Česka s Německem na troJMezÍ a horu pleCHý (1 378 m – nejvyšší horu české 
Šumavy). Dohlédneme na Lipno a z Kučerovy vyhlídky budeme pozorovat plešNé 
Jezero. Následně k jezeru sestoupíme a kolem sCHWarzeNBerskéHo kaNÁlu do-
jdeme k autobusu do Nové Pece. V obci Jelení Vrchy najdeme ve staré fořtovně pří-
mo u cesty lemující plavební kanál expozici Schwarzenberského kanálu. Navštívíme 
jedinečné Muzeum skla v obci FraueNau v Bavorském lese, které nás vezme s se-
bou na cestu po historii kultury skla od jejího počátku v Mezopotamii až do dne-
ška. Poté přejedeme do centra Národního parku FalkeNsteiN, jehož středobodem 
je Haus zur Wildnis. Jeho unikátní architektura je fascinující, neustále umožňuje ze 
svého nitra pohled na 1 315 m vysoký Velký Falkenstein. Stěžejním tématem expo-
zice je vznikající divočina v Národním parku Bavorský les. V místní lesní zoo může-
me spatřit např. vlky, rysy, divoké koně či pratury. Dále spatříme největší vodopády 
Šumavy – riesloCHFÄlle. Celá oblast je chráněna především pro pralesní porosty 
s relikty z doby ledové. Uprostřed nádherné přírody Bavorského lesa nalezneme jedi-
nečný křišťálový svět Joska kristall erleBNisWelteN, který nám představí kouz-
lo výroby skla. Při cestě zpět zavítáme do obce Hojsova stráž, kde spatříme unikátní 
šuMavský orloJ. Také se vydáme do malebného jihočeského městečka FryMBurk, 
které leží v podhůří Šumavy na břehu vodní nádrže Lipno. Společně se projdeme po 
náměstí ke kostelu sv. Barotloměje s novogotickou věží. Čeká nás jedinečná vyhlíd-
ková plavba po lipeNské pŘeHraDě, kde si prohlédneme lipenské jezero z jiné per-
spektivy. Poté nás moderní čtyřsedačková lanová dráha pohodlně vyveze na vrchol 
kraMolÍN, odkud se nabízí překrásný výhled na Lipno, Šumavu a Novohradské hory. 
Náš výlet zakončíme návštěvou místní unikátní stezky koruNaMi stroMŮ. Stezka 
v délce 372 m z dřevěné konstrukce je citlivě zasazena do smíšeného lesa a při ma-
ximálním stoupání 2–6 % se dostaneme až do 24 m výšky. Stezka je zakončena 40 m 
vyhlídkovou věží a harmonicky se prolíná s okolní přírodou.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 4× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích, 4× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 800 Kč 
a cca 30 €.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

uNikÁty ÚsteCkéHo kraJe  
terMÍN: 02. 06. 2022–05. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 4.990 kč

Zamíříme do historického polabského města rouDNiCe NaD laBeM. Projdeme si 
unikátní město Most. Navštívíme zámek DuCHCov, proslulý pobytem dobrodruha 
Giacoma Casanovy. Podnikneme výlet do litoMěŘiC, města, které leží na březích Labe. 
Nahlédneme do temné minulosti pevnostního města terezÍN. Zamíříme k bráně do 
Českého Středohoří – porta BoHeMiCa. Navštívíme zámek ploskoviCe – s umě-
lými vodními jeskyněmi. Společně se vydáme do historické obce Přemysla Oráče – 
staDiC. Následně zavítáme do ÚstÍ NaD laBeM a zamíříme i k výletnímu zÁMeČku 
větruše. Vypravíme se také na hrad stŘekov a k překrásnému vaŇovskéMu 
voDopÁDu. Navštívíme tiské stěNy – ráj pro turisty a horolezce. Po cestě zpět se 
vydáme za symbolem české národní historie – na horu ŘÍp.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 3× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.190 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, E, E1

za traMpy Do posÁzavÍ  
a za Čerty Na vysoČiNu  
terMÍN: 15. 07. 2022–17. 07. 2022  
CeNa zÁJezDu: 3.990 kč

Jako první nás přivítá sÁzavský klÁšter a Český šterNBerk s mohutnou domi-
nantou gotického hradu nad řekou Sázavou. Zavítáme také do zruČe NaD sÁzavou, 
města, kde se točil film „Lásky jedné plavovlásky“ a na vodní nádrž šviHov. Čeká nás 
cesta legendární lokálkou posÁzavský paCiFik, nádhernou divočinou rozervaným 
kaňonem řeky Sázavy. Navštívíme leDeČ NaD sÁzavou, historické posázavské město. 
Přejedeme k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na zeleNé HoŘe. Navštívíme 
světový unikát – peklo ČertoviNa. Podnikneme pěší turistiku po hlavních vrcho-
lech žĎÁrskýCH vrCHŮ. Vrátíme se v čase v Městském muzeu ve svratCe a vydá-
me po stopách leteckého majáku – na rozhlednu rosiČka.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 790 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí

https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/putovani-sumavou/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/vylet-za-skvosty-np-podyji/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/unikaty-usteckeho-kraje/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/vylet-za-skvosty-np-podyji/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/za-trampy-do-posazavi-a-za-certy-na-vysocinu/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/za-trampy-do-posazavi-a-za-certy-na-vysocinu/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/kokorinsko-kraj-plny-piskovcovych-skal-a-labyrintu/
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velikoNoCe v MagiCké paŘÍži 
s NÁvštěvou versailles 
terMÍN: 14. 04. 2022–18. 04. 2022 
CeNa zÁJezDu: 6.490 kč

Prohlídku paŘÍže začneme slavnou gotickou katedrálou Notre DaMe, uvidíme 
Tuillerijské zahrady, náměstí Svornosti, moderní kulturní centrum CeNtre poMpiDou 
a Královský palác. Spatříme pařížský park – Lucemburské zahrady a věhlasný bulvár 
CHaMps elysées s Napoleonovým Vítězným obloukem. Prohlédneme si moderní 
čtvrť la DéFeNse a vyjedeme na MoNtMartre, pověstné sídlo umělců, odkud se vy-
dáme k bazilice Sacré Coeur a do čtvrti Pigalle s kabaretem Moulin Rouge. Zastavíme 
se u eiFFelovy věže, spatříme náměstí Trocadero a budeme mít možnost jedinečné 
projížďky lodí po Seině. Uděláme si výlet do versailles a navštívíme jedno z nej-
větších muzeí světa – louvre.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 80 €, pobytové taxy. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E 

DivokÁ korsika – perla stŘeDoMoŘÍ 

terMÍN: 02. 09. 2022–11. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 11.990 kč (apartmán pro 3–4 osoby) 
CeNa zÁJezDu: 13.490 kč (apartmán pro 2 osoby)

Moderní prázdninová vesnice MariNa D’oru nabízí ubytování v apartmánech pro 
2–5 osob. Celý areál je umístěn v soukromém parku přímo u překrásné písečné pláže. 
Právě odtud budeme podnikat naše výlety po ostrově rebelů, který je plný vzrušující 
horské krajiny, malebných zátok a průzračného azurového moře. Srdcem ostrova je 
středověké kamenné město Corte, vybudované na strmých skalních útesech. Přes 
aNgliCké kaskÁDy – množství vodopádů a tůní, které vybízí k osvěžení v nádher-
né scenérii korsické přírody, kde se protáhneme nenáročnou turistikou, přijedeme do 
hlavního města ostrova aJaCCio. Naše putování městem nás povede po stopách nej-
slavnějšího korsického rodáka Napoleona Bonaparte – přes jeho rodný dům až k hrob-
ce rodiny Bonapartů Chapelle Impériale. Neopomeneme si prohlédnout fantastickou 
sbírku italského naivního umění v paláci Fesch nebo vyzkoušet osobitou chuť zná-
mých korsických vín během malé ochutnávky. Cestou hornatým vnitrozemím ostro-
va projedeme soutěskou Scala di St. Regina a krátce se zastavíme u horské přehrady 
CalaCuCCia. Spatříme jeden z nejkrásnějších zálivů Středozemního moře – Golfe de 
Porto. Po obou stranách do zálivu ústící řeky Porto se tu kolem staré Janovské věže 
tísní malebné letovisko nazvané opět porto. Celkovou jedinečnou přírodní scenérii 
dotváří okolní růžové útesy CalaNCHe strmě se svažující do vod zálivu. Ve vnitrozemí 
ostrova spatříme známé horské městečko evisa. Naše cesty nás zavedou také do nej-
jižnějšího 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 nejpozoru-
hodnějších a nejdramatičtějších scenérií v Evropě. Budeme se proplétat úzkými kři-
volakými uličkami a plnými doušky nasávat atmosféru starých časů. Během lodního 
výletu podél strmých bílých útesů sami poznáme, proč je právě Bonifacio považová-
no za nejfotogeničtější místo ostrova. Zastavíme se také v nejznámějším letovisku vý-
chodního pobřeží porto veCCHio. Tamní pláže pro svůj bílý písek a blankytně modré 
moře snesou srovnání s plážemi Karibského moře. Jejich kouzlo a kvalitu si sami vy-
zkoušíme. Odjedeme do oblasti Porto-Vecchio, kde podnikneme cca dvouhodinový 
pěší výlet k vodopádu pisCia Di gallo. Vodopád je 70 m vysoký a je nejvyšší na celé 
Korsice. Učaruje nám městečko zoNza, které sehrálo důležitou roli v bojích za svobo-
du ostrova. Úchvatným zážitkem 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 hodiny). Zastavíme se v přístavu Bastia, druhém největším 
městě Korsiky. Volné dny věnujeme koupání a re laxaci u moře a prozkoumání okolí.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, trajekt Livorno–Bastia a zpět, přístav-
ní poplatky, 7× ubytování ve 2 až 4lůžkových apartmánových domech s příslušen-
stvím, ložní prádlo, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní plavby a vstupy do navštívených objektů cca 60 €, ruč-
níky, pobytovou taxu, povinný závěrečný úklid (provádí host sám). 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4.690 Kč (na vyžádání), cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

skryté perly proveNCe – 
s koupÁNÍM v MoŘi, JezeŘe i ŘeCe
terMÍN: 01. 07. 2022–06. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 8.990 kč

Nejprve si prohlédneme přístavní město Marseille. Budeme mít možnost se vykou-
pat v moři a podniknout výlet na ostrov iF. K večeru se přesuneme do avigNoNu. 
Navštívíme také Van Goghovo město arles. Zavítáme k viaduktu poNt Du garD, 
kde si uděláme piknik a budeme mít možnost se vykoupat v řece Gard. Dojedeme 
až k Moustiers-saiNte-Marie, vsi, která je označována tou nejkrásnější ve Francii. 
Poté se vydáme do kaňonu – Du verDoN. Ten vede až k přehradnímu jezeru laC 
De ste-CroiX, kde budeme relaxovat. Poslední den zavítáme na FraNCouzskou 
riviéru – do města CaNNes a do NiCe. Zde se také vykoupeme na místních plážích.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 60 €, pobytové taxy. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

FRANCIE

https://www.travelclubck.cz/francie/velikonoce-v-magicke-parizi-s-navstevou-versailles/
https://www.travelclubck.cz/francie/velikonoce-v-magicke-parizi-s-navstevou-versailles/
https://www.travelclubck.cz/francie/divoka-korsika-perla-stredomori/
https://www.travelclubck.cz/francie/skryte-perly-provence-program-s-koupanim/
https://www.travelclubck.cz/francie/skryte-perly-provence-program-s-koupanim/
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taJuplNÁ BretaŇ a DrsNÁ krÁsa 
NorMaNDie 
terMÍN: 12. 08. 2022–19. 08. 2022 
CeNa zÁJezDu: 14.490 kč

Cestou do Normandie se zastavíme v kraji Champagne – v reMeši, v jednom z his-
toricky nejvýznamnějších francouzských měst, které střeží jedinečný kulturní odkaz 
v podobě monumentální gotické katedrály Notre-Dame. S výrobou šampaňského se 
seznámíme v jednom z vinařských podniků. Oblastí nejkrvavějších bojišť 1. sv. války 
na řece Sommě se přesuneme do starobylého města aMieNs, kde navštívíme další, 
neméně známou katedrálu. V roueNu si připomeneme krutý konec Johanky z Arku 
procházkou večerním starým městem s hrázděnými domy a katedrálou Notre-Dame, 
známou z Monetových obrazů. Zastavíme se na břehu Lamanšského průlivu v lázeň-
ském městě étretat na Alabastrovém pobřeží. Město proslavily křídové útesy lemující 
oblázkovou pláž na pobřeží kanálu La Manche. Budeme mít dostatek času nejen k ob-
divování bizarních skalních útesů, ale i ke koupání na oblázkové pláži (v případě vhod-
ného počasí). Přes kdysi slavný korzárský přístav Le Havre, největší lanový most Pont 
du Normandie a půvabný opevněný přístav Honfleur, přijedeme do arroMaNCHes. 
Okolní písečné pláže se staly ke konci 2. sv. války dějištěm vylodění spojeneckých vojsk. 
Na pomezí Normandie a Bretaně nás přivítá unikátní románsko-gotický klášter, magic-
ký MoNt st. MiCHel. Hrdě se tyčí na žulovém útesu za přílivu obklopený mořem, za 
odlivu nedozírnými písčinami. Mont Saint Michel je považovaný za jeden z divů západ-
ního světa a patří k nejnavštěvovanějších památkám ve Francii. Již v Bretani navštívíme 
slavný přístav saiNt Malo, místo věčného odpočinku spisovatele Chateaubrianda. 
Po procházce po mohutných městských hradbách nám jistě přijde vhod osvěžení ve 
vodách průlivu (v případě vhodného počasí). Cestou do vnitrozemí ochutnáme úst-
řice ve městě CaNCale a prohlédneme si další velkolepé opevněné město a hrad 
Fougéres. Navštívíme opevněné středověké město vitré. Květinové město se pyšní 
jedním z prvních ekologických parků ve Francii. Dále se přesuneme na poBŘežÍ rŮžové 
žuly táhnoucí se od střediska perros-guireC. Tato část Bretaně je známá zejména 
díky bizarním růžovým skalním útesům. Cestou na ubytování se zastavíme ve vesni-
ci guiMiliau. Nejzápadnějším místem bretaňského poloostrova je velice dramaticky 
vyhlížející mys poiNte Du raz, úzký výběžek mysu Cap Sizun pyšnící se rozervaný-
mi skálami a bouřícím mořem. Po krátké procházce přejedeme do žulovými hradbami 
obehnaného rybářského přístavu CoNCarNeau. Vrcholem našeho programu bude 
návštěva největšího naleziště pravěkých památek na světě – CarNaC. Náš program 
zakončíme ve městě vaNNes na břehu hlubokého zálivu Morbihan. Záliv posetý de-
sítkami malých ostrůvků tu vytváří naprosto fantastickou iluzi plovoucí pevniny. Město 
Vannes nám poslouží také jako základna k lodnímu výletu na MNišÍ ostrov, kde se 
můžeme procházet, koupat nebo jinak relaxovat až do večerního odjezdu.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 6× ubytování v hotelích ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 6× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní výlety, vstupy do navštívených objektů cca 100 €, poby-
tové taxy. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 4.990 Kč, 5× večeře (2.–6. den) – 3.290 Kč, cestovní po-
jištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E

vÁleČNÁ NorMaNDie – Na zÁpaDNÍ 
FroNtě kliD 
terMÍN: 03. 05. 2022–08. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 8.990 kč

Náš program zahájíme ve městě verDuN, které se stalo dějištěm nejukrutnější bit vy 
I. světové války. Zahynulo tu asi 1 mil. vojáků. Ony události si připomeneme v pevnosti 
Vaux, Douaumontské kostnici, na válečném hřbitově, u Bajonetového zákopu a Rodinova 
památníku. Severně od Verdunu si prohlédneme pevnost Fort De FerMoNt, kdy-
si náležící do důmyslného systému Maginotovy linie. Přesto, že její nadzemní část je 
naprosto nenápadná, její podzemí je tvořeno 6 km chodeb s výtahy a elektrárnička-
mi. Pevnost se stala místem natáčení filmu Purpurové řeky. U belgických hranic ještě 
uvidíme majestátní stavbu zámku seDaN. Pro svou strategickou polohu byl zámek 
natolik opevněn, že některé jeho bašty čítají úctyhodných sedm pater. U Sedanu byla 
svedena velká bitva v r. 1870 ve válce Francie s Německem. Dále se budeme věnovat 
prohlídce dalších krvavých bojišť I. světové války, které jsou označovány jako tzv. zá-
kopová válka. Nedaleko města Albert nám průběh bojů na řece Sommě přiblíží park 
BeauMoNt-HaMel, kde se mimo rozsáhlý hřbitov zachovala část zákopů a bunkrů. 
Město arras se ocitlo přímo na frontové linii. Z toho důvodu bylo prakticky zcela zni-
čeno. Veřejně přístupná je ve skále vytesaná podzemní chodba, kterou se vojáci dosta-
li do německého týlu. Na městské radnici najdeme sochu stavitele pražského chrámu 
Matyáše z Arrasu. Hřbitov českých vojáků je k vidění u vesnice Neuville. Dále bu-
deme poznávat události a místa spojená s vyloděním Spojeneckých vojsk na plážích 
poloostrova Cotentin dne 6. června 1944. Muzeum vylodění v BayeuX se zaměřuje 
především na výzbroj a výstroj obou válečných stran. Přímo u muzea se nachází an-
glický válečný hřbitov. Na tzv. pláži Gold u města arroMaNCHes nalezneme zbytky 
pontonového přístavu Mulberry. Do událostí onoho dne D nás zasvětí místní muze-
um prostřednictvím maket, fotek a poutavého filmu. Dále na západ se v Colleville-
sur-Mer zastavíme u amerického hřbitova známého z filmu Zachraňte vojína Ryana. 
Prohlédneme si také německou dělostřeleckou baterii u poiNte Du HoC. Jde o skal-
natý výběžek mezi plážemi Omaha a Utah, který se stal klíčovým bodem pro invazi 
Spojenců v Normandii v den D: 6. června 1944. Jedná se o místo, kde jednotka 225 
amerických vojáků Rangers hrdinsky nasadila život, vyšplhala za svítání na 30 m vy-
soký útes, aby se pokusila zneškodnit německé dělostřelecké baterie. Učaruje nám 
město CoMpiégNe, které je známé především velkolepě zařízeným královským palá-
cem. Je však méně známým faktem, že v nedalekém lese Forét de CoMpiégNe došlo 
k ukončení I. sv. války a stejně tak zde byla podepsána kapitulace Francie během II. 
sv. války. V muzeu uvidíme vagón, kde došlo ke zpečetění obou aktů. Program naše-
ho zájezdu zakončíme prohlídkou reMeše. Uvidíme korunovační katedrálu, hrobku 
francouzských králů a arcibiskupský palác du Tau. S tématikou našeho zájezdu úzce 
souvisí muzeum kapitulace. S Remeší se rozloučíme ochutnávkou šampaňského v jed-
nom z výrobních závodů a prohlídkou částí opevnění z I. světové války.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování v hotelích ve 2ůžkových 
pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 100 €, pobytové taxy. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

FRANCIE

https://www.travelclubck.cz/francie/tajuplna-bretan-a-drsna-krasa-normandie/
https://www.travelclubck.cz/francie/tajuplna-bretan-a-drsna-krasa-normandie/
https://www.travelclubck.cz/francie/valecna-normandie-na-zapadni-fronte-klid/
https://www.travelclubck.cz/francie/valecna-normandie-na-zapadni-fronte-klid/
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› CHorvatsko, BosNa a HerCegoviNa

poklaDy a perly DalMÁCie s výleteM 
Do BosNy a HerCegoviNy 
terMÍN: 27. 05. 2022–05. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 7.490 kč (apartmán pro 3–4 osoby) 
CeNa zÁJezDu: 8.490 kč (apartmán pro 2 osoby)

Relaxovat a poznávat budeme na Makarské riviéŘe – tato slunná perla dalmacké-
ho pobřeží je obklopená průzračným Jaderským mořem a leží pod štíty velkolepého 
horského masívu Biokovo. Volné dny během našeho programu věnujeme koupání na 
plážích. Fakultativně se vydáme na výlet do šiBeNiku – 350 HRK/os., který je považo-
ván za nejlépe chráněný přístav na Jadranu a je obklopen 240 ostrovy. Po prohlídce 
Šibeniku zavítáme do chorvatského Np krka, který se skládá ze soustavy peřejí, kas-
kád a vodopádů, pod kterými se budeme moci vykoupat. Celý park se nachází v za-
lesněné oblasti, což znamená, že i ve velmi horkém dni je zde velmi příjemný chládek. 
Zájemci mohou také fakultativně podniknout půldenní výlet do pohoří Biokovo či 
rybí piknik. Ostatní níže uvedené výlety jsou již zahrnuty v ceně zájezdu. Zavítáme 
do DuBrovNÍku, „perly Jadranu“. Historické centrum města pochází z pozdního stře-
dověku, až do dnešní doby se dochoval charakter jedinečného městského celku opá-
saného hradbami. Přestože město bylo hodně poničeno zemětřesením, podařilo se 
v Dubrovníku zachovat gotické, renesanční a barokní kostely, kláštery, paláce a fon-
tány. Projdeme si jeho úzké křivolaké uličky a kostely lemovaná náměstí. Nejkrásnější 
pohled na město a přístav se nám však naskytne z prstence širokých městských hra-
deb. Vypravíme se také do splitu, města se značným množstvím kulturních pamá-
tek. K jeho pozoruhodnostem patří archeologické, etnografické, námořní, přírodně 
historické muzeum a v neposlední řadě Diokleciánův palác. Zastavíme se v malebném 
trogiru. Staré město se tísní na ostrovní šíji mezi pevninou a ostrovem Čiovo. Z archi-
tektonického hlediska je město považováno za jedno z nejkrásnějších míst na Jadranu. 
Opravdovým skvostem je románská katedrála sv. Vavřince ze 13. století. Okouzlující 
atmosféru orientu budeme nasávat ve městě Mostar. Neodmyslitelným symbolem 
města je dnes již replika starého tureckého mostu přes řeku Neretvu. Nedaleko od 
Mostaru pramení krátká krasová říčka Buna. U jeskyně skrývající světoznámý pramen 
této řeky nalezneme klášter BlagaJ. Jde o mystické místo příslušníků dervišského 
řádu. V rámci návštěvy Bosny a Hercegoviny zavítáme také do poČitelJ, malého stře-
dověkého městečka, které je zajímavou směsici vlivů Orientu a Středomoří. Malebnost 
tohoto místa zvyšuje i středomořské rostlinstvo a romantická poloha nad řekou. Po 
cestě zpět do ČR podnikneme výlet do nejznámějšího NP Chorvatska – na plitviCkÁ 
Jezera. Naučná stezka nás povede kolem řady kaskádovitých travertinových jezírek 
s průzračně čistou vodou, vzájemně propojených soustavou vodopádů. Sestava kra-
sových jezer udivuje svou malebností návštěvníky od nepaměti, i proto si zdejší kra-
jinu vybrali filmaři jako dějiště filmu Poklad na Stříbrném jezeře.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 7× ubytování v apartmánech s příslu-
šenstvím, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů a národních parků cca 100 €, 
pobytovou taxu, služby místního průvodce v Dubrovníku. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.990 Kč (na vyžádání), 7× polopenze – 2 990 Kč, ces-
tovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

proslulÁ i MéNě zNÁMÁ zÁkoutÍ 
DalMÁCie 
terMÍN: 08. 07. 2022–17. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 9.490 kč (apartmán pro 3–4 osoby) 
CeNa zÁJezDu: 10.990 kč (apartmán pro 2 osoby)

Relaxovat a poznávat budeme na Makarské riviéŘe, která se nachází v samém středu 
Dalmácie, z jedné strany lemována nádhernými plážemi a z druhé strany majestátními 
vrcholy pohoří Biokovo. Je vyhledávána především pro své jedinečné klima, bohatou 
kulturní minulost a mediteranskou tradici. Navštívíme městečko iMotski se středo-
věkou pevností na úpatí Modrého a Červeného jezera. Tyto propasti zalité na samém 
dně vodou oplývají nespočtem mýtů a legend. Modré jezero leží v podlouhlém krá-
teru, svůj název dostalo podle zbarvení vody v jezeře. Červené jezero je tvořené čer-
venou horninou a odtud plyne název jezera, na rozdíl od Modrého nikdy nevysychá. 
Dále se vydáme na poutní místo do tzv. Zelené katedrály. Vstupní sloupy drží dveře 
otevřené, klenbu kostela tvoří otevřené nebe, vše je obklopené zelenými větvemi to-
polu a místo mramorové podlahy roste zelená tráva. Nezapomenutelným zážitkem 
pro nás bude návštěva klasického vesnického jarmarku ve zaDvarJe, který se koná 
každé úterý. Nečekejme však stánky s komerčním zbožím, místní zde prodávají ru-
kodělné předměty, dalmatské delikatesy jako jsou domácí sýry, pršut, slanina, ryby, 
ovoce a zelenina, víno a potřeby pro domácnost. Zavítáme také do jeskyní vraNJaČa 
u Dugopole. Jeskynní komplex tvoří dvě síně, rozdělené krápníkovými útvary do de-
víti menších prostor. Síním dominuje krásný krápníkový vodopád uprostřed, celková 
zpřístupněná délka jeskyně je 360 m, teplota v ní se pohybuje kolem 15 °C. Vydáme 
se do malebného městečka DuBrovNÍk, s tajuplným historickým jádrem a přístavem, 
které leží v jižní Dalmácii. Jeho historické jádro obepínají mohutné hradby s 15 věže-
mi. Zde zůstaneme až do večerních hodin, kdy se nám z hradeb nabídne romantická 
podívaná na město i širé moře s magickým západem slunce. Uděláme si půldenní vý-
let do malebného města siNJ, které je centrem Cetinské krajiny. Město bylo vystavě-
no okolo místní pevnosti, kde se odehrál největší boj, ve kterém 700 obránců města 
zastavilo více než 10 000 Turků. Při prohlídce města navštívíme muzeum Sinjské vál-
ky, kde uvidíme největší alkarský průvod v životní velikosti s dvaceti postavami alka-
rů na koních a dalších účastníků v plné nádheře oděvů, zbraní a dalšího vybavení, celá 
expozice je doplněna nejmodernější audio-vizuální projekcí. Spatříme také katedrá-
lu Panny Marie Sinjské – významné poutní místo, jeden ze symbolů města pevnost 
Kamičak. Dále se projdeme romantickým údolím řeky Cetiny, dojdeme až k prameni 
říčky graB. Zavítáme také do místního mlýna, kde uvidíme tradiční zpracování mou-
ky na kamenných kolech, místní mlýny jsou přes 600 let staré a budeme mít možnost 
zakoupit si místní produkty domů. Fakultativně budeme moci podniknout horskou 
túru na pohoří Biokova, rafting po řece Cetině či si uděláme rybí piknik.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 7× ubytování v apartmánech s příslu-
šenstvím, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů a národních parků cca 100 €, 
pobytovou taxu, služby místního průvodce v Dubrovníku. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.990 Kč (na vyžádání), 7× polopenze – 2 990 Kč, ces-
tovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

CHORVATSKO, BOSNA A 
HERCEGOVINA

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/poklady-a-perly-dalmacie-s-vyletem-do-bosenskeho-mostaru/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/poklady-a-perly-dalmacie-s-vyletem-do-bosenskeho-mostaru/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/proslula-i-mene-znama-zakouti-dalmacie/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/proslula-i-mene-znama-zakouti-dalmacie/
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› CHorvatsko

skvosty stŘeDNÍ DalMÁCie 
terMÍN: 09. 09. 2022–18. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 10.990 kč

Relaxovat a poznávat budeme ve střední Dalmácii v letovisku trogir. Trogir díky 
své malebnosti nejednou posloužil jako místo natáčení světoznámých filmů. Toto 
romantické město je jedním z nejkrásnějších měst chorvatského pobřeží. Nejprve se 
v rámci našeho programu vydáme do starého rybářského městečka priMošteN, kte-
ré je pravou perlou Dalmácie. Navštívíme městečko ŚiBeNik, které nás okouzlí svý-
mi uličkami, ve kterých se dá bloudit s kouzelným pocitem, že jsme se ocitli v dávné 
minulosti. Vypravíme se také za úchvatnými vodopády do národního parku krka. 
Fakultativně podnikneme výlet lodí na tři ostrovy – DrveNik veli, šolta a Čiovo. 
Zavítáme také do splitu, historického města s Diokleciánovým palácem. Volné dny 
budeme trávit na plážích letoviska Trogir.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 7× polopenzi, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 300 HRK. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

otvÍrÁNÍ MoŘe v DalMÁCii 
terMÍN: 07. 06. 2022–12. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 6.290 kč

Relaxovat a poznávat budeme ve střední Dalmácie v letovisku trogir. Historické jád-
ro Trogiru se rozkládá na ostrůvku, který je s pevninou a dalším ostrůvkem Čiovo spo-
jen krátkým kamenným (zvedacím) mostem, pláže jsou zde oblázkové. Vypravíme se 
do městečka ŚiBeNik, historickému jádru tu dominuje bílá katedrála sv. Jakuba.  Ta 
je významná i z důvodu, že je celá postavená z kamenných bloků bez užití jakéhoko-
li dalšího materiálu. Zavítáme do Np krka – řeka Krka je nejkrásnější a nejpozoru-
hodnější řekou ve Střední Dalmácii. Park Krka je soustava peřejí, kaskád a vodopádů, 
pod kterými se budeme moci i vykoupat. Podnikneme výlet do splitu, historické-
ho města s největším počtem slunečných dnů v roce. K nejvýznamnějším místním 
památkám patří Diokleciánův palác pocházející z konce 3. stol. n. l.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 3× polopenzi, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 250 HRK. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.090 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

plitviCkÁ Jezera – poHÁDka 
o pŘÍroDě 
terMÍN: 22. 04. 2022–24. 04. 2022 
CeNa zÁJezDu: 1.690 kč

Přijedeme k nejznámějšímu NP Chorvatska – plitviCkÁ Jezera. Před samotnou 
prohlídkou se občerstvíme. Park Plitvická jezera patří k nejúchvatnějším přírodním 
sceneriím v Evropě. Naučná stezka nás povede kolem řady kaskádovitých traverti-
nových jezírek s průzračně čistou vodou, vzájemně propojených soustavou vodopá-
dů. Sestava krasových jezer zde udivuje svou malebností návštěvníky od nepaměti. 
I proto si zdejší krajinu vybrali filmaři jako dějiště filmu Poklad na Stříbrném jezeře, 
kdy se kolem jezer proháněl Vinnetou. Máme možnost vybrat si z několika tras růz-
ných délek. Prohlídku je možné kombinovat s plavbou lodí po jednom z jezer, část je 
také možné absolvovat vláčkem po silnici.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, 1× ranní občerstve-
ní v autobusu vč. teplého nápoje, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 200 HRK. 
PŘÍPLATKY: cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

zavÍrÁNÍ MoŘe Na Makarské riviéŘe 

terMÍN: 20. 09. 2022–25. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 4.790 kč

Relaxovat a poznávat budeme na Makarské riviéŘe, která se nachází v samém stře-
du Dalmácie. Podnikneme výlet do DuBrovNÍku, „perly Jadranu“. Historické cent-
rum města pochází z pozdního středověku, až do dnešní doby se dochoval charakter 
jedinečného městského celku opásaného hradbami. Překonáme také hradbu poho-
ří Biokovo a odjedeme do tajemného vnitrozemí k přírodnímu unikátu Chorvatska –  
gigantickým propastím u městečka iMotski – Červené a Modré jezero. Místní kra-
sová jeskyně je 528 m vysoká a hloubka jezera je kolem 281 m, což, podle některých 
údajů, by mohlo být nejhlubší jezero v Evropě.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování ve 2lůžkových apartmá-
nech s příslušenstvím, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, služby místního průvodce v Dubrovníku, vstu-
py do navštívených objektů cca 300 HRK. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.090 Kč, 3× polopenze – 1 290 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

CHORVATSKO

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/skvosty-stredni-dalmacie/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/otvirani-more-na-makarske-riviere/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/plitvicka-jezera-pohadka-o-prirode/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/plitvicka-jezera-pohadka-o-prirode/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/zavirani-more-na-makarske-riviere/
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› itÁlie

poD toskÁNskýM sluNCeM
terMÍN: 18. 05. 2022–22. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 6.290 kč

Krátce zastavíme v saN giMigNaNo, kterému se přezdívá „Manhattan středověku“. 
Poté přejedeme do sieNy. Město leží za pevnými středověkými hradbami, díky nimž 
si zachovala Siena svůj středověký ráz a stala se jedním ze světových unikátů. Čeká nás 
prohlídka historického města CortoNa, které kraluje místní krajině. Město, které je 
prý staré jako Trója. Navštívíme architektonický klenot MoNtepulCiaNo. Projdeme 
se středověkými ulicemi až na jedinečné náměstí Piazza Grande. Zavítáme do nejmen-
šího města jižního Toskánska – pieNzy. Ta leží na vyvýšeném místě s výhledy do pů-
vabné toskánské krajiny a nabízí soubor rané renesanční architektury. Poslední den 
našeho zájezdu strávíme v toskánské metropoli FloreNCii, v jednom z nejroman-
tičtějších měst světa, které láká především na své středověké a renesanční architek-
tonické památky a významné umělecké sbírky.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 80 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.390 Kč, 2× večeře 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

za krÁsou alpskýCH Jezer
terMÍN: 24. 08. 2022–28. 08. 2022 
CeNa zÁJezDu: 7.990 kč

Čeká nás prohlídka MilÁNa, města módy. Město je sídlem slavné opery La Scala i fot-
balových klubů AC a Inter Milán. Metropole se může pochlubit několika skvělými 
galeriemi. Pro milovníky historie představuje největší lákadlo města pětilodní dóm 
Duomo Santa Maria Nascente. Stavba tohoto pátého největšího kostela na světě tr-
vala pět set let a vejde se do něj až 40 000 věřících. Budeme se věnovat také poznává-
ní prostředí lago Maggiore. Jezero je vyhledávané zejména pro svou romantickou 
atmosféru, kterou mu propůjčuje mnoho květin a keřů, jako jsou azalky a kamélie. 
V obci aNgera navštívíme hrad Rocca Borromea, s freskovou výzdobou, nádher-
nou vyhlídkou a Muzeem panenek. Pokračovat budeme do městečka aroNa kde si 
prohlédneme impozantní 23 m sochu kardinála Boromejského. Absolvujeme lodní 
výlet k BorroMeJskýM ostrovŮM, které jsou považovány za skutečný klenot je-
zera – jsou oázou klidu, unikátní atmosféry i domovem voňavých botanických zahrad 
a elegantních paláců. Soukromé paláce si na nich vystavěla rodina Boromejských. Asi 
nejsugestivnějším a nejmagičtějším z Boromejských ostrovů je isola Bella (Krásný 
ostrov), který lze označit i za mistrovské dílo italské zahradní architektury. Na téměř ce-
lém ostrově se rozkládá barokní zahrada, která je někdy – díky svým deseti terasám – 
připodobňována k jednomu ze sedmi divů světa – Visutým zahradám v Babylonu. 
Podnikneme výlet k lago Di lugaNo. Jde o jezero v Lombardských Alpách, na jihu 
kantonu Ticino ve Švýcarsku a v regionu Lombardie v severní Itálii, kam zasahuje ně-
kolika svými výběžky. Lago di Lugano vzniklo v poslední době ledové v důsledku 
srážky dvou ledovců, proto má velmi členitý tvar. Ve Švýcarsku si prohlédneme čo-
koládovnu Alprose v CaslaNu, kde samozřejmě ochutnáme tuto sladkou pochout-
ku. V Melidě navštívíme park sWissMiNiatur – Švýcarsko v miniaturách. Jde o jednu 
z největších a nejnavštěvovanějších atrakcí ve Švýcarsku. Návštěvníci zde mohou spa-
třit více než 100 hlavních staveb významných nebo charakteristických pro Švýcarko 
v měřítku 1 : 25. Poté přejedeme do oblasti lago Di CoMo, do letoviska Bellagio, 
které je pro svou scenérii považováno za nejkrásnější v Itálii. Milovníci fotografování 
si v Bellagiu přijdou na své. Je zde překrásný výhled na celé jezero a nad ním se tyčící 
vrcholky hor. Město láká turisty na historické centrum s bazilikou svatého Jiří a také re-
zidence filmových hvězd, jako jsou George Clooney a Brad Pitt. Vyrazíme také k lago 
Di garDa. Garda je největším z italských jezer, má rozlohu cca 370 kilometrů čtve-
rečních a leží v nadmořské výšce 65 m. Díky poloze a mimořádné mnohotvárnosti 
krajiny je zde zcela středomořské klima, takže okolo jezera rostou olivovníky, palmy, 
citrusovníky, cypřiše a jsou zde rozlehlé vinice. Čeká nás úžasný pohled na zasněžené 
vrcholky hor od jižních břehů jezera a prohlídka půvabného městečka sirMioNe se 
středověkým vodním hradem, který je dominantou města. Ten zároveň chrání vstup 
do starého města. Byl založen okolo roku 1300, nikdo by mu však toto stáří netipo-
val, je jedním z nejzachovalejších vodních hradů v Evropě.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování v hotelích ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, lodní plavby, vstupy do navštívených objek-
tů cca 80 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.390 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ITÁLIE

roMaNtiCké BeNÁtky a zÁMek 
MiraMare  
terMÍN: 13. 05. 2022–15. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.690 kč

Na skalních útesech nad mořem nás přivítá zámek MiraMare. Z přístavu Punta 
Sabbioni se parníčkem přeplavíme po laguně do BeNÁtek. Během naší procházky 
uvidíme chrám sv. Marka a Dóžecí palác. Projdeme si nejkrásnější benátská náměstí, 
obchodní uličky i slavný most Rialto. Projedeme se po Canal Grande kolem nejslav-
nějších paláců. Na ostrově BuraNo si prohlédneme typické místní krajky, na ostro-
vě MuraNo nám předvedou své dovednosti místní skláři.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, poplatky v Punta Sabbioni, 2× ubyto-
vání v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenzi, služby průvod-
ce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: lodní lístky – cca 35 €, vstupy do navštívených objektů cca 40 €, 
pobytovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.890 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D

https://www.travelclubck.cz/italie/pod-toskanskym-sluncem/
https://www.travelclubck.cz/italie/za-krasou-alpskych-jezer/
https://www.travelclubck.cz/italie/romanticke-benatky-a-zamek-miramare/
https://www.travelclubck.cz/italie/romanticke-benatky-a-zamek-miramare/
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› itÁlie

palMovÁ riviéra pro gurMÁNy 
s koupÁNÍM
terMÍN: 09. 09. 2022–18. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 12.990 kč

Relaxovat a poznávat budeme na palMové riviéŘe. Tato oblast, o jejíž název se za-
sloužilo nespočetné množství všudypřítomných palem, se pyšní dlouholetou tradicí 
přímořské rekreace a nabízí převážně písčité pláže s čistou vodou a pozvolným vstu-
pem do moře. Během našeho programu si uděláme výlet do saN BeNeDetta Del 
troNto na prohlídku večerního města a přístavu. V případě zájmu budeme moci 
romanticky povečeřet na pláži místní rybí speciality. Podnikneme celodenní výlet do 
regionu Abruzzo. Navštívíme město CaMpli se svatými schody, po jejichž vystoupe-
ní po kolenou jsou prý odpuštěny všechny hříchy. Poté zájemci fakultativně absolvují 
cca 1,5hodinovou procházku po soukromém lesíku se psy vycvičenými na hledání la-
nýžů, které budou následně moci degustovat v podobě oběda. Dále navštívíme nej-
větší evropskou bourbonskou pevnost Civitella Del troNto, jedno z největších 
vojenských děl, které bylo na území Itálie postaveno. K pevnosti přiléhá osada s kos-
tely, benediktýnský klášter, svatyně Svaté Marie z Lumi a mnohé renesanční paláce. 
Objevíme travertinové město asColi piCeNo, které je hlavním městem středoital-
ské provincie Marche a nachází se v jeho jižní části. Městu se přezdívá „město věží“, 
ve středověku se zde totiž nacházelo až 200 věží, do současnosti se jich však poda-
řilo dochovat jen padesát. Ve středu města se rozprostírá nádherné náměstí Piazza 
del Popolo, o kterém se říká, že je nejkrásnějším náměstím Evropy. Dále budeme 
moci také vyjet do miniaturní vesničky vybudované ve středověkém hradu Castel 
trosiNo nad Ascoli. Zastavíme se také v lisovně oliv a čeká nás bohatá degustace. 
Následně se vydáme na celodenní výlet do pohoří graN sasso. Patří mezi největší 
národní parky v Evropě a zabírá plochu neuvěřitelných 1413 km2. Zavítáme do úto-
čiště Mussoliniho, kde nás čeká lehká turistika. Horský masiv Gran Sasso je nejvyšší 
částí italských Apenin. Nádherná, docela nedotčená příroda je vhodná pro pěší turis-
tiku. Posléze odjedeme do údolí, kde se nachází místní masny, lidé si zde kupují čer-
stvé maso a sami si ho tady také ugrilují. Navštívíme také jeskyně grotte Di stiFFe 
plné rozmanitých krasových útvarů, dominantou těchto jeskyní jsou krásná jezera 
a vodopády. Poté se vydáme do městečka MoNsaMpolo. Tato historická perla pod 
svým náměstím ukrývá podzemní město, které si prohlédneme. Při procházce histo-
rickým centrem navštívíme kostel Maria Ss. Assunta, v jehož kryptě zavítáme do mu-
zea mumií. Na biofarmě budeme moci nakoupit kvalitní víno, olej, těstoviny a další 
místní produkty. Na závěr našeho zájezdu se vypravíme do půvabného městečka 
ColoNNella, kde navštívíme místní vinařství. Prohlédneme si výrobu a ochutnáme 
zdejší věhlasná vína. Volné dny během programu věnujeme koupání a relaxaci u moře.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 7× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 7× polopenzi (kombinace snídaně + večeře / snídaně + 
oběd – dle programu), degustace dle programu, pobytovou taxu, služby průvod-
ce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: hledání lanýžů + oběd 4.den - 15 €/os., rybí oběd na pláži – 
12 €/os., vstupy do navštívených objektů cca 40 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

DoloMity a JižNÍ tyrolsko – 
DoBroDružstvÍ v srDCi pŘÍroDy
terMÍN: 02. 07. 2022–06. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 6.490 kč

Navštívíme BriXeN, městečko známé nedobrovolným pobytem Karla Havlíčka 
Borovského, které se může pochlubit zajímavou stavbou zámku, nádherným kos-
telem a historickými freskami v bývalé křížové chodbě kláštera. Vyjedeme lanovkou 
z Cavalese na jeden z vrcholů v oblasti Val di Fiemme, ze kterého se nabízí výhledy jak 
na Dolomity, tak Alpy. Působivým údolím Cembra se dostaneme k Pyramidám země 
vysokým 20 metrů. Jde o mistrovské dílo, které přispívá k scénickému zvlášť podma-
nivému efektu: sloupy jsou korunovány skalisky, která tyčí z husté zelené vegetace, 
která je kolem dokola chrání. Dále budeme pokračovat do treNta, hlavního města 
italského Trentina. Město má malebné středověké a renesanční historické centrum, se 
zachovalými starobylými budovami, jako je například katedrála Trento a Castello del 
Buonconsiglio - po staletí na tomto hradě žili tridentská knížata a biskupové a je od-
tud nádherný výhled na celé město. Budeme pokračovat do oblasti Merana, kde zaví-
táme do muzea tyrolské šunky, po prohlídce bude možnost nákupů. Neopomeneme 
navštívit magické místo – zahrady u zámku trauttMaNsDorFF, které bylo v roce 
2005 vyhlášeno nejkrásnější botanickou zahradou Itálie. Zahrady se rozkládají na 
ploše 12 ha a díky ideálním klimatickým podmínkám se zde daří přibližně 100.000 
různých rostlin. Při prohlídce budeme obdivovat harmonickou symbiózu umění a pří-
rody s exotickým nádechem. Následně se přesuneme do lázeňského města MeraNo, 
kde si užijeme večerní procházku. Je to město plné elegance a života, s bohatou his-
torií, které se pyšní nejen zvláštní atmosférou prosycenou uměním, ale také příro-
dou, která ho obklopuje. Je druhým největším městem Jižního Tyrolska a leží v údolí 
Adige obklopené až 3 300 m vysokými horskými velikány. S více než 300 slunečnými 
dny v roce je velmi oblíbenou turistickou destinací. Historické centrum města se pyš-
ní měšťanskými domy ze 14. století, celé městské jádro si dodnes udrželo středově-
ký ráz. Dnešní den se vydáme údolím val Di FieMMe do průsmyku porDoi a odtud 
lanovkou na „Terasu Dolomit“ (2 950 m), kde se nám naskytne pohádkový výhled na 
masivy Dolomit a MarMolaDu (nejvyšší vrchol Dolomit). Královna Dolomit, vládne 
se svými 3 342 m nad Rocca Pietore a nad celým údolím, které se táhne až k Malga 
Ciapele. Dále si prohlédneme známé olympijské město CortiNa D‘aMpezzo. Město 
se stalo oblíbeným centrem zimních sportů. V centru se nacházejí především luxus-
ní obchody, jedná se o dražší destinaci. V roce 1956 se zde konaly Zimní olympijské 
hry. Od téhož roku se zde pravidelně uskutečňuje filmový festival. Projdeme se ko-
lem legendami opředeného jezera Misurina s překrásnými výhledy na Monte Cristallo 
a Sorapis. Vysokohorskou silnicí vyjedeme k symbolu Dolomit – tre CiMe Di lavareDo 
(2 999 m), odkud se nám během cca 3hodinové pěší túry naskytne nezapomenutelný 
pohled na Sextenské Dolomity, patří mezi nejkrásnější místa Dolomitů. Jedná se o tři 
ikonické vrcholy z vápence zapsané na seznamu památek UNESCO.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: Trentino Guest Card – cca 40 €, pobytovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.590 Kč, 3× večeře – 1.290 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ITÁLIE

https://www.travelclubck.cz/italie/palmova-riviera-pro-gurmany-s-koupanim/
https://www.travelclubck.cz/italie/palmova-riviera-pro-gurmany-s-koupanim/
https://www.travelclubck.cz/italie/dolomity-a-jizni-tyrolsko-dobrodruzstvi-v-srdci-prirody/
https://www.travelclubck.cz/italie/dolomity-a-jizni-tyrolsko-dobrodruzstvi-v-srdci-prirody/
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› MaĎarsko, NěMeCko

BuDapešŤ – perla DuNaJe 
terMÍN: 06. 05. 2022–08. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 3.990 kč

Projdeme si střed města s populární pěší zónou Váci, spatříme dunajské Korzo 
s „Princezničkou“, známou Gerbeaudovu cukrárnu a také městskou tržnici. Čas strá-
víme také v termálních lázních secesního hotelu gellért– jedné z pých BuDapešti. 
V Pešti budeme obdivovat neogotickou stavbu Parlamentu. Poté se přesuneme do Budy, 
kde si prohlédneme novogotický Matyášův chrám. Procházkou půjdeme dál k hradní-
mu divadlu, k Sándorovu paláci a k vyhlídkové terase před Maďarskou národní galerií. 
Vykoupeme se v působivých lázních széCHeNyi. Zájemci mohou podniknout večerní 
vyhlídkovou plavbu po Dunaji nasvícenou Budapeští nebo procházku večerní Peští.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2ůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do lázní a navštívených objektů cca 22 000 HUF, po-
bytovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč, 2× večeře – 990 Kč (min. počet osob 20), ces-
tovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, H

MaleBNÁ Mosela a roMaNtiCké porýNÍ 
s NÁvštěvou JeDiNeČNýCH CÁCH 
terMÍN: 24. 09. 2022–28. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 7.490 kč

Zavítáme do starobylé MoHuČe, bývalého korunovačního města českých králů, bude-
me pokračovat parníčkem z města BiNgeN po romantickém středním toku Rýna, kolem 
bájemi opředeného skalního výběžku lorelei. Doplujeme až do BopparDu a navští-
víme také město koBleNz. Zastavíme se na prohlídku kláštera ze 12. století Maria 
laaCH, romantického městečka CoCHeM a v trevÍru. Spatříme starobylé MoNsCHau. 
Památkou celosvětového významu nalezneme ve městě CÁCHy. Prohlédneme si jedineč-
ný kolÍN NaD rýNeM, zavítáme do BoNNu, do městečka liMBurg a HeiDelBergu.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování v hotelích ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vyhlídkovou plavbu, pobytové taxy, vstupy do navštívených 
objektů cca 60 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E

BarokNÍ DrÁžĎaNy, krÁlovský 
BerlÍN a NěMeCké „versailles“ 
terMÍN: 09. 09. 2022–11. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 4.990 kč

Naší první zastávkou budou DrÁžĎaNy – „Labská Florencie“. Zde budeme obdivovat 
vrcholy barokní architektury - obrazárnu Zwinger, Semperovu operu a projdeme se 
také po „Balkónu Evropy“. Celý jeden den budeme věnovat prohlídce hlavního města 
Německa BerlÍNa, moderní metropole s pohnutou historií. V nedaleké postupiMi, 
která je známá především rozsáhlým komplexem zámků, parků a zahrad ve svém 
okolí, navštívíme park saNssouCi patřící k nejkrásnějším zámeckým komplexům 
v Evropě. Na závěr programu se projedeme lodí po řece Havel a spatříme mnohé zám-
ky, např. Cecilienhof, kde byla podepsaná Postupimská konference.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vyhlídkovou plavbu, pobytové taxy, vstupy do navštívených 
objektů cca 60 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.490 Kč, 2× večeře 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E

BaBÍ léto v terMÁleCH BÜk, HévÍz, 
sÁrvÁr 
terMÍN: 15. 09. 2022–18. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.990 kč

Čeká nás jedinečná relaxace v maďarském vodním ráji: v městečku BÜk nás přivítají 
termální lázně, jejichž voda se využívá k léčbě onemocnění pohybového ústrojí a za-
žívacích potíží. Termální lázně sÁrvÁr jsou další z impozantních maďarských lázeň-
ských komplexů. Hlavní předností Sárváru jsou dva léčivé termální prameny, které 
jsou vyhledávány k léčení poruch pohybového ústrojí a gynekologických a derma-
tologických onemocnění. Termální jezero HévÍz má blahodárné účinky při potížích 
pohybového aparátu a samostatným léčebným faktorem je i bahno z jezerního dna. 
Zavítáme do univerzitního města kesztHely, kde si prohlédneme jeho historickou 
část, zámek rodiny Festeticsů a projdeme se k Balatonu.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 3× polopenzi, lázeňskou taxu, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do lázní cca 16.000 HUF. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, D, E2, H

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

MAĎARSKO, NĚMECKO

https://www.travelclubck.cz/madarsko/budapest-perla-dunaje/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/malebna-mosela-a-romanticke-poryni-s-navstevou-jedinecnych-cach/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/malebna-mosela-a-romanticke-poryni-s-navstevou-jedinecnych-cach/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/barokni-drazdany-kralovsky-berlin-a-nemecke-versailles/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/barokni-drazdany-kralovsky-berlin-a-nemecke-versailles/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/trojice-termalu-buk-heviz-sarvar/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/trojice-termalu-buk-heviz-sarvar/
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HolaNDsko plNé Barev a květŮ 
terMÍN: 20. 04. 2022–24. 04. 2022 
CeNa zÁJezDu: 7.490 kč

Navštívíme největší květinovou burzu v aalsMeeru, jež si vydobyl renomé nejvýznam-
nějšího nizozemského střediska pěstování květin. Dále nás čeká celodenní prohlídka 
korunovačního města Nizozemska aMsterDaMu, moderního, ale zároveň i roman-
tického města plného tichých zákoutí, kanálů, měšťanských domů a květinových trhů. 
Nejprve se seznámíme s Amsterdamem projížďkou po grachtech, které městu dodá-
vají neopakovatelnou atmosféru. Kanály ze 17. století kolem dokola obepínají cent-
rum města. Poté se vydáme za památkami a typickými amsterdamským životem po 
souši. Navštívíme místní trhy i sýrové prodejny. Uvidíme Královský palác, náměstí Dam 
a Nový kostel. Absolvujeme i malou procházku čtvrtí červených luceren, která se na-
chází v bezprostřední blízkosti centra a je zcela bezpečná. Zavítáme do tradičního al-
kmaarského sýrového trhu na náměstí Waagplein v alkMaaru, kde dodnes fungují 
staré sýrařské cechy. Zažijeme zcela jedinečný zážitek, sýr se tady prodává jako za sta-
rých časů! 30 000 kg Goudy, Edamu a Leidenu v podobě velkých navoskovaných kol, 
nosiči v pestrobarevných čapkách, dřevené povozy, tyto trhy mají nenapodobitelné 
kouzlo. Shlédneme i turistické srdce kraje – půvabný obydlený skanzen s dřevěnými 
domy a větrnými mlýny v zaaNse sCHaNs s ukázkou výroby dřeváků. Následně se pře-
suneme do rotterDaMu, druhého největšího města v Nizozemí a největšího přístavu 
Evropy. Město je plné různých zajímavostí, zejména architektonických. Nevynecháme 
jednu z jeho nejviditelnějších atrakcí – věž Euromast ve tvaru lodního stěžně s úchvat-
ným výhledem na město. Spatříme futuristickou stavbu Erasmův most, kterému se pro 
jeho výrazný tvar přezdívá „labuť“. K siluetě „nizozemského Manhattanu“ neodmysli-
telně patří i mrakodrap Bílý dům. K architektonickým skvostům města se dále řadí 
soubor budov Kijk Kubus, jedná se o obytné domy, které místní nenazvou jinak než 
bydlení na sloupech. Celý dnešní den strávíme ve světově proslulém, největším a nej-
slavnějším květinovém parku Holandska keukeNHoFu, kterému se právem přezdí-
vá „zahrady Evropy“. Každoročně zde vykvete 7 milionů tulipánů, narcisů a hyacintů. 
Není tedy divu, že se sem zahrádkáři a milovníci květin hrnou doslova z celého svě-
ta. V dubnu je vše v plném květu a koná se zde i bohatý doprovodný program (aran-
žování, výstavy, atrakce pro nejmenší). Keukenhof nabízí 15 km chodníků a každý náš 
krok nabídne pastvu pro oči. Keukenhof je plný květin a vůní, díky kterým se zde pří-
jemně relaxuje. Kromě přírodních krás můžeme obdivovat i zdejší fontány či holand-
ský zahradní nábytek. Kouzlo parku spočívá i v dobově oblečených lidech, které zde 
můžeme spatřit. Kdyby nás při návštěvě parku zastihlo nepříjemné počasí, budeme se 
kochat dvaceti interiérovými květinovými výstavami, z nichž nejznámější jsou zaměře-
ny na lilie 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 neopakovatelného díla. Během téměr 70 ročníků mohli diváci 
spatřit alegorické vozy v podobě nymf, historických postav, dopravních prostředků, 
obrazů Vincenta van Gogha, korunovačních klenotů či postaviček z kreslených seriálů.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 2× snídaně, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 80 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.890 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E1

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

NIZOZEMÍ, POLSKO
vratislav a krakov – paMÁtky 
uNesCo 
terMÍN: 30. 04. 2022–01. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.490 kč

Čeká nás prohlídka města sta mostů a ostrovů – vratislavi. Společně zavítáme na 
středověký rynek s gotickou radnicí. Dále spatříme domky altruistů, Solný Rynek, 
barokní komplex univerzity, Tumský ostrov – „malý Vatikán“, dvoupatrový kostel 
sv. Bartoloměje a sv. Kříže, Raclawické panoráma, Halu století, Sky Tower a mnohé dal-
ší. Poté přejedeme do bývalého sídelního města polských králů – krakov. Navštívíme 
katedrálu královského hradu Wawel. Dále shlédneme druhou nejstarší univerzitu ve 
střední Evropě, věž bývalé radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie a mohutnou bu-
dovu Sukiennice. Neopomeneme projít židovskou čtvrť Kazimierz.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 1× snídani, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy navštívených objektů cca 60 PLN, pobytovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B1, D

slezsko plNé zÁHaD 
terMÍN: 08. 10. 2022–09. 10. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.490 kč

Nedaleko česko-polské hranice se rozprostírají tajuplné sovÍ Hory, které ukrýva-
jí komplex podzemních měst gŁuszyCa – osÓWka, jedno z největších tajemství 
III. Říše. Zde se údajně nacházelo tajné sídlo Adolfa Hitlera a komplex byl součástí 
projektu na výrobu tajných zbraní. Společně absolvujeme dobrodružnou prohlíd-
ku. Navštívíme město ŚWiDNiCe s jedinečnou památkou – kostelem Míru sv. Tojice. 
Druhý den se vydáme do zaBkoWiCe slaskie. Dominantou města je Šikmá věž, její 
výška je úctyhodných 34 m. Spatříme zříceninu hradu, na kterém se Dr. Frankenstein 
údajně pokusil vytvořit umělé monstrum. Po prohlídce odjedeme do tajemných sta-
rých dolů ve městě zloty stok. Seznámíme se s historií a způsoby těžby zlata a ar-
zenu. Část prohlídky poplujeme loďkou zvanou Titanic, svézt se budeme moci také 
Podzemní oranžovou tramvají.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 60 PLN, pobytovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY:  A, Vyškov, Olomouc, Prostějov, D

https://www.travelclubck.cz/nizozemi/holandsko-plne-barev-a-kvetu/
https://www.travelclubck.cz/polsko/vratislav-a-krakov-pamatky-unesco/
https://www.travelclubck.cz/polsko/vratislav-a-krakov-pamatky-unesco/
https://www.travelclubck.cz/polsko/slezsko-plne-zahad/
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

RAKOUSKO
Hitlerovo orlÍ HNÍzDo 
a iMpozaNtNÍ grossgloCkNer 
terMÍN: 10. 06. 2022–12. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.790 kč

Přes malebné údolí WaCHau, nad kterým se vypíná benediktínský klášter gÖttWeig, 
se vydáme do romantické soutěsky kitzloCHklaMM. Vyjedeme vysokohorskou pano-
ramatickou silnicí pod jeden z vrcholů Edelweisspitze (2 577 m), na který vystoupáme. 
Dorazíme na vyhlídkovou plošinu přímo pod nejvyšší rakouskou horu grossgloCkNer 
(3 797 m) a budeme se kochat také pohledy na největší rakouský ledovec Pasterzee. 
Navštívíme kriMMler WasserFÄlle (380 m) a městečko zell aM SEE u jezera Zeller 
See. V německém NP Berchtesgaden se vydáme na vrcholek hory Kehlstein, kde se 
tyčí „Hitlerovo orlÍ HNÍzDo“. Neopomeneme si prohlédnout Mozartův salzBurg.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy navštívených objektů cca 50 €, poplatek za výjezd vy-
sokohorskou silnicí – cca 6 €, pobytovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.790 Kč, cestovní pojištění Uniqa. 
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

leDoveC DaCHsteiN 
terMÍN: 24. 06. 2022–26. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.690 kč

Přijedeme do gMuNDeNu, kde nás čeká návštěva nové stezky v korunách stromů. 
Zavítáme do historického Hallstattu u magického Halštatského jezera. Prohlédneme 
si středověké městečko sCHlaDMiNg. Podnikneme fascinující jízdu lanovkou na 
ledovec DaCHsteiN, a to až do výšky 2 700 m. Čeká nás výstup říční soutěskou 
silBerkarklaMM. Dále zavítáme do raMsau – dovolenkové obce s dech berou-
cí krajinou. Vyjedeme k malebnému štýrskému jezeru steirisCHer BoDeNsee a la-
novkou na plaNai, odkud se nám nabízí nádherný panoramatický pohled na celou 
oblast. Poté se přesuneme k zámku trauteNFels a do soutěsky WÖrsCHaCH. 
Cesta zpět k autobusu vede kolem zříceniny romantického hradu WolkeNsteiN.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v penzionu/hotelu ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 2× polopenzi, Schladming-Dachstein 
Sommercard – vstupy 2. a 3. den v ceně vyjma soutěsky Silberkarklamm, služby prů-
vodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy 1. den a vstup do Silberkarklamm (4 €). 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

ÖtsCHer – voDopÁDy, 
soutěsky, vrCHoly 
terMÍN: 30. 07. 2022–31. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.490 kč

Nejprve se vydáme k luNzer SEE na úpatí hory Dürrenstein, dále budeme pokračo-
vat do luNz aM SEE, městečka, jehož dominantou je gotický kostel Panny Marie, na 
okraji města je železniční stanice úzkokolejky, která dodnes slouží turistům. Přijedeme 
do oblíbeného letoviska laCkeNHoF, které se nachází v Ybbstalských Alpách na 
svazích Malého a Velkého Ötscheru. Sedačkovou lanovkou se dostaneme do sta-
nice Hüttenkogel a následně podnikneme lehkou turistiku k vrcholu nejvyšší hory 
Dolního Rakouska – velkéHo ÖtsCHeru (1 893 m). V národním parku ÖtsCHer-
torMÄuer nás čeká vycházka fantastickou alpskou krajinou plnou soutěsek, peře-
jí, vodopádů a alpské květeny – podél říčky Ötscher.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 1 x snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 50 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 590 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

korutaNské zrCaDleNÍ 
terMÍN: 17. 06. 2022–19. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.690 kč

Nejprve zavítáme do gloggNitz – v podnikové prodejně čokoládovny Lindt si bu-
deme moci tuto sladkou pochoutku zakoupit. Navštívíme jediný rakouský skan-
zen stÜBiNg a zamíříme do soutěsky groppeNsteiNsCHluCHt, která patří se 
svými divokými skalními srázy a fantastickými vodopády k jedinečným přírodním 
památkám v Obervellachu. Navštívíme jedinou korutanskou ledovcovou oblast – 
MÖlltalský leDoveC. Vyjedeme lanovku až do výšky 2 800 m a oslní nás úchvat-
ný výhled do okolí, kde se nachází na 30 třítisícovek. Během panoramatické plavby 
lodí po jezeře MillstÄttersee budeme obdivovat vrcholy korutanských Alp. Poté 
se projedeme panoramatickou silnicí NoCkalMstrasse a podnikneme výjezd la-
novkou na oblíbené výletní místo golDeCk. Následně zavítáme pod mohutný hrad 
laNDskroNe, na Opičí horu.

CENA ZAHRNUJE: doprava klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu 
s vlastním příslušenstvím, 2× polopenzi, Kärnten Card, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy 1. den.
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

https://www.travelclubck.cz/rakousko/hitlerovo-orli-hnizdo-a-impozantni-grossglockner/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/hitlerovo-orli-hnizdo-a-impozantni-grossglockner/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/ledovec-dachstein-pohodova-letni-turistika/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/otcher-kral-dolnorakouskych-alp/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/otcher-kral-dolnorakouskych-alp/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/korutanske-zrcadleni/
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tyrolsko – svět leDovCŮ 
a voDopÁDŮ 
terMÍN: 03. 08. 2022–07. 08. 2022 
CeNa zÁJezDu: 7.990 kč

Jako první nás čeká WolFsklaMM neboli Vlčí soutěska v pohoří Karwendel, která pa-
tří mezi nejhezčím v celém Rakousku. Projdeme se drsnou a hlubokou roklí podél říčky 
Stanserbach po točitých dřevěných chodnících, lávkách a celkem 354 schodů. Vyhlídkové 
plošiny, z nichž je dobře vidět na burácející vodu, za teplého počasí nabízejí příjem-
né osvěžení v podobě lehké vodní tříště. Na konci soutěsky stojí klášter Felsenkloser 
a bývalá poustevna Georgenberg – nejstarší poutní místo v Tyrolsku. Poté odjedeme 
do krásné tyrolské vesnice Mieders, která se nachází přímo u vstupu do údolí Stubaital. 
Najdeme ji na úpatí 2 718 m vysoké hory Serles, v nadmořské výšce 952 m. Kabinkovou 
lanovkou se přepravíme na vrchol koppeNeCk ve výšce 1 600 m a čeká nás lehká turis-
tika horským světem Stubaitalu. Přes lesy a pastviny se pěšky dostaneme na nejvyšší 
položené poutní místo v Evropě – Maria-WalDrast s pověstným léčivým prame-
nem a klášterní restaurací. Zpět do údolí se vrátíme lanovkou nebo bobovou dráhou 
– atrakcí této oblasti. Poté nás čeká vycházka k vodopádu MisCHaBaCHFall. Již při 
pohledu ze stubaistické silnice na ledovec se vodopád objeví jako obrázek z pohádky: 
vysoké tmavé hory a mléčně bílý potok, který stéká až na okraj útesu, kde se volným 
pádem vrhá do hloubky téměř 100 m. Zavítáme také na stuBaiský leDoveC – nej-
větší ledovec v Rakousku. Kabinkovou lanovkou pohodlně vyjedeme do výšky 3 210 m. 
Na vyhlídkové terase top OF tyrol budeme mít 360° úchvatný panoramatický roz-
hled na 109 okolních třítisícovek. Platforma je vysunuta do volného prostoru 9 m nad 
skálou. Navštívíme ledovcovou jeskyni eisgrotte, která nabízí fascinující podívanou 
na tisíce let starý ledovcový masív. Tyrolským údolím Stubaital vede nová, výjimečná 
stezka. Horští vůdci ji vybudovali mezi skalami. Sáhneme si na ledovce nebo budeme 
přeskakovat dravé řeky. Dojdeme až k nejstarší turistické chatě v údolí – DresDNer 
HÜtte – a spatříme nejširší vodopád ve východních Alpách – graWa. Tento skuteč-
ný přírodní poklad vytvořila řeka Ruetz a se svými pramenitými toky a ledovci tvoří 
unikátní přírodní vysokohorský vodní systém. Lanovkou z městečka FulpMes se do-
staneme do výšky 2 136 m. Přijedeme do turistické oblasti „Schlick 2000“, která nabízí 
dvě opravdu zajímavé zvláštnosti: panoramatickou stezku a přírodní naučnou stezku. 
Kratší Panoramatická stezka s délkou 500 m vede k vyhlídkové plošině stuBaiBliCk 
v nadmořské výšce 2 160 m. Odtud budeme mít fantastický výhled na Stubaiské Alpy 
až k Innsbrucku, Wilder Kaiseru a Zillertalu. Delší přírodní naučná stezka se nachází 
mezi horní stanicí lanovky a vysokohorskou pastvinou Schlicker Alm. Během 1,5 hod. 
putování se dozvíme mnoho zajímavého o místních horninách, fauně i floře. Zdatnější 
účastníci mohou podniknout hřebenovou túru k chatě Starkenburgerhütte 2 229 m. 
Nemine nás jízda Stubaiskou nostalgickou železnicí do tyrolské metropole iNNsBruCk. 

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 3× polopenzi, Stubai Super Card – vybrané vstupy v ceně, služby 
průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů, které ne-
jsou zahrnuty v Stubai Super Card – cca 20 euro. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

pŘÍroDNÍ skvosty  
salzBurska 
terMÍN: 02. 09. 2022–04. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.690 kč

Nejprve společně zavítáme do solných dolů salzWelteN HalleiN. Objevíme skvost-
ný 76 m vysoký vodopád golliNger a navštívíme mlékárny a sýrárny ve městě 
MaisHoFeN, kde si budeme moci zakoupit místní speciality. V srdci překrásné alpské 
přírody budeme objevovat historické město loFer, soutěsky vorDerkaserklaMM 
a seiseNBergklaMM a v neposlední řadě i jeskyni laMpreCHtsHÖHle. Zastavíme 
se v BisCHoFsHoFeNu, kde spatříme stadion se skokanskými můstky. Vydáme se 
také do WerFeNu, kde je k vidění největší ledová jeskyně světa – eisrieseNWelt. 
Zlatým hřebem našeho výletu bude návštěva zážitkového hradu HoHeNWerFeN.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 40 €, pobytovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

až Na stŘeCHu salzBurska! 
terMÍN: 09. 09. 2022–11. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.990 kč

Projedeme přes malebné údolí WaCHau do proslulého lázeňského městečka zell aM 
SEE. Čeká nás prohlídka města a také projížďka lodí po kouzelném jezeře Zeller See. 
Lanovkou vyjedeme na nejkrásnější vyhlídkové místo sCHMitteNHÖHe (1 965 m). 
Podnikneme procházku, kde si budeme moci užívat dech beroucích výhledů na 
30 třítisícových vrcholů. Budeme obdivovat impozantní kriMMler WasserFÄlle, 
jejichž celková výše dosahuje 380 m. Projdeme se úchvatnou soutěskou sigMuND 
tHuN klaMM, kde se divoká voda dere mezi skalami až k umělému jezeru Klamm-
See. Podnikneme výjezd lanovkou do výšky 3 000 m pod vrchol mystického ledov-
ce kitzsteiNHorNu a navštívíme turistickou atrakci vysokohorské vodní elektrárny 
v kapruNu.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 2lůž-
kových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenze, Zell am See – Kaprun Sommercard, 
služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

RAKOUSKO

https://www.travelclubck.cz/rakousko/tyrolsko-svet-ledovcu-a-vodopadu/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/tyrolsko-svet-ledovcu-a-vodopadu/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/prirodni-skvosty-salzburska/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/prirodni-skvosty-salzburska/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/az-na-strechu-salzburska/
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

SLOVENSKO, POLSKO, 
SLOVINSKO

krÁsy sloveNskýCH a polskýCH 
tater  
terMÍN: 10. 06. 2022–12. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 3.990 kč

Nejprve zavítáme do obce těrCHovÁ, která je spojena s místním rodákem Jurajem 
Jánošíkem. Po slavném terchovském zbojníkovi jsou pojmenovány také nejkrásnější rokle 
Malé Fatry – Jánošíkovy diery, kam se dnes vydáme na lehkou turistiku. Ve vysokýCH 
tatrÁCH se vydáme do pieNiNskéHo Np, kde nás čeká plavba po DuNaJCi na pltích. 
Po tomto nevšedním zážitku navštívíme zakopaNe, sMokovCe a štrBské PLESO. 
Dále se vydáme raJeCkou DoliNou, kde se stáčí minerálka Rajec. Navštívíme unikátní 
dřevěný betlém v raJeCkeJ lesNeJ a prohlédneme si malované domy v ČiČMaNeCH.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: plavbu na pltích cca 15 € (doporučujeme rezervaci při sepsání 
smlouvy o zájezdu), vstupy do navštívených objektů cca 15 € a 25 PLN, pobytovou taxu. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 800 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, D

po stopÁCH 1. a 2. světové 
vÁlky Na sloveNsku 
terMÍN: 13. 10. 2022–16. 10. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.990 kč

Přijedeme do obce sviDNÍk, kde se nachází Vojenské muzeum zaměřené na obdo-
bí dějin od roku 1914 do roku 1945 a park bojové techniky. Dále se podíváme do 
kružlové – do Údolí smrti. Dále přijedeme k proslulému DukelskéMu prŮsMyku – 
zde nalezneme Památník československého armádního sboru na Dukle. Zavítáme do 
obce osaDNé, pod místním pravoslavným chrámem se nachází krypta s pozůstat-
ky více jak 1 000 ruských a rakousko-uherských vojáků z 1. světové války. Navštívíme 
několik místních památníků a hřbitovů, konkrétně v obcích veĹkrop, HaBura 
a krÁsNy BroD. V regionu slaNské vrCHy podnikneme túru k 16 zachovalým bun-
krům – tzv. řopíkům. Navštívíme také Dargovský priesmyk a hradní zříceninu Parustan.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 1×snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 40 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, D, E2 

HistoriCké a pŘÍroDNÍ krÁsy 
výCHoDNÍHo sloveNska 
terMÍN: 13. 05. 2022–15. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 3.990 kč

Podnikneme výlet do Np sloveNský rÁJ. Čeká nás prohlídka jedinečné DoBšiNské 
leDové JeskyNě. Pojedeme romantickým údolím přes strateNský kaŇoN, kde 
absolvujeme nenáročnou procházku. Odjedeme k přehradě palCMaNskÁ Maša a 
navštívíme klenot spišský HraD. Zavítáme také do obce žeHra, která je známá díky 
vzácnému kostelu Ducha svatého. Po návštěvě historického centra prešova nás čeká 
místo, kde se po dlouhá století těžil opál. sloveNské opÁlové BÁNě jsou nejstarší 
a nejrozsáhlejší svého druhu na celém světě. Poté odjedeme do košiC a podnikne-
me výlet do zaDielské DoliNy v národním parku sloveNský kras.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 40 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 800 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, H

toulky srDCeM sloviNska 
terMÍN: 20. 05. 2022–22. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 4.990 kč

Naši první zastávkou bude hlavní město Slovinska luBlaŇ, perla architektury nad kte-
rou se tyčí impozantní lublaňský hrad. Navštívíme pobřežní městečko piraN, kterému 
se přezdívá „slovinské Benátky“. Vydáme se k jednomu z největších krasových systé-
mů v Evropě – postoJNé JeskyNi. Jeskyně je považována za jednu z nejkrásnějších 
na světě. Poté přejedeme k nedalekému preDJaMskéMu HraDu, který je postaven 
v převisu ve vysoké skále. Zavítáme do města BleD, kde se projdeme kolem známé-
ho jezera s barokním kostelíkem, ke kterému se lze dostat za poplatek dřevěnou loď-
kou. Nad městem se na skalním ostrohu tyčí majestátní BleDský HraD. Spatříme 
nejznámější vodopád Slovinska – saviCký voDopÁD a podnikneme výlet k přírod-
nímu skvostu Slovinska – soutěsce viNtgar. Kombinace skalisek, divoké řeky a všu-
dypřítomné zeleně zde vytvářejí doslova pohádkovou atmosféru.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 50 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.290 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D

https://www.travelclubck.cz/polsko/krasy-slovenskych-a-polskych-tater/
https://www.travelclubck.cz/polsko/krasy-slovenskych-a-polskych-tater/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/po-stopach-1-a-2-svetove-valky-na-slovensku/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/po-stopach-1-a-2-svetove-valky-na-slovensku/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/historicke-a-prirodni-krasy-vychodniho-slovenska/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/historicke-a-prirodni-krasy-vychodniho-slovenska/
https://www.travelclubck.cz/slovinsko/toulky-srdcem-slovinska/
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sloviNské poBŘežÍ a perly  
istriJskéHo poloostrova  
terMÍN: 22. 06. 2022–26. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 5.990 kč

Podnikneme výlet ke škoCJaNskýM JeskyNÍM, které patří k nejkrásnějším jeskynním 
systémům ve Slovinsku. Součástí jeskynního systému je i nejhlubší podzemní kaňon 
Evropy, 26 vodopádů a spousta jedinečných krasových útvarů. Naši další zastávkou 
ve Slovinsku bude městečko koper, které je nejdůležitějším slovinským přístavem. 
Projdeme se historickým centrem města a budeme mít možnost individuálního volna. 
Koper je dynamické město s osobitým kouzlem a jedinečnou atmosférou. A to i díky blíz-
kosti italských hranic vzdálených pouhých 5 km. Jedná se o jedno z nejstarších měst ve 
Slovinsku, přičemž se může pyšnit zachovalým historickým centrem s významnými pa-
mátkami a paláci s viditelným benátským vlivem. Navštívíme také pobřežní městečko 
piraN, které se pyšní titulem nejpřitažlivější město Slovinska, přezdívá se mu „slovin-
ské Benátky“. Okouzluje starobylým přístavem, stísněnými kamennými uličkami i krás-
nou promenádou podél pobřeží. I zde budeme mít po prohlídce možnost individuálně 
stráveného času. Navštívíme seČoveliJskÁ solNÁ POLE, která jsou nejrozsáhlejšími 
solnými poli široko daleko a kde se sůl těží jíž od středověku. V areálu nalezneme také 
muzeum, které je věnováno výrobě soli. Celá oblast je významná i z hlediska biologic-
ké rozmanitosti, díky čemuž byla v roce 1989 vyhlášena krajinným přírodním parkem, 
který je domovem vzácných živočichů a rostlin. Poté se vydáme do nejoblíbenějšího 
letoviska Istrijského poloostrova – města poreČe. Historické jádro města si zachova-
lo svůj půvabný kolorit. V samotném středu Poreče se také nachází největší turistická 
atrakce, románská Eufraziova bazilika, která byla v roce 1997 zapsána na seznam kul-
turního dědictví uNesCo. podnikneme výlet do perly Istrijského poloostrova – města 
roviNJ. Toto město je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších měst na chor-
vatském pobřeží a disponuje dokonce dvěma přístavy. Bohatá historie se odráží v ro-
mantické architektuře celého města, které si zachovalo svůj starobylý středomořský 
ráz. Rovinj ovládli již ve 14. století Benátčané, kteří je ihned důkladně opevnili a vtiskli 
mu svůj nezaměnitelný ráz. Z opevnění se sice mnoho nedochovalo, ale i jeho skromné 
pozůstatky přispívají k malebnosti města. K oblibě Rovinje přispívá i jeho romantické 
přírodní okolí, jeho bohatá vegetace a především jeho ostrůvky – zdejší souostroví jich 
má 22. Zavítáme také do částečně zatopeného krasového údolí s nádhernou přírodou – 
liMskéHo zÁlivu (zvaný též Limský fjord), nejznámějšího zálivu v celém Chorvatsku. 
Tato přírodní rezervace patří mezi nejkrásnější na celé Istrii, takže rozhodně stojí za ná-
vštěvu. Po obou stranách zálivu se nacházejí strmé stěny skal s výškou 100–150 m. Jsou 
porostlé lesem a macchiou (křovitý porost typický ve Středomoří) a jsou v nich počet-
né jeskyně. Známy jsou i místní nálezy pozůstatků člověka, pocházející z mladší doby 
kamenné. Poté navštívíme městečko vrsar – krásná promenáda a fascinující staré 
město Vrsaru jsou nezaměnitelnými poznávacími znameními tohoto přímořského měs-
ta. I v rámci našeho bohatého programu si najdeme čas k relaxaci a koupání u moře.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 50 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

za poHoDovou turistikou 
Do sloviNska a itÁlie  
terMÍN: 02. 07. 2022–06. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 6.290 kč

Naše první kroky povedou do triglavskéHo NÁroDNÍHo parku. Jde o jediný slo-
vinský národní park a jeden z nejstarších v Evropě, který se pyšní úchvatnou přírodou 
Julských Alp. Možná se nám poštěstí zahlédnout ohroženého kamzíka šplhajícího po 
skalách, chráněného sviště, kozorožce či orla skalního. Lanovkou se dostaneme na pla-
ninu pod vrcholem VOGEL (1 922 m), čeká nás túra s výhledem na BoHiNJské Jezero, 
u kterého budeme následně moci relaxovat. Budeme mít i možnost romantického 
výletu na lodi po jezeře. Jezero je dlouhé 4 100 m a v nejširším místě měří 1 200 m. 
Hluboké je až 45 m. Jezero je průtokové, na jeho začátku do něj vtéká řeka Savica 
a na konci Sava Bohinjka. Napájeno je krasovými prameny, které vyvěrají přímo pod 
jezerem. Zavítáme také k vodopádu saviCa, který patří k největším a nejkrásnějším 
vodopádům, které můžeme ve Slovinsku navštívit. Impozantní výška 78 m, ze které 
se valí voda, nabízí jedinečnou podívanou. Vydáme se do kaMNiCko-saviNJskýCH 
alp, které jsou charakteristické množstvím dolin a tradičními dřevěnými salašemi. 
Tento nejvýchodnější výběžek celých Alp skrývá několik opravdu nádherných zá-
koutí. Největším lákadlem Kamnických Alp je velika plaNiNa (1 800 m), na kterou 
nás vyveze lanovka. V místních salaších budeme moci ochutnat místní kyselé mléko 
a sýry. Budeme objevovat kouzlo BleDu, ikonického jezera s ostrůvkem uprostřed, 
nad kterým se majestátně tyčí Bledský hrad. Bledské jezero nabízí příjemné koupání 
ve vodě o teplotě 26 °C kvůli termálním pramenům v jeho severozápadní části. Díky 
tomu patří Bledské jezero k těm nejteplejším v Alpách. Jezero Bled je tektonického 
původu a vzniklo na konci poslední doby ledové, kdy roztál Bohinjský ledovec. Další 
den se vypravíme do Itálie. Nad italským rekreačním střediskem tarvisio se nachá-
zí kouzelné poutní místo Monte Santo di Lussari. Už od 16. století zde na 1 789 m 
vysoké hoře stával klášter a dnes se na hoře nachází pitoreskní vesnička. Svou po-
zornost si zaslouží také výhledy na okolní horské masivy. Na horu pohodlně vyjede-
me pomocí lanovky a budeme mít možnost odtud podniknout túru na okolní vrchy. 
Navštívíme krásná italská jezera lagHi Di FusiNe – jezera s ledovcovým původem 
a nádhernou barvou vody. Tak moc obdivovaná a přesto stále ještě většině českých 
návštěvníků Itálie neznámá. Jde o dvě křišťálová jezera střežená Julskými Alpami na 
pomezí italských hranic s Rakouskem a Slovinskem. Impozantní skalní stěna hory 
Mangart, která svírá obě jezera – Lago superiore (horní) a Lago inferiore (spodní) – 
ve svém náručí a zrcadlí se na jejich hladině, dotváří unikátní charakter tohoto mís-
ta. Budeme objevovat malebnou krajinu horského městečka kraNJska gora. Toto 
nejznámější slovinské turistické středisko je zasazené v nádherné přírodě na úpatí 
Julských Alp v údolí kolem ústí říčky Pišnice do Sávy. Čeká nás také úchvatný vodo-
pád periČNik – jeden z nejvyšších vodopádů ve Slovinsku. Raritou tohoto přírodní-
ho úkazu je možnost projít se přímo pod proudem padající vody.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 60 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 1.790 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1, B, D, E2

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

SLOVINSKO, ITÁLIE, 
CHORVATSKO

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/slovinske-pobrezi-a-perla-istrie-rovinj/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/slovinske-pobrezi-a-perla-istrie-rovinj/
https://www.travelclubck.cz/slovinsko/za-pohodou-do-julskych-alp/
https://www.travelclubck.cz/slovinsko/za-pohodou-do-julskych-alp/
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŠPANĚLSKO, ŠVÝCARSKO

pŘitažlivÁ kaNtÁBrie a NezkrotNé 
BaskiCko 
terMÍN: 10. 06. 2022–17. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 13.990 kč

Po cestě do Španělska se zastavíme na prohlídku hlavního města Burgunska – DiJoN. 
Dijon proslul výrobou hořčice a perníkem, jeho centrum vyniká nádhernou architek-
turou. Dále se vydáme na cestu do svěží kantábrijské krajiny. Nejprve zavítáme do 
hlavního města Kantábrie – saNtaNDer, kde v létě lenošili členové královských rodin. 
Město se rozkládá u Biskajského zálivu. Vydáme se do světoznámé jeskyně altaMira. 
Jeskyně obsahuje nejkrásnější jeskynní malby z období mladého paleolitu. Byla obý-
vána asi před 35 000 až 13 000 lety. Navštívíme rybářskou vesnici CoMillas s rozmar-
nou Gaudího stavbou Capricho z roku 1880. V jihozápadním koutě regionu se tyčí 
majestátní pohoří piCos De europa dosahující výšek přes 2 500 m. Tyto rozeklané, 
vápencové vrcholy sloužívaly pro mořeplavce vracející se domů. Dnes jejich unikát-
ní a nádherná krajina láká především vyznavače outdoorových aktivit. I my se na tato 
místa vypravíme a podnikneme 12 km dlouhou túru touto vskutku podmanivou kra-
jinou vedoucí soutěskou řeky Ebro. Zavítáme také do hrdého Baskicka, kraje, který 
se od těch ostatních ve Španělsku značně liší. Nejprve se vypravíme do provincie La 
Rioja, abychom navštívili jeden z nejkrásnějších vodopádů celé západní Evropy, a to 
222 m vysoký vodopád na řece NerviÓN. Následně zavítáme do proslulých vinař-
ství v okolí městeček Haro či elCiego, která se trumfují nejen v kvalitě svých vín, 
ale i architektonicky. Společně navštívíme také nejstarší a nejslavnější španělské vi-
nařství MarQués Del risCal. Od samého počátku (r. 1858) je vinařství považová-
no za naprostou špičku ve španělském vinařském světě. Navštívíme BilBao, město 
mnoha tváří – historické, průmyslové, město kvalitní moderní architektury. Projdeme 
jeho nejvýznamnější místa a budeme mít možnost návštěvy slavného postmoderní-
ho Guggenheimova muzea. Následně se vydáme do města guerNiCa. Toto město 
sice proslavila španělská občanská válka, potažmo stejnojmenný Picassův obraz. Den 
završíme návštěvou saN seBastiaNu. Užijeme si jeho živou atmosféru, překrásnou 
pláž La Concha, ale hlavně si pochutnáme na baskických pintxos a víně txakoli v těch 
nejlepších pintxos barech. Vyjedeme stoletou zubačkou na vrchol Baskicka, mýtickou 
baskickou horu la rHuNe, odkud se nám v případě dobré viditelnosti otevře fantas-
tický výhled, jak na Atlantické pobřeží Francie, tak i na vrcholky Pyrenejí. Zastavíme 
se také v rybářské vesničce st-JeaN-De-luz s nejvýznamnějším baskickým kostelem 
Église St-Jean-Baptiste, který se stal dějištěm okázalé svatby Ludvíka Xiv. Závěr dne 
strávíme v malebném baskickém městě BayoNNe, kde si prohlédneme velkolepou 
katedrálu i místní tržnici. Na okraji města toulouse budeme mít možnost navštívit 
Muzeum letadel a letectví – Aéroscopia, které leží v blízkosti montážní haly letounů 
A380 a přiblíží nám vznik a vývoj letectví těchto legendárních letadel. Metrem se pře-
pravíme do centra města a společně se seznámíme s největší románskou bazilikou de 
St-Sernin, honosnou budovou radnice a nábřežím řeky Garonne s mostem Pont Neuf.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 6× ubytování v hotelích ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 6× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 100 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3.990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E

alpské prŮsMyky a legeNDÁrNÍ 
MatterHorN   
terMÍN: 01. 07. 2022–06. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 12.490 kč

Cestou se krátce zastavíme u jedinečného jezera MoNDsee a prohlédneme si areál 
Křišťálových světů Swarovski ve městečku WatteNs. Projdeme kouzelným podzem-
ním světem plným blyštivé nádhery až ke známému obru s křišťálovýma očima chrlí-
címu vodu. Z městečka isCHgl se dostaneme soustavou pěti lanovek do švýcarského 
saMNauN. Zde budeme mít možnost nakoupit v jediné bezcelní švýcarské zóně. 
Následně budeme pokračovat do rodiště zimního turismu – do svatéHo MoŘiCe, 
který leží vysoko v Engadinském údolí. Po procházce kolem nádherného Mořického 
jezera nastoupíme do známého červeného vlaku BerNiNa eXpress. Budeme míjet 
několik ledovců a také známé lyžařské středisko Diavolezza, vyjedeme do nejvyššího 
bodu berninské dráhy k tyrkysovému jezeru Lago Bianco a přejedeme přes unikát-
ní kruhový viadukt Brusio. Ve městě tiraNo spatříme vzácnou baziliku Madonna di 
Tirano. Kolem jednoho z nejhlubších a nejkrásnějších jezer světa lago Di CoMo se 
dostaneme do švýcarského kantonu Ticino. Ve městečku MeliDe navštívíme zábav-
ní park sWissMiNiatur – jednu z nejnavštěvovanějších atrakcí jihu Švýcarska, kde 
spatříme více jak 120 modelů hradů, zámků, kostelů, katedrál a dalších švýcarských 
pamětihodností vymodelovaných v měřítku 1 : 25. Následně přejedeme do města kvě-
tin lugaNo – během prohlídky spatříme katedrálu svatého Vavřince, mnoho rene-
sančních, barokních i klasicistních paláců a projdeme se po promenádě kolem břehů 
Luganského jezera. Kolem jezera Lago Maggiore a přes majestátní horský průsmyk 
siMploNpass (2 005 m) se dostaneme zpět do hor do nádherného údolí Saas Tal. 
Dojedme do městečka tÄsCH, ze kterého se svezeme místním vlakem do nejbohat-
šího švýcarského střediska zerMatt. Prohlédneme si centrum Zermattu a následně 
budeme mít možnost vyjet soustavou lanovek na Klein MatterHorN do nejvýše po-
ložené stanice v celé Evropě ve výšce 3 883 m. Možný je i výjezd pověstnou ozubnico-
vou železnicí na vrchol hory gorNergrat, turistika alpskou krajinou mezi horskými 
štíty nebo procházka soutěskou Gornerschlucht. Autobusem vyjedeme až na korunu 
obrovské přehradní hráze MattMark ve výšce 2 197 m, kde podnikneme procházku 
kolem přehradní nádrže s výhledy na okolní štíty třítisícových hor. Následně se vyve-
zeme lanovkou na HoCHsaas až do výšky téměř 3 200 m s výhledem na 18 čtyřti-
sícových vrcholů. Poté se vydáme na cestu přes známý průsmyk Furkapass, který 
patří k nejkrásnějším ze všech 16 švýcarských průsmyků. Ve vesničce gletsCH se nám 
naskytnou překrásné výhledy na Rhonský ledovec a navštívíme ledovcovou jeskyni 
eisgrotte se 100 m dlouhým ledovým tunelem. Se Švýcarskem se rozloučíme pro-
hlídkou největšího města centrální části Švýcarska luzerNu. Během podvečerní pro-
hlídky projdeme ulicemi Starého města a uvidíme symbol Luzernu – slavný Kapličkový 
most, místní radnici, mohutné hradby s devíti věžemi nebo moderní kulturní centrum.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 4× ubytování v hotelích ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 4× polopenzi, služby průvodce, lanovky z Ischgl do Samnau, 
v Saas Grund, v Saas Almagell, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 250 CH a 30 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E3

https://www.travelclubck.cz/francie/pritazliva-kantabrie-a-nezkrotne-baskicko-mozaiky-kontrastu/
https://www.travelclubck.cz/francie/pritazliva-kantabrie-a-nezkrotne-baskicko-mozaiky-kontrastu/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/alpske-prusmyky-a-legendarni-matterhorn/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/alpske-prusmyky-a-legendarni-matterhorn/
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putovÁNÍ švýCarskeM až poD MoNt 
BlaNC  
terMÍN: 16. 08. 2022–21. 08. 2022 
CeNa zÁJezDu: 9.490 kč

Po cestě se zastavíme v gruyÈres, zde společně navštívíme ukázkovou 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 ozubnicovou železnicí dostaneme na 
vrchol roCHers De Naye (2 045 m). Naskytne se nám zde panoramatický rozhled na 
švýcarské a francouzské Alpy a především rozlehlé žeNevské Jezero na hranicích 
s Francií. Podíváme se do Svištího ráje, kde uslyšíme pískot 14 různých druhů svišťů. 
Po pobytu na vrcholku sjedeme zpět ozubnicovou železnicí do MoNtreauX a vydá-
me se kolem břehu jezera na prohlídku tohoto malebného města a jeho dvou domi-
nant – secesní tržnice a sochy Freddie Mercuryho hledícího na jezero. Procházku kolem 
Ženevského jezera zakončíme u pověstného vodního hradu CHÂteau De CHilloN, 
jednoho z nejzachovalejších středověkých evropských hradů vůbec. Vydáme se do 
švýcarského LES DiaBlerets a průsmyku 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 restaurace navržené známým architektem Mariem Bottou, se 
nám naskytne kruhový rozhled na nejznámější hory celého Švýcarska – Matterhorn, 
Jungfrau i Mont Blanc. Čeká nás výlet do věhlasného 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 tunely a ko-
mory přímo na vyhlídce. Vyjedeme moderní lanovkou do střediska grÜtsCHalp, 
následně budeme vláčkem pokračovat do MÜrreNu, který je nepřístupný pro au-
tomobilovou dopravu, takže tato železnice je pro toto turistické středisko obzvláš-
tě důležitá. Odtud máme možnost náročnější túry nebo výjezdu lanovkou na vrchol 
Birg (2 684 m), kde se od roku 2016 nachází atrakce Thrill Walk – visutý chodník obe-
pínající mohutnou skálu. Dále budeme pokračovat až na vrchol sCHiltHorN do výš-
ky 2 970 m, který je proslavený svou otáčivou restaurací a také bondovkou „V tajné 
službě Jejího veličenstva“ odehrávající se právě v okolí stanice Piz Gloria. Přijedeme 
do střediska griNDelWalD. Čeká nás výjezd lanovkou do výšky 2 220 m na vrchol 
MÄNNliCHeN, odkud se vydáme na nezapomenutelnou procházku ledovcovým krá-
lovstvím s fantastickými výhledy na čtyřtisícovky Eiger, Mänch a Jungfrau a dorazíme 
až do vysokohorského průsmyku kleiNe sCHeiDegg ve výšce 2 061 m. Zájemci bu-
dou moci pokračovat úzkorozchodnou ozubenou dráhou a vyjet až na nejvýše polo-
žené nádraží v celé Evropě na JuNgFrauJoCHu ve výšce 3 454 m, kde z tzv. střechy 
Evropy přezdívané „Top of Europe“ uvidíme nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher 
jako na dlani. Aletschský ledovec je nejdelším a nejobjemnějším alpským ledovcem.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3× ubytování v hotelích ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, 3× večeře – 1.990 Kč, vstupy do navštívených 
objektů cca 200 CH. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 2.490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E

Na skok za švýCarskýMi NeJ  
– luzerN, pilatus a MatterHorN 
terMÍN: 15. 09. 2022–18. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 4.990 kč

Čeká nás prohlídka luCerNu. Podnikneme lodní výlet po jezeře Vierwaldstättersee 
a uvidíme také slavný Kapličkový most. Vyjedeme nejstrmější zubačkou na světě na 
horu pilatus (2 128 m). Vydáme se do městečka tÄsCH, ze kterého se svezeme míst-
ním vlakem do střediska zerMatt. Společně si prohlédneme centrum města a budeme 
mít možnost vyjet soustavou lanovek na Klein MatterHorN, možný je i výjezd ozub-
nicovou železnicí na vrchol hory gorNergrat a turistika alpskou krajinou mezi hor-
skými štíty. Po cestě zpět domů se zastavíme v Lichtenštejnském knížectví ve vaDuzu.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1× ubytování v hotelích ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 250 CH. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 790 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, D, E

eXkurze Do ČerNoBylu, kyJev 
a lvov 
terMÍN: 27. 10. 2022–30. 10. 2022 
CeNa zÁJezDu: 8.990 kč

Vydáme se do ČerNoBylu, který neslavně proslul jadernou katastrofou v roce 1986. 
Během exkurze navštívíme ta nejzajímavější místa černobylské zóny. Všudypřítomná 
komunistická propaganda, typická architektura a cestování UAZem, nebo Ladou, nás 
dokonale vtáhnou zpátky do minulosti. Navštívíme všechna důležitá místa v městě 
duchů Pripjati, jaderné elektrárny v Černobylu, radar Duga a mnohá další místa uza-
vřené Černobylské zóny. Záření a jeho intenzita v celé zóně nejsou životu ani zdra-
ví nebezpečné. Dále nás čeká prohlídka města, jehož zlaté chrámy a kláštery se tyčí 
nad mohutným Dněprem – města kyJev a podnikneme prohlídku zapomenuté per-
ly západní Ukrajiny – města LVOV.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, exkurze v Černobylské zoně, 2× uby-
tování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvod-
ce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 700 UAH. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B1, D

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

ŠVÝCARSKO, UKRAJINA

https://www.travelclubck.cz/svycarsko/putovani-svycarskem-az-pod-mont-blanc/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/putovani-svycarskem-az-pod-mont-blanc/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/na-skok-za-svycarskymi-nej-luzern-pilatus-a-matterhorn/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/na-skok-za-svycarskymi-nej-luzern-pilatus-a-matterhorn/
https://www.travelclubck.cz/ukrajina/exkurze-do-cernobylu-kyjev-a-lvov/
https://www.travelclubck.cz/ukrajina/exkurze-do-cernobylu-kyjev-a-lvov/
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

VELKÁ BRITÁNIE, 
JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

taJuplNé skotsko – FasCiNuJÍCÍ 
rozMaNitost 
terMÍN: 15. 07. 2022–26. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 19.990 kč

Nejprve se budeme věnovat prohlídce aMsterDaMu. V rámci časových možnos-
tí se projedeme lodí po grachtech. Cestou do Skotska poznáme římský HaDriÁNŮv 
val a jeho vojenskou pevnost Chesters Roman Fort. Navštívíme středověké opatství 
JeDBurgH aBBey. Prohlédneme si Abbotsford house, sídlo, kde žil a tvořil Sir Walter 
Scott. Zastavíme se v Melrose aBBey, v jednom z nejkrásnějších skotských opatství. 
Při prohlídce eDiNBurgHu navštívíme královský hrad a edinburský Manhattan, pro-
hlédneme si Grassmarket a dojdeme až k symbolu města – Greyfriars Bobby. Uvudíme 
katedrálu sv. Jiljí, prohlédneme si nejen historické stavby, ale také ultramoderní stavbu 
skotského parlamentu. Dále nás zláká severní Skotsko – oblast HigHlaNDs. Navštívíme 
Blair Castle, dále pak Fort George, který nabízí výhled na záliv Moray Firth s možnos-
tí pozorování delfínů skákavých. Neopomeneme ani na legendární jezero loCH Ness, 
na jehož západním břehu stojí zřícenina hradu urQuHart Castle. Kolem masivu Pěti 
sester z Kintailu se dostaneme až k romantické tvrzi eileaN DoNaN Castle na jezeře 
Loch Duich. Podnikneme okružní jízdu ostrovem skye. Prohlédneme si panství klanu 
McLeod, hrad a zahrady DuNvegaN, který stojí nad fjordovým jezerem. Následně se vy-
pravíme na motorových lodičkách ke kolonii volně žijících tuleňů. Navštívíme Museum 
of Island Life, útesy Kilt Rock či vodopády Lealt Falls. V případě příznivého počasí pod-
nikneme lehký pěší výstup k Old Man of Storr. Poznávání zakončíme v hlavním měs-
tě ostrova portree. Panoramatickou cestou do údolí Glenfinnan budeme sledovat 
parní vlak The Jacobite Railway (známý z filmů Harry Potter) projíždějící až k sousta-
vě osmi zdymadel Neptune’s Staircase, odkud také spatříme Ben Nevis, nejvyšší horu 
Británie. Přes Fort William budeme pokračovat kolem Kinlochlevenských vodopádů 
do gleNCoe až k malebné vesničce LUSS, která leží na březích jezera loCH loMoND. 
Taje výroby skotské whisky odhalíme v palírně The Glenturret Distillery. Navštívíme ma-
lebné středověké městečko st. aNDreWs, kde budeme moci ochutnat rybí speciality. 
Nezapomeneme na rybářský přístav ve vesnici Crail, odkud se v případě příznivé-
ho počasí vydáme na pěší procházku podél Severního moře do městečka Anstruther. 
Projdeme se k bitevnímu poli Bannockburn a poté se vydáme k městu Falkirk, kde na-
vštívíme bájná vodní zvířata The Kelpies. Na vlastní kůži si vyzkoušíme supermoderní 
technický unikát, lodní výtah tHe Falkirk WHeel. V MoFFat Hills podnikneme pro-
cházku k jedněm z nejvyšších vodopádů ve Velké Británii, zájemci mohou pokračovat 
v procházce až k jezeru loCH skeeN. Se Skotskem se rozloučíme v gretNa greeN, 
kde se ročně uskuteční více než 4 000 skotských svateb. Prohlédneme si středověké 
centrum města york, navštívíme unikátní muzeum Yorvik Viking Centre. Odtud pře-
jedeme do CaMBriDge, významného univerzitního města. V loNDýNě si pěší pro-
cházkou prohlédneme jeho nejvýznamnější pamětihodnosti.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, trajekt Ijmuiden–Newcastle ve 4lůžko-
vých kajutách, trajekt Armadale–Mallaig, trajekt Dover–Calais, 8× ubytování (dle pro-
gramu), 8× snídani, 4× večeři v soukromí, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů 160 GBP a 20 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 3.990 Kč (není možné v hostelu), cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, C, D, E1

koNCeNtraČNÍ tÁBor 
MautHauseN a HistoriCký liNC 
terMÍN: 03. 09. 2 022 
CeNa zÁJezDu: 1.190 kč

Navštívíme koncentrační tábor 
MautHauseN, který patřil patřil 
k největším pracovním táborům. Při 
prohlídce se dozvíme, jak tábor vznikl 
a jak fungoval. Odpoledne navštívíme 
liNC – třetí největší město v Rakousku, 
které leží na březích evropského ve-
letoku Dunaje a může se pochlubit 
množstvím velkolepých památek.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, vstup do památníku koncentračního 
tábora, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 40 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

zaHraDy DolNÍHo rakouska 
a zÁMek roseNBurg 
terMÍN: 03. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 690 kč

První zastávkou na naší cestě po 
Dolním Rakousku bude monumen-
tálně působící renesanční zámek 
roseNBurg, který si prohlédne-
me. Poté nás čeká zlatý hřeb dnešní-
ho dne – největší květinová výstava 
v Evropě v tullNu.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. au-
tobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 35 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

kouzelNÁ Hora seMMeriNg 
a poutNÍ MÍsto Mariazell 
terMÍN: 09. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 990 kč

Pojedeme k nejproslulejšímu pout-
nímu místu ve střední Evropě  – 
Mariazell, poté se vydáme na 
cestu do „Kouzelné hory“ seMMeriNg 
a budeme mít možnost podniknout 
výjezd kabinkovou lanovkou na raX.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim.  
autobusem, služby průvodce, pojiš-
tění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 40 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

aDreNaliN Na DaCHsteiNu 
terMÍN: 13. 08. 2022 
CeNa zÁJezDu: 1.290 kč

Ocitneme se mezi vrcholky alpských 
velikánů masivu Dachstein a  za-
žijeme několik jedinečných atrak-
cí – Nebeskou stezku, Visutý most či 
Ledový palác. Navíc nás čeká atrak-
tivní výhled na mnohé přírodní krásy.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. 
autobusem, služby průvodce, pojiš-
tění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 50 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

https://www.travelclubck.cz/velka-britanie/tajuplne-skotsko-fascinujici-rozmanitost/
https://www.travelclubck.cz/velka-britanie/tajuplne-skotsko-fascinujici-rozmanitost/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/koncentracni-tabor-mauthausen-a-historicky-linc/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/koncentracni-tabor-mauthausen-a-historicky-linc/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/zahrady-dolniho-rakouska-a-zamek-rosenburg/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/zahrady-dolniho-rakouska-a-zamek-rosenburg/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/kouzelna-hora-semmering-a-blizke-okoli/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/kouzelna-hora-semmering-a-blizke-okoli/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/adrenalin-na-dachsteinu/
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MeDvěDÍ soutěska 
terMÍN: 14. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 950 kč

Podnikneme turistický výšlap skalna-
tým kaňonem, kterému se přezdívá 
MeDvěDÍ soutěska, po žebřících 
okolo tůní a  úchvatných vodopá-
dů, padajících s divokým hukotem 
střemhlav dolů skrze soutěsku, a to 
až k jezeru teiCHalMsee. Z Mixnitzu 
ke Guter Hirte překonáme výškový 
rozdíl přes 700 m, dále na vrchol Hochlantsch až 1 270 m. Před absolvováním cesty 
zvažte své fyzické možnosti!

 
CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 4 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

zÁMek laXeNBurg a slavNosti rŮžÍ 
v BaDeNu 
terMÍN: 04. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 690 kč

Naší první zastávkou bude letní sídlo 
rodu Habsburků, zámek laXeNBurg, 
který býval jarním a letním sídlem cí-
sařské rodiny. Odpoledne se vypra-
víme do lázeňského města BaDeN, 
které se stává právě v červnu hlav-
ním městem růží. Milovníci růží zde 
mohou objevovat na ploše 75 000 m2 
více než 700 odrůd růží, jde o největ-
ší rakouské rozárium.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 30 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

perly DolNÍHo rakouska 
s plavBou po DuNaJi 
terMÍN: 21. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 890 kč

Navštívíme proslulý benediktinský 
klášter v Melku, absolvujeme ne-
zapomenutelnou plavbu po prou-
du Dunaje údolím pohádkovým 
WaCHau. Během ní uvidíme nesčet-
né vinice, WeißeNkirCHeN – kostel 
sv. Michaela, DÜrNsteiN, a hradní zří-
ceninu Kuenringerburg, ve které byl 
vězněný Richard Lví srdce. Doplujeme 
až do kouzelného historického městečka kreMs aN Der DoNau.

 
CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 40 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

soutěska WasserloCHklaMM 
a DeCHBerouCÍ HoCHkar 
terMÍN: 18. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 1.150 kč

Naším prvním cílem bude majestát-
ný vrchol HoCHkar, kam se dosta-
neme čtyř sedačkovou lanovkou. 
Poté nahoře půjdeme novou pano-
ramatickou stezkou Hochkar 360° 
Skytour. Posléze nás čeká jedna z nej-
krásnějších soutěsek v Rakousku – 
WasserloCHklaMM.

 
 
CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 30 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

putovÁNÍ štýrskeM až Na Horu 
zÁžitkŮ erzBerg 
terMÍN: 07. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 1.150 kč

Zažijeme jedinečnou atrakci ve slav-
ném povrchovém dole na železnou 
rudu erzBerg – hornickým vláčkem 
zavítáme do podzemních útrob dolu, 
necháme se odvést na korbě obrov-
ského nákladního auta Haul a dozvíme 
se mnohé o fascinující práci horníků. 
Poté nás čeká procházka kolem sma-
ragdového jezera leopolDsteiNersee.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 40 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

poDveČerNÍ koupÁNÍ v laa 
terMÍN: 19. 03. 2022 
CeNa zÁJezDu: 299 kč

Čtyřhodinové koupání v  moder-
ních rakouských termálech v Laa an 
der Thaya, které disponují teplotou 
vody 32–36 °C, optickými a akustic-
kými efekty, klidovými bazény, vod-
ními tryskami, tobogánem, bazénem 
s vyhřívanou slanou vodou.

 
CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, technický doprovod, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné cca 20 €/4 hod., děti do 14 let 16 €/4hod., cestov-
ní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A

sCHNeeBerg a JÁNskÁ soutěska 
terMÍN: 28. 05. 2022
CeNa zÁJezDu: 790 kč

Zamíříme do puCHBergu, odkud 
podnikneme výjezd ozubnicovou 
železnicí na nejvyšší horou Dolních 
Rakous sCHNeeBerg. Nedaleko této 
nejvýchodnější alpské dvoutisícov-
ky, vytvořila krajina mezi vápencový-
mi útesy hor Eichberg a Dürrenberg 
romantickou JÁNskou soutěsku, 
kde náš výlet zakončíme.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 40 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

Do vÍDNě za výHoDNýMi NÁkupy 
terMÍN: 17. 11. 2022 
CeNa zÁJezDu: 369 kč

Nejprve navštívíme známé nákupní 
centrum G3 s oblíbeným obchodem 
priMark, kde strávíme cca 3–4 hodi-
ny. Poté se přesuneme na prohlídku 
centra města vÍDNě. Čeká nás domi-
nanta Vídně Stephansdom – katedrála 
sv. Štěpána, oficiální sídlo habsburské 
monarchie Hofburg, shlédneme bu-
dovu Parlamentu, chrám sv. Karla a Novou radnici a mnohé další.

 
 
 
CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 30 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

https://www.travelclubck.cz/rakousko/medvedi-souteska/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/zamek-laxenburg-a-slavnosti-ruzi-v-badenu/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/zamek-laxenburg-a-slavnosti-ruzi-v-badenu/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/perly-dolniho-rakouska-s-plavbou/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/perly-dolniho-rakouska-s-plavbou/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/souteska-wasserlochklamm-a-dech-berouci-hochkar/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/souteska-wasserlochklamm-a-dech-berouci-hochkar/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/putovani-styrskem-s-navstevou-poutniho-mista-mariazell/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/putovani-styrskem-s-navstevou-poutniho-mista-mariazell/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/podvecerni-koupani-v-laa/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/schneeberg-a-janska-souteska/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/do-vidne-za-vyhodnymi-nakupy/
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RUBRIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PODRUBRIKA

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

orlÍk, zvÍkov a tÁBor – výlet 
Do poHÁDky
terMÍN: 21. 05. 2022 
CeNa zÁJezDu: 690 kč

Na skalním ostrohu přímo nad vod-
ní hladinou Orlické přehrady se tyčí 
zámek orlÍk. Po prohlídce zámku se 
vydáme na neméně zajímavý hrad 
zvÍkov. Po prohlídce Zvíkova na-
vštívíme klenot jižních Čech – město 
tÁBor, ležící na břehu vodní nádr-
že Jordán.

 
 
CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

za roMaNtikou Do ČeskéHo 
kruMlova, Na zÁMek HluBokÁ  
a Do reNesaNČNÍ telČe
terMÍN: 11. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 790 kč

Zamíříme do ČeskéHo kruM lova, 
města s jedinečnou magickou atmo-
sférou. Po prohlídce zámku/hradu 
budeme mít možnost projít si cent-
rum města. Poté navštívíme zámek 
HluBokÁ, který je ideálním výletním 
cílem pro nenapravitelné romantiky. 
Na cestě zpět se zastavíme v telČi.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

DeN v NÁroDNÍM parku 
BerCHtesgaDeN  
terMÍN: 30. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 1.190 kč

Nejprve navštívíme Solné doly salz-
BergWerk. Projedeme se vláčkem, 
sklouzneme na skluzavkách a po-
plujeme po podzemním jezeře. Poté 
zamíříme do jedinečné soutěsky 
alMBaCHklaMM, plné úzkých roklí. 
Cesta nás vede podél Almbachu kolem 
četných vodopádů a skalních útvarů.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 30 €, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

praHa s plavBou po vltavě 
a NÁvštěvou kutNé Hory
terMÍN: 18. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 990 kč 
(dítě do 12 let – 850 kč)

Čeká nás prohlídka praHy od Hradčan 
až po Václavské náměstí. Absolvujeme 
plavbu po Vltavě, kdy budeme vidět 
řadu pražských památek přímo z hla-
diny řeky. Po cestě zpět se zastavíme 
na prohlídku unikátního díla gotické 
architektury – chrámu svaté Barbory 
v kutNé HoŘe.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, plavbu po Vltavě, služby průvodce, 
pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

MarleNka, raDegast,  
autoMoBilka HyuNDai a zÁMek 
FrýDek MÍstek
terMÍN: 23. 08. 2022  
CeNa zÁJezDu: 790 kč

Nahlédneme do tajů výroby medových 
dortů MarleNka, čeká nás exkurze 
v jedné z nejmodernějších automobi-
lek v Evropě – HyuNDai NošoviCe 
a zavítáme do pivovaru raDegast 
NošoviCe. Na závěr našeho výletu 
navštívíme zámek FrýDek-MÍstek.  

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK. 
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B1 

DukovaNy, DalešiCe 
a JaroMěŘiCe NaD rokytNou
terMÍN: 26. 03. 2022, 
06. 08. 2022 
CeNa zÁJezDu: 390 kč

Společně zavítáme do druhé největ-
ší jaderné elektrárny – elektrÁrNy 
DukovaNy. Navštívíme zámky Du-
kovaNy a JaroMěŘiCe NaD ro-
kytNou. Náš výlet zakončíme 
v DalešiCÍCH. V jarním termínu zájez-
du se vydáme do slavného Dalešického 
pivovaru, v letním termínu zájezdu absolvujeme plavbu po Dalešické přehradě.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí

putovÁNÍ poHÁDkovýM 
poDkrkoNošÍM
terMÍN: 04. 06. 2022 
CeNa zÁJezDu: 850 kč

Nejprve zavítáme do lázeňského měs-
tečka lÁzNě BěleHraD, dále bude-
me pokračovat na pověstmi opředený 
hrad peCka a zavítáme k pohádkové 
přehradě LES krÁlovstvÍ. Následně 
zamíříme do JaroMěŘe, kde na-
vštívíme rozsáhlé pevnostní město 
JoseFov.

 
CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 300 Kč, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Letovice, Svitavy, Hradec Králové

kŘivoklÁt, karlšteJN a velkÁ 
aMerika 
terMÍN: 28. 05. 2022, 17. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 690 kč

Navštívíme hrad kŘivoklÁt, poté 
přejedeme na gotický skvost hrad 
karlšteJN, který nechal v roce 1348 
vystavět Karel IV., aby zde uchoval 
korunovační klenoty. Před odjezdem 
zpět se zastavíme na vyhlídce nad vá-
pencovým lomem velkÁ aMerika.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/do-pohadky-na-orlik-zvikov-do-tabora/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/do-pohadky-na-orlik-zvikov-do-tabora/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/za-romantikou-do-ceskeho-krumlova-na-zamek-hluboka-a-do-renesancni-telce/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/za-romantikou-do-ceskeho-krumlova-na-zamek-hluboka-a-do-renesancni-telce/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/za-romantikou-do-ceskeho-krumlova-na-zamek-hluboka-a-do-renesancni-telce/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/den-v-narodnim-parku-berchtesgaden/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/den-v-narodnim-parku-berchtesgaden/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/pusobiva-praha-s-plavbou-po-vltave-a-navstevou-kutne-hory/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/pusobiva-praha-s-plavbou-po-vltave-a-navstevou-kutne-hory/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/netradicni-zazitkova-exkurze-marlenka-radegast-hyundai-i-frydek-mistek/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/netradicni-zazitkova-exkurze-marlenka-radegast-hyundai-i-frydek-mistek/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/netradicni-zazitkova-exkurze-marlenka-radegast-hyundai-i-frydek-mistek/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/elektrarna-dukovany-pivovar-dalesice-a-mesto-trebic/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/elektrarna-dukovany-pivovar-dalesice-a-mesto-trebic/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/putovani-pohadkovym-podkrkonosim/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/putovani-pohadkovym-podkrkonosim/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/krivoklat-karlstejn-a-velka-amerika/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/krivoklat-karlstejn-a-velka-amerika/
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ›› JeDNoDeNNÍ zÁJezDy

Bratislava, Město tisÍCe požitkŮ 
s plavBou po DuNaJi 
terMÍN: 30. 04. 2022 
CeNa zÁJezDu: 990 kč

Prohlídku po historii slovenské met-
ropole začneme úchvatnou plavbou 
(cca 90 minut) po Dunaji až k hradu 
DevÍN. Po individuální prohlídce hra-
du odjedeme na prohlídku historické-
ho centra hlavního města Slovenska 
– Bratislavy.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. au-
tobusem, plavbu lodí Bratislava–Děvín, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné do navštívených objektů – cca 30 €, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, H 

terMÁlNÍ lÁzNě  
MosoNMagyarÓvÁr  
terMÍN: 28. 10. 2022 
CeNa zÁJezDu: 590 kč

Podnikneme návštěvu léčebných lázní 
MosoNMagyarÓvÁr, kde budeme 
po celý den relaxovat. Místní termální 
pramen má osvědčení léčivé vody a 
patří ve kvalifikačním žebříčku mezi 
5 nejúčinnějších léčivých vod Evropy. 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. au-
tobusem, technický doprovod, po-
jištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: celodenní vstup do lázní cca 12 €,cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, H 

Český těšÍN –  
pŘeDvÁNoČNÍ NÁkupy 
terMÍN: 17. 11. 2022 
CeNa zÁJezDu: 590 kč

Návrat k osvědčené klasice. Využijte 
možností výhodných nákupů 
v Polském Těšíně. Suroviny na vá-
noční cukroví, dárky od Ježíška, 
kočárky, to vše na jednom tržišti. 
A v samostatných obchodech na-
lezneme například i něco pro kutily. 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B1

ČaCHtiCký HraD, treNČÍN 
a HaluziCkÁ tiesŇava 
terMÍN: 28. 09. 2022 
CeNa zÁJezDu: 450 kč

Nejprve zavítáme do treNČÍNa, kde si 
prohlédneme centrum města a vystou-
páme na Trenčínský hrad. Následně za-
vítáme do přírodního skvostu zvaného 
HaluziCkÁ tiesŇava. Náš výlet za-
končíme na zřícenině legendárního 
hradu – ČaCHtiCe.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné do navštívených objektů – cca 20 €, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, H

BalatoN – MaĎarské MoŘe 
terMÍN: 09. 07. 2022  
CeNa zÁJezDu: 790 kč

Budeme relaxovat u největší-
ho středoevropského jezera, kte-
rému se přezdívá maďarské moře 
a které láká každoročně tisíce ná-
vštěvníků z celé Evropy. Zájemci 
mohou fakultativně podniknout 
plavbu lodí po jezeře. Čistou vodu, 
jejíž kvalita je díky kontrolám výbor-
ná, ocení i lidé s citlivou pokožkou. 
 
 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, technický doprovod, pojištění CK. 
CENA NEZAHRNUJE: plavbu lodí po jezeře cca 2 000 HUF, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, H

laByriNteM BluDNýCH skal 
terMÍN: 01. 10. 2022 
CeNa zÁJezDu: 990 kč

BluDNé skÁly jsou pískovcové 
skalní město v Kladsku v polských 
Stolových horách. Skalami plných 
bizarních útvarů a úzkých uliček nás 
provede značený turistický okruh. 
Následně nás čeká pěští túra unikál-
ním Skalním městem HeJšoviNa. 
 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů – cca 50 PLN, cestovní po-
jištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B1

NapŘÍČ ČeskýMi DěJiNaMi 
Český kras a BrDskÁ vrCHoviNa
terMÍN: 30. 04. 2022 
CeNa zÁJezDu: 790 kč

Nejprve navštívíme bájný tetÍN, pa-
mátné místo z úsvitu našich dějin, 
tetÍNské vyHlÍDky a zříceninu hra-
du Tetín. Poté zamíříme do klasicist-
ního zámku v MNÍšku poD BrDy. 
Zlatým hřebem dnešního dne bude 
návštěva Muzea traBaNtŮ v Nové 
Vsi pod Pleší.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupy do navštívených objektů cca 400 Kč, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

Np NÍzké tatry 
terMÍN: 16. 07. 2022 
CeNa zÁJezDu: 690 kč

Nejprve si prohlédneme jesky-
ni Svobody v Demänovské dolině. 
Spatříme bohatou krápníkovou vý-
zdobu mnoha barev a krásná jezír-
ka. Poté se lanovkou dostaneme na 
CHopok (2 204 m) a odtud se vydá-
me lehčí hřebenovou túrou na nej-
vyšší vrchol Nízkých Tater ĎuMBier 
(2 043 m), odkud se nám naskytne nádherný výhled.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: vstupné do navštívených objektů – cca 30 €, cestovní pojiš-
tění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, H 

https://www.travelclubck.cz/slovensko/bratislava-mesto-tisice-pozitku-s-plavbou-po-dunaji-kopie/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/bratislava-mesto-tisice-pozitku-s-plavbou-po-dunaji-kopie/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/slovenske-a-madarske-termalni-lazne/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/slovenske-a-madarske-termalni-lazne/
https://www.travelclubck.cz/polsko/cesky-tesin-predvanocni-nakupy
https://www.travelclubck.cz/polsko/cesky-tesin-predvanocni-nakupy
https://www.travelclubck.cz/slovensko/cachticky-hrad-trencin-a-haluzicka-tiesnava/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/cachticky-hrad-trencin-a-haluzicka-tiesnava/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/batalon-madarske-more/
https://www.travelclubck.cz/polsko/labyrintem-bludnych-skal/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/napric-ceskymi-dejinami-cesky-kras-a-brdska-vrchovina/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/napric-ceskymi-dejinami-cesky-kras-a-brdska-vrchovina/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/nizke-tatry/
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RUBRIKA

JEDNODENNÍ LYŽOVÁNÍ, 
ADVENTNÍ ZÁJEZDY

PODRUBRIKA

JEDNODENNÍ LYŽOVÁNÍ, 
ADVENTNÍ ZÁJEZDY

JeDNoDeNNÍ lyžovÁNÍ  
ve stŘeDisku stuHleCk  
terMÍN: 05. 02. 2022 
CeNa zÁJezDu: 790 kč

V brzkých ranních hodinách odjede-
me směr Spital am Semmering, kde 
se nachází oblíbené lyžařské středis-
ko Stuhleck. Předpokládaný příjezd 
do střediska je v ranních hodinách. 
Lyžovat můžeme až do 16.00 hod. 
Předpokládaný odjezd ze střediska 
zpět do ČR cca v 17.00 hod. 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: skipas, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

JeDNoDeNNÍ lyžovÁNÍ  
Na HoCHkaru  
terMÍN: 26. 02. 2022 
CeNa zÁJezDu: 990 kč

V brzkých ranních hodinách odjede-
me směr Hochkar, který patří mezi 
nejoblíbenější středisko v Dolním 
Rakousku. Předpokládaný příjezd 
do střediska je v ranních hodinách. 
Lyžovat můžeme až do 16.00 hod. 
Předpokládaný odjezd ze střediska 
zpět do ČR cca v 17.00 hod. 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: skipas, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

JeDNoDeNNÍ lyžovÁNÍ  
Na DolNÍ Moravě  
termín: 29. 01. 2022 
Cena zájezdu: 590 kč

V brzkých ranních hodinách odje-
deme směr skiareál Dolní Morava. 
Předpokládaný příjezd do střediska je 
v ranních hodinách. Lyžování a jiným 
zimním radovánkám se můžeme vě-
novat až do 16.00 hod. Předpokládaný 
odjezd ze střediska cca v 17.00 hod. 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: skipas, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, Vyškov, Prostějov, Olomouc

JeDNoDeNNÍ lyžovÁNÍ  
v laCkeNHoFu  
terMÍN: 12. 02. 2022 
CeNa zÁJezDu: 990 kč

V brzkých ranních hodinách odje-
deme směr skiareál Lackenhof am 
Ötscher. Předpokládaný příjezd do 
střediska je v  ranních hodinách. 
Lyžování a jiným zimním radován-
kám se můžeme věnovat až do 16:00 
hod. Předpokládaný odjezd ze stře-
diska cca v 17.00 hod. 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: skipas, cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

JeDNoDeNNÍ lyžovÁNÍ JeDNoDeNNÍ aDveNtNÍ zÁJezDy

tiCHÁ NoC  
v salzBurgu  
terMÍN: 04. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 990 kč

poDMaNivÁ vÁNoČNÍ 
vratislav  
terMÍN: 03. 12. 2022, 10. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 890 kč

vÁNoČNÍ trHy  
ve WaCHau  
terMÍN: 10. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 890 kč

vÁNoČNÍ Čas  
v srDCi evropy  
terMÍN: 26. 11. 2022, 11. 12. 2022  
CeNa zÁJezDu: 390 kč

pŘeDvÁNoČNÍ  
Bratislava  
terMÍN: 03. 12. 2022, 11. 12. 2022  
CeNa zÁJezDu: 390 kč

kouzlo  
aDveNtNÍ vÍDNě  
terMÍN: 27. 11. 2022, 11. 12. 2022  
CeNa zÁJezDu: 390 kč

oloMouC a Bouzov – 
aDveNtNÍ Čas  
Na HaNé  
terMÍN: 17. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 490 kč

JiHoČeské vÁNoCe –  
Český kruMlov 
a tŘeBoŇ  
terMÍN: 04. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 590 kč

aDveNt Na zÁMku 
v DolNÍM rakousku  

terMÍN: 10. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 890 kč

https://www.travelclubck.cz/rakousko/jednodenni-lyzovani-ve-stredisku-stuhleck/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/jednodenni-lyzovani-ve-stredisku-stuhleck/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/jednodenni-lyzovani-na-hochkaru/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/jednodenni-lyzovani-na-hochkaru/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jednodenni-lyzovani-na-dolni-morave/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jednodenni-lyzovani-na-dolni-morave/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/jednodenni-lyzovani-v-lackenhofu/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/jednodenni-lyzovani-v-lackenhofu/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/salzburg/ticha-noc-v-salzburgu/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/salzburg/ticha-noc-v-salzburgu/
https://www.travelclubck.cz/polsko/podmaniva-vanocni-vratislav/
https://www.travelclubck.cz/polsko/podmaniva-vanocni-vratislav/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/vanocni-trhy-ve-wachau/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/vanocni-trhy-ve-wachau/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/praha/vanocni-cas-v-srdci-evropy/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/praha/vanocni-cas-v-srdci-evropy/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/predvanocni-bratislava/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/predvanocni-bratislava/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/kouzlo-adventni-vidne/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/kouzlo-adventni-vidne/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/olomouc-a-bouzov-adventni-cas-na-hane
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/olomouc-a-bouzov-adventni-cas-na-hane
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/olomouc-a-bouzov-adventni-cas-na-hane
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jihoceske-vanoce-cesky-krumlov-a-trebon
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jihoceske-vanoce-cesky-krumlov-a-trebon
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jihoceske-vanoce-cesky-krumlov-a-trebon
https://www.travelclubck.cz/rakousko/advent-na-zamku-v-dolnim-rakousku
https://www.travelclubck.cz/rakousko/advent-na-zamku-v-dolnim-rakousku
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vÍCeDeNNÍ aDveNtNÍ zÁJezDy

poHleDNiCe z aDveNtNÍHo 
NoriMBerku a ŘezNa 
terMÍN: 03. 12. 2022–04. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.690 kč

Přijedeme do ŘezNa, čeká nás pěší pro-
cházka jedním z  nekrásnějších měst 
Bavorska. Další den strávíme v  hlav-
ním adventním městě celého Německa, 
v NoriMBerku. Po společné prohlídce 
budeme mít volno k nákupům a návště-
vě proslulých vánočních trhů.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím se snídaní, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – cca 30 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, D, E

aDveNt v BuDapešti a terMÁly  
terMÍN: 10. 12. 2022–11. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.490 kč

Přijedeme do maďarské metropole 
BuDapešti, kterou si společně prohléd-
neme a budeme mít volno k návštěvě 
proslulých vánočních trhů. Navštívíme 
také lázně Széchenyi, jedno z největších 
lázeňských zařízení v Evropě a budeme 
zde relaxovat. 

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím se snídaní, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – cca 11 000 HUF. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 590 Kč cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, H

pŮvaBy ziMNÍHo tyrolska 
terMÍN: 17. 12. 2022–18. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 3.390 kč

Po cestě se zastavíme ve WatteNs, kde 
navštívíme Křišťálový svět Swarowski – 
zážitek spojený s možností nákupu ne-
všedních vánočních dárků. Nádherné 
adventní trhy nás přivítají v metropoli 
Tyrolska – v iNNsBuCku. Zavítáme také 
do historického centra horského středis-
ka kitzBÜHel a nemineme působivé adventní trhy v Elllmau, místa známého půso-
bením „doktora z hor“, kam vyjedeme lanovkou.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

to NeJlepšÍ z aDveNtNÍHo  
zÁHŘeBu a MariBoru  
terMÍN: 03. 12. 2022–04.12.2022 
CeNa zÁJezDu: 2.990 kč

Chorvatská metropole zÁHŘeB už něko-
lik let po sobě vyhrává anketu o nejkrás-
nější vánoční trhy v Evropě, a tak i my si 
je pojedeme společně vychutnat. Navíc 
zamíříme i do města vynikajícího vína –  
MariBoru, kde si dosyta užijeme tu pravou vánoční atmosféru.  

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK. 
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 790 Kč cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

svÁteČNÍ sloviNsko a zÁŘivý graz 
 

terMÍN: 25. 11. 2022–27. 11. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.990 kč

Užijeme si adventní čas ve svátečně vyzdo-
bené luBlaNi, hlavním městě Slovinska. 
Zavítáme do historického kraNJe a na-
vštívíme městečko BleD s ikonickým je-
zerem na úpatí Julských Alp. Na cestě zpět 
se krátce zastavíme ve slavnostně vyzdo-
beném grazu.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – cca 40 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

aDveNt v solNé koMoŘe  
terMÍN: 10. 12. 2022–11. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.990 kč

Nejprve navštívíme lázeňské město BaD 
isCHl, v Hallstattu pak vyhlášené ad-
ventní trhy. Čeká nás zážitková plavba po 
WolFgaNgsee, v st. gilgeNu můžeme 
projíždět vánočním trhem na bruslích. Na 
závěr našeho výletu navštívíme gMuNDeN 
na severním konci jezera trauNse.  

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK. 
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – cca 40 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, A1

aDveNt v krakově – Městě krÁlŮ 
a uMěNÍ 
terMÍN: 26. 11. 2022–27. 11. 2022 
CeNa zÁJezDu: 2.490 kč

Po prohlídce města krakov zavítáme na 
největší evropské náměstí Rynek, který 
hostí jedny z největších a nejstarších ev-
ropských adventních trhů. Druhý den se 
ve městě WieliCzka sestoupíme hlubo-
ko do podzemí, abychom poznali světově unikátní muzeum těžby soli.

CENA ZAHRNUJE: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – cca 80 PLN. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 590 Kč cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B1, D

BelgiCkÁ poHÁDka
terMÍN: 01. 12. 2022–04. 12. 2022 
CeNa zÁJezDu: 4.490 kč

Čeká nás prohlídka města Bruggy, které 
je ideální místem pro pohádkovou vánoční 
atmosféru. Krátce se zastavíme v geNtu. 
Poté se vydáme do hlavního města Belgie 
Bruselu, kde budeme nasávat vánoční at-
mosféru na jedinečných vánočních trzích.

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. busem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových poko-
jích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – cca 30 €. 
PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – 990 Kč cestovní pojištění Uniqa.
SVOZOVÉ TRASY: A, B, D, E1

https://www.travelclubck.cz/nemecko/pohlednice-z-adventniho-norimberku-a-rezna/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/pohlednice-z-adventniho-norimberku-a-rezna/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/advent-v-budapesti-a-termaly/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/puvaby-zimniho-tyrolskay/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/advent-v-budapesti-a-termaly/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/to-nejlepsi-z-adventniho-zahrebu-a-mariboru
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/to-nejlepsi-z-adventniho-zahrebu-a-mariboru
https://www.travelclubck.cz/madarsko/advent-v-budapesti-a-termaly/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/svatecni-slovinsko-a-zarivy-graz/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/advent-v-solne-komore/
https://www.travelclubck.cz/polsko/advent-v-krakove-meste-kralu-a-umeni/
https://www.travelclubck.cz/polsko/advent-v-krakove-meste-kralu-a-umeni/
https://www.travelclubck.cz/benelux/belgie/belgicka-pohadka/


 29 Kompletní nabídka na www.travelclubck.cz

autokarovÁ Doprava 

RUBRIKA

AUTOKAROVÁ DOPRAVA
PODRUBRIKA

iNForMaCe k autokarové Dopravě
Autobusovou dopravu zajišťujeme luxusními autokary, 
které jsou uzpůsobeny na dálkové jízdy: jsou vybaveny 
klimatizací, TV/DVD, pohodlnými polohovatelnými se-
dadly a WC. 

V ceně dopravy je zahrnuto jedno zavazadlo do hmot-
nosti 20 kg a jedno příruční zavazadlo do hmotnosti 5 kg. 
Další zavazadla je možné přepravit pouze s předchozím 
objednáním a potvrzením ze strany ČSAD Tišnov, a to 
za poplatek 400 Kč/ks. Z důvodu dodržování povolené 
provozní hmotnosti autobusů a s ohledem na limitovaný 
objem zavazadlových prostorů a zachování kultury ces-

tování je nutné, aby cestující respektoval stanovené limity 
pro přepravu zavazadel. 

Hlavní nástupní místo v ČR je Brno. Pro svozy a rozvozy 
mohou být využívány autobusy, mikrobusy i osobní auto-
mobily. V případě, že na dané svozové trase je méně než 
8 klientů a existuje–li vhodný spoj pravidelné hromadné 
dopravy (autobusové linky, vlak), který by mohl tento svoz 
nahradit, vyhrazuje si přepravce ČSAD Tišnov právo svoz 
zrušit s odkazem na tento konkrétní spoj. Při příjezdu 
z dovolené a následných rozvozech musí klient počítat 
s čekací dobou (v ojedinělých případech až do 2 hod.).

Autobus vykládá a nakládá klienty v jednotlivých le-
toviscích. ČSAD Tišnov se maximálně snaží, aby cestující 
nestrávil mnoho času cestováním po pobřeží.

Čas odjezdu ze zahraničí se cestující dozví dopoledne 
v den odjezdu, tj. v sobotu, protřednictvím SMS od 
posádky autobusu, proto je nezbytně nutné, aby klient 
uvedl do smlouvy o zájezdu kontakt, na kterém bude 
v zahraničí k zastižení. 

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

španělsko
Ubytovací zařízení: 
Široká nabídka ubytovacích zařízení v této destinaci je k dispozici na mapě Španělska, 
kde naleznete odkaz s prolinkem na konkrétní oblast. 

Autokarová doprava:
Doprava Costa Brava – Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes
Doprava Costa del Maresme – Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pinetd de Mar, Calella
Doprava Costa del azahar – Peniscola, Alcoceber, Oropesa del Mar

Hlavní nástupní místa (bez příplatku): Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava, 
Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov.
Další svozová místa naleznete na našich webových stránkách.

Costa Brava

Costa del Meresme

Costa del azahar

Costa Dorada

Chorvatsko
Ubytovací zařízení: 
Široká nabídka ubytovacích zařízení v této destinaci je k dispozici na mapě Chorvatska, 
kde naleznete odkaz s prolinkem na konkrétní oblast. 

Autokarová doprava:
Doprava istrie – Poreč, Rabac, Pula, Medulin, Premantura
Doprava kvarner – Crikvenica, Omišajl, Njivice, Malinska, Krk, Punat, Baška
Doprava Dalmácie – Vodice, Primošten, Trogir, Split, Omiš, Baška Voda, Makarská, 
Tučepi, Podgora, Igrane, Živogošće, Drvenik, Gradac

Hlavní nástupní místa (bez příplatku): Brno, Tišnov, Kuřim, Břeclav, Bratislava.
Další svozová místa naleznete na našich webových stránkách.

istrie
kvarner

Dalmácie

Makarská

šolta

pag

krk

Hvar

korčula

pelješac
Brač

Jižní Dalmácie

Chorvatské vnitrozemí

itálie
Ubytovací zařízení: 
Široká nabídka ubytovacích zařízení v této destinaci je k dispozici na mapě Itálie, kde 
naleznete odkaz s prolinkem na konkrétní oblast. 

Autokarová doprava:
Doprava severní itálie – Lignano, Bibione, Caorle, Porto s. Margherita, Altanea, 
Eraclea Mare, Lido di Jesolo, Cavallino
Doprava střední itálie – Rosalina Mare, Lido di Volano, Lido di Spina, Lido Adriano, 
Cervia, Cesanatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini, 
Riccione, Misano, Cattolica, Gabicce Mare, Pesaro
Doprava palmová riviéra – San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica, Martinsicuro, 
Villa Rosa, Tortoreto Lido
Doprava silvi Marina – Pineto, Silvi Marina

Hlavní nástupní místa (bez příplatku): Brno, Tišnov, Kuřim, Břeclav, Bratislava
Další svozová místa naleznete na našich webových stránkách.
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https://www.travelclubck.cz/nastupni-mista-zajezdy/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/spanelsko/costa-brava-costa-del-maresme/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/spanelsko/costa-brava-costa-del-maresme/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/spanelsko/costa-del-azahar/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/spanelsko/costa-dorada/
https://www.travelclubck.cz/nastupni-mista-zajezdy/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/istrie/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/kvarner/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/dalmacie/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/makarska-riviera/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/makarska-riviera/solta-ostrov/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/ostrov-pag/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/ostrov-krk/krk/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/makarska-riviera/ostrov-hvar/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/makarska-riviera/korcula-ostrov/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/poloostrov-peljesac/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/makarska-riviera/
https://www.travelclubck.cz/nastupni-mista-zajezdy/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/trentino-jizni-tyrolsko/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/lombardie/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/severni-italie/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/emilia-romagna/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/kalabrie/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/sicilie/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/kampanie/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/toskansko/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/lazio/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/marche/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/abruzzo/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/apulie/
https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/italie/ligurie/
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CHORVATSKO ›› istrie, kvarNer

preMaNtura >> KEMP stupiCe
Díky své poloze v blízkosti přírodní rezervace mys Kamenjak a stinnému piniovému 
lesu je tento kemp jedním z nejkrásnějších a nejvyhledávanějších v Chorvatsku. 
Vedle příznivců této ryze přírodní formy rekreace je kemp vyhledáván také mi-
lovníky windsurfingu. V areálu kempu je k dispozici restaurace a rychlé občers-
tvení, supermarket, tenisové kurty a dostatek kvalitního hygienického zařízení.

UBYTOVÁNÍ: ZAŘÍZENÉ STANY (ZS) – ubytování ve stanech pro 2–6 osob. Stany 
jsou postaveny na pevném dřevěném roštu. V každé ze dvou samostatných ložnic pro 
2–3 osoby je 10 cm vysoká potažená molitanová matrace. Prostorná stanová před-
síň slouží současně i s vybavením jako kuchyňský kout a jídelna. OBYTNÉ KARA-
VANY (KA) – doplněné o prostornou stanovou předsíň na pevném dřevěném roštu 
nabízejí slušnou úroveň kempového ubytování. V karavanu jsou k dispozici dvě dvoj-
lůžka vč. spací soupravy (lehké přikrývky a polštáře) a šatní poličky. Prostorná stanová 
předsíň slouží současně i s vybavením jako kuchyňský kout a jídelna. 
STRAVOVÁNÍ: vlastní, obědy či večeře za příplatek v restauraci v kempu.
PLÁŽ: 70–150 m, oblázková, přírodní plata, pozvolný vstup, sprchy. 

TERMÍNY: 04. 06.–10. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).                          
CENA: od 1.590 Kč

   

Chorvatsko
Istrie, Kvarner

Baška >> APARTMÁNOVÝ DŮM BrNaBiĆ
Dvoupatrový apartmánový dům se nachází hned vedle informačního centra, asi 
300 m od centra oblíbeného letoviska Bašky, která návštěvníkům nabízí širokou 
paletu kulturního a společenského vyžití. Doporučujeme pro vhodný poměr kva-
lity, služeb,  čistoty moře a polohy. 

UBYTOVÁNÍ: MONO 2 – studio se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, vlastní so-
ciální příslušenství, TV, klimatizace, balkon nebo terasa s posezením, přízemí a první 
patro. TRILO* 4 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, kuchyňský kout, vlastní so-
ciální příslušenství, TV, klimatizace, terasa s posezením, přízemí. Trilo *4 je dispozič-
ně vhodné pro 2 dospělé a 2 děti. TRILO 4+2 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, 
prostorný obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem, vlastní soci-
ální příslušenství, TV, klimatizace, balkon, nachází se v 1. a ve 2. patře.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost přiobjednání večeří či polopenze v nedalekém pří-
jemném penzionu Burin. Strava je servírovaná, při větším počtu osob jsou večeře vý-
běrem ze 3 menu.
PLÁŽ: 350 m, krásná oblázková s pozvolným vstupem do moře, dlouhá 2 km, bar, 
sprchy, za příplatek slunečníky a lehátka. 
TERMÍNY: 04. 06.–10. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 2.790 Kč

Baška >> APARTMÁNOVÝ DŮM MoHar
Dvoupatrový standardně zařízený apartmánový dům se nachází 400 m od centra 
Bašky, nedaleko informačního centra. Letovisko Baška návštěvníkům nabízí širo-
kou paletu kulturního a společenského vyžití. Doporučujeme pro výhodný poměr 
kvality, služeb, přírody, čistoty moře a polohy.

UBYTOVÁNÍ: BILO 2+1 – dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem 
a kuchyňským koutem, TV/SAT, vlastní sociální příslušenství, klimatizace, balkon, první 
patro. BILO 2+2 – dvoulůžková ložnice s přistýlkou pro 1 osobu, obývací pokoj s roz-
kládacím lůžkem a kuchyňským koutem, TV/SAT, vlastní sociální příslušenství, klima-
tizace, balkon, první patro.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost přiobjednání večeří či polopenze v nedalekém pří-
jemném penzionu Burin. Strava je servírovaná, při větším počtu osob jsou večeře vý-
běrem ze 3 menu.
PLÁŽ: 450 m, krásná oblázková s pozvolným vstupem do moře, dlouhá 2 km, bar, 
sprchy, za příplatek slunečníky a lehátka.

TERMÍNY: 04. 06.–10. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 3.990 Kč

       

JeDNoDeNNÍ koupÁNÍ u JaDraNu
ISTRIE
Premantura v nejjižnějším cípu Istrie je známé východisko výletů do krásných pří-
rodních koutů chráněného poloostrova Kamenjak. Kemp Stupice je díky blízkosti 
přírodní rezervace mys Kamenjak a stinnému piniovému lesu jedním z nejkrásněj-
ších a nejvyhledávanějších v Chorvatsku.

OSTROV KRK
Letovisko Baška, která návštěvníkům nabízí širokou paletu kulturního a spole-
čenského vyžití. Městečko Punat leží na jihozápadě ostrova Krk, v jedné z nejvíce 
chráněných zátok na Jadranu. V letovisku najdeme krásné písčito oblázkové plá-
že s pozvolným vstupem do moře. 

PROGRAM VÝLETU:
1. den – Odjezd ve večerních hodinách.
2. den – Ráno příjezd do letoviska a volný den ke koupání, odjezd ve večerních hodinách.
3. den – Příjezd do ČR v ranních hodinách.

TERMÍNY: 24. 06.–04. 09. 2022 
CENA: od 1.190 Kč

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/istrie/premantura/premantura-kemp-stupice-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/ostrov-krk/baska/baska-apartmanovy-dum-brnabic-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/ostrov-krk/baska/baska-apartmanovy-dum-mohar-1/
https://www.travelclubck.cz/jednodenni-koupani/
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Chorvatsko
KVARNER, Dalmáciekrk >> apartMÁNový DŮM žarko

Dvoupatrový kvalitně zařízený apartmánový dům se nachází v klidné části města 
v nové zástavbě, asi 15 minut chůze od historického centra. Letovisko návštěvní-
kům nabízí širokou paletu kulturního a společenského vyžití.

UBYTOVÁNÍ:  BILO 2+2 – dvoulůžková obývací ložnice s možností až 2 přistý-
lek, kuchyň s jídelnou a lednicí, vlastní sociální příslušenství, TV, klimatizace, terasa. 
TRILO 4+2 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, v jedné ložnici možnost 1 přistýl-
ky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyňským koutem s lednicí, vlastní soci-
ální příslušenství, TV, klimatizace, terasa.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost přiobjednání večeří či polopenze formou švéd-
ských stolů v hotelu Bor vzdáleném 300 m od apartmánu. V předsezóně a posezó-
ně servírované.
PLÁŽ: 150 m, oblázková, doplněná betonovými platy a skalními plošinami, vstup 
pozvolný.

TERMÍNY: 04. 06.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 4.290 Kč

voDiCe >> apartMÁNový DŮM zDravko
Vkusně zařízený apartmánový dům umístěn v klidné zóně vilek přibližně 500 m od 
moře, nad hotely Olympia a Imperial. Do centra městečka, vzdáleného cca 900 m, 
se dostanete příjemnou procházkou po pobřežní promenádě.

UBYTOVÁNÍ: BILO 2 – jedna místnost se dvěma lůžky, oddělený kuchyňský kout 
s lednicí, vlastní soc. příslušenství, TV, klimatizace, terasa, přízemí. BILO 2+2 – jed-
na ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem 
s lednicí, vlastní soc. příslušenství, TV, klimatizace, balkon, I. patro. TRILO 4+1 – dvě 
samostatné ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj s pohovkou a kuchyňským koutem 
s lednicí, vlastní soc. příslušenství, TV, klimatizace, balkon, I. patro.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo pouze večeří v nedale-
ké restauraci hotelu Imperial. Snídaně i večeře formou švedských stolů, nápoje k ve-
čeři za poplatek.
PLÁŽ: 500 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře.

TERMÍNY: 04. 06.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí). 
CENA: od 2.390 Kč

priMošteN >> HOTEL A PAVILONY zora***
Hotelový komplex umístěný na zalesněném poloostrůvku Raduča se chlubí krás-
nými plážemi obklopenými piniovými háji i výhledem na malebný Primošten. 
Vzdálenost do centra města je přibližně 450 m. V okolí hotelu je bohaté sportovní 
vyžití. Na vyžádání je možnost rezervovat i hotelové pokoje vyšší kategorie (info 
v CK). Pavilony jsou jednopatrové domky, situované v piniovém lesíku v klidné čás-
ti romantického poloostrova, v blízkosti pláží a nedaleko hotelu Zora.

UBYTOVÁNÍ: HOTEL – vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají 
vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, telefon, fén, klimatizaci a balkon. PAVILONY – jed-
nopatrové hotelové pavilony mají jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s možnos-
tí přistýlky, vlastní soc. příslušenství, malou ledničku, francouzská okna se zábradlím, 
výhled do zeleně piniového lesíku. Klienti mají možnost využívat všech služeb blíz-
kého hotelu Zora včetně bazénu a bohaté polopenze.
STRAVOVÁNÍ: snídaně i večeře formou bohatých švédských stolů v klimatizované 
hotelové restauraci, nápoje k večeři jsou za příplatek.
PLÁŽ: 50–100 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, vhodná i pro malé děti. 
Slunečník a lehátka za příplatek.

TERMÍNY: 04. 06.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí). 
CENA: od 7.990 Kč

    

         

krk >> apartMÁNový DŮM rŮža
Dvoupatrový dobře a vkusně zařízený apartmánový dům se nachází v klidné části 
města v nové zástavbě, asi 15 minut chůze od historického centra. Letovisko ná-
vštěvníkům nabízí širokou paletu kulturního a společenského vyžití. Doporučujeme 
pro výhodný poměr kvality, služeb, přírody, čistoty moře a polohy.

UBYTOVÁNÍ: TRILO 4+2 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj se 
dvěma pohovkami a kuchyňským koutem s lednicí, vlastní sociální příslušenství, kli-
matizace, terasa, první nebo druhé patro.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost přiobjednání večeří či polopenze formou švéd-
ských stolů v hotelu Bor vzdáleném 450 m od apartmánu. V předsezóně a posezó-
ně servírované.
PLÁŽ: 350 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, doplněná betonovými pla-
ty a skalními plošinami.

TERMÍNY: 04. 06.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí). 
CENA: od 3.290 Kč

    

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/ostrov-krk/krk/krk-apartmanovy-dum-zarko-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/vodice/vodice-apartmanovy-dum-zdravko-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/primosten/primosten-hotel-a-pavilony-zora-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/ostrov-krk/krk/krk-apartmanovy-dum-ruza/
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priMošteN >>  
apartMÁNový DŮM HulJev
Dvoupatrový apartmánový dům se nachází pouhých 50 m od moře, přímo na kou-
zelném poloostrově v historické části Primoštenu. Svým hostům nabízí příjemné 
ubytování s překrásným výhledem na moře a okolí. 

UBYTOVÁNÍ: BILO 2+1 – samostatná dvoulůžková ložnice, jídelna s kuchyňským kou-
tem, přistýlka pro 1 osobu, vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, klimatizace, balkon nebo 
terasa. Přízemí nebo druhé patro. TRILO 4+1 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, 
přistýlka pro 1 osobu, obytná místnost s kuchyňským koutem, vlastní soc. příslušen-
ství, TV/SAT, klimatizace, balkon nebo terasa. 1. nebo 2. patro (přízemí na vyžádání). 
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení obědů nebo večeří v restauraci ve sta-
rém městě. Večeře výběrem z menu, nápoje jsou za příplatek.
PLÁŽ: 50 m, oblázkové s pozvolným vstupem do moře, skalnatá přírodní plata. Z plá-
ží je krásný pohled na protilehlý poloostrov Raduća a na ostrov Smokvica.

TERMÍNY: 04. 06.–17. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 3.490 Kč

  

priMošteN >>  
apartMÁNový DŮM HeleNa
Třípatrový apartmánový dům nabízí kvalitní ubytování v novější části letoviska 
vzdálené asi 500 m od centra. Díky své poloze ve svahu je z horního patra krásný 
pohled na panorama malebného Primoštenu. 

UBYTOVÁNÍ:  MONO 2 – jedna místnost se dvěma lůžky, kuchyňským koutem s led-
nicí, vlastním soc. příslušenstvím a balkonem, 1. patro. BILO 2+1 – samostatná ložnice 
pro 2 osoby, obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem, vlast-
ní soc. příslušenství, balkon, 2. nebo 3. patro. TRILO 4+1 – dvě samostatné dvoulůž-
kové ložnice, obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem, vlastní 
soc. příslušenství, terasa či balkon, 2. nebo 3. patro.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení obědů nebo večeří v restauraci ve starém 
městě. Večeře výběrem z menu, nápoje k večeři jsou za příplatek.
PLÁŽ: 500 m, oblázkové s pozvolným vstupem do moře.

TERMÍNY: 04. 06.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 2.890 Kč

   

priMošteN >>  
apartMÁNový DŮM prgiN
Oblíbený apartmánový dům se nachází přímo ve starém městě, na malebném po-
loostrově historického Primoštenu. Díky své poloze v klidné kamenné uličce nabízí 
příjemné ubytování s dostatkem soukromí. Doporučujeme pro vynikající polohu, 
čistotu moře a nabídku služeb.

UBYTOVÁNÍ: MONO 2 – jedna místnost se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, vlastním 
soc. příslušenstvím, TV/SAT, klimatizací, posezením před apartmánem. TRILO 4+1 – dvě sa-
mostatné dvoulůžkové ložnice, obytná místnost s pohovkou a kuchyňským koutem, vlast-
ní soc. příslušenství, TV/SAT, klimatizace, posezení před apartmánem.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení obědů nebo večeří v restauraci ve starém měs-
tě. Večeře výběrem z menu, nápoje jsou za příplatek.
PLÁŽ: 100 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře nebo skalnatá přírodní plata.

TERMÍNY: 11. 06.–17. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí). 
CENA: od 2.790 Kč

    

priMošteN >>  
apartMÁNový DŮM vesNa
Třípatrový kvalitně zařízený apartmánový dům se nachází na okraji letoviska asi 
450 m od historické části malebného Primoštenu. Díky své poloze pod magistrá-
lou je vzdálený jen asi 50 m od moře. Vhodné pro vyznavače aktivnější dovolené.

UBYTOVÁNÍ: BILO 2+1 – samostatná ložnice pro 2 osoby (přistýlka v ložnici a nebo 
v obytné místnosti), obytná místnost s kuchyňským koutem, vlastní soc. příslušen-
ství, klimatizace, balkon, 3. patro.
TRILO 4+1 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice s možností jedné přistýlky, obytná 
místnost s kuchyňským koutem, vlastní soc. příslušenství, klimatizace, balkon, 3. patro.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení obědů nebo večeří v restauraci ve starém 
městě. Večeře výběrem z menu, nápoje k večeři jsou za příplatek.
PLÁŽ: 400 m, oblázkové s pozvolným vstupem do moře.

TERMÍNY: 04. 06.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí). 
CENA: od 2.890 Kč 

    

Chorvatsko
Dalmácie

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/primosten/primosten-apartmanovy-dum-huljev-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/primosten/primosten-apartmanovy-dum-huljev-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/primosten/primosten-apartmanovy-dum-helena-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/primosten/primosten-apartmanovy-dum-helena-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/primosten/primosten-apartmanovy-dum-prgin-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/primosten/primosten-apartmanovy-dum-prgin-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/primosten/primosten-apartmanovy-dum-vesna-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/primosten/primosten-apartmanovy-dum-vesna-1/
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trogir >> peNzioN kairos***
Příjemný rodinný penzion je situován v části zvané Seget Donji, asi 3 km od histo-
rického centra Trogiru. Svým klientům nabízí ubytování v klimatizovaných dvou-
lůžkových pokojích s bočním pohledem na moře, u některých s možností přistýlky. 
Penzion se nachází ve svahu, pouhých 100 m od oblázkové pláže.

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje se nacházejí ve 2. patře, pokoje s možností při-
stýlky ve 3. patře. V penzionu jsou k dispozici převážně pokoje s oddělenými lůžky 
(omezeně i s manželskou postelí – pouze u pokojů ve druhém patře). Všechny po-
koje mají vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, klimatizaci a balkon s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ: v ceně je polopenze STANDARD, snídaně formou bufetu, večeře vý-
běrem ze 3 menu, nápoje jsou za příplatek.
PLÁŽ: 100 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře. V blízkosti je velká pláž ho-
telu Medena s širokou nabídkou sportovního vyžití.

TERMÍNY: 11. 06.–10. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí). 
CENA: od 5.990 Kč

    

Baška voDa >>  
apartMÁNový DŮM CvitaNoviĆ
Funkčně zařízené apartmány jsou umístěné ve dvou sousedících budovách. Výhodou 
je pozice domu, od kterého je hlavní promenáda vzdálená přibližně 100 m. V jeho 
blízkosti se nachází spousta obchůdků, kaváren a restaurací.

UBYTOVÁNÍ: BILO – samostatná dvoulůžková ložnice, přistýlka v obývacím poko-
ji, kuchyňský kout, vlastní sociální příslušenství, TV/SAT, klimatizace, balkon, 2. pat-
ro. TRILO – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, možnost přistýlky v ložnici nebo 
v obývacím pokoji, kuchyňský kout, vlastní sociální příslušenství, TV/SAT, klimatiza-
ce, balkon, 1. nebo 2. patro.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení polopenze či večeří s nápojem v ceně 
ve vyhlášené restauraci Mars, která se nachází přímo pod domem.
PLÁŽ: 200 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky na 
pláži za poplatek.

TERMÍNY: 27. 05.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 3.590 Kč

    

trogir >> BuNgalovy resNik
Příjemný komplex, celý obklopen zelení nabízí ubytování v bungalovech. Ideální 
pro rodinnou dovolenou s dětmi. Nachází se asi 8 km od centra Trogiru a asi 2 km 
od mezinárodního letiště Split. Autobusová zastávka je vzdálená cca 200 m a au-
tobus jezdí směr Trogir nebo směr Split zhruba každých 30 minut.

UBYTOVÁNÍ: bungalovy jsou typu 1/2+2 – jedna místnost se čtyřmi lůžky (24 m2), 
bez kuchyňského koutu, mají vlastní sociální příslušenství a terasu s posezením.
STRAVOVÁNÍ: all inclusive – 7× plná penze – švédský stůl (snídaně, oběd, večeře) 
neomezené točené domácí alkoholické a nealkoholické nápoje. V centrální restau-
raci: pivo, stolní vína červená a bílá, voda, ovocné šťávy a kola z automatu, limonáda. 
Nápoje v rámci služeb all inclusive jsou k dispozici pouze v restauraci.
PLÁŽ: do 200 m, částečně oblázkové, částečně betonové a s hrubým pískem s po-
zvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky za poplatek. Na pláži se nachází 
škola potápění.

TERMÍNY: 11. 06.–10. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí). 
CENA: od 8.590 Kč

   

Baška voDa >>  
apartMÁNový DŮM NikoliNa
Kvalitně a vkusně zařízený apartmánový dům se nachází v klidnější části letovis-
ka cca 300 m od centra, nedaleko překrásné oblázkové pláže.

UBYTOVÁNÍ: BILO – samostatná dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou (max pro 2 os., nejlépe děti) a kuch. koutem s lednicí, vlastní soc. příslu-
šenství, TV/SAT, klimatizace, balkon.
TRILO – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
(max pro 2 os., nejlépe děti) a kuch. koutem s lednicí, vlastní soc. příslušenství, TV/
SAT, klimatizace, balkon.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení polopenze či večeří v restauraci Mars, 
která se nachází od apartmánů cca 850 m.
PLÁŽ: 150 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře a bohatou nabídkou plážo-
vých a vodních sportů. Pobřeží lemované piniemi. Na pláži bar, sprchy se sladkou vo-
dou, slunečníky a lehátka za poplatek.

TERMÍNY: 21. 05.–01. 10. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 2.990 Kč

     

Chorvatsko
DALMÁCIE, MAKARSKÁ 

RIVIÉRA

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/trogir/trogirseget-donji-penzion-kairos-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/baska-voda/baska-voda-apartmanovy-dum-cvitanovic-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/baska-voda/baska-voda-apartmanovy-dum-cvitanovic-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/dalmacie/trogir/trogirkastela-bungalovy-resnik-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/baska-voda/baska-voda-apartmanovy-dum-nikolina-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/baska-voda/baska-voda-apartmanovy-dum-nikolina-2/
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tuČepi >>  
APARTMÁNOVÝ DŮM DalMatiNa
Komfortně zařízený apartmánový dům se nachází na okraji malebného městečka 
cca 150 m od vyhlášené pláže a promenády. Vhodné pro rodiny s dětmi pro svou 
klidnou polohu a zahradu.

UBYTOVÁNÍ: MONO – jedna místnost se dvěma nebo třemi lůžky a kuch. koutem, 
vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, balkon. BILO – dvoulůžková ložnice, obýv. pokoj 
s možností dvou přistýlek a kuch. koutem, vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, balkon, 
terasa. TRILO – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obýv. pokoj s možností přistýl-
ky a kuch. koutem, vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, balkon.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení stravy v restauraci Rona vzdálené cca 150 m 
nebo v hotelu Alga.
PLÁŽ: 150 m, jemná oblázková s pozvolným vstupem do moře, lemovaná piniemi; 
slunečníky a lehátka za poplatek.

TERMÍNY: 21. 05.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí). 
CENA: od 2.690 Kč

tuČepi >>  
APARTMÁNOVÝ DŮM lJuBoMira
Třípatrový apartmánový dům nabízející kvalitní ubytování se nachází jen 10 min 
chůze od centra a pouhých 20 m od pláže. Ihned pod domem vede vyhlášená pro-
menáda lemovaná množstvím stánků, obchůdků a kaváren. Díky své jedinečné 
poloze u pláže je místo ideálním pro strávení rodinné dovolené.

UBYTOVÁNÍ: MONO – jedna místnost se dvěma nebo třemi lůžky a kuch. koutem, 
vlastní soc. příslušenství, klimatizace, balkon, 1. nebo 2. patro.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení stravy v restauraci Rona vzdálené cca 150 m 
nebo v hotelu Alga vzdáleného cca 150 m.
PLÁŽ: 20 m, jemná, oblázková s pozvolným přístupem do moře, lemovaná piniemi. 
Slunečníky a lehátka za poplatek.

TERMÍNY: 21. 05.–24. 09. 2022 (pobyty na 3, 4, 7, 10 a 11 nocí).
CENA: od 3.590 Kč

        

tuČepi >> APARTMÁNOVÝ DŮM Biokovo
Dvoupatrový apartmánový dům je obklopený zelení a situován přímo u pláže. Pro 
svou jedinečnou polohu doporučujeme zejména rodinám s dětmi.

UBYTOVÁNÍ: POKOJ 1/2 – dvoulůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením, lednice, 
rychlovarná konvice, klimatizace, balkon. MONO 2+1 – jedna místnost se dvěma lůž-
ky (přistýlka na vyžádání), s kuch. koutem, vlastní soc. zařízení, klimatizace, balkon. 
MONO 2+2 – jedna místnost se dvěma lůžky (přistýlky na vyžádání) s kuch. koutem, 
vlastní soc. zařízení, klimatizace, balkon. BILO 4+1 – samostatná ložnice pro 2 oso-
by, obývací pokoj se třemi samostatnými lůžky a kuch. koutem, vlastní soc. příslušen-
ství, klimatizace, balkon, společná terasa.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení stravy v restauraci Rona vzdálené cca 150 m 
nebo v hotelu Alga vzdáleného cca 150 m.
PLÁŽ: 30 m, jemná oblázková s pozvolným vstupem do moře, lemovaná piniemi. 
Slunečníky a lehátka za poplatek.

TERMÍNY: 21. 05.–24. 09. 2022 (pobyty na 3, 4, 7, 10 a 11 nocí).
CENA: od 2.990 Kč

poDgora >> VILLA Darko
Moderně vybavená vila se nachází 100 m od hlavní promenády tohoto kouzelné-
ho městečka. Apartmány jsou ve 2. patře. Oblast porostlá borovicemi, palmami 
a obklopená krásnými plážemi je ideálním prostředí k odpočinku.

UBYTOVÁNÍ: MONO – jedna místnost se dvěma lůžky s možností přistýlky (rozklá-
dací lůžko), kuch. koutem, vlastní soc. příslušenství, klimatizace.
BILO – dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuch. koutem, 
vlastní soc. příslušenství, klimatizace.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení polopenze či večeří v nedaleké restauraci.
PLÁŽ: 200 m, jemná, oblázková s pozvolným přístupem do moře. Slunečníky a le-
hátka za poplatek.

TERMÍNY: 04. 06.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 2.990 Kč

         

Chorvatsko
MAKARSKÁ RIVIÉRA

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/tucepi/tucepi-apartmanovy-dum-dalmatina-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/tucepi/tucepi-apartmanovy-dum-dalmatina-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/tucepi/tucepi-apartmanovy-dum-ljubomira-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/tucepi/tucepi-apartmanovy-dum-ljubomira-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/tucepi/tucepi-apartmanovy-dum-biokovo-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/podgora/podgora-villa-darko/
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poDgora >> villa sireNa
Nová, luxusní vila se nachází v severní části letoviska. Venkovní posezení je převáž-
ně orientované na moře a vybízí k příjemnému dalmatskému odpočinku. Jednotky 
ve vyšších patrech disponují balkony s krásným výhledem.

UBYTOVÁNÍ: MONO – jedna místnost se dvěma lůžky s možností přistýlky, kuch. 
koutem, vlastní soc. příslušenství, klimatizace, SAT/TV, balkon.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení polopenze v penzionu Mario vzdáleného 
10 m – snídaně jsou formou švédských stolů, večeře výběrem ze 2 menu + polévka 
+ dezert (skvělá chorvatská kuchyně) nebo v hotelu Sirena, kde je možné dokoupit 
také snídaně a večeře – snídaně jsou formou švédských stolů, večeře výběrem ze 3 
menu – nápoj za příplatek.
PLÁŽ: 200 m, jemná, oblázková s pozvolným přístupem do moře. Slunečníky a le-
hátka za poplatek.

TERMÍNY: 28. 05.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 5.990 Kč

poDgora >> HOTEL sireNa ***
Moderní, klimatizovaný hotel je umístěn přímo na pláži, od centra letoviska a pří-
stavu je vzdálen přibližně 400 m. Před hotelem se nachází bazén a terasa s pří-
jemným posezením a výhledem na moře. V blízkosti začíná promenáda lemovaná 
palmami, která láká k romantickým procházkám.

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním soc. zaříze-
ním, TV/SAT, minibarem. Pokoje s výhledem na moře mají balkon a možnost přistýlky, 
pokoje s výhledem do parku (na pohoří Biokovo) jsou menší a mají francouzské okno.
STRAVOVÁNÍ: v hotelové restauraci, snídaně formou švédského stolu, večeře vý-
běrem ze 3 menu.
PLÁŽ: 30 m, menší oblázková s pozvolným vstupem do moře; větší pláže jsou vzdá-
leny cca 150 m.

TERMÍNY: 14. 05.–01. 10. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 7.590 Kč

         

igraNe >> apartMÁNový DŮM zoraN
Příjemně zařízený apartmánový dům se nachází v jednom z klidnějších letovi-
sek Makarské riviéry, v malebné obci jménem Igrane. Od Zorana vedou na pro-
menádu schody a od moře je tak vzdálený cca 100 m. Díky dobré poloze domu se 
z apartmánů nabízí krásný výhled na moře.

UBYTOVÁNÍ: BILO – dvoulůžková ložnice s možností přistýlky, obývací místnost 
s kuchyňským koutem, vlastní soc. příslušenství, klimatizace, balkon s přímým vý-
hledem na moře, 1. patro. MONO – jedna místnost s možností přistýlky, kuch. kout, 
vlastní soc. příslušenství, klimatizace, balkon s bočním výhledem na moře, 3. patro.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo večeří v nedaleké re-
stauraci. Snídaně jsou servírované, večeře výběrem z menu.
PLÁŽ: 150 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře.

TERMÍNY: 28. 05.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 2.990 Kč

živogošĆe >> villa porat
Villa Porat se nachází v klidném letovisku Živogošće. Dům je umístěný ve svahu, 
a tak díky jeho poloze je z něj krásný výhled na moře, které je vzdálené cca 200 m. 
Apartmány a studia jsou nově a moderně vybavená. Každá ubytovací jednotka má 
svůj balkon nebo terasu. Od centra je vila vzdálená přibližně 200 m.

UBYTOVÁNÍ: MONO – jedna místnost se dvěma lůžky s možností přistýlky, kuchyň-
ský kout, vlastní soc. příslušenství, klimatizace, TV/SAT, balkon nebo terasa. BILO – 
dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem, 
vlastním soc. příslušenství, TV/SAT, klimatizace, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení večeří v nedaleké restauraci, nápoje 
jsou za příplatek.
PLÁŽ: 200 m, menší oblázková s pozvolným vstupem do moře.

TERMÍNY: 04. 06.–24. 09. 2022 (pobyty na 3 ,4, 7, 10 a 11 nocí).
CENA: od 2.590 Kč

         

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/podgora/podgora-villa-sirena/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/podgora/podgora-hotel-sirena-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/igrane/igrane-apartmanovy-dum-zoran-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/zivogosce/zivogosce-villa-porat-1/
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DrveNik >> HOTEL palaCe ***
Tento nedávno vybudovaný rodinný hotel Palace se nachází v Drveniku, v části zva-
né Gornja Vala. Jeho interiér je laděný v přírodních barvách, které dotváří příjem-
nou atmosféru. Vkusně zařízené pokoje jsou orientované na moře a jejich prostorné 
balkony, které jsou z části kryté, nabízí příjemné posezení s krásným výhledem.

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (formou roz-
kládacího křesla), jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, TV a minibarem. 
STRAVOVÁNÍ: v hotelové restauraci. Snídaně jsou formou bufetu (v nabídce je mlé-
ko, káva, kakao, čaj, džus aj.), večeře výběrem ze 3 menu (vegetariánské menu na vy-
žádání). K večeři se podává polévka, hlavní jídlo, salát i dezert, nápoj je za příplatek.
PLÁŽ: 30 m, menší oblázková s pozvolným vstupem do moře, slunečníky a lehátka 
za poplatek, pláž lemují borovice, které tvoří příjemný stín.

TERMÍNY: 04. 06.–17. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí). 
CENA: od 6.990 Kč

DrveNik >>  
APARTMÁNOVÝ DŮM kostaNiĆ
Apartmánový dům Kostanić se nachází v bezprostřední blízkosti moře, v klidnější 
části jménem Gornja Vala. Dům v typicky dalmatském stylu nabízí ze svých jedno-
tek nádherný výhled na moře. Ideální místo pro strávení klidné rodinné dovolené.

UBYTOVÁNÍ: BILO 2+1 – samostatná ložnice se dvěma nebo třemi lůžky, kuch. kout, 
vlastní soc. příslušenství, 1. nebo 2. patro, balkon s přímým výhledem na moře. TRILO 
4+1 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky (vhod-
né pro jednu dospělou osobu nebo dvě malé děti) a kuch. koutem, vlastní soc. pří-
slušenství, 3. patro, balkon s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo večeří v hotelu Palace 
vzdáleném cca 400 m. Snídaně jsou formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu.
PLÁŽ: 20 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře.

TERMÍNY: 21. 05.–01. 10. 2022 (pobyty na 3, 4, 7, 10 a 11 nocí).
CENA: od 1.690 Kč

       

graDaC >>  
APARTMÁNOVÝ DŮM katariNa
Dvoupatrový, kvalitně zařízený apartmánový dům se nachází v mírném svahu cca 
450 m od centra Gradace. Je situován v apartmánové zástavbě přímo nad hote-
lem Laguna. Doporučujeme pro strávení rodinné dovolené.

UBYTOVÁNÍ: BILO – ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj s rozkládací pohovkou (vhod-
ná pro 2 děti nebo 1 dospělou osobu) a kuchyňským koutem, vlastní sociální příslu-
šenství, TV/SAT, klimatizace, balkon.
TRILO – dvě samostatné ložnice (každá pro až 3 osoby), jídelna s kuchyňským kou-
tem, 2× vlastní sociální příslušenství, TV/SAT, klimatizace, balkon.
STRAVOVÁNÍ: vlastní.
PLÁŽ: 400 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře.

TERMÍNY: 28. 05.–24. 09. 2022 (pobyty na 7 nocí).
CENA: od 1.690 Kč

graDaC >> HOTEL laBiNeCa***
Komfortní hotel Labineca je situovaný přímo na oblázkové pláži zvané Gornja Vala 
a od centra je vzdálený přibližně 300 m. Hotel je umístěný v zeleni a svým klien-
tům nabízí bohaté možnosti sportovního i společenského vyžití.

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek, vlastní so-
ciální zařízení, klimatizace, TV/SAT. Pokoje comfort a premier mají balkon a jsou ori-
entované na mořskou stranu, jednodušeji zařízené pokoje standart jsou směrem do 
parku. Jednotky se nachází v hlavní budově i přilehlých depandancích.
STRAVOVÁNÍ: polopenze nebo all inclusive. Snídaně, obědy (v případě služby all 
inclusive) a večeře formou švédských stolů v klimatizované restauraci. All inclusive 
má nápoje zahrnuté v ceně.
PLÁŽ: 50 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, dlouhá 1,5 km.

TERMÍNY: 30. 4.–29. 10. 2022 (pobyty na 4, 7, 10, 11 nocí).
CENA: od 10.190 Kč

    

Chorvatsko
MAKARSKÁ RIVIÉRA

     

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/drvenik/drvenik-hotel-palace-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/drvenik/drvenik-apartmanovy-dum-kostanic-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/drvenik/drvenik-apartmanovy-dum-kostanic-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/gradac/gradac-apartmanovy-dum-katarina-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/gradac/gradac-apartmanovy-dum-katarina-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/gradac/gradac-hotel-labineca-2/
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RUBRIKA

ČSAD TIŠNOV SPOL. S R. O.
PODRUBRIKA

VŠEOBECNÉ A ZÁRUČNÍ 
PODMÍNKY

1. Vznik smluvního vztahu. Cestovní kancelář Travel Club ČSAD Tiš-
nov, spol. s r. o. (v dalším textu jen „CK“) obstarává pro zákazníka účast na 
zájezdech na základě Smlouvy o zájezdu (dále jen „smlouva“). Zákazník 
vyplňuje formulář smlouvy, příp. formulář uvedený na webových stra-
nách CK (dále společně jen smlouva) a zodpovídá za správnost a úplnost 
všech údajů. Odevzdání či doručení smlouvy CK se považuje za objednáv-
ku s tím, že smluvní vztah je uzavřen potvrzením ze strany CK, přičemž 
CK i zákazník prohlašují tuto smlouvu za potvrzení o zájezdu. Smlouva 
platí pro všechny osoby uvedené na přihlášce, přičemž za smluvní zá-
vazky všech těchto osob ručí podepsaný zákazník.
2. Cena zájezdu a platební podmínky. Cena zájezdu je sjednána do-
hodou mezi zákazníkem a CK jako cena souhrnná. Zákazník je povinen při 
uzavření smlouvy složit zálohu ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu a nej-
později 40 dnů před zahájením zájezdu uhradit doplatek. Při objednávce 
nebo uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 40 dnů před zahájením zájez-
du je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu jednorázově, nebu-
de-li dohodnuto jinak. Do 31. 03. 2022 je zákazník při uzavření smlouvy 
povinen uhradit minimální zálohu 1 000 Kč/os., do 30. 04. 2022 je povi-
nen doplatit zálohu do výše 30 % z celkové ceny zájezdu a nejpozději do 
40 dnů před odjezdem uhradit doplatek. Nebudou-li záloha nebo dopla-
tek uhrazeny ve stanovených termínech, je CK oprávněna zrušit účast zá-
kazníka na zájezdu bez jakéhokoliv dalšího upozornění s tím, že případné 
neuhrazení doplatku považují CK i zákazník souhlasně za storno zákazní-
ka. Za okamžik úhrady plateb CK i zákazník považují den připsání platby 
na účet CK nebo den vystavení pokladního dokladu o hotovostní platbě.
Cenu zájezdu může CK zvýšit, zvýší-li se:
– daně, jakákoliv dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z ces-

tovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími osobami, které 
se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených 
s dopravou, a to pokud vznikne více než 10 % rozdíl mezi výší poplat-
ků a daní zahrnutých v ceně zájezdu k 01. 10. 2021 oproti výši k ter-
mínu 30kalendářních dnů před zahájením zájezdu s tím, že zvýšení 
ceny zájezdu bude o skutečně vzniklé vícenáklady

– směnný kurs české koruny použitý při stanovení ceny zájezdu, a to mezi 
kursem k termínu 30kalendářních dnů před zahájením zájezdu oproti 
01. 10. 2021 o více než 10 % s tím, že zvýšení ceny zájezdu může být 
z tohoto titulu nejvýše o 50 % z tohoto rozdílu.

CK je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy 
od spolupracujících cestovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem 
jako zájezdy vlastní. V případě odlišných podmínek od partnerských CK 
či dodavatelů, může CK vyžadovat při uzavření smlouvy zálohu v odlišné 
výši, klient na to bude zaměstnanci CK předem upozorněn.
3. Cestovní doklady, údaje a pokyny k zájezdu. Cestovní doklad si 
každý zákazník obstarává sám. Je přitom povinen dbát, aby tento do-
klad byl platný po dobu požadovanou všemi tranzitními i cílovými státy. 
CK nenese zodpovědnost za možné škody vzniklé neplatností nebo ne-
úplností cestovních dokladů, respektive neudělením víz cílového státu. 
CK doručí zákazníkovi na jeho na jeho e-mail, příp. na e-mail provizní-
ho prodejce zájezdu nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu další úda-
je a informace k zájezdu, nejsou-li obsaženy ve smlouvě nebo katalogu.
4. Změny sjednaných podmínek. Nutí-li vnější okolnosti CK změnit 
podmínky zájezdu, navrhne CK zákazníkovi změnu smlouvy s uvedením 
výše nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od 
smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne oznáme-
ní o změně podmínek zájezdu a před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li 
zákazník v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. Smluvní 
strany se současně dohodly, že za změny podstatné je nutné považovat 
přesun data konání zájezdu o více než 48 hodin, zvýšení ceny zájezdu 
o více než 8 %, snížení kategorie ubytovacího zařízení, změnu způsobu 
dopravy a rozsáhlejší změnu programu, spočívající ve zkrácení či pro-
dloužení zájezdu o více než 24 hod. V případě těchto podstatných změn 
a řádném odstoupení od smlouvy má zákazník právo na vrácení již za-
placené částky nebo na její převod k úhradě jiného zájezdu bez storno-
poplatků. U změn ostatních, jako je např. změna trasy dopravy, změna 
objektu ubytování ve stejné destinaci na objekt stejné či vyšší katego-
rie, zvýšení ceny zájezdu v rozsahu do 8 % apod. se CK a zákazník pod-
pisem smlouvy dohodli, že tyto změny nejsou důvodem pro odstoupení 
od smlouvy. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající ze změn sjed-
naných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním zákazníka (vě-
domé nečerpání služeb, nerespektování pokynů průvodce či norem a zá-
konů navštíveného státu, ubytovacího zařízení, dopravce apod.) nebo 
z důvodu tzv. vyšší moci – tj. zejména z příčin, kterým CK nemohla za-
bránit ani při vynaložení maximálního úsilí. U zájezdů prodávaných na 
poslední chvíli s výraznými slevami (last minute, super last minute) si 
CK vyhrazuje právo upravit některé služby odlišně od popisu v katalogu. 
První a poslední den zájezdu v cílovém místě jsou určeny především k za-
jištění dopravy, transferů, ubytování, úklidu a nelze je považovat za dny 
plnohodnotného rekreačního pobytu a nelze reklamovat event. zkráce-
ní pobytu. U poznávacích zájezdů je průvodce oprávněn v případě časo-
vé tísně, špatného počasí, stávky či z jiných závažných důvodů změnit či 
zrušit některé body programu bez náhrady.

5. Zrušení zájezdu, odstoupení od smlouvy. Zákazník může před 
zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit s tím, že odstoupení je povi-
nen průkazným způsobem (doporučeným dopisem nebo osobně v kan-
celáři prodejce) oznámit CK. Pokud odstoupí pro nesouhlas se změnou 
smlouvy nebo zrušila-li CK zájezd z jiných důvodů než pro porušení po-
vinností zákazníkem, nabídne CK zákazníkovi náhradní zájezd za pod-
mínek stanovených zákonem. CK může odstoupit od smlouvy, pokud:
1. počet osob přihlášených na zájezd je nižší než 30 platících osob a CK 

oznámí zákazníkovi zrušení zájezdu v zákonné lhůtě
2. jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zru-

šení zájezdu oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před 
zahájením zájezdu

3. poruši-li zákazník svou povinnost.
Z důvodu vyšší moci může CK zrušit zájezd bez stanovení jakékoliv lhů-
ty a současně má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V přípa-
dě přerušení zájezdu z důvodu vyšší moci je CK povinna učinit veškerá 
opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené 
nesou obě strany rovným dílem. V případě odstoupení CK od smlouvy 
pro porušení povinností zákazníka nebo odstoupil-li zákazník od smlou-
vy z jiného důvodu, než je porušení povinností CK (vše dále jen „storno“), 
zaplatí zákazník CK odstupné (dále také jen „stornopoplatky“), a to:
a) základní stornopoplatek
•  skutečně vzniklé náklady (provozní náklady CK a smluvně sjednané 

nebo právním předpisem stanovené náhrady dodavatelům služeb 
CK), nejméně však 10 % z ceny zájezdu, min. však 300 Kč/os., pokud 
k odstoupení dojde dříve než 60 dnů před plánovaným dnem zahá-
jení zájezdu (dále jen odjezd). Dojde-li k odstoupení od smlouvy do 
31. 03. 2022 a uhrazená záloha činí 1 000 Kč/os., stornopoplatek je ve 
výši uhrazené zálohy.

b) zvýšený stornopoplatek
•  skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z celkové ceny zájezdu 

při odstoupení v období 60–30 dnů před odjezdem
•  skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu 

při odstoupení v období 29–15 dnů před odjezdem
•  skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75 % z celkové ceny zájezdu 

při odstoupení v období 14–07 dny před odjezdem
•  100 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení později nebo nenastou-

pením cesty.
Veškeré výše uvedené poplatky se účtují za každou osobu, které se storno 
týká. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji, apartmánu 
či stanu, musí zbývající osoba zaplatit příplatek za obsazení jen jednou 
osobou (obdobně v případě vícelůžkových zařízení). Při změně pobytové-
ho místa nebo termínu na základě požadavku zákazníka dříve než 40 dnů 
před odjezdem se účtuje poplatek 300 Kč/os. Pokud k takové změně ze 
strany zákazníka dojde později, je tento případ posuzován jako storno 
zájezdu a nová smlouva.
Při změně v osobě účastníka (účast jiné osoby) na zájezdu (termín, cel-
kový počet osob a destinace zůstávají nezměněny) si účtuje CK popla-
tek ve výši 200 Kč za každou změnu. V případě odlišných podmínek od 
partnerských CK či dodavatelů, může CK vyžadovat poplatek v odlišné 
výši, klient na to bude zaměstnanci CK upozorněn. Pro stanovení stor-
nopoplatku je rozhodující datum skutečného oznámení storna CK, tj. do-
ručení doporučeného dopisu nebo potvrzení prodejce o přijetí storna.
6. Vady zájezdu – reklamace. Pokud má zájezd vadu, zákazník ji bez 
zbytečného odkladu vytkne CK. Ta odstraní vadu, ledaže to není mož-
né anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem 
na rozsah a hodnotu dotčených služeb. Nesjedná-li CK nápravu v urče-
né přiměřené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat 
náhradu nezbytných nákladů. Pokud se po odjezdu vyskytnou podstat-
né vady zájezdu, nabídne CK vhodné náhradní řešení pro pokračování 
zájezdu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze 
tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno nebo ne-
ní-li poskytnutá sleva přiměřená.
Smluvní strany se současně dohodly na tomto režimu uplatnění vad: 
zákazník je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu u průvodce 
zájezdu, delegáta, popř. ubytovatele nebo na asistenční telefonní lince, 
který je povinen sjednat nápravu. Nepodaří-li se vady odstranit, sepíše 
zákazník o vadách zápis, který průvodce, delegát nebo ubytovatel po-
depíše a doplní svým stanoviskem. Reklamaci vad je pak nutné v zákon-
né lhůtě osobně nebo doporučeným dopisem předat spolu se zápisem 
do CK, popř. prodejci, u kterého zákazník svůj zájezd zakoupil. CK je po-
vinna rozhodnout do 30 dnů po doručení reklamace, ve složitějších pří-
padech si CK vyžádá u zákazníka odklad. Pokud v průběhu zájezdu není 
poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá zákazník právo na 
poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. Zvláštní 
požadavky (např. pokoj v patře, výhled na moře, sedadlo v přední části 
autobusu aj.) nemají charakter smluvního ujednání. CK se bude snažit 
těmto požadavkům ve spolupráci s poskytovatelem služby vyhovět, po-
kud to ale nebude možné, nelze toto reklamovat.

7. Pojištění. Cena zájezdu zahrnuje povinné pojištění proti úpadku a in-
solvenci CK ve smyslu platné právní úpravy s tím, že CK vydala zákazníko-
vi doklad o svém pojištění, příp. jej zákazníkovi na jeho žádost předložila. 
Pojištění osob, zavazadel, storna apod. tabulková cena zájezdu nezahr-
nuje, zákazník si může zvolit z několika druhů pojištění, které CK fakul-
tativně nabízí od společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. Rozsah cestovního 
pojištění, limity pojistného plnění a další informace o pojištění jsou uve-
deny v katalogu zájezdu CK na straně 1 a na www.travelclubck.cz v části 
„Důležité odkazy“ Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, 
případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění 
se řídí Všeobecnými a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro cestov-
ní pojištění UCZ/Ces/17, DPP/Ces/A/17 a Rámcovou pojistnou smlouvou. 
Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsa-
hem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší po-
jistných částek a se zněním pojistných podmínek. V případě, že pojištěný 
zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, 
že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob. V přípa-
dě storna osoby, která má prostřednictvím CK objednané pojištění, jsou 
vždy účtované stornopoplatky ve výši 100% ceny pojištění.
8. Zavazadla. V ceně zájezdu autokarovou dopravou je zahrnuta pře-
prava jednoho zavazadla do hmotnosti 20 kg/os. a jednoho příručního 
zavazadla do hmotnosti 5 kg/os. Při překročení této hmotnosti není CK, 
příp. pořadatel povinen zavazadla k dopravě přijmout. Nadlimitní zava-
zadla je možné k přepravě přijmout po dohodě a za poplatek. Zákazník 
je povinen naložit svá zavazadla do dopravního prostředku nebo předat 
k odbavení na určeném místě na letišti a v cílové nebo přestupní stanici 
si je ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel.
9. Zpoždění. CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však 
za případná zpoždění a upozorňuje na možnost
jejich vzniku z důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení 
leteckých a silničních cest. Zákazníci musí při plánování přípojů, obchod-
ních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždě-
ní. V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového 
místa dovolené) nevzniká zákazníkům právo na odstoupení od smlou-
vy, náhradu případné škody či na slevu z ceny zájezdu.
10. Doprava. Zasedací pořádek autobusu je sestavován podle data uza-
vření smlouvy (na dodatečné požadavky nelze brát bez dalšího zřetel). 
CK doporučuje zákazníkům, pro které jsou důležitá přední místa např. ze 
zdravotních důvodů, aby si zájezd rezervovali včas. Zajišťuje-li CK zákaz-
níkům dopravu, je povinen zákazník dostavit se ve sjednaném termínu 
a čase na sjednané místo nástupu. Nedostaví-li se zákazník k odjezdu, je 
CK oprávněna pokračovat v zájezdu bez tohoto zákazníka, který je povinen 
zajistit si případnou náhradní dopravu samostatně na vlastní náklady.
11. Ubytování. Ubytování je obvykle možné v den příjezdu po 14 ho-
dině, a v den odjezdu se pokoje musí uvolnit obvykle do 9 hod. Pokud je 
v ceně zájezdu stravování, začíná první stravovací službou po čase pří-
jezdu a končí poslední stravovací službou, poskytovanou před časem od-
jezdu. Za třílůžkový pokoj je obvykle pokoj považován dvoulůžkový pokoj 
s přistýlkou, kterou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo 
lehátko. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany ubytovacího za-
řízení a CK na něj nemá vliv.
12. Průvodce. V ceně všech poznávacích zájezdů jsou již zahrnuty služ-
by průvodce CK (pokud není výslovně uvedeno jinak). V některých des-
tinacích mohou být skupiny doprovázeny pouze průvodcem s místní li-
cencí (za poplatek), kde průvodce CK poskytuje případné tlumočení.
13. Zpracování osobních údajů. Podpisem smlouvy zákazník výslovně 
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (zejména identifikačních 
a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě) výlučně pro účely uzavření 
smlouvy a poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen souhlas), pře-
devším podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a to 
v souladu s právní úpravou platnou ke dni podpisu smlouvy včetně Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zákazník 
prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy také uděluje souhlas pod-
le předchozí věty za ostatní osoby uvedené ve smlouvě. Osobní údaje je 
CK oprávněna zpracovávat výlučně jen pro uvedené účely, ochranu práv 
a zájmů CK, dodržení právních povinností CK (např. uchování daňových 
dokladů) a pro marketingové a obchodní účely, pokud zákazník nevyjádří 
nesouhlas. CK se zavazuje osobní údaje zpracované v listinné nebo elek-
tronické podobě zpřístupnit pouze zaměstnancům CK a osobám poskytu-
jící CK služby a ochraňovat je před zneužitím a nepovolanými osobami.
14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným 
subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká ob-
chodní inspekce (internetová adresa: www.coi.cz).
15. Ostatní ustanovení. Tyto Všeobecné a záruční podmínky jsou ne-
dílnou součástí smlouvy a ve vztahu CK – zákazník jsou platné a účinné 
podpisem smlouvy oběma smluvními stranami, a to ve znění uveřejně-
ném na adrese www.travelclubck.cz ke dni podpisu smlouvy.

Tišnov, říjen 2021
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Hledáte nevšední zájezd pro 
svůj pracovní kolektiv či školu? 

Potřebujete zajistit zájezd 
s exkurzemi, sportovními 

aktivitami, s návštěvou veletrhu? 
Připravíme vám zájezd šitý na míru, 

přesně podle vašich požadavků.

Pokud je pro vás naše nabídka zajímavá, 
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