již 26 let

ZÁJEZDY 2017
CESTY ZA POZNÁNÍM
PĚŠÍ TURISTIKA
VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
CYKLOTURISTIKA

Vážení přátelé,
jsme rádi, že jste otevřeli náš katalog poznávacích
a turistických zájezdů. Vždyť za čtvrt století jsme si vybudovali důvěru mnoha klientů, čehož si velice vážíme.
Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou a organizováním zájezdů. To dává záruku v poskytování kvalitních
služeb v reálných cenách. U nás máme ke každému
klientovi individuální přístup. Snažíme se, abyste si
vybraný zájezd plně vychutnali, poznali nové přátele
a navštívili hezká místa. Těšit se můžete i na zajímavý
nový suvenýr.
Přejeme vám příjemné chvíle při výběru zájezdů
a těšíme se na shledání na některém z nich.

Lubomír Hoška

POZVÁNKA
na setkání příznivců cestovní kanceláře HOŠKA – TOUR v sobotu 28. ledna 2017.
Setkání se opět uskuteční v kulturním sále a přilehlých prostorech hotelu Grand
v areálu lázní v Lázních Bělohradě.
Program
11.00 – 12.00 hodin
12.00 – 16.30 hodin
16.30 – 17.30 hodin
17.30 – 21.00 hodin

příchod jednotlivých účastníků
prezentace digitálních fotografií
přestávka na večeři
prezentace digitálních fotografií

23 ROCNIK

Setkáte se zde se svými známými, dozvíte se bližší informace k novým zájezdům. Na zájezdy se budete moci hned
přihlásit, příp. uhradit i zálohu. Sejdete se zde i s většinou spolupracovníků cestovní kanceláře. Občerstvení je možné
v kavárně (káva, víno, pivo, zákusky, nealko). Protože v hotelu Grand není restaurace pro veřejnost, je nutné si jídlo
z nabídky vybrat a objednat po příchodu. Nabízíme možnost vykoupání v lázeňském bazénu ve vodě o teplotě cca 32°C
za zlevněnou cenu 80,- Kč. K dispozici podvodní trysky a perličková lavice. Kdo chce využít tuto možnost, musí zaslat
předem závaznou přihlášku (e-mailem nebo telefonicky).
Podrobný program najdete před setkáním na webu: promitani.pesituristika.cz. Každý účastník obdrží suvenýr.

SLEVY
I.
DĚTSKÁ 10%

SENIORSKÁ 2%

Slevu ve výši 10% ze základní ceny, nejvýše 1 000,- Kč, poskytujeme dětem
do 15 let. V případě, že i obchodní partner (například ubytovatel) poskytne
slevu, může CK přiznat slevu vyšší.

Slevu ve výši 2% ze základní ceny
poskytujeme seniorům nad 60 let.

DĚTSKÁ 30%

STUDENTSKÁ 4 – 5%

Slevu ve výši 30% ze základní ceny poskytujeme dětem
a juniorům do 21 let při účasti dvou dospělých osob.

Slevu ve výši 4 – 5% ze základní ceny, nejvýše 500,Kč (zlevněná cena), poskytujeme juniorům do 21 let,
studentům do 26 let po předložení průkazu.

VĚRNOSTNÍ 4 – 5%

Slevu ve výši 4 – 5% ze základní ceny, nejvýše 500,- Kč (zlevněná cena), poskytujeme klientům, kteří se v období
2013 - 2016 zúčastnili alespoň tří vícedenních zájezdů s naší cestovní kanceláří. Tato zlevněná cena je uvedena za
cenou základní (za lomítkem). Klienti, kteří uplatňují nárok na tuto slevu, musí ve smlouvě o zájezdu uvést název
(nebo alespoň cílovou zemi) a rok nejméně tří zájezdů, kterých se zúčastnili v posledních čtyřech letech. Sleva se
neposkytuje spolucestujícím nebo rodinným příslušníkům, kteří na ni nemají nárok.

KČT 5%
Slevu ve výši 5% ze základní ceny poskytujeme členům Klubu českých turistů. Je nutné předložit členský
průkaz nebo zaslat jeho fotokopii.

SKUPINOVÁ 4 – 5%

SOKOLSKÁ 4 – 5%
Slevu ve výši 4 – 5% ze základní ceny, nejvýše 500,- Kč
(zlevněná cena), poskytujeme členům České obce
sokolské. Je nutné předložit členský průkaz nebo
zaslat jeho fotokopii.

Slevu ve výši 4 – 5% ze základní ceny, nejvýše 500,- Kč
(zlevněná cena), poskytujeme skupinám nad 6 osob.
Jednotlivé slevy nelze slučovat. Je nutné využít tu, která je pro
klienta výhodnější. Slevy se nepočítají z doplatků – například
z pojištění nebo stravování.

II.
STOVKA ZA VČASNÝ NÁKUP

SPHERE CARD + OZP 5%
Slevu ve výši 5% ze základní ceny poskytujeme
držitelům věrnostní karty Sphere card
a pojištěncům OZP. Je nutné předložit kartu
nebo zaslat její fotokopii.

Slevu 100,- Kč poskytujeme za včasný nákup, tj. při podání smlouvy o zájezdu s dodržením termínu splatnosti
zálohy a doplatku (dle Všeobecných podmínek cestovní kanceláře) více než 3 měsíce před jeho konáním
u zájezdů s cenou vyšší než 4 000,- Kč.
Tuto slevu lze sloučit s případnou slevou v bodě I.

III.

Zasedací pořádek sestavujeme s přihlédnutím na pořadí došlých přihlášek.
V případě, že u zájezdu je uvedena pouze jedna cena, neposkytujeme žádné slevy.

PROČ CESTOVAT S NÁMI
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou a organizováním zájezdů.
Lze využívat bohatého systému slev.
Máme zkušené průvodce.
Každého klienta si vážíme.
Garantujeme co nejnižší, ale reálné ceny.
U nás máme ke každému klientovi individuální přístup.
Na většinu zájezdů odjíždí autobus s toaletou.
Záloha pouze ve výši jedné třetiny z celkové ceny zájezdu.
Platby poukázkami SODEXO jsou možné max. do výše 50% ceny zájezdu a nelze využít slevy.
Pokud není uvedeno jinak, je ubytování zajištěno ve dvoulůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím.
Bez příplatku je samostatný účastník (pokud u zájezdu není uvedeno jinak)
ubytován ve dvoulůžkovém pokoji s osobou stejného pohlaví.
Účastník si může připlatit, v případě, že to je možné, jednolůžkový pokoj.
Cestovní kancelář na požádání sdělí výši příplatku.

SEZNAM ZÁJEZDŮ
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Datum

Destinace

Název zájezdu

Ubytování

Strana

Lyžařská turistika
23.2. – 26.2.

Česko

BÍLÁ STOPA S RAMPUŠÁKEM

hotel

6

Poznávací zájezdy / Poznávací zájezdy s vycházkami
14.4. – 17.4.
29.4.– 30.4.
12.5. – 14.5.
17.5. – 21.5.
27.5. – 3.6.
1.6. – 10.6.
7.6. – 14.6.
14.6. – 19.6.
21.6. – 25.6.
1.7. – 9.7.
9.7. – 16.7.
12.7. – 17.7.
20.7. – 26.7.
2.8. – 6.8.
4.8. – 6.8.
9.8. – 13.8.
15.8. – 20.8.
15.8. – 21.8.
7.9. – 10.9.
20.9. – 25.9.

Slovensko/Maďarsko
Polsko
Česko
Slovensko
Itálie
Španělsko
Francie
Polsko
Itálie
Litva/Lotyšsko/Estonsko
Itálie
Itálie
Německo/Dánsko
Maďarsko
Rakousko
Belgie
Ukrajina
Rakousko
Německo
Bosna a Hercegovina/
Chorvatsko
Francie

28.9. – 1.10.

Česko/Polsko

29.9. – 1.10.
26.10. – 29.10.
1.5. – 8.5.

Česko
Slovensko/Maďarsko
Portugalsko

8.9 – 17.9.

VELIKONOCE V TERMÁLECH
WROCLAW A KRAKOW
UHELNÉ SAFARI
PAMÁTKY STŘEDNÍHO SLOVENSKA
ROMANTICKÁ ELBA
MALLORKA – PŘÍRODNÍ KRÁSY
PROVENCE A AZUROVÉ POBŘEŽÍ
VELKÝ OKRUH POLSKEM
VĚČNÝ ŘÍM
JANTAROVÁ CESTA
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA APULIE
POZNÁVACÍ DOLOMITY
PAMÁTKY DÁNSKA, RUJANA
PAMÁTKY A TERMÁLY MAĎARSKA
DUNAJSKÁ VYHLÍDKOVÁ CESTA
KVĚTINOVÝ KOBEREC NA NÁMĚSTÍ
ZA NIKOLOU ŠUHAJEM LOUPEŽNÍKEM
PUTOVÁNÍ SE SALZBURSKOU KARTOU II.
ZA PAMÁTKAMI BERLÍNA

penzion, soukromí
hotel
hotel
hotel
mobilní domy
hotel
hotely
hotely
hotel
hotely
hotel
apartmány
hotel
hotel
hotely
hotel
hotel
penzion
hotel

7
8
10
11
12
13
15
17
18
18
23
25
30
34
36
39
40
41
46

BOSNA A HERCEGOVINA, JIŽNÍ DALMÁCIE

hotel

47

ZA VINAŘI DO FRANCIE
ZA TECHNICKÝMI PAMÁTKYMI A KRÁSAMI
OSTRAVSKA
PUTOVÁNÍ ZA RADEGASTEM
SLOVENSKÉ A MAĎARSDKÉ TERMÁLY
MADEIRA – POZNÁVACÍ

hotel

48

hotel

49

hotel
penzion, soukromí
hotel, penzion

50
51
56

Poznávací zájezdy s vycházkami / Pěší turistika
28.4. – 1.5.
5.5. – 8.5.
2.6. – 4.6.
8.6. – 11.6.
4.7. – 9.7.
5.7. – 9.7.
11.7. – 17.7.
16.7. – 29.7.
20.7. – 23.7.
26.7. – 31.7.
27.7. – 31.7.
3.8. – 6.8.
8.8. – 14.8.
17.8. – 20.8.
23.8. – 28.8.
1.9. – 3.9.
15.9. – 17.9.
17.11. – 19.11.
termíny od
června do
listopadu
20.10. – 27.10

Česko
Česko
Česko
Německo
Itálie
Rakousko
Rakousko
Švédsko/Norsko
Německo
Rakousko/Německo
Rakousko
Německo
Rakousko
Slovensko
Rakousko
Česko
Česko
Česko

MORAVSKÝ KRAS
SLAVKOVSKÝ LES
VLTAVSKÉ VYHLÍDKY
PŘÍRODNÍ PARK ALTMÜHL
OKOLÍ JEZERA LAGO DI GARDA
KITZBÜLSKÉ ALPY LANOVKAMI
MONTAFON – PERLA ZÁPADNÍHO RAKOUSKA
TAM, KDE SLUNCE NECHODÍ SPÁT
BAVORSKÝ LES
TURISTIKA V OKOLÍ ZUGSPITZE
SE SLEVOVOU KARTOU POD DACHSTEIN
VÝLET DO POHOŘÍ HARZ
SLUNNÉ VÝCHODNÍ TYROLSKO
ŠTIAVNICKÉ VRCHY
SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ
PODLE LUŽNICE DO BECHYNĚ
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
POSLEDNÍ PUCHÝŘE

hotel
hotel
hotel
hotel, penzion
hotel
hotel
hotel
chatky, rolbu
hotel
hotel
hotel, apartmán
hotel
hotel
hotel
hotel
hotel
penzion
podlaha, hotel

8
9
14
16
21
22
24
27
29
32
33
35
38
42
44
45
48
52

Portugalsko

MADEIRA – TURISTICKÁ I.

penziony, hotely

53

Portugalsko

MADEIRA – TURISTICKÁ II.

penziony, hotely

55

SEZNAM ZÁJEZDŮ
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Pěší turistika / Vysokohorská turistika
1.7. – 10.7.
12.7. – 17.7.
19.7. – 24.7.
25.7. – 31.7.
8.8. – 13.8.
23.8. – 28.8.

Francie/Španělsko
Švýcarsko/Francie
Slovinsko
Slovensko
Polsko
Polsko

PYRENEJE
TURISTIKA POD MATTERHORNEM
JULSKÉ ALPY – SEVER
SLOVENSKÝ RÁJ
POLSKÉ TATRY
BIESZCZADY – RÁJ PRO ROMANTIKY

apartmány
hostel
hotel
hotel, penzion
turistická chata
penzion

19
26
28
31
37
43

Německo/Rakousko
Česko/Německo
Itálie
Německo
Polsko
Itálie
Rakousko
Česko/Německo
Německo

DUNAJSKÁ CYKLOSTEZKA
Z HOR K LÉČIVÝM PRAMENŮM
ROMANTICKÁ ELBA
CYKLOSTEZKA ALTMÜHL
KOUZELNÁ MAZURSKÁ JEZERA
DOLOMITY Z KOPCE
TAURSKÁ CYKLOSTEZKA
CYKLOSTEZKA Z PRAHY DO MÍŠNĚ
ELBERADWEG – LABSKÁ CYKLOSTEZKA II.

hotely, penziony
hotel
mobilní domy
hotely, penziony
hotely
apartmány
penzion
hotely
hotely

57
58
59
60
61
62
63
64
65

Česko/Německo

BAVORSKÉ ZRUŠENÉ ŽELEZNICE

hotel

66

Švýcarsko/Německo
Německo
Slovinsko/Chorvatsko
Česko
Česko
Česko

OKOLO BODAMSKÉHO JEZERA
ELBERADWEG – LABSKÁ CYKLOSTEZKA I.
Z JULSKÝCH ALP DO VOD JADRANU
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
BRDY SE SEDLA KOLA
CYKLOSTEZKOU ÚDOLÍM BEČVY

hotel
hotely
hotely, penziony
penzion

67
68
69
70
71
71

Cykloturistika
11.5. – 14.5.
17.5. – 21.5.
27.5. – 3.6.
8.6. – 11.6.
21.6. – 28.6.
4.7. – 10.7.
12.7. – 17.7.
19.7. – 23.7.
25.7. – 1.8.
14.6. – 18.6.
2.8. – 6.8.
9.8. – 14.8.
16.8. – 22.8.
6.9. – 13.9.
15.9. – 17.9.
23.9.
29.9. – 1.10.

hotel

Jednodenní zájezdy
1.5.
13.5.
27.5.
10.6.
24.6.
9.9.
23.9.
28.9.

Polsko
Česko
Německo
Polsko
Česko
Polsko
Česko
Česko

ROMANTIKA VE STOLOVÝCH HORÁCH
KŘIVOKLÁTSKO
ÚDOLÍM NĚMECKÉ KŘINICE
PODZEMNÍ MĚSTO OSÓWKA
TOULOVCOVY MAŠTALE
KAMIENNÉ GÓRY
BRDY JEŠTĚ JEDNOU
STEZKA V OBLACÍCH

73
73
74
74
74
75
75
75

Adventní zájezdy
1.12.
2.12. – 3.12.
9.12.

Rakousko
Česko/Rakousko
Německo

16.12.

Německo/Česko

KOUZLO VÍDEŇSKÉHO ADVENTU
PRŮVOD ČERTŮ V RETZU
SEIFFEN – ADVENT VE MĚSTĚ HRAČEK A BETLÉMŮ
ADVENT V BUDYŠÍNĚ, ZHOŘELCI A KRYŠTOFOVĚ
ÚDOLÍ

hotel

76
76
77
77

Zájezdy s koupáním na mořském pobřeží nebo v termálních koupalištích jsou zařazeny u poznávacích zájezdů
a zájezdů s pěší a vysokohorskou turistikou. V internetové podobě kalendáře můžete najít další zájezdy.
Dále na našem webu hoska-tour.cz najdete výběr pobytových zájezdů do Chorvatska, Rakouska... nebo lodních plaveb.

CK HOŠKA TOUR hledá nové kolegy průvodce do svého týmu pro poznávací zájezdy
a cyklozájezdy. Vítáni jsou průvodci alespoň se základními zkušenostmi s průvodcovskou činností
a s láskou k cestování. Nabízíme benefity cestovní kanceláře i pro rodinné příslušníky. Požadujeme
výborné vystupování, umění jednat s lidmi, znalost dvou jazyků a samozřejmě organizační schopnosti.
Ozvěte se nám na: lubomir.hoska@hoska-tour.cz

4

VĚNUJTE DÁRKOVOU POUKÁZKU

ELEKTROKOLO

Zájezd je tím nejvhodnějším dárkem pro Vaše milé, rodiče, děti
a přátele k Vánocům, narozeninám, svátku nebo jen tak pro
radost. Poukázku Vám vytvoříme na libovolnou finanční
hodnotu nebo zájezd s vlastním věnováním nebo přáním na
konkrétní zájezd.
Snadný nákup online: darkovepoukazy.pesituristika.cz

Jízdní kolo s elektropohonem je v současné době hitem.
Na našich cykloturistických zájezdech není na překážku.
S elektrokolem nebudete plýtvat silami a do cíle dojedete
v naprosté pohodě.

SOUTĚŽ CESTOPISOVÁNÍ
Cestovní kancelář vyhlašuje soutěž o nejlepší cestopis.
Svoje cestopisy zasílejte do konce roku 2017. Na setkání
příznivců cestovní kanceláře 2018 vyhlásíme vítěze. Jedinou
podmínkou je, aby cestopis byl Vaším dílem a byl ze zájezdu cestovní kanceláře, případně z destinace, kam jezdíme.
Cestopisy zveřejníme na webových stránkách a nejlepší
odměníme hodnotnými cenami. Suvenýr obdrží každý autor
cestopisu. Podrobnosti o této soutěži naleznete na webu
www.cestopisovani.cz, kam můžete svá díla vkládat. Také
nám je můžete zasílat na e-mail:
cestopisovani@hoska-tour.cz

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Vyjíždíme z Podkrkonoší. Trasu sestavujeme s přihlédnutím
na bydliště většiny účastníků a cílové destinace. Zpravidla
jezdíme přes Prahu, Hradec Králové, jižní či západní Čechy,
někdy přes Moravu. Při větším počtu osob z jedné lokality
zajišťujeme za příplatek svoz. V některých případech doporučíme spoje hromadných dopravních prostředků, kterými
se účastníci dostanou na nástupní místa. V těchto případech
čekáme na případné zpoždění doporučených spojů. Odjíždíme a vracíme se (pokud není ve výjimečných
případech uvedeno jinak) v denní době. Bližší informace
průběžně na tel. č. 603 164 558.

ZÁJEZDY NA ZAKÁZKU

BUĎTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Pořádáme zájezdy pro školní, turistické, podnikové a další
kolektivy. Jako námět mohou posloužit letošní či loňské nebo
předloňské kalendáře turistických zájezdů. Na požádání
zašleme návrhy programů s vypracovanou cenovou kalkulací pro plánovaný počet účastníků. Pro zpracování nabídky
potřebujeme znát přibližný termín, destinaci, délku zájezdu,
typ ubytování, stravování a přibližný počet osob.

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů na Youtubovém
kanále: https://www.youtube.com/user/ckhoskatour.
Staňte se fanoušky na našem facebooku:
facebook.com/hoskatour. Budete tak první informovaní
o aktualitách z dění v CK, o výhodných akcích, radách, typech
nebo zajímavostech.
Přihlaste se k zasílání občasného newsletteru.
Do Vaší e-mailové schránky Vám zašleme to nejzajímavější,
co se v naší cestovní kanceláři i mimo ní děje. Přidáme zajímavé články, videa a pozvánky na akce. Sledujte aktuality na
http://www.hoska-tour.cz. V internetové podobě kalendáře
najdete více fotografií. Na našem webu také naleznete fotografie z minulých ročníků.

www.zajezdynazakazku.cz
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LEGENDA
lyžařská turistika

polodenní i celodenní túry

pobytové zájezdy

pobytové zájezdy na mořském pobřeží nebo v termálních lázních

poznávací zájezdy

poznávací činnost, program může být doplněn o drobné vycházky
vycházky, polodenní i celodenní túry, program je doplněn poznávací
činností

pěší turistika
horská
a vysokohorská turistika
cykloturistika

celodenní túry v horském a vysokohorském prostředí
polodenní i celodenní jízdy, program bývá doplněn o poznávací činnost

VELETRHY

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rádi vás uvítáme na těchto
veletrzích cestovního ruchu
HOLIDAY WORLD

Cestovní kancelář je pojištěna pro odpovědnost za škodu
z provozu cestovní kanceláře a pro případ úpadku.

v areálu Výstaviště (stánek V 401)
Praha - Holešovice
ve dnech 16. - 19. února 2017

INFOTOUR
v budově KC Aldis Hradec Králové
ve dnech 10. - 11. března 2017

EUROREGION TOUR
v nové hale Výstaviště
Jablonec nad Nisou
ve dnech 17. - 18. března 2017

Doporučujeme uzavřít komplexní cestovní pojištění, které
zahrnuje hrazení léčebných výloh v zahraničí, ztrátu zavazadel
včetně cestovních dokladů, odpovědnost, úrazové pojištění
a hrazení stornovacích poplatků za cenu 24,- Kč osoba/den bez
rozlišení věku.
U tuzemských zájezdů doporučujeme uzavřít pojištění,
které zahrnuje ztrátu zavazadel, odpovědnost, úrazové
pojištění a hrazení stornovacích poplatků za cenu 10,- Kč
u dospělých osob a 5,- Kč u dětí do 15 let.
Podrobnější informace jsou uvedeny na cestovní smlouvě.

ZÁJEZD LZE UHRADIT TÍMTO ZPŮSOBEM
Převodním příkazem (např. ze sporožira, běžného účtu)
nebo poštovní poukázkou typu A na účet Lubomír Hoška,
CK HOŠKA – TOUR, Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad,
Česká spořitelna, a.s., Nová Paka, číslo účtu 1162062399/0800,
variabilní symbol – číslo zájezdu.
Zájezd lze uhradit v hotovosti přímo v cestovní kanceláři.
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LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

Lyžařský zájezd
Česko
23.2. – 26.2.

BÍLÁ STOPA S RAMPUŠÁKEM
zájezd č. 010

Cena: 3 450,-/3 350,- Kč
Zájezd lyžařské turistiky do Orlických hor, které
jsou dnes přitažlivou turistickou a rekreační
oblastí. Čekají vás zasněžené třpytivé horské
pláně plné stop od běžkařů a lesní zvěře. Deštné
je největším a nejznámějším rekreačním střediskem v Orlických horách. U všech lyžařských tras
je možnost jejich krácení. Odjezd a příjezd zájezdového autobusu navazuje v Hradci Králové
na rychlíky od a do Prahy.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Lyžařská túra
Zemská brána – Hanička – Zdobnice. Túra bez
velkého převýšení. ZEMSKÁ BRÁNA – romantické skalnaté údolí. HANIČKA – v okolí pevnostní objekty. ANENSKÝ VRCH/KOMÁŘÍ VRCH
– z trasy pěkné výhledy do údolí Divoké Orlice
a Polska.
2. den: lyžařská túra Říčky – vlekem Zakletý –
Pěticestí – Velká Deštná – Šerlich – Šerlišský mlýn
– Deštné v Orlických horách. Hřebenová túra bez
velkého převýšení s pěknými výhledy. Jiráskova cesta je atraktivní v každé roční době. VELKÁ
DEŠTNÁ – otevřený terén, kruhový výhled.
DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH – nejvýznamnější lyžařské centrum.
3. den: lyžařská túra Šerlich, sedlo – Masarykova chata – Vrchmezí – Olešnice v Orlických
horách – Deštné v Orlických horách. Pokračování hřebenové túry. ŠERLICH – známá turistická
chata v majetku KČT. VRCHMEZÍ – panoramatické výhledy do Kladska, na Králický Sněžník
a Rychlebské hory.
4. den: lyžařská túra Šerlich, sedlo – Velká Deštná
– Jelenka – Luisino údolí – Svatý Matouš – Deštné
v Orlických horách. Túra v okolí Deštného.
V odpoledních hodinách odjezd, návrat v podvečerních hodinách.
Ubytování: rekreační středisko Deštné v Orlických horách.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 390,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.

JIRÁSKOVA chata
s rozhlednou DOBROŠOV

Dobrošov 71, 547 01 Náchod
+420 775 086 305, +420 602 451 421
jiraskovachata@email.cz

Cena od 215,- Kč

děti od 3 do 10 let od 145,- Kč
Turistická chata KČT s nejkrásnější rozhlednou
Královéhradeckého kraje (iDnes 2011).
Vhodné pro rodiny s dětmi a skupinové pobyty,
školní a ﬁremní akce, svatební oslavy.
Možnost úschovy kol a kočárků,
parkování u objektu, připojení Wi-Fi.
Restaurace 60 míst, salonek 16 míst, klubovna 40 míst.
Chata je v provozu celoročně.

www.jiraskovachata.cz
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Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy s vycházkami
Pěší turistika
Vysokohorská turistika
Slovensko / Maďarsko
14.4. – 17.4.

VELIKONOCE V TERMÁLECH

Vyřešíme problém, kde strávit Velikonoce.
Termín od pátku do pondělí.
zájezd č. 020
Cena: 3 350,- /3 200,- Kč
Každoroční velikonoční zájezd do teplého
prostředí termálních lázní. Nabízíme vám
možnost vyhřát si kosti po dlouhé zimě v termálu
s ubytováním v penzionu ve Veľkém Mederu. Při
tomto zájezdu se využívá velikonočních svátků.
Dovolenou nebudete potřebovat.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu i v Brně. Předpokládaný příjezd do
Dunajské Stredy ve 13.00 hodin.
DUNAJSKÁ STREDA – Thermalpark patří
k jedněm z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších termálů na jižním Slovensku. K dispozici
jsou 4 vnitřní a 6 venkovních bazénů s mineralizovanou a termální vodou o teplotě od 24 do
40 °C. Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci
páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu.
2. den: GYÖR – historické město čtyř řek s
krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem
biskupů a svědkem korunovací maďarských králů,
dodnes je chráněno hradbami. Krátká prohlídka historického jádra města. Moderní termální
bezchlorové lázně byly otevřeny v roce 2003, když
kronikáři zaznamenali léčivé účinky už ve středověku. Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 67°C
teplá voda s vyšším obsahem jodidu tryská z
hloubky 2000 m. K dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou, vnitřní i venkovní
rekreační bazény (vířivky, tobogány, vodopády,
Kalendář zájezdů na rok 2017
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kruhové proudy) o teplotě 29 až 37°C. Samoobslužná restaurace nabízí místní speciality.
3. den: VEĽKÝ MEDER – termální prameny
vyvěrají o teplotě až 76,5°C. Příznivě působí
na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na
celkovou regeneraci organismu. Rekonstruovaný
moderní areál poskytuje služby v krytém nebo
kombinovaném bazénu s teplotou vody 32 až
37°C. K dispozici rodinný zábavní bazén s atraktivní Vodní věží. Největší zájem je o relaxační sedací
bazén o teplotě 37°C. Nově otevřený krytý plavecký bazén, do kterého jsou nutné koupací čepice.
4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící
v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, k dispozici jsou tři nové zážitkové bazény
s termální vodou o teplotě 32 až 34°C, dále
polokrytý a krytý sedací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 35 až 37°C, venkovní léčebné
bazény a plavecký bazén s vodou teplou 26 až
28°C. Termální pramen má osvědčení léčivé vody
a patří v kvalifikačním žebříčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Možnost občerstvení v samoobslužné restauraci. V odpoledních
hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: penziony a soukromí ve Veľkém
Mederu.
Stravování: možnost vlastního vaření. V cestovní
kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší informace na webových stránkách nebo v pokynech
zaslaných jednotlivým účastníkům.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování
a průvodce.
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Česko
28.4. – 1.5.

MORAVSKÝ KRAS
zájezd č. 030

Cena: 3 650,-/3 500,- Kč
Atraktivní túry krasovou oblastí s možností
přizpůsobení svým zájmům a fyzickým schopnostem. Moravský kras je území hlubokých kaňonů,
desítek skalních stěn a řady soutěsek i množství
vzácné krasové květeny. Možnost prohlídky jeskyní, které mají bohatou krápníkovou
výzdobu. Jednotlivé túry s přihlédnutím na zájem
a zdatnost účastníků.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na
Moravu. Túra Sloup – Šošůvka – Holštejn –
Ostrov – Macocha. Túra po krasových planinách
s vápencovou květenou. SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ
JESKYNĚ – prohlídka nejrozsáhlejší tuzemské
zpřístupněné jeskyně, komplex dómů, chodeb a
obrovských podzemních propastí. Před jeskyní
známá skála Hřebenáč. HOLŠTEJN – známé
propadání, na vápencové skále zřícenina hradu.
KOŇSKÝ SPÁD – vyhlídka do Pustého žlebu.
MACOCHA – světoznámá propast hluboká 134 m.
2. den: túra Rudická vyhlídka – větrný mlýn –
Rudické propadání – Jedovnice – Krasovské údolí

– Balcarka – Macocha – Suchý žleb – Kateřinská
jeskyně. RUDICE – větrný mlýn je holandského typu s kamennou kruhovou zdí. RUDICKÉ
PROPADÁNÍ – nejmohutnější propadání v
Moravském krasu. BALCARKA – prohlídka jeskyně
s bohatou krápníkovou výzdobou, novou expozicí lovců sobů a medvíďat a ojedinělou světelně-hudební produkcí ve Velkém dómu. KATEŘINSKÁ JESKYNĚ – prohlídka, unikátní krápníková
výzdoba s dlouhými hůlkovými stalagmity.
3. den: túra Křtiny – Výpustek – Křtinské údolí –
Býčí skála – Josefovské údolí – Adamov. KŘTINY –
barokní poutní kostel P. Marie. VÝPUSTEK – patří
mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. BÝČÍ SKÁLA – skalní stěna s vchodem
do nepřístupné jeskyně. JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ
– přírodní rezervace, skalní útvary, nepřístupné
jeskyně.
4. den: túra Skalní Mlýn – Punkevní jeskyně
– Pustý žleb – Sloup. PUNKEVNÍ JESKYNĚ –
nejvyhledávanější jeskyně Moravského krasu,
řečiště podzemní Punkvy. PODVRŠÍ – rozhledna
s pěkným výhledem. V odpoledních hodinách
odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel v Blansku.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.

Polsko
29.4. – 30.4.

WROCLAW A KRAKOW
zájezd č. 040

Cena: 2 350,-/2 250,- Kč
Poznávací zájezd do hlavního města Dolního
Slezska Wroclawi, které je jedno z nejstarších
a nejvýznamnějších polských měst. Leží na více
než 12 ostrovech na řece Odře, které jsou spojeny
30 mosty. V roce 2016 se stalo Evropským hlavním
městem kultury. Novou atraktivitou Wroclavi jsou
trpaslíci. Dnes jich můžete nalézt několik desítek.
Památky UNESCO najdete ve Věličce a Krakově.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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renesance na sever od Alp. V kryptě je pochován
i polský prezident Kaczynski s manželkou. RYNEK
GLÓWNY – největší středověké náměstí ve střední
Evropě. Tržnice Sukiennice, radniční věž. V podvečerních hodinách odjezd, návrat ve 22.00 hodin.
Ubytování: hotel ve Věličce.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování,
1x snídaně a průvodce.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, dopoledne
přesun do Polska. WROCLAW (Vratislav) – jedno
z nejkrásnějších měst, které založil český kníže
Vratislav. Právě zde bylo založeno biskupství.
TRHOVÉ NÁMĚSTÍ – druhé největší náměstí
v Polsku, k odpočinku zvou romantické hospůdky
a kavárny. RADNICE – jedna z nejvýznamnějších
ukázek gotické architektury ve střední a východní
Evropě. KRÁLOVSKÝ PALÁC – v barokním paláci je
umístěno národopisné a archeologické muzeum.
KOSTEL SV. ALŽBĚTY – zajímavá gotická bazilika
s vysokou věží. UNIVERZITA – Leopoldina hala.
TUMSKÝ OSTROV – atraktivní oblast s mnoha
památkami. Katedrála Jana Křtitele se vyznačuje
směsicí slohů, gotický kostel Nejsvětější Panny
Marie Na Písku. V podvečerních hodinách přesun
do Krakova.
2. den: WIELICZKA – historické centrum dobývání polské soli. Exkurze do solného dolu, který
je jedním z nejstarších činných v Evropě. Důl
je zapsán na Seznamu kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Možnost prohlídky podzemního muzea, sochy vytesané z kamenné soli,
podzemní jezírko. KRAKOW – druhé největší
turistické centrum v Polsku. Městské historické
jádro je zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. WAWEL – královský zámek.
Možnost prohlídky reprezentačních komnat
s průvodcem. Za prohlídku stojí katedrála sv.
Stanislava včetně výstupu na věž. Zikmundova
kaple je považována za vrcholné renesanční dílo
v rámci celého Polska. Je také nazývána perlou
Kalendář zájezdů na rok 2017

Česko
5.5. – 8.5.

SLAVKOVSKÝ LES

Známá i méně známá místa.
zájezd č. 050
Cena: 3 950,-/3 800,- Kč
Pěší turistika s poznávací činností. Jednotlivé pěší
trasy lze krátit podle zájmu jednotlivých účastníků a nahradit je prohlídkou pamětihodností. Slavkovský les je svérázná oblast v prostoru
mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi.
V programu jsou notoricky známá místa, která se
prostě nesmí vynechat, ale i místa málo známá.
Kdo z vás jste navštívil Mattoni muzeum v Kyselce,
kochal se panoramatickým výhledem ze Šemnické skály nebo vystoupil na teprve nedávno turisticky zpřístupněný nejvyšší vrchol Slavkovského
lesa Lesný?
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Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na
Karlovarsko. Trasa Andělská hora – Andělská hora,
zřícenina hradu – Šemnická skála 645 m – Dubina
– Kyselka – Mattoniho vila – pramen Mattonky –
Mattoni muzeum. ANDĚLSKÁ HORA – rozlehlá
zřícenina hradu, kruhový výhled. ŠEMNICKÁ
SKÁLA – přírodní rezervace, pěkný výhled na
panorama Krušných hor, Doupovské hory a údolí
řeky Ohře. KYSELKA – bývalé lázně, prameny
minerálních vod. MATTONI MUZEUM – unikátní expozice z historie firmy, vzácné historické
artefakty, současná stáčírna.
2. den: trasa Loket – Svatošské skály – Doubí,
10 km. Odpoledne lehká túra v okolí Karlových
Varů po trase Linhart – vyhlídka Diana – Jelení
skok – centrum lázeňské části. LOKET – město
na výrazném ostrohu s nádherným středověkým hradem ze tří stran obtékané řekou Ohří.
SVATOŠSKÉ SKÁLY – skalní město v údolí řeky
Ohře. VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ – nachází se zde
nejznámější karlovarská rozhledna Diana.
3. den: trasa Kladská – Smraďoch – Mariánské
Lázně. BEČOV NAD TEPLOU – gotický hrad a
renesanční zámek opředený příběhem o relikviáři sv. Maura stojí na skále vysoko nad údolím.
TŘI KŘÍŽKY – výhled. NS KLADSKÁ – naučná
stezka vede kolem Kladského rybníka po okraji
přírodní rezervace Kladské rašeliny, části Tajga.
PRAMENY – obec ležící uprostřed Slavkovského
lesa. SMRAĎOCH – přírodní rezervace je cítit po
zkažených vejcích. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – lázeňské město obdařené léčivými prameny a jedinečnou atmosférou.
4. den: trasa: Horní Lazy – Lesný 983 m – Vysoké
sedlo – Kynžvart, zřícenina hradu – Lázně
Kynžvart – Kynžvart zámek. LESNÝ – nejvyšší bod
Slavkovského lesa. KYNŽVART – zřícenina gotického hradu. LÁZNĚ KYNŽVART – klimatické lázně
s lázeňskými parky a minerálními prameny. Okolo
zámku se rozkládá rozsáhlý park.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.

Česko
12.5. – 14.5.

UHELNÉ SAFARI

Mostecko, jak ho neznáte.
zájezd č. 060
Cena: 2 950,-/2 850,- Kč
Opakovaný poznávací zájezd do Podkrušnohoří. Terénním vozidlem se dostanete přímo
k rypadlům mosteckých hnědouhelných dolů.
Žatec má doloženou tisíciletou historii, ve které
hraje dominantní roli prvotřídní chmel. Město
je kandidátem na zápis do Seznamu kulturních
památek UNESCO.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do
oblasti Žatecka. PANENSKÝ TÝNEC – nedostavěný gotický chrám. V jeho prostorách se natáčelo
několik filmů, například Kytice od K. J. Erbena.
LOUNY – zastávka v historickém jádru města.
STŘÍBRNÍK – vycházka na rozhlednu. Kruhový
výhled na České středohoří a Krušné hory. ŽATEC
– prohlídka historického centra bývalého královského města. Chrám chmele a piva, Chmelový orloj, Chmelařské muzeum, vyhlídková věž
Chmelový maják s unikátním výhledem. Klášterní
zahrady a další památky.
2. den: UHELNÉ SAFARI – exkurze do těžebních lokalit za provozu a na rekultivace. Zblízka
se seznámíte nejen s technologií těžby hnědého
Kalendář zájezdů na rok 2017
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uhlí, ale i obnovy krajiny po těžbě. MOST – kostel
Nanebevzetí P. Marie – unikátním způsobem
přesunutá stavba. HNĚVÍN – vycházka na vrch
s hradem a vyhlídkovou věží.
3. den: KADAŇ – bývalé královské město, historická perla Podkrušnohoří. Bašta, Katova ulička
(nejužší ulice v Česku), městské opevnění, barbakán, Mikulovická brána a mnoho dalších památek.
Vycházka podle Ohře po nábřeží Maxipsa Fíka k
františkánskému klášteru. JEZEŘÍ – kdysi honosné
sídlo Lobkowiczů i dnes stojí za prohlídku.
V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00
hodin.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce.
Fakultativně: cena exkurze Uhelné safari činí
250,- Kč.

Slovensko
17.5. – 21.5.

PAMÁTKY STŘEDNÍHO
SLOVENSKA
Výběr toho nejlepšího.
zájezd č. 070

Cena: 4 950,-/4 750,- Kč
Poznávací zájezd s vycházkami. Poznáte střední
Pohroní, kde jsou hornické památky, spousta
romantických kostelíků, hrady, zámky a krásná
příroda. Proto si tuto oblast oblíbil i fotograf Karel
Plicka.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na
střední Slovensko. BOJNICE – romantický zámek
patří k nejnavštěvovanějším ve střední Evropě.
Koncem 19. století byl zámek přestavěn podle
vzoru francouzských zámků v údolí Loiry a papežského paláce v Avignonu. Při prohlídce interiérů
budete obdivovat štukovou výzdobu a bohaté
sbírky uměleckých děl. V renesančním zámku
najdete cenné exponáty.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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2. den: HARMANECKÁ JESKYNĚ – překrásná
krápníková výzdoba s výskytem bílého sintru.
ŠPANIA DOLINA – vesnická památková rezervace, jedna z nejkrásnějších a nejzachovalejších hornických obcí na Slovensku. Vycházka
po naučné stezce. ŠACHTIČKY – rozhledna s krásnými výhledy mimo jiné i na Španiu
Dolinu. BANSKÁ BYSTRICA – upravené historické centrum s množstvím honosných domů
a paláců je městskou památkovou rezervací. Šikmá hodinová věž, rozsáhlý hradní areál
s kostelem Nanebevzetí P. Marie a monumentální
památník SNP.
3. den: HOREHRONÍ * SLOVENSKÁ LUPČA –
mnoho starých měšťanských domů, středověký
hrad s Korvínovou lípou. ČIERNOHORSKÁ LESNÍ
ŽELEZNIČKA – výlet lesní železničkou, prohlídka
unikátního lesního skanzenu a vycházka.
4. den: ZVOLEN – městu dominuje hrad, který je
také největší památkou, zbytky městských hradeb,
pancéřový obrněný vlak Hurban. DETVA – Podpolanské muzeum s etnografickými sbírkami, na
místním hřbitově malované kříže. KALAMÁRKA –
možnost vycházky ke skalním útvarům. HRONSEK
– unikátní dřevěný kostel s cenným interiérem je
zapsán na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Zde se narodil i známý slovenský herec Ladislav
Chudík. KOVÁČOVÁ – možnost večerního
koupání v termálních lázních v bazénech s vodou
o teplotě od 26 do 38 °C.
5. den: KREMNICA – starobylé hornické město
s historickým jádrem. K nejvýznamnějším památkám patří mincovna, areál městského hradu a
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opevnění, kostel sv. Kateřiny, náměstí s radnicí
a morovým sloupem. KREMNICKÉ BANĚ –
v krásné krajině postavili kostel sv. Jana Křtitele,
pěkný výhled. STŘED EVROPY – jeden ze středů
Evropy. Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 600,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování,
4x snídaně a průvodce.

Itálie
27. 5. – 3.6.

ROMANTICKÁ ELBA

Nádherné hory a průzračné moře.
zájezd č. 080
Cena: 8 550,-/8 150,- Kč
Poznávací zájezd s vycházkami po pobřeží či na
vyhlídková místa. Romantický ostrov je oblíben
turisty, cykloturisty i milovníky pěkných pláží.
Vždyť se ostrov může pochlubit výjimečně čistou
vodou. Kolem pobřeží rostou palmy, piniové
háje, kaktusy a velké množství nádherně vonících
květin. Vesničky zůstávají tiché i v plné letní
sezoně. Dnes patří ostrov mezi nejoblíbenější
a nejvyhledávanější turistické destinace.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun do

italského přístavu Piombino.
2. den: trajektem na Elbu do přístavního města
Portoferraio. PORTOFERRAIO – hlavní město
ostrova, úzká spleť uliček v historickém jádru
města, nad městem dvě pevnosti. V okolí města
bílé pláže. VILLA DEI MULINI – Napoleonova
rezidence, muzeum LACONA – dlouhé pláže,
nádherné duny.
3. den: PORTO AZZURRO – rušné rekreační
středisko, romantický přístav. V okolí pěkné pláže.
RIO NELL ELBA – jezírko s léčivou vodou. RIO
MARINA – malé rekreační středisko s pěkným
přístavem.
4. den: PROCCHIO – jedna z nejkrásnějších pláží
na Elbě. Vycházky po romantickém ostrově, lehké
výstupy na vyhlídky, možnost vykoupání.
5. den: MARINA DI CAMPO – prý nejhezčí město
na Elbě. CHIESSI/POMONTE – oblázkové pláže
s čistou vodou, trasa po romantickém západním
pobřeží, pěkné výhledy. MARCIANA – možnost
výletu lanovkou (nákupní košík) na vrchol Monte
Capanne 1018 m, kruhový výhled. MARCIANA
MARINA – přístav v severní části ostrova, dlouhé
pláže.
6. den: CAPOLIVERI – malebné vinařské městečko s úzkými uličkami, východiště k jižním romantickým zpravidla liduprázdným plážím, a plážičkám. Možnost vycházky na horu Monte Calamita.
7. den: odpočinkový den. I tento den se najde
vycházka s možností krásných záběrů pro milovníky pěkných fotografií. V podvečer odjezd.
Přesun trajektem a noční přesun.
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: mobilní domy.
Stravování: k dispozici kuchyňka, v kempu je
obchod se základními potravinami. V cestovní
kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší informace na webových stránkách nebo v pokynech
zaslaných jednotlivým účastníkům.
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekt, 5x ubytování a průvodce.

www.facebook.com/hoskatour
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Španělsko
1.6. – 10.6.

MALLORKA – PŘÍRODNÍ KRÁSY
zájezd č. 090

Cena: 15 590,-/15 090,- Kč
České cestovní kanceláře nemají často Mallorcu
v nabídce jako cíl poznávacích zájezdů, a přitom
tento ostrov patří bezesporu k nejkrásnějším
a nejzajímavějším ve Středozemním moři.
Mallorca je jako stvořená pro poznávání jak
přírodních krás (divoké pohoří Serra de Tramutana dosahující výšky přes 1 400 m, rozeklané pobřeží s útesy, úchvatné soutěsky, krasové
jeskyně), tak i kulturních památek. Svou rozmanitostí zaujme a příjemně překvapí každého
návštěvníka.

Program
1. den: odjezd v dopoledních hodinách,
možnost nástupu v západních Čechách.
Noční přesun přes Německo a Francií.
2. den: příjezd do BARCELONY – návštěva
nejzajímavějších
památek.
Noční
trajekt na Mallorcu (4 lůžkové kabiny).
3. den: výlet do jihozápadní části ostrova.
SERRA DE TRAMUNTANA – přejezd přes jižní
část. VALLDEMOSSA – malebné městečko
s kartuziánským klášterem, které se zalíbilo i F.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Chopinovi a G. Sandové. ESTELLENCS – starobylá obec na strmých horských svazích s nádhernými výhledy. MIRADOR DE RICARDO ROCA
– výhledy na temně modré moře a příkrá skaliska
PORT D’ANDRATX – původní rybářský přístav. Na
závěr dne koupání na plážích jižní části ostrova.
4. den: výlet do severní části Mallorcy k mysu
CAP DE FORMENTOR – poloostrov s mohutnými skalnatými útesy. PORT DE POLLENCA – pěkný přístav, východisko výletních lodí.
ALCÚDIA – kouzelné městečko připomínající ve svém středu barcelonskou gotickou
čtvrť a s památkami na římskou část dějin.
Koupání na některé ze zdejších pěkných pláží.
5. den: SOLLER a PORT DE SOLLER – romantická městečka. Zájemci mohou mezi městečky
projet historickou tramvají. V případě pěkného
počasí možnost výletu lodí (platí se na místě) do
romantické zátoky SA CALOBRA. Odtud procházka přes několik tunelů k ústí soutěsky TORRENT
DE PAREIS a dále do nitra druhé největší evropské
erozní soutěsky nebo koupání na romantické pláži.
Cestou návštěva kláštera LLUC – hlavní poutní
místo na ostrově proslulé již ve středověku díky
tmavé sošce Panny Marie (La Moreneta). INCA –
pěkné městečko, centrum kožedělného průmyslu.
6. den: – PALMA DE MALLORCA – dopoledne
prohlídka hlavního města ostrova s významnými památkami připomínajícími jeho pohnutou minulost. Monumentální gotická katedrála
La Seu postavená na zbytcích mešity, palác de
l’Almudaina (původně arabský Alcazar), kostel
sv. Eulálie, klášter sv. Františka, Arabské lázně
aj. Odpoledne koupání a odpočinek na pláži.
7. den: výlet na východní část ostrova. CUEVAS
DEL DRACH (Dračí jeskyně), proslulé jeskyně, ve
kterých je jedna z největších podzemních vodních
ploch na světě. Romantickou atmosféru divadla
stalaktitů dokresluje krátký koncert klasické hudby
se světelnými efekty. PORTOCRISTO – pěkné
městečko. MANACOR – město, které je proslavené manufakturou na výrobu perel Majorica.
8. den: rekreace na mořském pobřeží.
9. den: přesun trajektem na pobřeží (cca 8 hod.).
V odpoledních hodinách odjezd, noční přesun.
10. den: návrat v odpoledních hodinách.
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Ubytování: 6x hotel, dvoulůžkové pokoje,
1x kabina na trajektu (čtyřlůžkové kabiny).
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava včetně výletů po
Mallorce, trajekt na Mallorku, 6x polopenze,
7x ubytování a průvodce.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou
cestovní kanceláří.

Česko
2.6. – 4.6.

VLTAVSKÉ VYHLÍDKY

To tu ještě nebylo.
Toulky po nejkrásnějších vyhlídkách.
zájezd č. 100
Cena: 3 850,-/3 700,- Kč
Autobusem se budete posouvat po toku naší
krásné řeky Vltavy. Vycházky nebo lehké túry
na vyhlídky, které se nacházejí zpravidla při
meandrech naší „matky řek“ v jejím středním toku.
Přesněji od soutoku Vltavy s Otavou po soutok
Vltavy se Sázavou. Některé vyhlídky jsou známé,
o jiných málokdo ví. Většina vyhlídek je přístupná
po turisticky značených cestách. Všechny vyhlídky mají své kouzlo a jsou cílem amatérských
i profesionálních fotografů. Program byl připraven s využitím knihy Ivana Klicha Vltavské vyhlídky.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun
do oblasti střední Vltavy. OBLAST ZVÍKOVA –
možnost prohlídky hradu Zvíkov. V rámci prohlíd-

ky je i vstup na vyhlídkovou terasu. Zastávka na
vyhlídkách u Zvíkovského mostu a Zvíkovského
Otavského mostu. Vycházka po naučné stezce
na vyhlídku přírodní památky Kopaniny. Výhled
na hrad Zvíkov. KRKAVČÍ SKÁLA – vycházka na
vyhlídku na Orlickou přehradu. ŽĎÁKOVSKÝ
MOST – přechod přes více než půlkilometrový most 50 m nad hladinou a 100 m nad dnem
Orlické přehrady
2. den: ORLÍK – prohlídka zámku nebo alternativně lodní výlet po Orlické přehradě. Vycházka
po naučné stezce parkem na vyhlídku na Orlickou přehradu a zámek. Zastávka na hrázi Orlické
přehrady. ROVIŠTĚ – vycházka na první vyhlídku
na Slapskou přehradu. VRŠKAMÝK – vycházka na
rozhlednu. SLAPSKÁ PŘEHRADA – zastávka na
Vesteckém mostě.
3. den: VESELÝ VRCH – vycházka na telekomunikační věž, výhled na Slapskou přehradu, Brdy a za
dobré viditelnosti na České středohoří a Šumavu.
VYHLÍDKA NA VRCHOVINCI – vycházka na
jednu z nejlepších vyhlídek na Slapskou přehradu.
MARJÁNKA – krátká vycházka na skalní vyhlídku.
ŠEMÍKŮV SKOK – vycházka na vyhlídku položenou vysoko nad hladinou Slapské přehrady.
SMETANOVA VYHLÍDKA – vycházka na pěknou
vyhlídku na meandr Štěchovické přehrady. Výhled
na osadu Ztracenka. Oblíbené místo B. Smetany.
MÁJ – na závěr vycházka na prý nejkrásnější
vyhlídku na Vltavu. Ze 100 m skály je výhled na
meandr řeky. Návrat do 20.30 hodin.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 260,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Francie
7.6. – 14.6.

PROVENCE A AZUROVÉ
POBŘEŽÍ

V St. Tropez vás čeká nově opravená četnická
stanice s muzeem.
zájezd č. 110
Cena: 9 950,- /9 500,- Kč
Poznávací zájezd, s možností vykoupání, na
sluncem ozářený jihovýchodní okraj Francie.
Zajímavou zastávkou bude St. Tropez, které je
známé tím, že zde hrál herec Louis de Funes svoji
filmovou roli nekompromisního četníka. Provence je kraj Vincenta van Gogha. V horkém létě,
kdy vane jemný větřík, se krajina vlní. Právě toto
vlnění je tak typické pro jeho obrazy. Na tržištích
se prodávají plátěné pytlíky s levandulí a provensálským kořením. Účastníky čeká krásná příroda
a čisté písečné pláže.

Kalendář zájezdů na rok 2017
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Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost
nástupu v jižních Čechách. Noční přesun.
2. den: v ranních hodinách příjezd na Riviéru.
MONAKO – MONTE CARLO – celodenní pobyt
v druhém nejmenším státě na světě, kasino,
královský palác, botanická zahrada, Oceánografické muzeum, možnost koupání. Své štěstí
můžete vyzkoušet v turistické části kasina.
3. den: ANTIBES – rušné rekreační středisko,
historické jádro, Picassovo muzeum. CANNES –
dlouhé písečné pláže, palmy, festivalový palác,
luxusní hotely a penziony. SAINT TROPEZ –
„slavné“ město, nově opravená četnická stanice
s velmi zajímavým muzeem, přístav jachet.
4. den: volný den na mořském pobřeží s možností
krátkého výletu.
5. den: VERDON – jeden z nejhlubších kaňonů
v Evropě. Zastávky na vyhlídkových místech.
6. den: AVIGNON – papežský palác, městské
hradby, katedrála. PONT DU GARD – akvadukt.
Impozantní vodovod přes řeku Gard je pravděpodobně nejznámější svého druhu v Evropě.
Mohutný třípatrový most, který přiváděl vodu do
města Nimes. BAUX-DE-PROVENCE – mimořádně zajímavá obec situovaná na vápencovém
skalním ostrohu, rozhled na deltu řeky Rhony.
ARLES – „město rýže“, tržní středisko zemědělských produktů, římský amfiteátr, antické divadlo,
ve městě namaloval van Gogh na tři sta pláten.
Fotogenická bude zastávka u starého mostu.
7. den: MARSEILLE – největší francouzský
středomořský přístav, starý přístav. Notre-Dame-de-la-Garde – neobyzantská bazilika vévodí
městu, zvonici zakončuje obrovská socha Panny
Marie, interiér je obložen mramorem. CHATEAU
D´IF – internace vězňů, ostrov proslavil A. Dumas
svým románem Hrabě Monte Christo. Možnost
fakultativního lodního výletu. Noční přesun.
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotely IBIS nebo ETAP, dvoulůžkové
ložnice.
Stravování: možnost dokoupení snídaní za
celkovou cenu 500,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování
a průvodce.
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Německo
8.6. – 11.6.

PŘÍRODNÍ PARK ALTMÜHL
Údolí, které okouzlí milovníky
přírody i historie.
zájezd č. 120
Cena: 5 950,-/5 700,- Kč
Poznávací zájezd s vycházkami nebo lehkou pěší
turistikou často podél romantické řeky. Čekají
na vás památky, hrady, zámky, skalní útvary
a malebná městečka. Podle řeky je na několika místech rozmístěn archeoskanzen, technické památky – mlýny, plavební komory starého
kanálu Dunaj – Mohan.
Program
1. den odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Přesun do Bavorska. PAPPENHEIM – nad malebným městečkem
se středověkými uličkami romantická zřícenina
hradu. SOLNHOFEN – vykopávky, archeologické muzeum. ZWÖLF APOSTEL – malebné
skalní útvary, vyhlídka, vycházka. DOLLNSTEIN –
městské opevnění. EICHSTÄTT – centrum přírodního parku, historické jádro města, majestátní
katedrála. WILLIBALDSBURG – na hradě je
hlavní atrakcí Jura museum. ALTMÜHLZENTRUM
– zastávka v návštěvnickém centru.
2. den: PFÜNZ – zrekonstruovaná římská pevnost
Vetoniana. KIPFENBERG – nad městem soukro-

mý hrad, nedaleko leží geografický střed Bavorska,
romantické skalní vyhlídky. ARNSBERG – hrad,
nyní hotel, vyhlídkové místo do údolí.
BEILNGRIES – malebné centrum města s úzkými
uličkami a kapličkami. HISCHBERG – zámek.
BERCHING – starobylé městečko s kompletně zachovanými hradbami a věžemi, hrázděné
domy, přístav vyhlídkových lodí jezdících po
kanálu Mohan – Dunaj (možnost jízdy lodí).
3. den: DIETFURT – prohlídka města, historické
centrum, pěšky podle starého kanálu k historickému zdymadlu 3,5 km, procházka kolem kanálu
2 km (prehistorický skanzen) u Oberhofenu.
RIEDENBURG – vycházka ke krásnému zámku
Rosenburg nebo ke sklářskému muzeu. PRUNN
– jeden z nejlépe zachovalých rytířských hradů
Bavorska. ESSING – starobylé městečko, zajímavý dřevěný most. Starý plavební kanál Mohan –
Dunaj se zachovalými plavebními komorami z 19.
století. RANDECK – romantický hrad, vyhlídka do
údolí. WELTENBURG – nejstarší bavorský klášter
leží v místech, kde Dunaj protéká malebnou
skalnatou soutěskou. Výlet lodí touto soutěskou
ke zmíněnému klášteru jak pro cyklisty, tak pro
pěší. KELHEIM – vycházka do Dunajské soutěsky,
prohlídka kláštera v soutěsce.
4. den: EINING – prohlídka vykopávek římského
tábora. REGENSBURG (Řezno) – jedno z nejlépe
zachovaných měst v Bavorsku. V historickém
jádru, které bylo zapsáno na Seznam kulturního
dědictví UNESCO, se nachází mnoho románských a gotických památek. Mezi nejvýznamnější
památky patří středověký kamenný most, starobylé opevnění, stará radnice, patricijská Zlatá věž
a dominantou města je gotická katedrála sv. Petra.
Zbytky opevněného římského tábora.
Ubytování: penzion, hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 990,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.
cestovatelské promítání
setkání příznivců CK

promitani.pesituristika.cz
Kalendář zájezdů na rok 2017

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

Polsko
14.6. – 19.6.

VELKÝ OKRUH POLSKEM
Navštivte přívětivou zemi.
Tam bez nočního přejezdu.
zájezd č. 130
Cena: 6 650,-/6 350,- Kč
Poznávací zájezd za památkami a přírodními
krásami. Polsko je pro turisty atraktivní zemí.
Navštívíte mnoho zajímavých míst – křižácký hrad, středověká města, dřevěné kostelíky
a pohyblivé písečné duny. Náš severní soused
v uplynulém období vložil do cestovního ruchu
značné finanční prostředky a na návštěvnosti této
země je to znát.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do
Varšavy. WROCLAW (Vratislav) – krátká zastávka
v historickém jádru města.
2. den: VARŠAVA – prohlídka města. STARÉ
MĚSTO – je obehnáno hradbami. Pro svoji historii
je zapsáno na Seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Zámecké náměstí se sloupem Zikmunda
III. Vasy, katedrála sv. Jana, Staroměstské náměstí,
které patří k nejatraktivnějším ve Varšavě a mnoho
dalších významných památek. KRÁLOVSKÝ
ZÁMEK – možnost prohlídky bohatých interiérů.
Nenechte si ujít Mramorový sál, Senátorský sál,
Taneční sál a knížecí komnaty. NOVÉ MĚSTO –
s mnoha kostely, pomníky a další památky. PALÁC
Kalendář zájezdů na rok 2017
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VĚDY A KULTURY – z vyhlídkové terasy výhled.
3. den: OLSZTYN – pozoruhodné staré město.
Katedrála sv. Jakuba – nádherná sklípková klenba,
starobylé náměstí s barokní radnicí, zámek.
MALBORK – křižácký hrad je skvělou ukázkou
obranných středověkých staveb. Je zapsán na
Seznamu kulturních památek UNESCO.
4. den: SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK – ojedinělá biosférická rezervace UNESCO. Pohyblivé až
40 m vysoké duny. Výlet lodí přes jezero k dunám.
Zpět elektrickým vláčkem nebo pěšky. Možnost
vykoupání v moři. LEBA – oblíbené přímořské
letovisko. SOPOTY – přímořské letovisko, mořské
lázně, krásná pláž. GDYNIA – přístaviště trajektů
nedaleko centra města. JIŽNÍ MOLO – turisticky
velmi zajímavé. Kotví zde muzejní loď Blyskawica – torpédoborec a loď Pomorza – nádherná
třístěžňová fregata, Oceánografické muzeum.
5. den: OLIWA – monumentální katedrála
s klášterem. GDAŇSK – jedno z nejkrásnějších měst severní Evropy. Staré hanzovní město,
bohatě zdobená průčelí domů v centru města.
Památky podél tzv. Královské cesty, Neptunova
fontána, cihlový kostel P. Marie s orlojem, Zlatá
brána, Zelená brána s úchvatným zdivem. Starý
jeřáb – unikátní středověká budova, symbol
města. Možnost posezení ve vyhlášených kavárnách. V povědomí máme i gdaňské loděnice,
které prosluly jako kolébka Solidarity. HNĚZDNO
– město leží na sedmi pahorcích mezi jezery.
Katedrála, kostel sv. Jiří, arcibiskupský palác,
starý rynek, Muzeum počátků polské státnosti.
POZNAŇ – poznej Poznaň. Starý rynek s místními umělci, kteří zde vystavují své výtvory, radnice
s orlojem je jednou z nejkrásnějších budov
– největší turistickou atrakcí je hodinová věž,
Přemyslovský zámek, monumentální katedrála
(nejstarší v Polsku) se Zlatou kaplí a hodnotným
hlavním oltářem. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: 2x hotel ve Varšavě, 2x hotel
v Gdaňsku.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 990,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování,
4x snídaně a průvodce.
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Itálie
21.6. – 25.6.

VĚČNÝ ŘÍM
zájezd č. 140

Cena: 5 950,-/5 700,- Kč
Poznávací zájezd do Florencie a Říma. Budete mít
čas na prohlídku města, návštěvu nejvýznamnějších pamětihodností s průvodcem nebo individuálně, podle vašeho zájmu. Řím byl po staletí
hlavním městem Římské říše. Město bylo více než
tisíciletí středem Evropy. Město, v němž se střetávaly ty nejdůležitější evropské a světové události.
Pyšní se překrásnými kostely, chrámy, fontánami
a monumentálními bazilikami.

Program
1. den: odjezd v dopoledních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun do
Florencie.
2. den: příjezd v ranních hodinách. FLORENCIE – starobylá metropole Toskánska, obrovské
množství uměleckých klenotů, překrásné okolí.
Památky jsou zapsané na Seznamu kulturního
dědictví UNESCO. DÓM – honosně zdobený
s výraznou kopulí, která ční nad srdcem města.
BAPTISTERIUM – slavné bronzové dveře, nejstarší budova ve městě. PIAZZA DELLA SIGNORIA –
slavné náměstí, dnes promenáda turistů. GALLERIA DELL´ACCADEMIA – akademie krásných umění,
nejslavnějším exponátem je Michelangelův David.
GALERIE UFFIZI – největší umělecká galerie v Itálii.
V podvečerních hodinách přesun do Říma.

3. den: ŘÍM * věčné město s celou řadou historických a kulturních památek, které jsou zapsány na
Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Pěší okruh
městem. KOLOSEUM – nejvýznamnější římský
amfiteátr. KAPITOL – Kapitolská muzea s krásnými sbírkami plastik a obrazů, výhled na Forum
Romanum. FORUM ROMANUM – společenské
středisko města, jednotliví císaři zde nechávali
budovat nové chrámy a památníky. KONSTANTINŮV OBLOUK – vítězný oblouk, jeden z posledních monumentů císařského Říma. ŠPANĚLSKÉ
SCHODY – srdce turistického Říma. FONTÁNA
DI TREVI – nejznámější fontána, symbol města.
PANTHEON – chrám „všech bohů“, nejlépe
zachovalá antická stavba v Římě.
4. den: VATIKÁN * CHRÁM SV. PETRA – nejvýznamnější křesťanská svatyně přitahuje poutníky
a turisty ze všech koutů zeměkoule. VATIKÁNSKÁ
MUZEA – nejvýznamnější umělecké sbírky, Sixtinská kaple. ŘÍM – dokončení prohlídky. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
5. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotel na okraji Říma.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce. V ceně není jízdné
městskou dopravou.

Litva / Lotyšsko / Estonsko
1.7. – 9.7.

JANTAROVÁ CESTA

Pobaltím za historií a přírodními krásami.
Možnost výjezdu do Helsinek.
zájezd č. 150
Cena: 9 950,- /9 500,- Kč
Poznávací zájezd do tří pobaltských států, které
v minulých letech silně zapracovaly na podpoře
cestovního ruchu. Navštívíte nejzajímavější místa
v hlavních městech. Neméně zajímavé budou
zastávky ve vesnicích a městečkách s typickou
architekturou a ochotnými domorodci. Fakultativně lodní výlet do Helsinek.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, noční
přesun přes Polsko.
2. den: RUMŠIŠKES – skanzen pobaltské vesnice.
KAUNAS * kulturní bašta s krásnou architekturou. MUZEUM ČERTŮ – neobvyklá sbírka figurek
a sošek zobrazujících ďábly a čerty. MUZEUM M.
K. ČIURLIONISE – sbírka romantických obrazů
největšího litevského umělce. Z dalších zajímavostí – náměstí Rotušés aikišté s kupeckými domy
a radnicí, katedrála sv. Petra a Pavla.
3. den: KLAIPÉDA – strategický přístav, trajekt
na Kurskou kosu, centrum výroby jantarových
šperků a ozdob. KURSKÁ KOSA – je zapsána na
Seznamu přírodního dědictví UNESCO. Mořské
muzeum, delfinárium, písčité pláže, sběr jantaru.
Výlet do národního parku „Severská Sahara“ kde
jsou duny až 100 m vysoké. Národní park Neringa
s Vrchem čarodějnic.
4. den: PALANGA – muzeum jantaru. VRCH
KŘÍŽŮ – tisíce křížů různé velikosti a z různých
materiálů, které sem přinášeli a přinášejí poutníci
z celého světa. RIGA – středověké jádro města je
na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Velká
a Malá Riga, dům Černohlavců, památník „Socha
Svobody“, katedrály, prezidentský palác.
5. den: přesun do Tallinu. TALLINN – středověké jádro města je zapsáno na Seznam kulturního dědictví UNESCO, prohlídka hlavního města
Estonska, TOOMPEA – hrad. Radniční náměstí
s gotickou radnicí, městské hradby, olympijský areál vodních sportů, památník trajektu
Estonia, Prezidentský palác – estonské Versailles.
6. den: odpočinek v Tallinnu nebo fakultativně HELSINKY – hlavní město Finska. Katedrála, Uspenský chrám, Sibeliův monument, skalní
kostel, vyhlídková věž olympijského stadionu,
moderní architektura. Noční přesun do Litvy.
7. den: zastávka na geografickém středu Evropy
nedaleko Vilniusu. VILNIUS – prý nejkrásnější
z pobaltských hlavních měst, perla cihlové gotiky.
Chrám sv. Anny, brána Aušroš, hlavní klasicistní
katedrála se zvonicí, čtvrť umělců, Gediminasův
hrad, památník Franka Zappy, univerzita. Centrum
města je zapsáno na Seznam kulturního dědictví
UNESCO.
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8. den: TRAKAI – sídlo litevských knížat. Přesun do
Polska. VARŠAVA – večerní prohlídka centra města.
9. den: v dopoledních hodinách odjezd, návrat
ve večerních hodinách.
Ubytování: hotely.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování,
6x snídaně, trajekt na Kurskou kosu a průvodce.
Fakultativně: výlet do Helsinek 1 200,- Kč.

Francie / Španělsko
1.7. – 10.7.

PYRENEJE
zájezd č. 160

Cena: 11 950,-/11 450,- Kč
Pěší turistika s túrami podle zdatnosti jednotlivých účastníků. K nebi se zvedající Pyreneje
lemují západní Francii a sever Španělska. Část je
zahrnuta do překrásného nespoutaného národního parku. Poznáte především francouzskou
část Pyrenejí, ale podíváte se také do nádherné španělské části. Pyreneje skýtají nepřeberné množství ojedinělých přírodních scenérií
a zajímavých míst. Podniknete túry v nejkrásnější oblasti Pyrenejí. Ubytování nedaleko poutního
místa Lurdy. Zajímavá zastávka bude i v opevněném městě Carcassonne v podhůří Pyrenejí.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun přes
Německo.

20

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

2. den: přesun Francií do Pyrenejí. LURDY –
věhlasné poutní místo římskokatolické církve
s léčivou vodou. Pod zemí je bazilika Pia X. pro
téměř dvacet tisíc věřících. Socha Panny Marie
Lurdské je v jeskyni, kde došlo ke zjevení v roce
1858. Lehká túra.
3. den: PONT D´ESPAGNE 1496 m – kouzelný
starý most, východiště túr. VALLEÉ DE GAUBE
– túra podle zdatnosti romantickou dolinou
s množstvím potoků a kaskád k jezeru, případně až pod stěnu mohutné třítisícovky Vignemale. Túru můžete zkrátit využitím sedačkové
lanovky. Možnost občerstvení v turistických
chatách. LAC DE GAUBE 1725 m – půvabné
jezero. VIGNEMALE 3298 m – nejvyšší štít oblasti.
4. den: COL DU TOURMALET 2115 m – sedlo
patří mezi nejčastější a nejobtížnější části cyklistického závodu Tour de France. Závod připomíná
památník. PIC DU MIDI DE BIGORRE 2876 m
– výstup na vrchol s výhledem na hlavní hřeben
střední části Pyrenejí. Na vrcholu je nejvýše
položená observatoř ve Francii. Túra na Pic du
Midi de Bigorre, lze krátit při použití lanovky.
5. den: GAVARNIE 1365 m – rekreační středisko,
východiště túr. CIRQUE DE GAVARNIE 2103 m –
výlet k nejznámějšímu ledovcovému karu, který byl
zapsán na Seznam přírodního dědictví UNESCO.
Zde uvidíte strmé karové stěny s mnoha vodopády. Nejvyšší vodopád Evropy překonává výšku
422 m. LUZ-ST-SAUVEUR – při zpáteční cestě
prohlídka romantického starobylého lázeňského

městečka. Opevněný kostelík postavený rytířským
řádem Templářů. PONT NAPOLÉON – zajímavý 90 m vysoký most přes řeku Pau z roku 1861.
6. den: PIC DE LA SEGETTE 2031 m – lanovkou na vyhlídkový vrchol. LAC D´ARTOUSE 1997
m–z vrcholu je možnost dál pokračovat výletním
otevřeným vláčkem 10 km ke kouzelnému jezeru.
Zpět do údolí stejnou cestou nebo pěšky přes
sedlo s nadmořskou výškou 2259 m. PIC DU MIDI
D´OSSAU 2884 m – zdatnější účastníci mohou
absolvovat túru pod majestátným osamoceným
vrcholem.
7. den: odjezd v časných ranních hodinách do
španělské části Pyrenejí. ORDESA – národní park
zapsaný na Seznam přírodního dědictví UNESCO.
Túra hlubokým kaňonem Ordesa s několika krásnými vodopády pod vysokými skalními
stěnami. MONTE PERDIDO 3355 m – výhled
na vrchol, který leží na francouzsko – španělské hranici. Je znám díky množství nejrůznějších
přírodních úkazů. Vrchol je zapsán na Seznam
přírodního dědictví UNESCO.
8. den: NÉOUVILLSKÝ NÁRODNÍ PARK
– překrásná jezera, výhledy na kouzelnou
přírodu. Túra podle zdatnosti podél krásných
jezer. PIC DE NÉOUVILLE 3091 m – výhled
na monumentální vrchol, nejvyšší v oblasti.
9. den: odjezd v časných ranních hodinách
CARCASSONNE – pohádkové město obklopené
středověkými věžemi a hradbami. Z nejzajímavějších památek hrad a bazilika St. Nazare. Nejzachovalejší starověké město s důkladným opevněním
Evropy bylo zapsáno na Seznam kulturního dědictví UNESCO. NARBONNE – rekreační letovisko
s dlouhou písčitou pláží na pobřeží Středozemního moře. Večeře individuálně v restauraci. Noční
přesun přes Francii.
10. den: přesun přes Německo, návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: apartmány.
Stravování: k dispozici kuchyňky. V cestovní
kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší informace na webových stránkách nebo v pokynech
zaslaných jednotlivým účastníkům.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování
a průvodce.
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Itálie
4.7. – 9. 7.

OKOLÍ JEZERA LAGO DI GARDA
Poznávací zájezd s pěší turistikou.
zájezd č. 170
Cena: 6 950,-/6 650,- Kč
Poznávací zájezd s pěší turistikou do nádherných
vápencových hor v okolí jezera Garda. Romantické vycházky či túry vedou místy, kde probíhaly
boje za I. světové války. Koupat se budete v čistých
jezerech.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun přes
Německo a Rakousko do Itálie.
2. den: TRENTO – příjemné náměstí s kašnou
Neptuna, arkádami, dómem, obchůdky a kavárnami, dóm se středověkou kryptou. ROVERETO
– zastávka u zvonu Míru, který zvoní každý večer
na památku padlých ve všech válkách, a ossaria s
vyhlídkou. ARCO – prohlídka města. COLODRI –
lehká túra, se zastávkou v botanické zahradě, na
vyhlídku nad městečkem Arco nebo vycházka na
hrad. LAGO DI GARDA – velmi oblíbené, největší a nejčistší italské jezero. Severní břehy lemují
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vysoké alpské štíty. Podvečerní vycházka podle
jezera, možnost vykoupání.
3. den: VALLE DI LEDRO – jedinečným způsobem se zde prolíná smysl pro pořádek s italským
temperamentem, životní styl horalů s téměř
středomořským způsobem života u jezera Lago
di Garda. LAGO DI LEDRO – perla mezi italskými jezery. Vycházka podle jezera. PREGASINA –
vycházka do městečka, které se rozkládá vysoko
nad jezerem, pěkné výhledy. VIA PONALE – lehká
túra po historické cestě s tunely (baterka vhodná),
výhledy na jezero a památky z 1. světové války.
LIMONE – starobylé kamenné městečko na
svazích u jezera Lago di Garda, kde je obnoveno
pěstování citrusů. Možnost výletu lodí po jezeře
Lago di Garda z Rivy do Limone.
RIVA DEL GARDA – prohlídka rekreačního
střediska a hezkého městečka.
4. den: RIVA DEL GARDA – polodenní túra ke
kapličce S. Barbora, panoramatický výhled na
severní část jezera Lago di Garda.
VARONE – pěkné vodopády s malou botanickou
zahradou. VILLA CANALE – vycházka k historické
kamenné vesničce. LAGO DI TENNO – vycházka
okolo romantického jezera.
5. den: MONTE BALDO – na hřeben pohoří
Monte Baldo vyjedete unikátní rotační kabinovou
lanovkou. Trasa s ohledem na zdatnost jednotlivých účastníků po hřebeni na vrchol Cima Valdritta
2218 m a zpět k lanovce. Fantastické výhledy na
jezero.
MALCESINE – kouzelné městečko s úzkými
uličkami a romantickým hradem, který se vypíná
přímo nad hladinou jezera. Možnost prohlídky
hradu. V podvečerních hodinách odjezd, noční
přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel Garni Roma v rekreačním
středisku Torbole na severním břehu jezera Lago
di Garda, čtyřlůžkové pokoje včetně sociálního
příslušenství. Možnost ubytování ve dvoulůžkovém pokoji za příplatek.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 1 040,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.
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Rakousko
5.7. – 9.7.

KITZBÜLSKÉ ALPY
LANOVKAMI

Nejkrásnější výhledy na 70 třítisícovek.
Šetřete svoje klouby, jezděte lanovkou.
zájezd č. 180
Cena: 7 250,-/6 900,- Kč
Poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou. Putování vhodné i pro děti a seniory se slevovou kartou
„Sommer Card Kitzbüheler Alpen“, která je již
v ceně zájezdu. Denně vás čekají dvě až tři cesty
lanovkami v nádherné alpské přírodě s úchvatnými výhledy nejen na Kitzbülské Alpy, ale i na blízké
pohoří Kaiser Gebirge, Vysoké Taury a Zillertalské
Alpy. Objevte nová místa s nádhernými výhledy
a kouzelná zákoutí k odpočinku a načerpání
nových sil. Navštívíte místa, která si vybrali i tvůrci
nových příběhů televizního seriálu Doktor z hor.
V ceně zájezdu je jízdné všemi lanovkami
podle uvedeného programu.

Program:
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v jižních Čechách. Přesun do Rakouska. WAIDRING 778 m – kabinovou lanovkou na
WAIDRING STEINPLATTE 1700 m. Zážitkový svět

(Triassic Park) včetně muzea věnovaný dávnověku
– dinosaurům, fosiliím a mořskému světu. Vyhlídková plošina vybudovaná na úbočí skal. Atraktivní
výhled nejen na jezero Pillersee a masiv Loferer
Steinberge. LOFERER STEINBERGE – samostatný
vápencový masiv s nádhernými štíty. Přejezd na
ubytování.
2. den: SÖLL 703 m – kabinkovou lanovkou
GONDELBAHN na Hohe Salve 1827 m. V mezistanici Hexenwasser jsou atrakce věnované kouzlu
vody a vodním hrám. Na vrcholu Hohe Salve se
nachází nejvýše položený kostel v Rakousku, který
je zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Návrat lanovkou
SALVENBAHN dolů do Hopfgartenu im Brixental 622 m. HOHE SALVE – vyhlídkový vrchol ve
středu Kitzbülských Alp. Výhledy na skalnaté
pohoří Wilder Kaiser. WILDER KAISER – atraktivní pohoří s rozeklaným vápencovým hřebenem.
WESTENDORF 783 m – kabinkovou lanovkou
ALPENROSENBAHN na Talkaser 1770 m. Lehká
vyhlídková túra na vrchol Guggenkögel 1886 m.
GUGGENKÖGEL – od vrcholového kříže velkolepý výhled. Výlet, který stojí za to. Zážitkový
svět Alpinolino o tyrolských horách a jeho flóře
a fauně. Zpět do údolí lanovkou. KIRCHBERG IN
TIROL 810 m – kabinkovou lanovkou FLECKALMBAHN na Ehrenbachhöhe 1800 m. Pěší túra
k horní stanici lanovky HAHNENKAMMBAHN
a lanovkou dolů do Kitzbühelu. HAHNENKAMM
– název vrcholu, ale také jednoho z nejnáročnějších sjezdů alpského lyžování. Postavíte se na
místo startu sjezdu a uvidíte nejstrmější místo
sjezdu se sklonem 85%. KITZBÜHEL – nejstarší
tyrolské sportovní středisko, malebné historické
jádro.
3. den: AUFFACH 869 m – kabinkovou lanovkou SCHATZBERGBAHN na vrchol Schatzberg
1898 m. Lehká túra či vycházka. Zpět do údolí
stejnou lanovkou. SCHATZBERG – romantický
vrchol s pěknými výhledy na Kitzbülské a Zillertálské Alpy a vrcholy Vysokých Taur. WILDSCHÖNAU
– jedno z nejkrásnějších tyrolských údolí s malebnými horskými loukami a rázovitými vesnicemi. BRIXEN IM THALE – kabinovou lanovkou
GONDELBAHN HOCHBRIXEN k horskému
jezeru FILZALMSEE 1300 m. U jezera zážitkoKalendář zájezdů na rok 2017
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vý svět věnovaný obru. Můžete zkusit Kneippovu vodoléčbu, procházku a obklady rašelinou
a stezku pro bosé nohy. ST. JAKOB IN HAUS
– sedačkovou lanovkou BERGBAHN PILLERSEE
na vrchol BUCHENSTEINWAND 1456 m. Od
roku 2014 je na vrcholu architektonicky zajímavá rozhledna – Jakubský kříž (Jakobskreuz) s
výhledem ze všech čtyř ramen kříže. Originální
a jedinečná stavba, která stojí za vidění. Zpět do
údolí Pillersee stejnou lanovkou.
4. den: KITZBÜHEL 800 m – kabinkovou lanovkou HORNGIPFELBAHN na vrchol KITZBÜHELER HORN 1996 m. Několik lehkých túr po
vrcholu nabízejícím krásné panoramatickými výhledy. Při cestě vyřezávaná alpská fauna
(svišť, orel, kamzík, ...). Při sestupu na Alpenhaus
1670 m stojí za prohlídku botanická zahrada –
Alpenblumengarten, považovaná za „nejkrásnější
zahrádku Evropy“ s kolekcí asi 120 druhů alpských
rostlin. KITZBÜHELER HORN – s typickou
102 m vysokou stavbou vysílače patří k nejvýznamnějším vyhlídkovým vrcholům pohoří
Kitzbüheler Alpen. Výhled na sjezdovku Hahnenkamm a skalnaté pohoří Wilder Kaiser. ELLMAU
820 m – kabinovou lanovkou na vrchol HARTKAISER 1555 m. Na vrcholu vás čeká zážitkový svět
žabáka „Ellmiho“ s botanickou a zoologickou
zahradou. Lehká procházka vede přes muzeum
kamene v přírodě, dřevěný hrad s rozhlednou
a okolo různých dřevěných výtvorů. Zpět do údolí
stejnou lanovkou. V odpoledních hodinách se
budete pohybovat v místě, kde byl natáčen seriál
Doktor z hor II. V podvečerních hodinách odjezd
a následná procházka městem KUFSTEIN – „perla
Tyrolska“. Městu nad řekou Inn vévodí mohutná
pevnost a v její jedné věži jsou největší venkovní
varhany na světě. Noční přesun přes Německo do
ČR (možný výstup v Plzni).
5. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 990,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně, slevová karta „Sommer Card Kitzbüheler Alpen“ a průvodce. Speciální sleva pro děti
do 15 let 1 200,- Kč.
Kalendář zájezdů na rok 2017

Itálie
9.7. – 16.7.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA APULIE
zájezd č. 190

Cena: 12 990,-/12 490,- Kč

Program
1.den: odjezd v dopoledních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun na
jih Itálie.
2.den: příjezd na „podpateček italské boty“ do
oblasti Apulie, která bývá přezdívána „Karibik
Středomoří“ pro nádherné světlemodré moře
a bílé pláže. OTRANTO – malebné městečko,
kde středověké centrum s úzkými pitoreskními
uličkami obepínají mohutné hradby. Prohlídka
a koupání, odpočinek na pláži. Dále zastávka u
bauxitového jezírka nedaleko Otranta, jehož okolí
hýří hnědočervenými barvami.
3. den: OSTUNI – malebné bílé městečko,
které ční na návrší s výhledem do okolní krajiny.
Procházka historickým centrem s labyrintem
uliček a romantických zákoutí, katedrálou v
pozdně gotickém slohu, Biskupským palácem.
OBLAST „TRULLI“ – bílé domky s kamennou
střechou a kruhovým půdorysem. ALBEROBELLO – romantické městečko, jehož název znamená
„krásný strom“ – s více jak tisíci domky „trulli“.
LOCOROTONDO – město které patří k nejzajímavějším na jihu Itálie.
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4.den: SALENTINSKÝ POLOOSTROV – výlet na
tzv. „podpatek boty“ Itálie. Vyhlídková cesta na
nejjižnější mys CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA.
GALLIPOLI – středověké centrum na ostrově
v Jónském moři, anjouovský hrad, rybí trh,
katedrála. BAIA VERDE – odpoledne možnost
koupání na „karibské pláži“.
5. den: přejezd do vnitrozemské provincie BASILICATA. MATERA – pozoruhodné město ležící
v zajímavé přírodní oblasti, kde strže od sebe
oddělují jednotlivé kopce. Prohlídka části SASSI,
kde se nachází kostely a obydlí vytesaná do skály.
6. den: LECCE – město s jedinečnou barokní
architekturou a množstvím zajímavých kostelů.
Piazza del Duomo, katedrála bazilika Santa Croce
aj. Návštěva pobřeží, kde bělostné skály ční nad
průzračnou bleděmodrou vodou v místě Roca
Vecchia. TORRE DELL ORSO – hezké koupání.
7. den: ráno odjezd. CASTEL DEL MONTE – jedna
z nejzáhadnějších památek italského jihu, obrovská pevnost viditelná již ze vzdálenosti mnoha
kilometrů postavená ve 13. st. za vlády Fridricha
II, císaře Svaté říše římské.
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotel**** s bazénem.
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování,
5x polopenze a průvodce.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou
cestovní kanceláří.

Rakousko
11.7. – 17.7.

MONTAFON – PERLA ZÁPADNÍHO
RAKOUSKA
Slevová karta v ceně zájezdu.
zájezd č. 200
Cena: 8 950,-/8 550,- Kč
Túry a vycházky s přihlédnutím na zdatnost
jednotlivých účastníků. Zavedeme vás do kouzelné alpské oblasti Rätikon a Silvretta, která leží
v blízkosti hranic se Švýcarskem v západní části
Rakouska, v době, kdy budete moci obdivovat

nádhernou alpskou floru. V oblasti se nachází na
74 třítisícovek. Pěkným zážitkem bude i přejezd
průsmyku Silvretta po vysokohorské silnici, která
patří k nejhezčím v Rakousku. Nezapomeňte
plavky, při pěkném počasí budete mít možnost se
vykoupat. V závěru zájezdu budete mít možnost si
koupit typický sýr pro Montafon „Sura Kees“. Což
je jemně aromatický, odstředěný nízkotučný sýr.
Budete mít možnost nákupu i dalších vorarlberských specialit. V ceně je veškeré jízdné lanovkami uvedené v programu.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun do
západní části Rakouska.
2. den: po nočním přejezdu vás čeká pouze lehký
program. SCHRUNS 690 m – lanovkou na vrchol
Sennigrat 2300 m. Romantický okruh po horských
upravených cestách kolem chaty Wormser
Hütte 2305 m k jezerům Herzsee a Schwarzersee. Budete mít krásné výhledy na vrchol Zimba
2644 m. Ten je nazýván vorarlberským Matterhornem. Z vyhlídky Surblies 1985 m budete mít
pěkné výhledy na jednotlivé vrcholy v pohořích
Verwall a Silvretta. Vycházka. Zdatnější účastníci
mohou vystoupit na vrchol Kreuzjoch 2398 m.
3. den: LATSCHAU 994 m – lanovkou na vrchol
Grüneck 1890 m. Túra nádhernou krajinou,
která je lemována rozkvetlými azalkami, dál přes
pastviny a salašnické osady s panoramatickými
výhledy. Nevšední pohledy jsou na stromy, které
Kalendář zájezdů na rok 2017
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zde rostou kořeny vzhůru. Možnost občerstvení
u chaty Lindauer Hütte 1744 m, která se nachází
přímo pod hlavní dominantou pohoří Rätikon –
masivem Drei Türme. Zde je i udržovaná alpská
botanická zahrada. Dolů po pohodlné cestě
údolím Gauertal podle typických vorarlberských
dřevěných domů. Túra je na 4 – 5 hodin, možnost
krácení.
4. den: GARGELLEN 1423 m – nejvýše položená
vesnice v údolí Gargellen. Lanovkou na vrchol
Schafberg 2100 m. Pohodlná asi hodinová vycházka „stezkou pašeráků“ k jezírkům Schafbergsee
a Gandasee 1966 m. Údolí a sedlo Schlappiner
Joch oddělují masivy Rätikon a Silvretta. Lanovkou zpět dolů. Odpoledne přesun údolím Montafon. BRANDNERTAL – lanovkou k jezeru Lünersee 1960 m. Tyrkysově modré jezero, které leží
v nádherném skalním kotli, je klenotem pohoří
Rätikon. Vycházka okolo jezera.
5. den: GASCHURN – dopoledne lanovkou Versettlabahn do výšky 2100 m. Túra údolím
Novatal k lanovce Garfreschbahn 1507 m, kterou
se vrátíte do údolí. Vycházka. PARTENEN –
odpoledne lanovkou Vermuntbahn do výšky
1740 m, odkud dojdete historickou skalní štolou
k přehradě Vermuntsee. Vycházka.
6. den: SILVRETTA HOCHALPENSTRAßE
2030 m – mýtnou silnicí k hezkému jezeru.
Vycházka okolo jezera. Zdatnější mohou pokračovat údolím Ochsental k chatě Wiesbadener Hütte
2443 m, zpět stejnou cestou. Během túry budete
mít nádherné výhledy na ledovce a na vrchol Piz
Buin 3312 m. Alternativně lze absolvovat túru přes
náhorní plošinu Tschifernella k chatě Saarbrücken
Hütte 2538 m, odkud jsou opět krásné výhledy
na třítisícovky Grosslitzner 3109 m a Seehorn
3121 m. V odpoledních hodinách odjezd, noční
přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 1 320,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava včetně mýtné
silnice, 4x ubytování, 4x snídaně, slevová karta
Montafon-Silvretta-Card a průvodce. Speciální
sleva pro děti do 15 let 1 200,- Kč.
Kalendář zájezdů na rok 2017

Itálie
12.7. – 17.7.

POZNÁVACÍ DOLOMITY
Romantická přírodní zákoutí.
zájezd č. 210
Cena: 6 650,-/6 350,- Kč
Poznávací zájezd s nenáročnými túrami ve
vysokohorském prostředí Dolomit. Je tu zájezd
pro naše klienty, kteří nechtějí nebo nemohou
absolvovat náročné vysokohorské túry. Určitě
vás uchvátí nevšední krása bizarních ostrých
skalnatých štítů. Tento zájezd je vhodný i pro
děti a mládež, které putování lehce zvládnou.
V maximální míře se využívají lanovky.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách,
možnost nástupu v jižních Čechách. Noční přesun
přes Rakousko do italských Dolomit.
2. den: PRAGSER WILDSEE – vycházka okolo
kouzelného jezera, o kterém se říká, že je perlou
mezi dolomitskými jezery. SELLA * CORVARA
1550 m – kabinkovou lanovkou na mezistanici
Boe a dál sedačkovou lanovkou k chatě F. Kostner
Vallon 2530 m. Vycházka s ohledem na zdatnost
jednotlivých účastníků, zpět dolů opět lanovkou.
Corvara je malebným rekreačním střediskem
položeným přímo pod dolomitskými velikány.
3. den: SELLA * sedlo PORDOI 2239 m – kabinkovou lanovkou na Pordoi Sp. 2950 m ve skupině
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Sella. Vycházka nebo nenáročná túra podle
zdatnosti jednotlivých účastníků. Skupina pro
své souvislé skalní stěny působí jako nedobytná pevnost. Panoramatický výhled na Marmoladu 3342 m, nejvyšší horu a královnu Dolomit.
Po návratu vycházka ke kapličce, pěkný výhled.
LANGKOFEL * sedlo SELLA 2215 m – vycházka,
možnost výletu lanovkou do svérázné skupiny.
Mohutný masiv ve tvaru podkovy se skalními
velikány.
4. den: GEISLER * sedlo GARDENA 2121 m –
vycházka do oblasti romantických vápencových
skalek. Nad loukami strmé skalní věže. S. CHRISTINA 1520 m – proslulé místo letní i zimní turistiky. Kabinkovou lanovkou do horské skupiny
Geisler. Vycházka podle zdatnosti účastníků.
V případě zájmu možnost dalšího výletu kabinkovou lanovkou na Seiser Alm 2005 m. Velká alpská
louka se svými zvlněnými pahorky a ojedinělými
ostrůvky stromů pod ostrými vápencovými štíty.
Vycházka podle zdatnosti. Panoramatické výhledy
na centrální část Dolomit.
5. den: CORVARA – lanovkou na vyhlídkový
hřeben. Panoramatické výhledy na skupinu Sella.
FANES * sedlo FALZAREGO 2108 m – kostelík
v průsmyku je skromný a maličký – symbol lidské
zbožnosti před velikostí horské přírody. Kabinkovou lanovkou na Kleiner Lagazuoi 2778 m.
Rozeklané skalní věže. Vycházka nebo túra podle
zdatnosti jednotlivých účastníků. Lanovkou zpět
do sedla a nenáročná túra na Nuvolau. CORTINA
D´ AMPEZZO – mezinárodní horské středisko
ležící přímo pod ostrými štíty Dolomit. Pěkný
farní kostel ze světlého kamene s charakteristickou zvonicí. MISURINA – překrásné rekreační
a horolezecké středisko, krátká zastávka u jezera.
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: apartmány v rekreačním středisku
Corvara.
Stravování: k dispozici dobře vybavené kuchyňky.
V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla,
bližší informace na webových stránkách nebo
v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování
a průvodce.

Švýcarsko / Francie
12.7. – 17.7.

TURISTIKA
POD MATTERHORNEM
Výlet do Chamonix.
Strmou dráhou na Pilatus.
zájezd č. 220
Cena: 8 550,-/8 150,- Kč
Zájezd s pěší turistikou ve vysokohorském prostředí. Při využití lanovek pouze lehká turistika.
Walliské Alpy se skupinou Mont Blancu představují nejvýznamnější a také nejvíce vyhledávané
oblasti Alp. Při tomto zájezdu jeden den strávíte
ve střední části Švýcarska, dva dny ve Walliských
Alpách a na jeden den si odskočíte do francouzského Chamonix.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun přes
Německo do Švýcarska.
2. den: LUZERN – nejmalebnější švýcarské
město s mnoha historickými památkami. Kapličkový most – symbol města. PILATUS 2221 m
– oblíbené výletní místo. Na vrchol vede nejstrmější ozubnicová dráha na světě. Z vrcholových
vyhlídek je jedinečný výhled na Luzern, šest
jezer a Alpy. Uvádí se, že z vrcholu je rozhled
na více než třetinu Švýcarska. GRIMSELPASS
Kalendář zájezdů na rok 2017
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1908 m – přejezd vysokohorského sedla
v Bernských Alpách, zastávka. SION – malebné
centrum města, hrad.
3. den: SAAS GRUND 1562 m. Kabinkovou lanovkou na Griesrück. Túry: podle zdatnosti jednotlivých účastníků v masivu s výhledy na ledovce a
sestup přes Kreuzboden do Saas Grundu, 4 – 6
hodin. Při použití lanovky i dolů pouze vycházka. Vynikající výhledy na protilehlý ledovcový
masiv Monte Rosa, malebné alpské louky. SAAS
GRUND – horské středisko v údolí Saastal obklopené vysokými horami. SAAS FEE – horské středisko se spoustou tradičních dřevěných staveb,
útulných hospůdek a uliček, které žije celoročně
a přijme vás do svého horského objetí. Letovisko
patří mezi TOP střediska Švýcarska. Je obklopeno
třinácti vrcholy vyššími než 4000 m, z nichž vytéká
ledovec Feegletscher. Alternativně lanovkou do
výšky 3200 m na Hohsaas.
4. den: CHAMONIX-MONT-BLANC – túra podle
zdatnosti v protilehlém masivu Mont Blancu, 4 –
6 hodin. Při použití lanovky vycházka. Celý den
se budete z pěší trasy dívat na nejvyšší evropský
masiv. Prohlídka významného francouzského
vysokohorského střediska. Alternativně lanovkou
s nejvyšším převýšením na světě na Aiguille du
Midi.
5. den: ZERMATT * MATTERHORN – lanovkou z mezistanice Furi na Schwarzsee. Túra
podle zdatnosti na hranu Matterhornu k chatě
Hörnlihütte 3260 m a dolů do Zermattu, 4 – 6
hodin. Možnost lehké turistiky při použítí lanovky
i při cestě zpět. Zajímavá túra na úbočí Matterhornu, pěkné výhledy na Zermatt i masiv Monte Rosa.
Od Schwarzsee nejlepší výhled na Matterhorn.
ZERMATT – světoznámé vysokohorské středisko.
Čtvrť Hinterdorf je plná starých dřevěných domů.
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hostel v Sionu, tentokrát čtyřlůžkové
pokoje. Dvoulůžkové pokoje za příplatek.
Stravování: snídaně formou bufetového stolu.
Možnost dokoupení večeří za celkovou cenu
1 350,- Kč
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Švédsko / Norsko
16.7. – 29.7.

TAM, KDE SLUNCE
NECHODÍ SPÁT
zájezd č. 230

Cena: 16 950,-/16 450,- Kč
Poznávací zájezd s několika půldenními túrami.
Čekají vás neobyčejné přírodní krásy, romantické fjordy, členité mořské pobřeží, ledovce, velké
množství úchvatných vodopádů a svérázná architektura. Hlubokým zážitkem pro všechny bude
půlnoční slunce a souostroví Lofoty s krásnými
horami a malebnými rybářskými vesničkami.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Celodenní
přesun do Rostocku. Noční trajekt Rostock –
Trelleborg.
2. den: OMBERK 264 m – krátká vycházka na
vyhlídku. RÖKSTENEN – runový kámen s nejdelším nápisem. LINKÖPING – prohlídka živého
skanzenu. NORRKÖPING – „Paříž severu“, krátká
zastávka v centru města.
3. den: STOCKHOLM – „město na vodě“ vybudováno na 14 ostrovech, středověká loď Wasa,
skanzen. Projdete se Starým městem – Gamla
Stan, kolem katedrály – Domkyrkan, královského
paláce – Kungliga Huset a švédského parlamentu – Riksdagen. Zajedete také do supermoderního centra Globencity s největší sférickou stavbou
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světa, světoznámou sportovní halou Globen.
UPPSALA – univerzitní město, katedrála, hrad
s vyhlídkou. GAMLA UPPSALA – mohyly vikinských vladařů, podvečerní zastávka. Noční přesun.
4. den: STORFORSEN – nejmohutnější vodopád
ve Švédsku. MUDDUS – národní park s hlubokými soutěskami, vodopády a rašeliništi, půldenní
túra. GÄLLIVARE – laponský skanzen.
5. den: KIRUNA – těžba železné rudy, radnice,
kostel. ABISKO – NP s vysokohorskou severskou
přírodou, kaňonem, tundrou, bohatou flórou,
stády sobů, půldenní túra. NARVIK – významné
středisko severu, kostel, vojenský hřbitov.
6. den: VESTERALY – přejezd souostroví,
trajekt Melbu – Fiskebol. LOFOTY * romantické souostroví, fjordy, mosty. SVOLVAER – hlavní
město souostroví. HENNINGSVAER – rybářská
vesnice, sušené tresky. REINE – malebná vesnice.
7. den: LOFOTY * pokračování v prohlídce zajímavého souostroví, rybářské domky. Ä – typická
vesnice na Lofotech. Zde končí poslední úzká
silnička, cestu blokují mnohasetmetrové strmé
skalní srázy a suťová pole. Odpoledne trajekt
Svolvaer – Skutvik.
8. den: POLÁRNÍ KRUH – možnost nákupu
suvenýrů. SVARTISEN – půldenní túra k ledovci,
možnost krácení při použití lodě. Noční přesun.
9. den: TRONDHEIM – bývalé sídelní město,
katedrála Nidaros, arcibiskupský palác, dřevěný
most. SUNNDALEN – zajímavé údolí s mnoha
vodopády. TROLLTINDAN – zastávka u úchvatné
stěny Trollů. TROLLSTIGVEIEN – pozoruhodná
silnice Trollů, zastávky na zajímavých místech.
10. den: NORDDALFJORD – přejezd fjordu.
GEIRANGERFJORD – vyhlídková plavba po fjordu,
vyhlídka na vodopád Sedm sester. DALSNIBBA –
vycházka na vyhlídkový vrchol. LOM – nejstarší
dřevěný kostel.
11. den: JOTUNHEIMEN – túra v národním
parku. PEER GYNT – úchvatná cesta, vyhlídky.
12. den: LILLEHAMMER – zastávka u olympijského můstku. HAMAR – zastávka u olympijské haly ve tvaru vikinské lodi. OSLO – pevnost
Akershus, muzea lodí Fram a Kon-Tiki, Vigelandův
park. SVINESUND – hraniční přechod do Norska,
vysoký most, vyhlídka.

13. den: GÖTEBORG – krátká prohlídka centra
města, přístav, „Rybí kostel“, Poseidonova kašna.
LUND – prohlídka katedrály. MALMÖ – krátká
zastávka. Noční trajekt Trelleborg – Rostock.
14. den: přesun přes Německo po stejné trase,
návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: 8x chatky, 1x rorbu (na Lofotech –
typické rybářské domky).
Stravování: k dispozici vařiče nebo kuchyňky,
možnost ohřevu vlastních jídel. V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší informace
na webových stránkách nebo v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům.
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekty přes moře
i fjordy dle programu, 9x ubytování a průvodce.

Slovinsko
19.7. – 24.7.

JULSKÉ ALPY – SEVER

Možnost dvoudenního výstupu na Triglav.
zájezd č. 240
Cena: 6 250,-/5 950,- Kč
Vysokohorské putování v oblíbených Julských
Alpách, které jsou nejvyšším pohořím ve Slovinsku, s možností krácení jednotlivých tras. Naopak
zdatnější účastníci budou mít možnost výstupu
na nejvyšší vrchol Julských Alp Triglav 2864 m.
Celé území je neobyčejně bohaté na pestrou
alpskou květenu. Trasy jsou vedeny i v oblasti
Triglavského národního parku.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách,
možnost nástupu v jižních Čechách. Noční přesun
přes Rakousko do Slovinska.
2. den: PRISOJNIK/MOJSTROVKA * túra ze sedla
VRŠIČ – podle zdatnosti jednotlivých účastníků.
VRŠIČ 1611 m – nejvýznamnější horské sedlo,
vynikající východiště hřebenových túr. Krácená
túra: lehký výstup na vrchol Sleme.
3. den: ŠPIK * túra Kranjska Gora 850 m – Koča
v Krnici – Špik 2472 m – Kačji graben – Kranjska
Gora, 9 hodin, převýšení 1622 m. Okružní trasa
na jeden z nejvyšších vrcholů Julských Alp. ŠPIK
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Německo
20.7. – 23.7.

BAVORSKÝ LES

Unikátní Stezka v korunách stromů.
Přes pohraniční hvozdy.
zájezd č. 250
Cena: 4 450,-/4 250,- Kč

– dominanta severních Julských Alp, panoramatický výhled. Krácená túra: LAGHI DI FUSINE –
romantická procházka jedinečnou přírodní rezervací k jezerům. PLANICE – skokanské můstky.
DOM NA VITRANCU – lanovkou a nenáročná túra
na Ciprník 1745 m.
4. den: VOGEL * lanovkou ke SKI hotelu do výšky
1540 m, túra na Vogel – Dom na Komni – Savica,
7 hodin. Krásné výhledy na Julské Alpy i s jejich
dominantou Triglavem. Krácená túra: VOGEL
– lanovkou a nenáročná túra, návrat dolů opět
lanovkou. SAVICA – vycházka k 60 m vysokému
vodopádu. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledovcové jezero, možnost vykoupání.
Možnost výstupu do doliny Triglavských jezer.
Nocleh na horské chatě a druhý den výstup na
Triglav 2864 m a sestup na Aljažev dom. Tento
požadavek je nutné uvést již v přihlášce. TRIGLAVSKÁ JEZERA – romantická jezera.
5. den: BOVŠKI GAMSOVEC * túra Aljažev dom
1015 m – sedlo Luknia 1758 m – vrchol Bovški
Gamsovec 2392 m – Sovatna – Aljažev dom
a zpět, 10 hodin, převýšení 1380 m. BOVŠKI
GAMSOVEC – nádherné výhledy na Triglav a jeho
známou severní stěnu. Krácená túra: bez výstupu
na vrchol, turistika v údolí. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 890,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.
Kalendář zájezdů na rok 2017

Poznávací zájezd s lehkou turistikou do centrální části Bavorského lesa, která je díky krásné
přírodě jednou z turisticky nejvyhledávanějších
rekreačních oblastí České republiky. Budete mít
možnost vystoupit na nejvyšší vrcholy Bavorského lesa. Vyvrcholením je návštěva dobrodružné
Stezky v korunách stromů s výstupem na unikátní rozhlednu. Zcela výjimečné pohledy do korun
stromů.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do
Bavorského lesa. Lanovkou nebo pěšky na Velký
Javor, zpět opět podle zájmu lanovkou nebo
pěšky. GR. ARBER (Velký Javor) – nejvyšší vrchol
Bavorského lesa a Šumavy vysoký 1456 m, pěkný
výhled. GR. ARBERSEE (Velké Javorské jezero)
– kouzelné jezero na úbočí Velkého Javoru,
vycházka okolo jezera. BODENMAIS – malebné
sklářské městečko ležící pod Velkým Javorem.
KL. ARBERSEE (Malé Javorské jezero) - pohodová
vycházka k romantickému jezeru ležícímu pod
Javorem.
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2. den: túra z parkoviště Gfäll na Velký Roklan
a okolo Roklanského jezera zpět na parkoviště.
GR. RACHEL (Velký Roklan) – druhý nejvyšší
vrchol Bavorského lesa. Z vrcholové skály, na
které je kříž, je kruhový výhled. Pod vrcholem
turistická chata. RACHELSEE (Roklanské jezero) –
romantické jezero ledovcového původu ležící na
úpatí velkého Roklanu.
3. den: LUZNÝ 1373 m – nenáročný výstup na
kamenitý vrchol v pohraničním šumavském
hřbetu. Z úbočí Luzného je krásný výhled na
šumavské hory, např. Roklan, Poledník, Černou
horu, údolí Luzného potoka s Hraniční slatí v okolí
Březníku.
NEUSCHÖNAU – Stezka v korunách stromů. Její
délka je 1300 metrů. Procházet se budete ve výšce
8 až 25 m nad zemí nenarušenou přírodou. Stezka
vrcholí unikátní 44 metrů vysokou věží. Šestnáct
obrovských lepených lamelových nosníků tvoří
rozhlednu ve tvaru vejce. Z rozhledny je jedinečný
výhled na divokou krajinu s vrcholy Luzný
a Roklan, druhým směrem na upravenou krajinu
Bavorského lesa s Alpami na obzoru. Možnost
prohlídky botanické expozice představující téměř
všechny rostlinné druhy Bavorského lesa a výběhů
zvířat v lesní krajině.
4. den: túra k Černému jezeru, zdatnější až na
Velký Ostrý a dolů do Hamrů. ŠPIČÁK – rekreační
sportovní středisko. ČERNÉ JEZERO – největší
a nejhlubší šumavské jezero opředeno mnoha
pověstmi. GR. OSSER (Velký Ostrý) – nejkrásnější
šumavská hora vysoká 1293 m, leží na státních
hranicích, kruhový výhled. Možnost občerstvení
v německé chatě. HAMRY – rekreační obec.
Návrat do 20.30 hodin.
Ubytování: hotel v Železné Rudě.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 390,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.

www.youtube.com/
user/ckhoskatour

Německo / Dánsko
20.7. – 26.7.

PAMÁTKY DÁNSKA, RUJANA
zájezd č. 260

Cena: 9 990,-/9 540,- Kč
Dánsko díky svým překrásným historickým památkám, kulturním zajímavostem
a v neposlední řadě i svou jedinečnou přírodou přiláká k návštěvě každoročně tisíce turistů
a věříme, že zláká i vás. Ještě dříve, než tam
dojedete, se zastavíte na těch nejzajímavějších
místech na malebném ostrově Rujana.

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční
přesun na sever Německa.
2. den: ráno příjezd na ostrov RUJANA – nejkrásnější a nejrozmanitější ostrov Německa. Křídové
útesy, písečné pláže, kopcovité vnitrozemí.
ARKONA – mys s vyhlídkou. NP JASMUND –
lehká pěší turistika, křídové útesy Königstuhl
a Stubbenkammer vysoké až 117 m, překrásné
vyhlídky. Prohlídka historického centra jednoho
z nejpozoruhodnějších hanzovních měst, města
STRALSUND. Ve městě se dochovalo přes 800
starých architektonicky zajímavých budov; cihlová
gotická radnice, štítové domy, kostel Panny Marie
aj. Zastávka ve městě ROSTOCK. Promenáda
s domy ze 17. století, kostel Panny Marie.
3. den: dopoledne prohlídka města GÜSTROW
Kalendář zájezdů na rok 2017
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se zámkem, v jehož architektuře se snoubí
německé, italské i nizozemské prvky. SCHWERIN
– město s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé budovy
přečkaly 2. svět. válku bez újmy. Schwerinu se též
přezdívá „Florencie severu“, protože se v minulosti stal Mekkou umělců. Podvečerní LÜBECK
(UNESCO) – ve středověku nejvýznamnější město
na Baltu. Po 2. svět. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb
(průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky.
4. den: přejezd do Dánska. EGESKOV SLOT
– jeden z nejpůvabnějších zámků v Dánsku,
považován i za jeden z nejkrásnějších vodních
zámků v Evropě. Dojezd do Kodaně.
5. den: FREDERIKSBORG SLOT – velkolepý
královský zámek s nádhernými exteriéry, interiéry
i zahradami – Rytířský sál s vyřezávaným dřevěným stropem, Audienční síň, zámecká kaple.
KRONBORG SLOT (UNESCO) – Hamletův „hrad
Elsinor“ – Velký sál, Králova komnata, kobky se
sochou vikinského náčelníka Holgera Dánského, jenž podle legendy procitne v době ohrožení země. Městečko HELSINGOR ležící na březích
průlivu, který propojuje Severní moře s Baltským
– klidná promenáda Biergegade, hlavní náměstí.
6. den: ROSKILDE – první hlavní město Dánska
s významnou katedrálou, která pro svůj historický význam byla zařazena na seznam UNESCO.
KODAŇ – prohlídka nejzelenější světové metropole protnuté četnými vodními kanály. Procházka kolem velkolepé radnice a tří paláců – Christiansborgu, Amalienborgu a Rosenborg Slotu.
Možnost prohlídky korunovačních klenotů a
okružní plavby městem s výhledem na Malou
mořskou vílu, nejrozsáhlejší pěší zóna na světě.
V podvečerních hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekt, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou
cestovní kanceláří.
Kalendář zájezdů na rok 2017

Slovensko
25.7. – 31.7.

SLOVENSKÝ RÁJ

Jeden z nejkrásnějších koutů Slovenska.
zájezd č. 270
Cena: 6 450,-/6 150,- Kč
Pěší turistika v kouzelné přírodě. Slovenský ráj
charakterizují divoké soutěsky, kaskády, hučící
vodopády a z náhorních plošin i pěkné výhledy.
Typické pro tuto oblast jsou tiesňavy, které se
procházejí pomocí stupaček, lávek a žebříků.
Jednotlivé túry lze krátit podle schopností jednotlivých účastníků. A pamatujte si, že když v Tatrách
prší, ve Slovenském ráji může být hezky.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v Olomouci. Přesun na východní Slovensko. LIETAVA – vycházka na romantickou zříceninu hradu.
2. den: túra Čingov – Tomášovský výhľad –
Letanovský mlýn – Prielom Hornádu – tiesňava Kláštorská roklina – Kláštorisko – Čingov.
ČINGOV – významné středisko cestovního ruchu.
TOMÁŠOVSKÝ VÝHĽAD – symbol Slovenského ráje, vyhlídková skalní plošina s výhledem do
doliny Bieleho potoka. PRIELOM HORNÁDU –
naučný chodník, využívá se umělých technických
pomůcek. KLÁŠTORSKÁ ROKLINA – poměrně
krátká, ale hezká tiesňava. KLÁŠTORISKO –
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možnost občerstvení uprostřed Slovenského ráje.
Romantické rozvaliny kláštera.
3. den: túra Letanovce – Letanovský mlýn –
Prielom Hornádu – Podlesok – tiesňava Suchá
Belá – Glacká cesta – Podlesok. PODLESOK –
významné turistické středisko. SUCHÁ BELÁ –
přírodní rezervace, tiesňava s mnoha vodopády.
4. den: túra Pila – Stredné Piecky – Glacká cesta
– Podlesok. STREDNÉ PIECKY – poměrně dlouhá
tiesňava s Terasovým vodopádem.
5. den: túra Čingov – tiesňava Sokolia dolina
– tiesňava Malý Kyseľ – Podlesok. SOKOLIA
DOLINA – nejpříkřejší dolina, poslední vodopád
je nejvyšší ve Slovenském ráji. MALÝ KYSEĽ –
nejnavštěvovanější tiesňava ve Slovenském ráji.
6. den: túra Sokol – tiesňava Veľký Sokol – Glacká
cesta – Geravy - Dedinky. VEĽKÝ SOKOL –
nejmohutnější tiesňava ve Slovenském ráji, dva
vodopády. DEDINKY – středisko cestovního
ruchu. Noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion v Čingově.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 750,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování,
5x snídaně a průvodce.

Německo / Rakousko
26.7. – 31.7.

TURISTIKA
V OKOLÍ ZUGSPITZE

Putování na rakousko-německém pomezí.
zájezd č. 280
Cena: 5 750,-/5 500,- Kč
Zájezd pěší turistiky s poznávací činností. Zážitkem bude výhled z nejvyššího německého vrcholu
Zugspitze, přechod vzdušného mostu, který se
klene v závratné výšce nad údolím a průchod
hlubokou soutěskou po železné lávce zabudované vysoko ve skalní stěně. Příroda kolem
Garmisch-Partenkirchenu nabízí přátelská údolí,
slunné louky, vonící lesy, bohaté možnosti pro
horolezectví a vrcholky s nádherným výhledem.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun do
Rakouska.
2. den: KARWENDELGEBIRGE – lanovkou na
hřeben pohoří Seefelder Joch 2060 m. Výstup
k chatě Nordlinger Hütte 2239 m. Zdatnější na
vrchol Reither Spitze 2374 m s kruhovým výhledem na nejvyšší rakouská pohoří. Zpět k horní
stanici lanovky. SEEFELD – sportovní tyrolská
horská obec ležící pod alpskými vrcholky.
3. den: FERNPASS – v závratné výšce nad údolím
se klene visutý most, který spojuje zříceninu hradu
Ehrenberg s pevností Fort Claudia. Přechod po
400 m dlouhém vzdušném visutém mostě, který
se klene až 115 m vysoko nad údolím. Můžete
zde otestovat strach z výšek. Přechod vzdušného
mostu není povinný. Prohlídka zříceniny hradu
Ehrenberg a pevnosti Fort Claudia. LINDERHOF
– zámek v osamělé horské krajině obklopený
nádhernými zahradami, je nejintimnější zámeckou stavbou Ludvíka II., oblíbené sídlo pohádkového krále. ETTAL – benediktinský klášter, interiér
se honosí bohatou rokokovou štukovou výzdobou, řeholníci vyrábějí v klášteře výborné ovocné
likéry, ochucené koňaky a pivo.
4. den: ZUGSPITZE 2962 m – nejvyšší vrchol
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Rakousko
27.7. – 31.7.

SE SLEVOVOU KARTOU
POD DACHSTEIN

Lanovky v ceně zájezdu.
Denně možnost vykoupání v bazénu.
zájezd č. 290
Cena: 5 950,-/5 700,- Kč

Německa s kruhovým výhledem na nejvyšší
rakouská pohoří. Účastníci budou mít možnost
využití nahoru zubačky a dolů lanovky z německé
strany nebo lanovky z rakouské strany nahoru
i dolů. EIBSEE – vycházka podél nádherného
jezera. PARTNACHKLAMM – odpoledne túra
pěknou soutěskou.
5. den MITTENWALD – hezké městečko ležící
nedaleko GA-PA na hranicích Rakouska a
Německa. LEUTASCHKLAMM – dramatická
soutěska, dopoledne nezapomenutelná vycházka po visutém železném chodníku uchyceném ve
skalní stěně. Odpoledne možnost vyjetí lanovkou
na vrchol Wank, vycházka s úžasnými výhledy
na Zugspitzi. GARMISCH-PARTENKIRCHEN –
nejznámější zimní turistické a sportovní středisko
(známé jsou novoroční skoky na lyžích a závody
ve sjezdovém lyžování).
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 990,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.
VĚNUJTE DÁRKOVOU POUKÁZKU

Zájezd je tím nejvhodnějším dárkem pro Vaše milé,
rodiče, děti a přátele k Vánocům, narozeninám, svátku
nebo jen tak pro radost. Poukázku Vám vytvoříme na
libovolnou finanční hodnotu nebo zájezd s vlastním
věnováním nebo přáním na konkrétní zájezd.

darkovepoukazy.pesituristika.cz
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Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Další
putování se slevovou kartou. Objevte krásy
Štýrska. Ne všechny cesty vedou do Říma. Mnohé
vedou na okouzlující místa v „zeleném srdci“
Rakouska. Zažijte nezapomenutelnou aktivní
dovolenou. Lehká turistika s přihlédnutím na
zdatnost jednotlivých účastníků. Možnost vykoupání ve schladminském bazénu. V ceně zájezdu
je jízdné všemi lanovkami, vstupné do bazénu
a pamětihodností podle uvedeného programu.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v jižních Čechách. Denní přesun do
Rakouska. PLANAI SEILBAHN – kabinkovou
lanovkou ze Schladmingu 800 m na Planai
1906 m. Často vyhledávaný turistický cíl. Vycházka po bočním hřebeni Schladminských Alp. Zde
najdete krásnou panoramatickou cestu s výhledy
do údolí řeky Enns a na masiv Dachsteinu.
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2. den: DACHSTEIN GLETSCHERBAHN –
kabinovou lanovkou od Türlwandhütte 1680 m
na Bergstation 2694 m. Lehká túra přes Schladminský ledovec k turistické chatě Dachsteinwarte
2741 m ležící přímo u paty vrcholu Hoher Dachstein. Velké panoramatické výhledy. Nedaleko
horní stanice lanovky je možnost prohlídky ledovcové jeskyně či přechodu vzdušného lanového
mostu. RIESACHFÄLLE – fascinující stezka Wilde
Wasser podle obřích vodopádů po nově zpřístupněném chodníku k romantickému jezeru Riesachsee. Prochází se i po atraktivním vzdušném
lanovém mostě.
3. den: SCHLADMINGER TAUERNSEILBAHN –
kabinkovou lanovkou z obce Haus ke Krummholz
Hütte 1838 m. Zde vás čeká čistý vzduch, klidné
prostředí a nádherné výhledy. Túra podle zdatnosti jednotlivých účastníků. Možnost vycházky na
Hauser Kaibling 2015 m. Turistické chaty nabízejí
kulinářské speciality. Panoramatické výhledy na
masiv Dachsteinu. TRAUTENFELS – prohlídka
zámku. Rozsáhlé přírodovědné i národopisné
sbírky, které se vztahují ke štýrskému údolí Ennstal
a kraji Ausseerland. Samotný zámek fascinuje
svým barokním vybavením a okouzlujícím výhledem na okolní horské panorama. WÖRSCHACHKLAMM – romantická stezka po uměle zhotoveném chodníku vedle obřích hrnců vymletých
divokou vodou.
4. den: GIPFELBAHN HOCHWURZEN – kabinkovou lanovkou z Rohrmoosu 1118 m na Hochwurzen 1840 m. Lehká túra na Rossfeld 1919 m a

případně až na Hochfeid 2189 m v masivu Schladminských Alp. Panoramatické výhledy na masiv
Dachsteinu. Za poplatek lze sjet k dolní stanici
lanovky na tříkolce – kouzelný sjezd nejen pro děti.
ADMONT – jedna z nejstarších osad ve Štýrsku.
Možnost prohlídky kláštera s bohatou výzdobou.
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
5. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: apartmány a hotel v rekreačním
středisku Schladming.
Stravování: k dispozici dobře vybavené kuchyňky. Možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
Rovněž je možnost dokoupení večeří za celkovou
cenu 990,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
slevová karta „Sommercard“ a průvodce.

Maďarsko
2.8. – 6.8.

PAMÁTKY A TERMÁLY
MAĎARSKA
Země zázračných vod.
zájezd č. 300

Cena: 6 250,-/5 950,- Kč
Poznávací zájezd s koupáním. Země umělců,
kulinářství, hodnotných památek a léčivých
pramenů na každém kroku. Není to daleko, je
tady levněji a na poměrně malé ploše najdete
mnoho památek, přírodních krás a odpočinete si
v termálních lázních.

Kalendář zájezdů na rok 2017
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Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v Brně. Přesun do Rakouska a Maďarska. NEZIDERSKÉ JEZERO * RUST – jedno
z nejmenších rakouských měst, vinařské a historické městečko s částí opevnění, rybářský kostel.
MÖRBISCH – úzké uličky, maďarské venkovské
domky, nejkrásnější statky vinařů a vinařské uličky,
trajekt přes jezero. ŠOPROŇ – perla západního
Maďarska. Půvabné historické centrum, mnoho
historických památek.
2. den: KŐSZEG – romantické historické jádro
s hradem. Jediné město na světě, kde zvon odbíjí
poledne již v jedenáct hodin. Od průvodce se
dozvíte proč. BÜKFÜRDO – odpoledne rekreace
v termálních lázních. Vnitřní i venkovní bazény
s vodou o teplotě 26 až 38°C.
3. den: SÜMEG – na vápencové skále nad
městečkem se vypíná největší hrad v Maďarsku.
KESZTHELY – zámek rodiny Festetics, prohlídka muzea kočárů z doby monarchie (největší
muzeum kočárů v Evropě). HEVÍZ – odpoledne
rekreace v nejvýznamnějším lázeňském středisku
v Maďarsku. Léčivé jezero s vodou o teplotě až
35 °C s rašelinovým dnem je největším teplovodním jezerem na světě. Příjemný čas v teplé vodě
budete trávit mezi rozkvetlými lekníny. Možnost
občerstvení.
4. den: BALATON * SZÁNTÓDPUSZTA – skanzen
lidové architektury, sladkovodní akvárium
s faunou a flórou Balatonu. TIHÁNY – malý skanzen,
benediktinský klášter. BALATONFÜRED – lázeňské
středisko, vycházka po pobřežní promenádě.
5. den: SARVÁR – královské lázně, polokryté
zážitkové i léčebné bazény s vodou o teplotě 30
až 36°C. V poledních hodinách odjezd, návrat do
20.30 hodin.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 980,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování,
4x snídaně a průvodce.

V internetové podobě kalendáře najdete
více fotografií.

hoska-tour.cz
Kalendář zájezdů na rok 2017

Německo
3.8. – 6.8.

VÝLET DO POHOŘÍ HARZ
zájezd č. 310

Cena: 5 950,-/5 700,- Kč
Poznávací zájezd s vycházkami do pohoří na
rozhraní bývalé NDR a SRN. Národní park Harz
je romantické lesnaté pohoří se skálami, roklemi
i krasovými jevy s celou řadou pěkných vyhlídek,
prohlídka přírodních a historických zajímavostí.
Goslar je perlou evropské románské architektury,
jedno z nejkrásnějších míst v Německu. Pojeďte
s námi za přírodními krásami a romantikou.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do
německého Harzu. QUEDLINBURG – ve středověku jedna z nejdůležitějších královských a císařských falcí. Město je jednou z nejvýznamnějších
památek v Německu. Ve starém i novém městě je
mnoho hrázděných domů. Je zde i dům, který je
nejstarší hrázděnou budovou v Německu. Prohlídka muzea hrázděných domů. Mohutný románský
kostel sv. Ignáce. Město je zapsáno na Seznamu
kulturních památek UNESCO. BLANKENBURG
- půvabné horské město, zámecká zahrada.
TEUFELSMAUER (Čertova stěna) – vycházka ke
skalnímu útvaru.
2. den: FALKENSTEIN – vycházka na mohutný
hrad s úchvatným panoramatickým výhledem
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Rakousko
4.8. – 6.8.

DUNAJSKÁ VYHLÍDKOVÁ CESTA
Top místa Dolního Rakouska.
zájezd č. 320
Cena: 4 550,-/4 350,- Kč
Čeká vás nejkrásnější část Podunají s kláštery,
hrady a malebnými vesničkami. Určitě se vám
bude líbit údolí Wachau s úrodnými vinicemi,
romantickými městečky a zříceninami hradů.
na pohoří Harz. GERNRODE – hezké hrázděné
městečko. Největší chloubou města je předrománský kostel sv. Cyriaka pův. z 10. století s hrobem
neblaze proslulého markraběte Gera. HEXENTANZPLATZ – výšina, odkud prý odlétají čarodějnice na sabat. THALE – hezké městečko, vycházka
nebo nenáročná túra skalnatým údolím.
3. den: BROCKEN 1142 m – výlet úzkokolejkou
na nejvyšší vrchol Harzu, romantické skalní útvary.
Vrchol je také domovem čarodějnic. Lehká túra
kouzelnou krajinou. SCHIERKE – hluboké údolí
Elendtal s příkrými skalnatými stěnami, vycházka.
BRAUNKAGE – lanovkou na Wurmberg 971 m,
rozhledna s kruhovým výhledem.
WERNIGERODE – romantické město s křivolakými uličkami se souborem malebných hrázděných domů. Za prohlídku stojí pohádkový věžatý
zámek. Začátek parní úzkokolejky.
4. den: GOSLAR – císařské město s falcí a kouzelným historickým jádrem se spoustou hrázděných domů. Jedinečnou památkou stavitelského umění je císařská falc. Město je zapsáno na
Seznamu kulturního bohatství UNESCO. Historie
Goslaru je úzce svázána s těžbou rud v nedalekém Rammelsbergu, exkurze do dolů. BAD
HARZBURG – lázeňské středisko. V odpoledních
hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 990,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. ZWETTL –
mužský cisterciácký klášter. Budovy jsou směsicí
slohu románského, gotického a barokního.
ARTSTETTEN – honosný zámek s cibulovitými
věžemi, krypta arcivévody Františka Ferdinanda.
Možnost prohlídky. MARIA TAFERL – nejpůvabnější a patrně i nejtypičtější poutní kostel Panny
Marie postavený na kopci vysokém 440 m nad
údolím Dunaje, kazatelna je téměř celá pozlacená. Výhled přes údolí Dunaje na Alpy.
2. den: MELK – klášter stojí na 60 m vysoké skále
přímo nad dunajským údolím a dominuje celému
okolí, patří k nejvelkolepějším barokním dílům
v Rakousku. Areál kláštera je zapsán na Seznam
kulturního dědictví UNESCO. WACHAU – údolí
je zapsáno na Seznamu přírodního dědictví
UNESCO. SPITZ – svažité náměstí s gotickým
kostelem, klášter, muzeum lodní plavby, střední
Kalendář zájezdů na rok 2017
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část malebného údolí Wachau. WEISSENKIRCHEN – jedno z nejkrásnějších městeček v údolí
Wachau, schodišťové uličky, domy s věžemi
a cimbuřími, gotický kostel. DÜRNSTEIN –
malebné městečko na břehu Dunaje, které si
uchovalo středověký ráz, je sevřeno hradbami
s věžemi a branami, zámek s pěknými terasami.
Nad městečkem zřícenina hradu.
3. den: GÖTTWEIG – mohutný klášter na vrcholu
kopce, jehož silueta je charakteristickou kulisou
nad údolím Dunaje. Od kláštera je pěkný výhled.
KREMS (Kremže) – nejstarší město v rakouské
části Podunají, měšťanské domy, farní kostel sv.
Víta. ALTENBURG – zahrada benediktinského
kláštera je skutečný barokní klenot. Nahlédnete
i do chrámu. V odpoledních hodinách odjezd.
Ubytování: hotel. Možnost dokoupení večeří za
celkovou cenu 660,- Kč.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce.

Polsko
8.8. – 13.8.

POLSKÉ TATRY

Nejen pro vysokohorské turisty.
zájezd č. 330
Cena: 4 950/4 750,- Kč
Tatry jsou nejmenšími velehorami na světě
s nejvyššími vrcholy celých Karpat. V polské
části Tater na vás čekají nejkrásnější túry. Mezi
nejhodnotnější přírodní scenérie patří doliny
Koscielinska a Chocholowska, vrchol Giewontu
,a Červené vrchy, ledovcové kary a spousta jezer –
v Polsku zvaných „stawy“. Zdatní účastníci budou
mít možnost absolvovat Stezku orlů. Odpočinkové
túry budou vedeny v oblasti Gubalówky.
Ubytování bude zajištěno v Zakopaném. Vždy
možnost krácených túr.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost
nástupu v Olomouci. Noční přesun do polských
Tater přes Český Těšín.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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2. den: DOLINA KOSCIELINSKA * túra Kiry
– dolina Koscielinska – Ciemniak (Temniak)
– Dolina Tomanowa – chata Ornak – Wawoz
Krakow – Dolina Koscielinska, 8 hodin. Lehká túra:
dolinou, prohlídka jeskyní, občerstvení v chatě
Ornak. DOLINA KOSCIELINSKA – velmi navštěvovaná romantická dolina, vápencové útvary,
ledová jeskyně. WAWOZ KRAKOW – jedinečné
přírodní scenérie fantastického kaňonu. CIEMNIAK – vyhlídkový vrchol na pohraničním hřebeni.
3. den: GIEWONT * Kuznice – lanovkou na
Kasprowy Wierch 1985 m. Túra Červené vrchy –
Giewont 1894 m – Zakopané, 6 hodin. Lehká túra:
na Giewont a zpět k lanovce. ZAKOPANÉ – letní i
zimní sportovní středisko polských Tater, KUZNICE
– dolní stanice lanovky na Kasprowy Wierch,
východiště jednotlivých túr, GIEWONT – výrazná
dominanta mimo hlavní hřeben, vynikající výhled.
4. den: ORLA PERC * Kuznice – lanovkou na
Kasprowy Wierch 1985 m. Túra Swinica 2301 m –
Orla Perc – Kuznice, 12 hodin. Lehká túra: vycházka po hřebeni z Kasprova vrchu na Swinici a zpět
k lanovce. Prohlídka Zakopaného. Výlet pozemní
lanovkou na Gubalovku. KASPROWY WIERCH
– výrazný vrchol, chata, horní stanice lanovky,
sjezdové tratě. SWINICA – významný vrchol na
pohraničním hřebeni, překrásný výhled. ORLA
PERĆ (Stezka orlů) – okřídlená pověstmi je nejpopulárnější polská hřebenovka. Tato jištěná cesta
patří mezi nejkrásnější v Karpatech. GUBALOVKA
– vycházka po vyhlídkovém hřebínku, panoramatické výhledy na Tatry.
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5. den: MORSKIE OKO * túra Dol. Rybiego Potoka
– Morskie Oko – Szpiglasowa Przelecz – Dolina
Pieciu Stawow Polskich – Kozia Przelecz – chata
Murowaniec 1500 m – Kuznice, 9 hodin. Lehká
túra: výlet k Mořskému oku koňským povozem,
vycházka. DOL. RYBIEGO POTOKA – jedna
z nejkrásnějších tatranských dolin. MORSKIE
OKO – největší pleso v Tatrách, turistická chata.
DOLINA PIECIU STAWOW POLSKICH – otevřená půlkruhová dolina s pěti plesy. Ve večerních
hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: turistická chata v Zakopaném,
dvoulůžkové pokoje.
Stravování: snídaně. Možnost individuálních
večeří v restauracích v centru Zakopaného.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.

Rakousko
8.8. – 14.8.

SLUNNÉ VÝCHODNÍ TYROLSKO
Nový zájezd se slevovou kartou.
Žádné vstupné ani jízdné lanovkami
se již neplatí.
zájezd č. 340
Cena: 8 950,-/8 550,- Kč
Připravili jsme pro vás nový zájezd se slevovou
kartou, tentokrát do oblasti Východního Tyrolska.
Každý den budete mít možnost v rámci slevové
karty vyjet některou z lanovek do vysokohorského světa plného krásných vyhlídek. Vycházky či
túry budou přizpůsobeny vašim schopnostem.
O Východním Tyrolsku se říká, že to je nejslunnější oblast Rakouska. Zasněžené vrcholky hor,
překrásná údolí a romantické horské vesnice.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost
nástupu v jižních Čechách. Noční přesun do
Rakouska.
2. den: MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN –
lanovkou z Matrei, túra s přihlédnutím na zdatnost
účastníků.

3. den: ST. JAKOB BERGBAHNEN – sedačkovou
lanovkou do výšky 2 400 m, možnost výstupu
romantickou krajinou na vrchol Degenhorn
2946 m. THERMALWASSER – možnost vykoupání v termálním koupališti.
4. den: ANKOGEL HOCHBERGSBAHNEN –
kabinková lanovka vás vyveze do výšky 2 636 m.
Zde pouze krátká vycházka. Otevře se před vámi
horský svět třítisícovek skupiny Ankogel.
MÖLLTALER GLETSCHER – ERLEBNIS 3 000
m – kabinková lanovka vás vyveze až do výšky
2 800 m. Další sedačkovou lanovkou, kterou si již
musíte zaplatit (cca 6 €), se dostanete až do výšky
3 000 m. Zde již bude chladněji, šlápnete si na
ledovec. Sestup z vrcholu k horní stanici kabinkové lanovky (1,5 hodiny).
5. den: SEXTENER DOLOMITEN BAHNEN –
kabinkovou lanovkou již na italském území do
výšky 2060 m. Túra na pohraniční vrchol Helm
2433 m. HOCHPUSTERTALER BERGBAHNEN
– kabinkovou lanovkou ze Sillianu do výšky
2090 m (2,5 hodiny tam i zpět). Túra podle chuti
a zdatnosti účastníků na Thurntaler Gipfel 2407 m
(2,5 hodiny tam i zpět) s panoramatickým výhledem na východní část italských Dolomit.
6. den: LIENZER BERGBAHNEN – kabinkovou lanovkou z Lienzu 673 m do protilehlého
pohoří Liezenských Dolomit. Panoramatické
výhledy na Liezenské Dolomity. Polodenní túra
s přihlédnutím na zdatnost a chuť jednotlivých
účastníků. KALSER BERGBAHNEN – kabinkovou
lanovkou do výšky 2305 m, odpolední túra na
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hřeben s výhledem na Vysoké Taury. Ve večerních
hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel v Lienzu.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 1 320,- Kč
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování,
4x snídaně a průvodce.

Belgie
9.8. – 13.8.

KVĚTINOVÝ KOBEREC
NA NÁMĚSTÍ
Ten jinde nenajdete.
zájezd č. 350

Cena: 5 950,-/5 700,- Kč
Poznávací zájezd do Belgie v době položení slavného květinového koberce na hlavním
náměstí v Bruselu, což je hlavním cílem zájezdu.
Historické skvosty, malebná zákoutí a také
jedinečné lahůdky. Pojeďte do země slavných
umělců, země obchodníků a architektů, ale také
země mnoha historických bitev a válečných
tragédií dávné historie i nedávné minulosti.
Co mají společného pralinky, skvostná díla
Paula Rubense, nebezpečné množství druhů piv
a romantické kanály, na nichž se pohupují loďky?
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Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun do
Belgie.
2. den: AACHEN (Cáchy) – krátká zastávka
v centru města. Katedrála, kde bylo korunováno 30 králů Svaté říše římské, historická radnice,
středověké domy a brány. BOKRIJK – největší
belgické muzeum v přírodě (skanzen) věnované životu na vlámském venkově. Je zde umístěno na 100 stavení. Uvidíte dobové oděvy,
technické pomůcky a seznámíte se s tradičními řemesly. ANTVERPY – historické centrum
města. Katedrála Panny Marie patří mezi ty
největší v Evropě (Rubensovy obrazy). Z dalších
památek Rubenshuis, hlavní tržiště Grote Markt,
fontána se sochou kraba a renesanční radnice
s cechovními domy.
3. den: GENT – kouzelné město patřilo k nejbohatším v Evropě. Jeho bohatá historie je lákadlem
pro náročné turisty. Množstvím památek je
přirovnáváno k Paříži. K těm nejdůležitějším
patří malebné nábřeží Graslei, působivá rezidence flanderských hrabat Gravensteena a životem
pulsující náměstí Korenmarkt. Obdivovat budete
gotickou katedrálu sv. Bavona se slavným
Gentským oltářem. BRUGGY – klenot pozdního středověku je zapsán na seznamu památek
UNESCO. Prastaré plavební kanály a nad tím vším
mohutné věže chrámů. Pro milovníky čokolády
a belgických pralinek je návštěva čokoládovny
opravdový zážitek. Středověké domy na náměstí
v srdci města, jedna z nejkrásnějších radnic
v Belgii je skvostná osmiboká věž Belfort. Bazilika
Sv. krve uchovává jednu z nejposvátnějších relikvií
v Evropě. Možnost podvečerní projížďky výletní
lodí po kanálech.
4. den: BRUSEL – celodenní prohlídka města.
Srdcem města je nejslavnější náměstí Grand
Place, kde se v tomto termínu rozprostře květinový koberec z 600 000 různobarevných begónií.
Impozantní náměstí je zapsáno na Seznamu
kulturního dědictví UNESCO. Honosné cechovní domy s převážně barokními, mnohde silně
zlacenými fasádami. Za nejkrásnější gotickou
stavbu Belgie se považuje radnice. Královský
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palác s nedalekým kostelem sv. Jakuba je jeden
z nejhezčích v Bruselu. Belgickým národním
kostelem je katedrála sv. Michala. Symbolem
města je bronzová soška čůrajícího chlapečka.
Dnes má svůj protějšek – Jaenneke Pis (čůrající holčičku) a socha Zinneke Pis (čurajícího
psa). ATOMIUM – obří molekula železa, kterou se
dá procházet. Z nejvyšší koule je úžasný výhled
na Brusel. MINIEVROPA – miniaturní městečko se
zajímavými 300 stavbami z celé Evropy. WATERLOO – podvečerní zastávka u slavného evropského bojiště. Zde se roku 1815 odehrála bitva,
v níž bylo francouzské vojsko Napoleona
Bonaparta definitivně poraženo. Ve večerních
hodinách odjezd, noční přesun.
5. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel v Antverpách.
Stravování: snídaně. Individuálně večeře
v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce.

Ukrajina
15.8. – 20.8.

ZA NIKOLOU ŠUHAJEM
LOUPEŽNÍKEM
Památky i kouzelná příroda.
zájezd č. 360
Cena: 6 950,-/6 650,- Kč
Poznávací zájezd do západní části Podkarpatské Rusi. Ta pro nás představuje vzpomínku na
prvorepublikové Československo a na Nikolu
Šuhaje loupežníka. Kromě známých měst
se spoustou památek zde najdete poloniny,
roubené salaše se šindelovými střechami, stáda
ovcí a vesničky rozeseté po kopcích.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v Olomouci. Přesun na východní Slovensko. 2. den: PALANOK – na kopci nad Mukačevem
se rozkládá nejstarší stavební památka oblasti
a tou je hrad postavený jako nedobytná pevnost.
Od romantického hradu jsou pěkné výhledy.

V hradním muzeu najdete zajímavé exponáty.
MUKAČEVO – historické jádro města s hezkou
pěší zónou. Malebné historické centrum města,
radnice, sousoší Cyrila a Metoděje a mnoho
kostelů. Klášter, dřevěný kostelík ze 14. století. Na
místním tržišti koupíte téměř vše. BEREHOVO –
vinařské městečko s krásným historickým centrem
s upravenou pěší zónou. Pěstuje se tu víno.
3. den: KOLOČAVA – rodná obec Nikoly Šuhaje
loupežníka, malé muzeum Ivana Olbrachta,
hroby českých četníků a Nikoly Šuhaje. Ve stylové
hospůdce vychutnáte kouzlo tohoto kraje. Nově
otevřený skanzen s vlakem úzkokolejky. SINĚVIR
– romantický národní park je skutečnou perlou
Karpat. SINĚVIRSKÉ JEZERO – karpatská perla,
kouzelné jezero opředeno zajímavou pověstí. Leží
skoro v tisícimetrové výši a je největším jezerem
na Podkarpatské Rusi. Vycházka.
4. den: SOLOTVINA – oblast se solnými doly.
Možnost vykoupání ve slaném jezeře nebo
v bazénech, kde se zaručeně neutopíte. Jezero
se také nazývá Mrtvým mořem. CHUST – nejvýznamnější památkou je zřícenina středověkého
hradu, vycházka.
5. den: NĚVICKÉ – impozantní ruiny mohutného gotického hradu. Jedná se o nejzachovalejší zříceninu, která je častým turistickým cílem.
UŽHOROD – významná metropole Podkarpatské
Rusi má hezké historické centrum s pěší zónou se
spoustou památek. Hezky jsou opravené kostely
včetně katedrály. Najdete tu i nejdelší lipovou alej
v Evropě. Nad městem je rusínský skanzen, kde
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jsou posbírané dřevěné stavby z celého Zakarpatí. Možnost prohlídky hradu (muzeum karpatské přírody). Od hradu je pěkný výhled na město.
V podvečerních hodinách přesun na Slovensko.
6. den: návrat ve večerních hodinách.
Ubytování: 3x hotel na Ukrajině, 2x na Slovensku
u Zemplínské Šíravy.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování,
4x snídaně a průvodce.

Rakousko
15.8. – 21.8.

PUTOVÁNÍ SE SALZBURSKOU
KARTOU II.
Denně lanovkou do horských výšin.
V programu jsou pěkné termální lázně.
zájezd č. 370
Cena: 8 950,-/8 550,- Kč
Poznávací zájezd s vycházkami, případně
s lehkou turistikou, se slevovou Salzburskou
kartou. Tento zájezd navazuje na zájezd se
slevovou Salzburskou kartou s ubytováním
v Thumersbachu u Zell am See. V celé oblasti se
nachází nespočet různých lanovek. Nezapomeňte na plavky. V ceně zájezdu je jízdné všemi
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lanovkami a vstupné do pamětihodností
podle uvedeného programu.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v jižních Čechách. Přesun do Rakouska.
ST. GILGEN 546 m – lázeňské město ležící na okraji
jezera Wolfgangsee. ZWÖLFERHORN SEILBAHN
– kabinkovou lanovkou na Zwölferhorn 1476 m.
Lanovka stoupající vzhůru nabízí nezapomenutelné pohledy nejen na sedm jezer, ale i na masiv
Dachsteinu. Od horní stanice můžete podniknout
malou vycházku. POSTALM – výjezd mýtnou
silnicí do sportovního střediska. Okolí Postalmu
je největší rakouskou selskou oblastí a druhou
největší alpskou náhorní rovinou v Evropě.
2. den: GOSAU 932 m – malebná rekreační obec.
GOSAUKAMMBAHN – kabinovou lanovkou na
Zwieselalm 1480 m. Výhled na Dachsteinský
ledovec, jezero Gosausee, skalní hřeben Gosaukamm a Tennengebirge. Vycházka na Jabloneckou
chatu. GOSAUSEE – vycházka podle romantického jezera. ABTENAU – rekreační obec. KARKOGELKOMBIBAHN – výlet kabinkovou lanovkou,
pěkné výhledy. Zpět dolů lanovkou nebo letní
bobovou dráhou. LAMMERKLAMM – vycházka
soutěskou.
3. den: OBERTAUERN – horské sedlo, sportovní
středisko. GRÜNWALDKOPFBAHN – čtyřsedačkovou lanovkou na hřeben Radstadtských Taur
do výšky 2000 m. Pěkný výhled, možnost vycházky. MAUTERNDORF – prohlídka středověkého
hradu s bohatou expozicí. Hrad byl kdysi obávaným státním vězením, zajímavé obytné komnaty
biskupů. GROSSECKBAHN – moderní kabinkovou
lanovkou. Vycházka podle zdatnosti jednotlivých
účastníků.
4. den: HOHENWERFEN – vycházka na rozsáhlý hrad. Pěkný výhled do údolí i na okolní hory.
ALPENDORF – výlet kabinkovou lanovkou.
Panoramatické výhledy na Vysoké Taury. GIPFELBAHN FULSECK – výlet kabinkovou lanovkou, výhledy na Vysoké Taury. ALPENTHERME GASTEIN – podvečerní pobyt v termálních
lázních, bazény s teplotou vody 24 až 34°C.
Výhledy na okolní hory.
5. den: FLACHAU – lyžařské sportovní středis-
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Slovensko
17.8. – 20.8.

ŠTIAVNICKÉ VRCHY

Pěší turistika s pěknými výhledy.
Odpočinek v termálním koupališti.
zájezd č. 380
Cena: 4 650,-/4 450,- Kč

ko v rámci areálu SKI AMADÉ. STARTJET BAHN
– výlet lanovkou na Kogalm 1900 m. Možnost
vycházky. WAGRAIN 838 m – malebná obec
s mnoha starými domy. Přírodní krásy a pohostinnost místních obyvatel se zde snoubí s čistou
vodou a svěžím horským vzduchem. Na místním
hřbitově je pohřben J. Mohr, autor textu vánoční
písně Tichá noc. GRAFENBERGBAHN – kabinkovou lanovkou na Grafenberg 1708 m. Výhled na
Radstädterské Alpy. ERLEBNIS THERME AMADE
– nejlépe hodnocené termální lázně v rámci
Salzburské karty, podvečerní čtyřhodinový pobyt.
6. den: SALZBURGER FREILICHTMUZEUM
– rozsáhlý skanzen se 60 stavbami z celého
Salzburska. SALZBURG * prohlídka památek.
HOHENSALZBURG – pevnost, zajímavá expozice, výhledy na město. REZIDENCE – nádherné
zdobené interiéry. MOZARTŮV RODNÝ DŮM
– prohlídka muzea. SALZBURG SCHIFF FAHRT
– lodní výlet po řece Salzach. V případě zájmu
přírodopisné muzeum, či jiné pamětihodnosti na
Salzburskou kartu zdarma. Ve večerních hodinách
odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion v letovisku Eben in Pongau.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení 5x
večeří zajištěných českým kuchařem, za celkovou
cenu 780,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování,
5x snídaně, slevová „Salzburská karta“, pojištění
a průvodce. Speciální sleva pro děti do 15 let
1 300,- Kč.

Pěší turistika s přihlédnutím na zdatnost a zájem
jednotlivých účastníků. Štiavnické vrchy patří
k velice cenným přírodním lokalitám. Nachází se
zde i celá řada národních kulturních památek,
chráněných architektonických a technických
památek. Jsou zde i chráněné archeologické
lokality. Velice bohatá je i místní flóra a fauna.
V převážně listnatých lesích se objevují i největší karpatské šelmy jako je rys a medvěd. Nejvýznamnějším turistickým střediskem tohoto pohoří
je bezesporu Banská Štiavnica s historickou částí
města, která je památkovou rezervací.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v Olomouci. Přesun na Slovensko. Túra:
po červené značce Kopanice 622 m – sedlo
Pleso 778 m – Kanderka 884 m – Tanád 938
m – sedlo Kameň – Paradaiz 939 m – Červená
Studna – Banská Štiavnica, 4 hodiny. Přechod
části atraktivního hřebene Štiavnických vrchů.
Z jednotlivých vrcholů pěkné výhledy. BANSKÁ
ŠTIAVNICA – historické jádro města je zapsáno
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na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Město
je však známo především díky velice bohaté
hornické minulosti.
2. den: túra po zelené značce Počúvadlianské
jezero 670 m – Sitno 1009 m – naučná stezka
Tatarská lúka – Štiavnické Bane – Báňské muzeum
v přírodě – Banská Štiavnica, 4,5 hodiny. Túra je
vedena na nejvyšší vrchol Štiavnických vrchů
Sitno a po hřebenech s pěknými výhledy okolo
Báňského muzea v přírodě (včetně prohlídky
podzemí) do Bánské Štiavnice. Výstup na Kalvárii,
1 hodina. POČÚVADLIANSKÉ JEZERO – umělé
jezero, oblíbené místo letní rekreace. SITNO –
nejvyšší vrchol Štiavnických vrchů s kruhovým
výhledem, možnost občerstvení v turistické chatě.
Báňské muzeum v přírodě (skanzen) – možnost
prohlídky včetně velmi zajímavé podzemní části.
KALVARIA – nad městem soubor církevních
staveb. Nejlepší výhled na město.
3. den: túra Banská Štiavnica – Červená studňa
790 m – Zlatý vrch 850 m – Sklené Teplice 360 m,
4 hodiny. ZLATÝ VRCH – z vrcholu kruhový
výhled. SKLENÉ TEPLICE – lázeňské město ležící
na úpatí Štiavnických vrchů. Možnost vykoupání
v termálním koupališti.
4. den: túra Červená studna 790 m – Rumpovska – Jelenia skála – Vyhne, 3,5 hodiny. JELENIA
SKÁLA – pěkné výhledy. VYHNE – nad obcí
přírodní památka Kamenné moře. V poledních
hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel v Banské Štiavnici.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.
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Polsko
23.8. – 28.8.

BIESZCZADY –
RÁJ PRO ROMANTIKY

Nejodlehlejší oblast Evropy.
Cesta tam bez nočního přejezdu.
zájezd č. 390
Cena: 5 650,-/5 400,- Kč

Horská turistika, s možností krácených túr,
v zachovalé přírodě na polsko-slovensko-ukrajinském pomezí. Bieszczady jsou porostlé smíšeným lesem, který ve vyšších polohách přechází
v travnaté poloniny s dalekými výhledy. Bieszczady jsou nejkrásnější na sklonku léta. Pochutnáte si na velkých borůvkách a krásně červených
brusinkách. Čisté řeky jsou plné ryb a v lesích žijí
i medvědi, jeleni a zubři. Není bez zajímavosti,
že patří mezi deset největších atraktivit Polska.
Uvidíte zbytky zaniklých obcí a staré dřevěné
kostely původních církví. Po horské túře si můžete
v restauraci vychutnat místní speciality.
Alternativní program s průvodcem: za příznivého počasí možno absolvovat východ slunce na
Połonině Caryńska a západ slunce na hřebeni
Szeroki Wierch nebo Wielka Rawka.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v Olomouci. Přesun do Polska.
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2. den: BIESZCZADY – túra: Brzegi Górne (741 m)
- Polonina Wetlińska (1253 m) - Smerek, 6 hodin.
POLONINA WETLIŃSKA – pěkná túra po 5 km
dlouhém hřebeni, přičemž hned 3 vrcholy překračují hranici 1200 m. Romantické skalky, nádherné
výhledy na slovenské Bukovské hory.
3. den: BIESZCZADY – túra: Wetlina (610 m) Dzial (1150 m) - Mała Rawka (1272 m) - Wielka
Rawka (1307 m) - Kremenec (1221 m) - Ustrzyki
Górne (652 m), převýšení 700 m, 7 hodin. Túra na
trojmezí Slovenska, Polska a Ukrajiny. WIELKA
RAWKA – nabízí kruhový výhled na všechny
poloniny a za pěkného počasí i na Vysoké Tatry.
KREMENEC – vrchol ležící v místě, kde se stýkají
hranice tří států. Cesta na vrchol při polsko-ukrajinské hranici. USTRZYKI GÓRNE – osada
s možností ubytování a několika obchody.
4. den: BIESZCZADY – túra: Wolosate (736 m) Rozsypaniec (1280 m) - Halicz (1333 m) - Tarnica
(1346 m) - Szeroki Wierch (1268 m) - Ustrzyki
Górne, 7 hodin. TARNICA – túra v národním parku
na nejvyšší vrchol v jedné z nejzajímavějších
oblastí. Výhledy na Ukrajinu, při dobré viditelnosti
lze dohlédnout na Poloninu Boržavu. Svůj domov
tady mají vlci, medvědi a zubři.
5. den: BIESZCZADY – túra: Ustrzyki Górne
(652 m) - Polonina Caryńska - Bieszczadzki (1297 m) - Brzegi Górne (741 m), 4 hodiny.
POLONINA CARYŃSKA – nejzápadnější výběžek
pohoří je národním parkem. Krásná túra otevřeným terénem, fantastický výhled na věnec hor.
V podvečerních hodinách odjezd, prohlídka
dřevěných kostelíků původních církví, noční
přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion v rekreačním středisku
Ustrzyki Górne.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 800,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování,
4x snídaně a průvodce.

www.facebook.com/hoskatour

Rakousko
23.8. – 28.8.

SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH
VODOPÁDŮ
zájezd č. 400

Cena: 8 350,-/7 950,- Kč

Nový zájezd do krásných rakouských hor. S kartou
„Stubai Card“ můžete jednou zdarma navštívit
různé přírodní zajímavosti, lanovky, koupaliště
atd. ve Stubaiském údolí v Tyrolsku. Stubajské
Alpy jsou pro nás poměrně odlehlá oblast, která
však uchvátí každého návštěvníka svojí nevšední rozmanitostí a krásou. Rozkládají se jižně
od Innsbrucku, západně od dálnice vedoucí
Brennerským průsmykem.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Přesun do
rakouského Tyrolska. WATTENS – křišťálový svět
Swarovski, křišťálová stěna z 12 tun křišťálového
skla, největší křišťál na světě.
2. den: MIEDERS 953 m – kabinkovou lanovkou na vrchol Koppeneck 1 600 m. MARIA-WALDRAST – přes rašeliniště na nejvýše položené poutní místo v Evropě s pověstným léčivým
pramenem a klášterní restaurací, návrat lanovkou
nebo bobovou dráhou do údolí.
3. den: NEUSTIFT – kabinkovou lanovkou Elferbahnen na Elfer 1 812 m. Vycházka k salaši
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Issenangeralm a zpět. Zdatnější účastníci výstup
a vyhlídkový okruh kolem květů azalek do romantického údolí Pinnistal. MISCHBACH – WASSERFALL – místním busem k vodopádu v údolí.
4. den: STUBAISKÝ LEDOVEC – výjezd kabinkovou lanovkou do výšky 3 210 m. TOP OF TYROL
- vyhlídková terasa – panoramatický výhled.
GRAWA-WASSERFALL – vycházka k impozantnímu vodopádu, vycházka k ledovci. Cesta kolem
říčky Ruetz k vodopádu.
5. den: FULPMES – lanovkou Kreuzjochbahn
2 136 m. STUBAIBLICK – nenáročný výstup
k vyhlídkové plošině a naučný okruh věnovaný alpské flóře. Dolů lanovkou nebo pěšky do
mezistanice kolem chaty Schlickeralm. Zdatnější
účastníci hřebenová túra k chatě Starkenburgerhütte 2 229 m, kde hory připomínají jižněji
ležící Dolomity, zpět po pohodlné cestě kolem
polí azalek. Odpoledne jízda Stubaiskou nostalgickou železnicí do Innsbrucku. INNSBRUCK
– prohlídka hlavního tyrolského města. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 1 350,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta Stubai
Supercard, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce.
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Česko
1.9. – 3.9.

PODLE LUŽNICE DO BECHYNĚ
Navštívíme Muzeum turistiky.
zájezd č. 410
Cena: 2 950,-/2 850,- Kč
Pěší turistika s poznávací činností. Město Bechyně
je slavné svými lázněmi, keramikou a polohou
nad řekou Lužnicí. Lužnice patří k našim nejoblíbenějším řekám s krásným okolím a z velké
části nově upravenou pěší stezkou. Kaňonovité údolí potoku s názvem Židova strouha patří
k nejromantičtějším místům v Čechách. Při ústí
do Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní
masivy.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do
jižních Čech. Trasa Stádlecký most – Dobronice
– Bechyně, celkem 14 km s možností prodloužení při cestě z Tábora nebo naopak krácení při
cestě z Dobronic. STÁDLECKÝ MOST – řetězový
most, národní technická památka. DOBRONICE – romantická zřícenina hradu, pěkné výhledy.
BECHYNĚ – duhový most, historické opevnění,
zámek a zajímavé muzeum turistiky.
2. den: trasa podél Židovy strouhy, celkem
10 km. ŽIDOVA STROUHA – romantické kaňonovité údolí potoku zčásti lemováno mohutnými
skalními masivy. Odpoledne absolvování naučné
stezky podél historického opevnění Bechyně
s místním průvodcem.
3. den: trasa Bechyně – Koloděje nad Lužnicí
– soutok Vltavy a Lužnice – Týn nad Vltavou,
celkem 14 km s možností krácení. KOLODĚJE
NAD LUŽNICÍ – zámek, židovský hřbitov, pomník
Matěje Kopeckého. SEMENEC – krásný rozhled
do malebného údolí Vltavy. V odpoledních
hodinách odjezd.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 260,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce.
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Německo
7.9. – 10.9.

ZA PAMÁTKAMI BERLÍNA
Čekají Vás zajímavá muzea.
zájezd č. 420
Cena: 5 250,-/5 200,- Kč
Poznávací zájezd do Spreewaldu a především
Berlína, kam proudí čím dál víc turistů. Náš
zájezd vás provede krásnými místy s možností
prohlídek nejzajímavějších muzeí. Trochu svérázné je muzeum NDR nebo Palác republiky, odkud
se vysílala i televizní show Ein Kessel Buntes.
Krásný je i program ve Spreewaldu s romantickou
projížďkou na pramici i v Postupimi při prohlídce
zámku Sanssouci.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do
Německa. SPRÉVA – SPREEWALD – překrásná příroda, hejna vodních ptáků a řada malých
restaurací přímo na hrázi mnoha kanálů. Biosférická rezervace UNESCO. Projížďka na pramicích.
LEHDE – pěkný skanzen. BURG – romantická
obec s hrázděnými domy. Domov Lužických Srbů.
BISMARCKOVA VĚŽ – vyhlídka s panoramatickým
rozhledem.
2. – 3. den: dopoledne přesun do Berlína.
BERLÍN * ALEXANDERPLATZ – nejznáměj-

ší berlínské náměstí, pojmenované po císaři
Alexadru. Televizní věž – stále největší stavba
metropole, z vyhlídkové plošiny pěkný výhled.
Unter den Linden – jedna z nejznámějších berlínských ulic. BRANIBORSKÁ BRÁNA – svědek řady
významných událostí, symbol Berlína. ZEUGHAUS
– bývalá zbrojnice, krásná barokní stavba. FRIEDRICHSWERDERSCHE KIRCHE – sochařská sbírka
národní galerie. Katedrála sv. Hedviky – nádherné
reliéfy. BERLINER DOM – největší kostel v Berlíně
z poloviny 18. století. ROTES RATHAUS (Červená
radnice) – monumentální stavba z cihel. MUZEJNÍ
OSTROV – ostrov mezi dvěma rameny Sprévy je
kolébkou berlínských dějin. Je zapsán na Seznam
kulturního dědictví UNESCO. Pergamonmuseum
– sbírky řeckého, římského a asijského umění.
GEMÄLDEGALERIE – výjimečná sbírka evropských mistrů. POTSDAMERPLATZ – nejmodernější evropská architektura. KAISER-WILHELM-GEDÄCHTNISKIRCHE – pamětní kostel císaře
Viléma I. SIEGESSÄULE (Vítězný sloup) – vztyčen
na památku vítězství v Prusko – dánské válce.
REICHSTAG – budova někdejšího říšského sněmu,
dnes sídlo německého parlamentu. Lze vyjet
výtahem na skleněnou kopuli, nádherný výhled.
CHECKPOINT CHARLIE – muzeum Berlínské zdi
a rozdělení Berlína. HOLOCAUST MAHNMAL –
památník holocaustu, muzeum. Možnost projížďky lodí po kanálech.
4. den: POSTUPIM * SANSSOUCI – jeden
z nejkrásnějších zámeckých komplexů v Evropě.
Rozsáhlý park tvoří několik krásných zahrad.
Možnost prohlídky Nového paláce nebo zámku
Charlottenhof. Berlínské a postupimské parky
jsou zapsány na Seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Návrat do 20.30 hodin.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 990,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.

V internetové podobě kalendáře najdete
více fotografií.

hoska-tour.cz
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Bosna a Hercegovina / Chorvatsko
8.9. – 17.9.

BOSNA A HERCEGOVINA
JIŽNÍ DALMÁCIE

Po několika letech opakovaný zájezd.
zájezd č. 430
Cena: 11 950/11 450,- Kč

Poznávací zájezd do turisticky atraktivní země
Bosna a Hercegovina. Zájezd navazuje na Krásy
Slovinska a Chorvatska. Turistická infrastruktura byla v této zemi silně poškozena v důsledku
válečných událostí na začátku 90. let minulého
století. Dnes se cestovní ruch čile rozvíjí a do země
proudí každým rokem více turistů. Odpočinek
s poznávací činností najdete v jižní Dalmácii.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční
přesun.
2. den: JAJCE – Starý hrad, Medvědí věž, chrám
boha Mitry. PLIVA – hezký vodopád. PLIVSKÁ
JEZERA – kouzelná jezera. TRAVNIK – město
položené na dně úzké rokle, kterou protéká řeka
Lašva. V okolí města se rozkládají hory. Zajímavá mešita, hodinová věž, romantický hrad.
3. den: SARAJEVO – jedná se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst Evropy.
Mezi nejzajímavější historické objekty patří
bývalá radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku, katedrála, kamenný most
z poloviny 16. století, nejstarší mešita ve městě
z poloviny patnáctého století. Možnost návštěvy
Kalendář zájezdů na rok 2017
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trhu. VRELO BOSNE – prameny řeky Bosny
jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních
jevů nedaleko Sarajeva, romantická vycházka.
4. den: NERETVA – hluboký kaňon řeky. MOSTAR
– stará část města s výrazně orientálním rázem se
rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Památka
je zapsána na Seznamu kulturního dědictví
UNESCO. MEDUGORJE – významné mariánské
poutní místo. KRAVICE – úchvatné vodopády,
které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. V podvečer dojezd na mořské pobřeží.
5. den: rekreace na mořském pobřeží.
6. den: PELJEŠAC – prohlídka poloostrova. OREBIČ – hezké městečko. KORČULA
– fakultativně na zajímavý ostrov, opevněné středověké město, katedrála, tržiště.
7. den: OMIŠ – malebné městečko ve
skalách se strážným hradem. Možnost
výletu lodí po řece Cetinje. MAKARSKÁ
RIVIÉRA – možnost koupání, písečné pláže.
8. den: DUBROVNIK – kouzelné středověké staré
město, které se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova
architektonickým muzeem. LOKRUM – fakultativně výlet lodí na ostrov, botanická zahrada,
možnost koupání.
9. den: rekreace na mořském pobřeží. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
10. den: návrat v podvečerních hodinách.
Ubytování: 2x hotel v Sarajevu, 5x hotel na
mořském pobřeží v rekreačním středisku Neum.
Stravování: 2x snídaně, 5x polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování,
2x snídaně, 5x polopenze a průvodce.
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Česko
15.9. – 17.9.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ
Slavnost, která připomíná historii
královského města.
zájezd č. 440
Cena: 2 950,-/2 850,- Kč

vinařská oblast. Odpoledne pobyt na historickém
vinobraní.
3.den: CORNŠTEJN – romantická zřícenina hradu
s vyhlídkou. BÍTOV – jeden z našich nejstarších
hradů, vyhlídky na přehradu, možnost prohlídky. ROZHLEDNA RUMBURAK – nová rozhledna
s pěkným výhledem. MORAVSKÉ BUDĚJOVICE –
dominantou města je chrám sv. Jiljí, zámek, kaple
sv. Michala.
Ubytování: penzion ležící na břehu Vranovské
přehrady.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce.

Francie
20.9. – 25.9.

ZA VINAŘI DO FRANCIE
Pouze jeden noční přejezd.
zájezd č. 450
Cena: 5 950,-/5 700,- Kč
Návštěvníci přijíždějí do Znojma nejen za vínem
a burčákem, ale také za výborným kulturním
programem. Hlavní postavou vinobraní je Jan
Lucemburský. Ten přijíždí s chotí a dvořany ve
slavném průvodu. Návštěvníky čeká originální
program.
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní
Moravu. JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – barokní
zámek patří mezi nejmohutnější stavby v Evropě,
možnost prohlídky. ROZHLEDNA ANIČKA –
křížová cesta, vyhlídka. JEVIŠOVICE – městská
památková zóna, zámek. BOSKOVŠTEJN – tvrz,
muzeum jízdních kol. VRANOVSKÁ PŘEHRADA –
rekreační oblast s mnoha památkami.
2.den: VR. PŘEHRADA (HRÁZ) – vycházka na
vyhlídku. VRANOV NAD DYJÍ – dominantou
městečka je mohutný zámek, který byl vybudován na vysoké skále. Možnost prohlídky. ČÍŽOV –
pohraniční zátarasy. HRADIŠTĚ – klášter, vyhlídka. ZNOJMO – historické památky, svérázná

S naší cestovní kanceláří máte možnost seznámit
se s kouzelnou přírodou a památkami Burgundska,
Alsaska a Champagne. Navštívíte jedny z nejslavnějších oblastí slavných vín. Díky široké škále,
kvalitě a dobré pověsti se stala vína z těchto oblastí
předními vzory po celém světě. Poznáte starobylá městečka s dlážděnými ulicemi, středověkými
hrázděnými domy a renesančními kašnami.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Přesun přes
Německo do Francie. ŠTRASBURK – krátká
večerní procházka kolem proslavené katedrály
a pitoreskními uličkami ve čtvrti Petie France
(Malá Francie).
2. den: ROUTE DU VIN (CESTA VÍNA) * zastávky
na této atraktivní cestě. OBERNAI – zajímavá
zvonice. DAMBACH-LA-VILLE – středověké
městečko, hrázděné domy. RIBEAUVILLÉ – klikaté
uličky lemují domy řemeslníků a vinařů, vycházka
vinicemi na zříceninu hradu. RIQUEWIHR –
nejkrásnější obec na vinné cestě a také jedno
z nejnavštěvovanějších měst ve Francii. Pokladnice
středověkých a renesančních domů. COLMAR
– nejzachovalejší město v Alsasku, zajímavá je
čtvrť Malé Benátky, hrázděné domy. EGUISHEIM
– pozoruhodné městečko s hradbami. Kouzelné
středověké městečko, ochutnávka alsaských vín
a také alsaského sýra münster.
3. den: BESANCON – katedrála St. Jean s výjimečným orlojem. BEAUNE – překrásné historické
městečko ve vinné oblasti Burgundska, návštěva středověké nemocnice, v programu je rovněž
degustace pěti nejznámějších burgundských vín.
COTE D´OR (BURGUNDSKÁ CESTA VINIC) - cesta
po A 74 vinicemi nejlepšího hroznového vína.
DIJON – centrum vyniká nádhernou architekturou, palác Burgundských vévodů, katedrála Notre
Dame a kostel St. Michel. CHABLIS – proslulá
vinařská vesnice.
4. den: AUXERRE – středověké město, slavná
katedrála sv. Štěpána. SENS – jedna z nejstarších katedrál sv. Štěpána. TROYES – katedrála, kostely, basilika sv. Urbana, hrázděné domy.
VINICE KRAJE CHAMPAGNE – průjezd vinicemi. THIERRY – zámek, kde pobýval spisovatel Beaumarchais (Lazebník sevillský, Figarova
svatba).
5. den: REMEŠ – slavná katedrála Notre-Dame,
ve které byli po staletí korunováni francouzští
králové, basilika St. Rémi a samozřejmě šampaňské – návštěva jednoho ze sklepů. EPERNAY
– vinařské středisko, možnost degustace.
CHALONS EN CHAMPAGNE – bohatá minulost
Kalendář zájezdů na rok 2017

města, hrázděné domy se zrcadlí ve vodní hladině
kanálů. Noční přesun přes Německo.
6. den: návrat v poledních hodinách.
Ubytování: hotel ETAP, dvoulůžkové pokoje.
Stravování: možnost dokoupení snídaní za 400,- Kč.
V ceně je zahrnuta přeprava, 4x ubytování
a průvodce. Sleva při plném obsazení třílůžkového pokoje.

Česko / Polsko
28.9. – 1.10.

ZA TECHNICKÝMI
PAMÁTKAMI A KRÁSAMI OSTRAVSKA
Ostrava, šedé město? Dávno už ne!
Dolní oblast Vítkovic.
zájezd č. 460
Cena: 3 750,-/3 600,- Kč
Hlavním magnetem Ostravy jsou technické
památky, ale kromě nich má město co nabídnout a nudit se tu rozhodně nebudete. Při
prohlídce Dolu Michal se projdete po stopách
horníků od brány až ke vstupu do původní těžní
klece. Nepřehlédnutelnou dominantou Ostravy
je Dolní oblast Vítkovic, areál tvořený dolem
Hlubina, vysokými pecemi a koksovnou Vítkovických železáren, který byl díky své výjimečnosti
zapsán na Seznam Evropského kulturního dědictví. Využívá se svátku sv. Václava.
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Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do
oblasti Slezska. SOVINEC – nejrozsáhlejší hradní
komplex v okrese Bruntál s bohatou historií.
Hrad se nachází na skalnatém výběžku. Vyhlídková kamenná věž poskytuje překrásný pohled
do Sovineckého přírodního parku. VELKÝ
ROUDNÝ – dřevěná rozhledna s kruhovým
výhledem na Jeseníky, Opavsko, Oderské vrchy
a vodní nádrž Slezská Harta. SLEZSKÁ HARTA
– krátká zastávka na hrázi naší nejmladší přehrady. Leží na řece Moravici. OPAVA – historické
město s mnoha památkami spojené po staletí
s královskou korunou. Kulturní centrum českého
Slezska. HRADEC NAD MORAVICÍ – romantický zámek je národní kulturní památkou. Možnost
prohlídky interiéru Bílého zámku. Vycházka přilehlým anglickým parkem na Bezručovu vyhlídku.
2. den: ZA TECHNICKÝMI PAMÁTKAMI
OSTRAVY * DŮL MICHAL – národní kulturní památka představuje pracovní den horníka.
Prohlídková trasa umožňuje procházet stejnou
cestou, jakou absolvovali horníci při nástupu
do práce. Zahrnuje řetízkové šatny, koupelny, cechovnu, dispečink, a především strojovnu s původním unikátním strojním vybavením.
DŮL ANSELM – ústí do úbočí národní přírodní
památky vrchu Landek, který je světově známou
lokalitou. Součástí prohlídky je fárání do původních slojí s dřevěnou výztuží, těžebními kombajny
a pásovými dopravníky. Vyvrcholením návštěvy je
posezení u piva a stylového jídla v pravé havířské
hospodě Harenda. DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE
(důl Hlubina, vysoké pece, koksovna Vítkovických
železáren) - jedinečný industriální areál byl vzhledem ke své výjimečnosti prohlášen za národní
kulturní památku. HALDA EMA – nabízí jedinečný
výhled na město a Beskydy, vycházka. OSTRAVA
– krátká prohlídka centra města. Nová radnice
s nejvyšší vyhlídkovou věží, známá Stodolní ulice,
nejstarší pěší zónou je ulice 28. října, nový most
Miloše Sýkory a Slezskoostravský hrad.
3. den: KUNÍN – barokní skvost Moravského
Kravařska s bohatými sbírkami. CHKO POODŘÍ
– Zámecká naučná stezka po čtyřkilometrové
trase kolem mokřadů, rybníků a také zachovalé-

ho mlýna. HRABYNĚ – nová expozice památníku
II. světové války. ŠANCE – vycházka na dřevěnou
rozhlednu, výhled Moravskoslezskem na Jeseníky
a Beskydy.
4. den: RADUŇ – pohádkově vyhlížející zámek
vytváří spolu s okolními rybníky a přírodními
scenériemi nezapomenutelnou kulisu. Možnost
prohlídky interiéru. KRNOV – zelená perla Slezska,
zastávka v upraveném centru města. Cesta zpět
bude volena přes Polsko. MOSZNA (PL) – zámek,
pro někoho je to „polský Disneyland“, pro někoho
prostě kýč. V každém případě se jedná o jeden
z nejkrásnějších zámků na území Slezska. Vycházka romantickým zámeckým parkem. OTMUCHÓV
(PL) – historické náměstí, radnice. PACZKÓW (PL)
– kostel, socha papeže Jana Pavla II. V podvečerních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel v Hradci nad Moravicí.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 390,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.

Česko
29.9. – 1.10.

PUTOVÁNÍ ZA RADEGASTEM

Za doktorem Martinem po Velkých Karlovicích.
zájezd č. 470
Cena: 3 350,-/3 200,- Kč
Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Co můžete
cestou vidět? Krásnou přírodu Beskyd, valašské
dřevěnice roztroušené po obcích a městečkách
regionu nebo soustředěné v rožnovském skanzenu. Přímo na trase můžete navštívit muzea,
zámky a hrady.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na
Moravu. SOLÁŇ 863 m – „vrch umělců“. Vrch je
od pradávna považován za jedno z nejkrásnějších míst v Beskydech. Panoramatické výhledy na
Beskydy. Vycházka na vrchol. VELKÉ KARLOVICE – po místech natáčení seriálu Doktor Martin.
Karlovské fojtství je národní kulturní památkou,
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Slovensko / Maďarsko
26.10. – 29.10.

SLOVENSKÉ
A MAĎARSKÉ TERMÁLY

S vyhlášenou budapešťskou tržnicí.
Každý den jiný termál.
zájezd č. 480
Cena: 3 550,-/3 400,- Kč
národopisné muzeum. Pozoruhodný dřevěný
barokní kostel. KAROLINKA – soubor roubených
staveb, sklárna. NOVÝ HROZENKOV – památky
lidové architektury. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – historické centrum je památkovou zónou.
2. den: PUSTEVNY 1020 m – nejnavštěvovanější
místo v Beskydech. Jurkovičovy dřevěné stavby
jsou národní kulturní památkou. Vycházka k soše
pohanského boha Radegasta, případně až na
vrchol Radhoště. RADHOŠŤ 1129 m – posvátná
hora. Kaple a sousoší Cyrila a Metoděje, turistická chata. Panoramatické výhledy. HORNÍ BEČVA
– rozlehlá horská obec. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – skanzen, městečko, dolina a dědina.
3. den: TEPLICE NAD BEČVOU – jedny z nejkrásnějších moravských lázní. Možnost prohlídky
aragonitových jeskyní. HELFŠTÝN – rozsáhlý
hrad, expozice historické mincovny a uměleckého
kovářství. TROUBKY – obec na soutoku Moravy a
Bečvy. TOVAČOV – renesanční zámek s proslulou
Spanilou věží. Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel ve Valašském Meziříčí.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za 260,- Kč.
V ceně je zahrnuta: doprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce.
VĚNUJTE DÁRKOVOU POUKÁZKU

Zájezd je tím nejvhodnějším dárkem pro Vaše milé,
rodiče, děti a přátele k Vánocům, narozeninám, svátku
nebo jen tak pro radost. Poukázku Vám vytvoříme na
libovolnou finanční hodnotu nebo zájezd s vlastním
věnováním nebo přáním na konkrétní zájezd.

darkovepoukazy.pesituristika.cz
Kalendář zájezdů na rok 2017

Kam na podzim? Přece do slovenských a maďarských termálních lázní. I když termín je ve školních
prázdninách, svátek vychází na sobotu, proto by
termály měly být volnější. Ty se poslední dobou
stávají častým podzimním cílem českých turistů.
Relaxační a léčebné pobyty jsou každým rokem
populárnější. Slovensko láká především tím, že
zde není jazyková bariéra a ceny jsou na celkem
dobré úrovni.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v Brně. Předpokládaný příjezd do 14.00
hodin. VEĽKÝ MEDER – termální prameny
vyvěrají z hloubky 1500 m o teplotě až 76,5°C.
Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci
páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu. Rekonstruovaný moderní areál poskytuje
služby ve svém krytém nebo kombinovaném
bazénu s teplotou vody 32 až 37°C. K dispozici
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rodinný zábavní bazén s atraktivní Vodní věží. Lze
využít krytý plavecký bazén. Do něho jsou nutné
koupací čepice. Bazény můžete využívat až do
21.00 hodin.
2. den: GYÖR – historické město čtyř řek s
krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem
biskupa a svědkem korunovací maďarských králů,
dodnes je chráněno hradbami. Moderní termální bezchlorové lázně byly otevřeny v roce 2003,
když kronikáři zaznamenali léčivé účinky již ve
středověku. Alkalická, hydrogen-uhličitanová,
67°C teplá voda s vyšším obsahem jodidu tryská
z hloubky dva tisíce metrů. K dispozici jsou vnitřní
i venkovní bazény s léčivou vodou, vnitřní
i venkovní rekreační a plavecké bazény (vířivky,
tobogány, vodopády, kruhové proudy) s vodou
teplou 29 až 37°C. Samoobslužná restaurace
nabízí místní speciality.
3. den: BUDAPEŠŤ * královna Dunaje. Budapešť
je jediným hlavním městem na světě, které se
může pyšnit více než 80 vřídly a termálními
prameny. Dopoledne prohlídka historické části
města. VELKÁ TRŽNICE (Vásárcsarnok) – možnost
nákupu ve vyhlášené tržnici, kde seženete vše od
značkových oděvů po tokajské víno a klobásy.
SZÉCHENYI – odpoledne pobyt v secesních
termálních lázních. Vnitřní léčivé i venkovní termální bazény s vodou teplou 28 až 40o C,
saunou a rychlou vodou.
4. den: VEĽKÝ MEDER – dopoledne koupání.
GABČÍKOVO – krátká zastávka u vodního díla.
V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00
hodin.
Ubytování: penzion ve Veľkém Mederu.
Stravování: k dispozici kuchyňky. Večeře individuálně v restauracích. V cestovní kanceláři lze
objednat sterilovaná jídla, bližší informace na
webových stránkách nebo v pokynech zaslaných
jednotlivým účastníkům.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování
a průvodce.

Česko
17.11. – 19.11.

POSLEDNÍ PUCHÝŘ
zájezd č. 490

Cena: 690,- Kč
Zájezd na tradiční turistický pochod, tentokrát do
Bučovic, který se koná na závěr turistické sezony.
Čeká vás i zajímavý doplňující program v kouzelném okolí. Na pochod je nutno si v cestovní
kanceláři vyžádat tiskopis závazné přihlášky,
který je nutno odeslat do 30. 6. na adresu cestovní
kanceláře! Dopravu lze objednat až do obsazení
autobusu do odjezdu.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na
jižní Moravu. MORAVSKÝ KRAS – nenáročná
túra romantickým údolím Říčky, celkem 6 km.
BUČOVICE – prohlídka města. Dominantou
města je zámek, který je renezanční perlou jižní
Moravy
2. den: BUČOVICE – účast na turistické akci „Za
posledním puchýřem“ na trase dlouhé 5 až 50 km
v přírodním parku Ždánický les.
3. den: SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ – lehká túra bude
upřesněna. V odpoledních hodinách odjezd,
návrat do 18.00 hodin.
Ubytování: na základě přihlášek pořadateli
turistické akce.
Stravování: na základě přihlášek pořadateli turistické akce.

www.youtube.com/
user/ckhoskatour

Kalendář zájezdů na rok 2017

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

Portugalsko
MADEIRA – TURISTICKÁ I.

Turistika ostrovem věčného jara.
zájezd č. 500 2.6. – 12.6.
zájezd č. 501 16.6. – 26.6.
zájezd č. 502 30.6. – 10.7. cena 31 980,- Kč
zájezd č. 503 21.7. – 31.7.
zájezd č. 504 28.7. – 7.8.
zájezd č. 505 11.8. – 21.8.
zájezd č. 506 25.8. – 4.9.
zájezd č. 507 22.9. – 2.10.
Cena: 29 980,-/29 480,- Kč

Turistický zájezd na hornatý ostrov, ležící 700 km
na západ od Maroka a 960 km od Lisabonu. Je
protkán množstvím zavlažovacích kanálů – levád,
podél nichž vedou turistické stezky s nádhernými
výhledy zejména na Atlantik. Při první vycházce
zjistíte, že se mu právem říká ostrov „věčného
jara“. Všude vás totiž provází místní flóra, kvetoucí
téměř celý rok. Připočtěte přístupné hory a příležitost ochutnat jak vlny Atlantiku, tak svérázné
Kalendář zájezdů na rok 2017
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madeirské víno. Mimořádně příznivé jsou zdejší
klimatické podmínky. Průměrná teplota vzduchu
v zimě neklesá pod 16 °C, a hlavně v létě nevystupuje nad 26°C. Teplota vody v létě je v rozmezí 20
- 22°C. Ostrov přímo vybízí turistu, aby ho přiletěl prozkoumat a zažít. Jestli jste teď dostali chuť
ostrov prochodit, kochat se nádhernými výhledy
nejen od levád, ale i z horských masivů, koupat
se v oceánu, prostě poznat přírodní krásy ostrova.
Program
1. den: odlet z Prahy kolem poledne, přílet na
Madeiru k večeru, ubytování v hotelu v MACHICU
na 3 noci, možnost koupání na písčité pláži.
2. den: půjdete podél levády DOS TORNOS
do Camachy (max. 3 hodiny) a projdete jedním
tunelem. Příjemnou cestu stinným lesem střídají
výhledy na Atlantik a na úbočí klesající až k jižnímu
pobřeží ostrova. CAMACHA – centrum košíkářské
výroby, zastávka u sochy CRISTO REI v Garajau.
3. den: zamíříte do nejvyšších hor a vystoupíte na
„střechu Madeiry“. Přes Paso de Poiso vyjedete
na třetí nejvyšší horu ostrova PICO DO ARIEIRO
1818 m a dále budete mít na výběr.
Varianta A: pro zdatnější účastníky – půjde přes
druhý nejvyšší vrchol ostrova PICO DAS TORRES
1847 m. Projdete tunelem a bludištěm s divokými rozsedlinami, dojdete až k chatě pod nejvyšší
horou Pico Ruivo. Cesta až sem trvá asi 2 hodiny
a je poměrně náročná. Varianta B: podstatně méně náročný je návrat z vyhlídky k autu na
Pico do Arieiro. Přejezd na vyhlídku ACHADA
DO TEIXEIRA 1592 m a odtud pěšky k chatě
pod nejvyšší horou (45 minut chůze) dále už
zase společně výstup na PICO RUIVO 1862 m –
nejvyšší hora ostrova (30 minut). Úžasné pohledy
na okolní horské štíty, strmá údolí a na severní
Atlantik. Návrat k autu a cesta na vyhlídku Achada
do Teixeira. SANTANA – typické lidové domky
ve tvaru písmene „A“ s rákosovou střechou.
FUNCHAL – projdete se starou rybářskou čtvrtí.
4. den: prohlédnete si botanickou zahradu ve
Funchalu. Vyjedete na vrcholek MONTE do výšky
600 m, kde se podíváte do kostela. Zde odpočívá
poslední rakousko-uherský císař (a také poslední
český král) Karel I. Habsburský, zájemci se projedou na saních, známé místní atrakci. Pojedete do
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průsmyku EIRA DO SERRADO 1094 m. Nahlédnete do divokého strmého údolí, pěší sestup
(1,5 hodiny chůze) do městečka CURRAL DAS
FREIRAS, založeného jeptiškami, které se zde
skrývaly před piráty. Navštívíte rybářské městečko CAMARA DE LOBOS s malebným přístavem
a barevnými loďkami. Přejezd do PORTO MONIZ,
kde strávíte 4 noci.
5. den: vyjedete na náhorní planinu PAUL DA
SERRA 1400 m s krásnými výhledy na severní
i jižní pobřeží. Tam na vás čekají tři celodenní
výlety. Dnes sestoupíte do samoty RABACAL
– pěšky podél levády DO RISCO k vodopádu
Risco. Dále podél levády 25 FONTES až k jezírku
25 Fontes. Možnost osvěžující koupele v malém
jezírku. Zájemci o delší variantu sestoupí o 120 m
níže k levádě DA ROCHA VERMELHA a půjdou
až k místu, kde leváda přitéká tunelem, i zde vás
zve ke koupeli tůňka, cesta zeleným porostem
vás přivede k 1,5 km dlouhému tunelu, půjdete
jím skoro 30 min a dostanete se na jižní stranu
ostrova. Tam se sejdete s těmi, kdo šli kratší cestou
a prošli kratším, jen 800 m dlouhým a pohodlnějším tunelem a společně dojdete k busu (celkem
3,5 - 4,5 hodiny, koupání a odpočinek).
6. den: pojedete podél západního pobřeží
Madeiry. PONTA DO PARGO – zastávka na
vyhlídce vysoko nad Atlantikem a v PAÚL DO
MAR. CALHETA – město s uměle vytvořenou
písečnou pláží – možnost koupání. RIBEIRA
BRAVA – krátká zastávka. CABO GIRAO - 580 m
vysoký útes nad mořem s krásným výhledem na
jižní pobřeží. LEVADA DOS PIORNAIS – pěšky
podle levády vytesané ve skále, krátké tunýlky
(45 minut podle levády a 30 minut výstup k autu).
6. den: z náhorní planiny PAUL DA SERRA sestoupíte na sever klikatou kamenitou cestou (90 min)
k levádě GRAN CANAL DO NORTE – podle této
levády půjdete skoro 2 hodiny skrz 4 tunely až do
průsmyku ENCUMEADA 1007 m, kde se občerstvíte madeirským likérem poncha v obchůdku
s korkovým zbožím. Účastníci kratší varianty vám
půjdou z Encumeady naproti, na zpáteční cestě si
prohlédnete městečko SAO VICENTE na severním pobřeží a den zakončíte koupáním v lávových
jezírkách s mořskou vodou v místě vašeho ubyto-

vání v Porto Moniz.
7. den: na náhorní planině PAUL DA SERRA
vystoupíte na vyhlídku BICA DA CANA
1620 m s výhledem na nejvyšší hory. Půjdete podél
nejvýše položené levády na Madeiře – levády
BICA DA CANA s výhledy do velkého „kotle“
na jižní straně, tady si nedotčenou přírodu bez
turistů skutečně užijete, asi po 2 hodinách chůze
tato leváda přechází v levádu DO PAUL, kolem níž
se prostírají pastviny, s kravkami se budete míjet
přímo na cestě u levády, (celkem 4 hod nebo jen
3 hod – dle zvolené varianty i s odpočinkem).
8. den: pojedete podél západního pobřeží
Madeiry. Zastavíte se na nejzápadnější vyhlídce
nad Atlantikem u majáku PONTA DO PARGO
v malém přístavu PAUL DO MAR. RIBEIRA
BRAVA – pobřežní město sevřené hluboko v údolí.
Navštívíte CABO GIRAO – 580 m vysoký útes
nad mořem s výhledem na jižní pobřeží. Pěšky
podle levády DOS PIORNAIS – leváda prochází
banánovými políčky a následuje úsek vytesaný
ve skále s krátkými tunýlky (50 min. podle levády
a pak 15 min. výstup k busu). Vyhlídka u sochy
CRISTO REI, přijedete do města MACHICO, kde
strávíte poslední tři noci. Možnost koupání.
9. den: navštívíte východní část Madeiry. PONTA
DE SAO LOURENCO – skalnatý poloostrov téměř
bez porostu, projdete po úzkém hřebeni, který
je omýván oceánem ze dvou stran, až k farmě
Casa do Sardinha; možnost výstupu na kopec
nad farmou (148 m – 1,5 hodiny chůze od busu)
s výhledem až k majáku; pro zájemce koupání na
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malé oblázkové pláži; návrat k busu (celkem max.
3 hodiny chůze nebo méně). PRAINHA – koupání
na přírodní pláži s černým pískem.
10. den: podle levády CALDEIRA VERDE dojdete
skrz 4 tunely do Caldeira Verde za necelé 2
hodiny. Ze strmých skal padá vodopád do jezírka,
zvoucího k osvěžující koupeli. Delší varianta
pokračuje po levádě CALDEIRA DO INFERNO
skrz několik tunelů, některé mají „okna“, minete
dva vodopády, které padají do úzké soutěsky mezi
dvěma tunely s lávkou a dojdete až do Caldeira
do Inferno, tady cesta končí. Zážitek to je silný,
návrat stejnou cestou pro obě varianty (celkem
4 – 6 hodin chůze). Zastávka v městečku PORTO
DA CRUZ na severním pobřeží.
11. den: odlet z Madeiry odpoledne, přílet do
Prahy asi ve 22.00 hodin.
FUNCHAL – hlavní město Madeiry. Během
zájezdu navštívíte v několika dnech: botanickou
a orchideovou zahradu, starou rybářskou čtvrť,
katedrálu, trh s ovocem, zeleninou a květinami,
čtvrť Monte, odkud je krásný výhled na město
a kde budete mít možnost jízdy na saních za
normálního silničního provozu – místní atrakce.
Zájezd je určen pro skupiny do 20 osob. Po ostrově
se budeme dopravovat mikrobusem. Turistický
program má vždy dvě varianty obtížnosti. Denně
se budete mít možnost vykoupat v Atlantiku
a při návratu do hotelu si koupit potraviny, někdy
i hotové jídlo. Vše za ceny jako v České republice.
Turistického programu se nemusíte každý den
zúčastnit. Lze odpočívat a koupat se. Ubytování je
zajištěno na třech různých místech ostrova.
Ubytování: hotely, penziony.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: letenka včetně všech letištních tax, poplatků a palivového příplatku, doprava
mikrobusem, 10x ubytování, 10x snídaně, pojištění pro případ úpadku a průvodce.
Bonus – ochutnáte pohár madeirského vína.
Fakultativně: příplatek za jednolůžkový pokoj
4 490,- Kč. Vstupné do botanické zahrady 5 €,
jízda na saních ve čtvrti Monte pro 2 osoby 30 €.
Cena večeře činí 6 až 15 €.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou
cestovní kanceláří.
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20.10. – 27.10.

MADEIRA –
TURISTICKÁ II.

Turistika ostrovem věčného jara.
zájezd č. 510
Cena: 24 980,-/24 480,- Kč

Program
V programu tohoto zájezdu, který je zkrácen na
8 dnů, se neuskuteční šestý, sedmý a desátý den
programu z předchozího zájezdu. Další program
je shodný. Podrobný program naleznete na
www.hoska-tour.cz, nebo vám ho rádi pošleme
v tištěné podobě klasickou poštou.
V ceně je zahrnuta: letenka včetně všech letištních tax, poplatků a palivového příplatku, doprava
auty, mikrobusem nebo minibusem, 7x ubytování, 7x snídaně a průvodce.
Bonus – ochutnáte pohár madeirského vína.
Fakultativně: příplatek za jednolůžkový pokoj
3 290,- Kč.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou
cestovní kanceláří.
cestovatelské promítání
setkání příznivců CK

promitani.pesituristika.cz
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Portugalsko

Ze zájezdů vysokohorské turistiky

1.5. – 8.5.

MADEIRA – POZNÁVACÍ
Květinové slavnosti.
zájezd č. 520

Cena: 25 980,-/25 480,- Kč

Program
Uvidíte alegorický květinový průvod, který je
součástí místních květinových slavností. Program
tohoto zájezdu je poznávací, pouze s vycházkami.
Uvidíte hodně zajímavých míst kouzelného ostrova,
který budete spíš objíždět. Čeká vás mnoho zastávek na fotografování. Podrobný program naleznete
na www.hoska-tour.cz, nebo vám ho rádi pošleme
v tištěné podobě klasickou poštou.
V ceně zájezdu je zahrnuta: letenka včetně
všech letištních tax, poplatků a palivového příplatku, doprava auty, mikrobusem nebo minibusem,
7x ubytování, 7x snídaně a průvodce.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 290,- Kč.
Bonus – ochutnáte pohár madeirského vína.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou
cestovní kanceláří.
VĚNUJTE DÁRKOVOU POUKÁZKU

Zájezd je tím nejvhodnějším dárkem pro Vaše milé,
rodiče, děti a přátele k Vánocům, narozeninám, svátku
nebo jen tak pro radost. Poukázku Vám vytvoříme na
libovolnou finanční hodnotu nebo zájezd s vlastním
věnováním nebo přáním na konkrétní zájezd.

darkovepoukazy.pesituristika.cz
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CYKLOTURISTIKA
Německo / Rakousko
11.5. – 14.5.

DUNAJSKÁ CYKLOSTEZKA
Nejslavnější evropská cyklotrasa.
Z Pasova až do Kremže.
zájezd č. 600
Cena: 5 850,-/5 600,- Kč

Cykloturistický zájezd s možností krácených
tras. Po celé trase účastníky doprovází autobus,
který lze kdykoliv využít. Čeká vás kouzelná
cesta nejkrásnější částí rakouského Podunají kolem klášterů a hradů. Pojedete malebnými
vesničkami přes Linec a Melk do údolí Wachau.
Délka denních etap se pohybuje od 30 do 60 km
a je možné je libovolně zkrátit nebo prodloužit.
Povrch je převážně asfaltový, terén s minimálním
převýšením.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Přesun do německého Pasova. Cyklotrasa Pasov – Engelhartszell –
dunajská „smyčka“ Schlögen – Aschach, celkem
74 km. PASOV – město tří řek, historické jádro
města, dóm sv. Štěpána, rezidenční náměstí,
radnice. OBERNZELL – vyhledávané rekreační středisko, zámek pasovských biskupů.
ENGELHARTSZELL – klášter s rokokovou kazatelnou. SCHLÖGEN – meandr Dunaje, zvaný
Schlőgenská smyčka, přívoz. ASCHACH – středověké městečko, zámek Harrachů.
2. den: cyklotrasa Aschach – Wilhering – Linec
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- Mauthausen, celkem 56 km. WILHERING –
cisterciácký klášter, vynikající interiéry. LINEC –
barokní historické centrum města, Hlavní náměstí
se sloupem sv. Trojice, dóm, zámek s vyhlídkou.
MAUTHAUSEN – zámek, památník bývalého
koncentračního tábora.
3. den: cyklotrasa Mauthausen – Grein – Ybbs
– Maria Taferl (3 km stoupání) – Artstetten –
Melk, celkem 80 km. Možnost krácení při cestě
podle řeky. GREIN – malebné městečko loďařů.
PERSENBEUG – elektrárna, zdymadla. YBBS –
dům loďařů, městské hradby. MARIA TAFERL –
nejpůvabnější a patrně i nejtypičtější poutní kostel
Panny Marie. Je postavený na vysokém kopci nad
údolím Dunaje. Kazatelna je téměř celá pozlacená. Pěkný výhled na Alpy. ARTSTETTEN – zámek
byl sídlem následníka trůnu Františka Ferdinanda
d‘ Este i jeho manželky Žofie. Oba jsou pochováni v zámecké kapli. V Sarajevu na ně byl v roce
1914 spáchán atentát. Okolo zámku je pěkný park
s moderními plastikami a výhledy do krajiny.
MELK – klášter stojící na vysoké skále přímo
nad dunajským údolím patří k nejvelkolepějším
barokním dílům. Celý areál je zapsán na Seznamu
kulturního dědictví UNESCO.
4. den cyklotrasa Melk – vinařská oblast Wachau
– Weissenkirchen – Dürnstein – Krems, celkem
40 km. WACHAU – malebné údolí je zapsáno
na Seznamu přírodního dědictví UNESCO. SPITZ
– gotický kostel, klášter, muzeum lodní plavby,
střední část krásného údolí Wachau. WEISSENKIRCHEN – jedno z nejkrásnějších městeček v údolí Wachau, schodišťové uličky, domy
s věžemi a cimbuřími, gotický kostel Nanebevzetí
P. Marie. DÜRNSTEIN – romantické městečko na
břehu Dunaje, které si uchovalo středověký ráz.
Je sevřeno hradbami s věžemi a branami, zámek
s pěknými terasami. Vycházka na zříceninu hradu,
který se vypíná na skále přímo nad městečkem.
KREMS – historické jádro města. V podvečerních
hodinách odjezd, návrat do 24.00 hodin.
Ubytování: penzion, soukromí v Aschachu,
Mauthausenu a Melku.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.
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Česko / Německo
17.5. – 21.5.

Z HOR K LÉČIVÝM PRAMENŮM
Ubytování v Karlových Varech.
zájezd č. 610
Cena: 4 950,-/4 750,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do
západních Čech. Cyklotrasa Valeč – Doupovské hory Hradiště – Andělská hora (zřícenina)
– Olšová vrata – Karlovy Vary, celkem 42 km.
DOUPOVSKÉ HORY – vojenský prostor, Hradiště
934 m je nejvyšším vrchem. ANDĚLSKÁ HORA –
dominanta oblasti, romantická zříceninou hradu.
KARLOVY VARY – nejznámější lázně v Česku.
2. den: cyklotrasa Klínovec 1244 m – Boží Dar –
Myslivny – okolo Božídarského Špičáku – Jáchymov – Ostrov nad Ohří – Karlovy Vary, celkem 43
km, stoupání 260 m. KLÍNOVEC – nejvyšší vrchol
Krušných hor. BOŽÍ DAR – nejvýše položené město
ve střední Evropě, proslulo těžbou stříbra a cínu.
JACHYMOV – lázeňské město plné zajímavostí,
jako je první lékárna v Česku nebo nejkratší železniční tunel. OSTROV NAD OHŘÍ – historické město,
zámek, letohrádek, klášter a zajímavý Palác princů.
Možnost prodloužení (možno i pěšky) Karlovy
Vary: 3 křížky – Imperiál – Diana (možnost použití
lanovky) – obora Linhart – Jelení skok – Ruský
kostel – Thermal, celkem 17 km, stoupání 350 m.

3. den: cyklotrasa po hřebenovce západního
Krušnohoří: Fichtelberg 1215 m – Hubertky –
Horní Blatná – Jelení – Bublava – Klingenthal –
Kraslice, celkem 52 km, stoupání 510 m. FICHTELBERG 1250 m – nejvyšší vrchol německé části
Krušných hor. HORNÍ BLATNÁ – hezké městečko,
svérázná architektura. BUBLAVA – obec roztroušená po horských stráních. KLINGENTHAL –
horské město obklopené překrásnou krajinou.
4. den: cyklotrasa Ašským výběžkem: Vysoký
kámen – Bad Elster – Hranice – Trojmezí – Aš
- Libá – Ostroh – Františkovy Lázně, celkem
70 km, stoupání 810 m. Možnost krácení přes
SOOS, celkem 33 km, stoupání 170 m. BAD
ELSTER – malebné lázeňské městečko, termální lázně. TROJMEZÍ – hranice Česka, Bavorska a Saska. SEEBERG – zrestaurovaný hrad
s bohatou expozicí. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ –
parky, prameny, centrum relaxace a zdraví.
5. den: cyklotrasa Slavkovským lesem: Vysoké
sedlo 900 m – Kladská – Mariánské Lázně –
Chodová Planá, celkem 30 km, stoupání 140 m.
SLAVKOVSKÝ LES – někdejší vojenský prostor,
dnes malebné pohoří na dosah lázeňských středisek. TAJGA – možnost pěší vycházky rezervací po
naučné stezce. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – cyklistická stezka vede nádhernými parky podle léčivých
pramenů s možností odpočinku.
Ubytování: hotel v Karlových Varech nebo
nejbližším okolí.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování,
4x snídaně a průvodce.
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Itálie
27. 5. – 3.6.

ROMANTICKÁ ELBA

Nádherné hory a průzračné moře.
zájezd č. 620
Cena: 8 950,-/8 550,- Kč

Poznávací zájezd s cykloturistikou. Trasy zvlněným terénem s výhledy na členité mořské pobřeží.
Ostrov je oblíben turisty, cykloturisty i milovníky
pěkných pláží. Vždyť se může pochlubit výjimečně čistou vodou. Kolem pobřeží rostou palmy,
piniové háje, kaktusy a velké množství nádherně
vonících květin. Vesničky zůstávají tiché i v nejvyšší letní sezoně. Dnes patří ostrov mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější turistické destinace.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun do
italského přístavu Piombino.
2. den: trajektem na Elbu do přístavního města
Portoferraio. Cykloturistika Portoferraio – prohlídka města, okruh v okolí města a přesun do rekreačního střediska Lacona, celkem 35 km. PORTOFERRAIO – hlavní město ostrova, úzká spleť
uliček v historickém jádru města, nad městem
dvě pevnosti. V okolí města bílé pláže. VILLA DEI
MULINI – Napoleonova rezidence, muzeum.
LACONA – dlouhé pláže, nádherné duny.
3. den: cykloturistika Porto Azzurro – Rio Nell Elba
– Rio Marina – Cavo – Rio Nell Elba – Magazzini –
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Lacona, celkem 46 km. PORTO AZZURRO – rušné
rekreační středisko, romantický přístav. V okolí
pěkné pláže. RIO NELL ELBA – jezírko s léčivou
vodou. RIO MARINA – malé rekreační středisko
s pěkným přístavem.
4. den: cykloturistika Lacona – La Pila – Procchio
– Portoferraio, celkem 40 km. PROCCHIO – jedna
z nejkrásnějších pláží na Elbě.
5. den: cykloturistika Marina di Campo – Campo
nell Elba – Pomonte – Marciana – Marciana
Marina – Proccio, celkem 52 km. MARINA DI
CAMPO – prý nejhezčí město na Elbě. CHIESSI/
POMONTE – oblázkové pláže s čistou vodou,
trasa po romantickém západním pobřeží, pěkné
výhledy. MARCIANA – možnost výletu lanovkou (nákupní košík) na vrchol Monte Capanne
1018 m, kruhový výhled. MARCIANA MARINA –
přístav v severní části ostrova.
6. den: cykloturistika v jihovýchodní části ostrova,
individuální cca 40 km. CAPOLIVERI – malebné
vinařské městečko s úzkými uličkami, východiště
k jižním romantickým, zpravidla liduprázdným,
plážím a plážičkám. Možnost vycházky na horu
Monte Calamita.
7. den: odpočinkový den. V podvečer odjezd.
Přesun trajektem a noční přesun.
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: mobilní domy.
Stravování: k dispozici kuchyňka, v kempu je
obchod se základními potravinami. V cestovní
kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší informace na webových stránkách nebo v pokynech
zaslaných jednotlivým účastníkům.
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekt, 5x ubytování a průvodce.
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Německo
8.6. – 11.6.

CYKLOSTEZKA ALTMÜHL

Údolí, které okouzlí milovníky přírody
i historie.
Nejoblíbenější turistická trasa v Německu.
zájezd č. 630
Cena: 5 950,-/5 700,- Kč

Vybrali jsme pro vás nejkrásnější část cyklostezky Altmühl, která je vedena převážně po vlastní
stezce a patří k nejoblíbenějším v Německu.
Je především asfaltová, částečně jemná šotolina.
Přírodní park Altmühltal je jedním z nejkrásnějších koutů jižního Německa. Rozkládá se kolem
zákrutů řeky Altmühl a jejího údolí. Najdete zde
ostré skály, svahy pokryté jalovcem, pohádkové
výhledy na meandry řeky, zámky, hrady a kostely.
U ústí do Dunaje se projedete na kole a lodí
Dunajskou soutěskou pod klášterem Weltenburg.
Program
Každý den je možnost krácené trasy.
1. den odjezd v ranních hodinách, přesun do
Bavorska. Cyklotrasa Pappenheim – Dollnstein
– Eichstätt, celkem 36 km. PAPPENHEIM – nad
malebným městečkem se středověkými uličkami
romantická zřícenina hradu. ZWÖLF APOSTEL
– malebné skalní útvary, vyhlídka. EICHSTÄTT –
centrum přírodního parku, historické jádro města,
majestátní katedrála. WILLIBALDSBURG – na
hradě je hlavní atrakcí Jura museum.
2. den: cyklotrasa Eichstätt – Kipfenberg – Beiln-

gries – (Berching a zpět), celkem 50 – 70 km.
PFÜNZ - zrekonstruovaná římská pevnost Vetoniana. KIPFENBERG – nad městem soukromý
hrad, nedaleko leží geografický střed Bavorska,
romantické skalní vyhlídky. BEILNGRIES – zámek
Hirschberg, malebné centrum města s úzkými
uličkami a kapličkami. BERCHING – starobylé
městečko s kompletně zachovanými hradbami
a věžemi, hrázděné domy, přístav vyhlídkových
lodí plujících po kanálu Mohan – Dunaj.
3. den: cyklotrasa Beilngries – Riedenburg –
Kelheim – Weltenburg, celkem 60 km. RIEDENBURG – možnost odbočky ke krásnému zámku
Rosenburg nebo ke sklářskému muzeu. PRUNN
– výjezd k jednomu z nejlépe zachovalých rytířských hradů Bavorska. ESSING – starobylé
městečko, zajímavý dřevěný most. Starý plavební kanál Mohan – Dunaj se zachovalými plavebními komorami z 19. století. Možnost odbočky k
romantickému hradu Randeck. WELTENBURG
– nejstarší bavorský klášter leží v místech, kde
Dunaj protéká malebnou skalnatou soutěskou.
Výlet lodí touto soutěskou ke zmíněnému klášteru
jak pro cyklisty, tak pro pěší.
4. den: cyklotrasa údolím Dunaje Kelheim –
Regensburg, celkem 30 km. REGENSBURG
(Řezno) - jedno z nejlépe zachovaných měst v
Bavorsku. V historickém jádru, které bylo zapsáno
na Seznam kulturního dědictví UNESCO, se
nachází mnoho románských a gotických památek.
Mezi nejvýznamnější památky patří středověký
kamenný most, starobylé opevnění, stará radnice,
patricijská Zlatá věž a dominantou města je
gotická katedrála sv. Petra. Zbytky opevněného
římského tábora.
Ubytování: penzion, hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 990,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.
ELEKTROKOLO
Jízdní kolo s elektropohonem je v současné době
hitem. Na našich cykloturistických zájezdech není
na překážku. S elektrokolem nebudete plýtvat silami
a do cíle dojedete v naprosté pohodě.
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Polsko
21.6. – 28.6

KOUZELNÁ MAZURSKÁ JEZERA
Zelené plíce Polska.
Čeká vás bezstarostná jízda mezi jezery.
zájezd č. 640

Cena: 7 950,-/7 600,- Kč
Kouzelná Mazurská jezera představují soustavu
desítek vzájemně propojených jezer, která jsou
obklopena loukami a lesy. Určitě budete překvapeni nejen krásou zdejší přírody, ale také její
čistotou, úhledností a zachovalostí. Mazury jsou
právem pokládány za velmi hezkou a poklidnou
destinaci vhodnou nejen pro vodní turistiku. Díky
absenci průmyslu a nízké hustotě osídlení zde
naleznete nedotčenou přírodu. Není tedy divu,
že se zde nachází rezervace volavky šedé, labutí
bílých nebo kormoránů. Žijí tu mořští orli, stromy
hoblují bobři a naleznete zde rezervaci divokých
koní tarpanů. Jezera vám nabídnou příjemné
osvěžení.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční
přesun do oblasti Mazurských jezer.
2. den: cyklotrasa Mragowo – Swieta Lipka –
Reszel – Ketrzyn, celkem 45 km. MRAGOVO –
historická část města, výchozí místo pro putování
po Mazurských jezerech. SWIETA LIPKA – poutní
kostel, jedna z nejdůležitějších svatyní mariánKalendář zájezdů na rok 2017
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ského kultu v Polsku. RESZEL – gotický zámek
varmiňských biskupů. Ze zámecké věže nádherný
výhled. KETRZYN – hrad německých rytířů.
3. den: cyklotrasa Ketrzyn – Wegorzewo – Gizycko,
celkem 50 – 81 km. GIERLOŽ – „Vlčí doupě“,
Hitlerův hlavní stan. WEGORZEWO – romantické
místo, zajímavý skanzen. NIDZKIE – významné
jezero, romantické zátoky. GIZYCKO – významné
turistické středisko, jachtařský přístav. Letovisko
leží na břehu sedmi jezer.
4. den: cyklorasa Gizycko – Orzysz, celkem 64 km.
ORZYSZ – hezké středisko, malebné okolí.
5. den: cyklotrasa Orzysz – Pisz, celkem 54 km.
SNIARDWY – největší jezero v Polsku. Možnost
vykoupání.
6. den: cyklotrasa Pisz – Nida – Mikolajski, celkem
59 km. RUCIANE-NIDA – středisko lodních
sportů, MIKOLAJKI – nejvýznamnější letovisko v oblasti Mazur, jachtařský přístav. Možnost
lodních výletů.
7. den: cyklotrasa Mikolajski – Wojnowo – Babiéta
– Orzyny, celkem 57 km. LUKNAJNA – na jezeře
největší rezervace divokých labutí na světě.
WOJNOWO – zajímavé město, kostel, hřbitov
a klášter. V podvečerních hodinách odjezd, noční
přesun.
8. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: penziony, hotely.
Stravování: snídaně. Stravování individuálně na
trase v přijatelných cenových relacích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování,
5x snídaně a průvodce.
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Itálie
4.7. - 10.7.

DOLOMITY Z KOPCE

Pojedete z vysokohorských sedel
do romantických údolí.
Ubytování v srdci Dolomit.
zájezd č. 650
Cena: 8 350,-/7 950,- Kč

Pohodová cyklistika po cyklostezkách a silnicích v nádherných sceneriích v centru Dolomit.
Začínat budete většinou v některém horském
sedle a budete sjíždět do údolí a dál po krásných
cyklostezkách podle zpěněných řek pod majestátními vrcholy Dolomit. Výškový rozdíl 1500 m mezi
startem a cílem etapy nebude výjimkou. Navštívíte známá střediska Dolomit, jako jsou Cortina
d’Ampezzo či Canazei. Pojedete podle řek Piave
či Avisio, údolími Val di Fiemme, Val Gardena,
Vale di Lendro, pod vrcholy Marmoláda či Piz Boe.
Budete mít možnost navštívit památníky bojů za
1. sv. války. Pro výkonné bikery jsou připraveny
i náročnější varianty, jako výjezd k Cinque Torri,
pod Tre Cime apod.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách (trasa je vedena
přes Karlovarsko). Noční přesun do Dolomit.
2. den: Údolím Val di Lanro po trase bývalé
železnice a dál údolím Val Pusteria. Cyklotrasa
Misurina 1781 m – Dobbiaco (Toblach) 1100 m
– Brunico (Bruneck) 820 m, celkem 57 km. Trasa

je vedena zpočátku po silnici, dál po cyklostezce, povrch jemná šotolina, většinou však asfalt.
Trasu lze prodloužit výjezdem pod Tre Cime
k chatě Auronzo (+15 km asfalt). Dále lze trasu
prodloužit výjezdem k Pragser Wildsee (+ 15 km).
MISURINA – romantické jezero ve východní části
Dolomit. VAL DI LANRO – krásné údolí s romantickou říčkou. TOBLACH – malebné středisko na
konci kouzelného údolí. PRAGSER WILDSEE
– vycházka okolo jezera, o kterém se říká, že je
perlou mezi dolomitskými jezery. VAL PUSTERIA – malebné údolí s výhledy. Obživou místních
obyvatel je horské zemědělství. BRUNECK –
rekreační středisko, upravené historické jádro.
3. den: Přes Cortinu ď Ampezzo na Piavu – po
stopách olympiády a války. Cyklotrasa Passo
Valparola 2209 m – Passo Falzarego 2108 m –
Cortina d’Ampezzo 1210 m – Pieve di Cadore
700 m, celkem 55 km. Ze sedla Valparola do
Cortiny po silnici, dál po krásné cyklostezce, která
je vedena po tělese bývalé železnice. Povrch
většinou asfalt. Bývalé nádražní budovy slouží
jako restaurace. Možnost prodloužit výjezdem
k Cinque Torri (+ 9 km asfalt). PASSO VALPAROLA
– pevnost z 1. světové války, muzeum, výhledy na
Marmoladu, PASSO FALZAREGO 2108 m – kostelík v průsmyku je skromný a maličký – symbol
lidské zbožnosti před velikostí horské přírody.
Kabinovou lanovkou na Kleiner Lagazuoi 2778
m. Panoramatický výhled na střední část Dolomit.
CORTINA D´ AMPEZZO – prohlídka mezinárodního horského střediska. Pěkný farní kostel
ze světlého kamene s charakteristickou zvonicí.
Možnost výletu lanovkou do masivu Tofany.
PIEVE DI CADORE – malebné údolí, památky na
1. sv. válku. CINQUE TORRI – impozantní skalní
útvar, muzeum 1. světové války v přírodě.
4. den: Údolím Val di Fiemme po stopách
Marcialongy. Cyklotrasa Passo Pordoi 2239 m
– Canazei 1440 m – Moena 1184 m – Predazzo
1014 m – Cavalese 996 m – Molina di Fiemme
800 m, celkem 62 km. Trasa vede z Passo Pordoi
do Canazei po silnici, pak po nádherné cyklostezce převážně mírné klesání do Moliny. Povrch
většinou pěkný asfalt. PASSO PORDOI 2239 m
– možnost vycházky ke kapličce, odkud je pěkný
Kalendář zájezdů na rok 2017
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výhled na Marmoladu. Možnost výletu kabinovou
lanovkou do skupiny Sella na Sass Pordoi 2950 m.
Dostanete se skoro do třítisícové výšky. Panoramatický pohled na Marmoladu 3342 m, nejvyšší
horu Dolomit. Nedaleko Osarium, památka na
1. sv. válku. CANAZEI – rekreační středisko ležící
pod nejznámějšími průsmyky. VAL DI FIEMME –
slunečné údolí se středisky zimních sportů.
5. den: Okolím Corvary, údolí Val Badia.
Cyklotrasa Passo Gardena 2121 m – Corvara
1527 m – Passo di Campolongo 1875 m – Corvara
1527 m – Val Badia, celkem cca 30 – 40 km. Cyklistické putování v okolí místa ubytování. Nejdříve sjezd do Corvary, krátký výjezd na Passo di
Campolongo a sjezd zpět do Corvary. Možnost
výjezdu lanovkou do horských výšin a pěší
turistika. CORVARA – rekreační středisko ležící
přímo v srdci Dolomit. Možnost výletu kabinkovou lanovkou do masivu Sella. Místní obyvatelé „Ladinové“ stále udržují dávné tradice. VAL
BADIA – jedno z nejkrásnějších údolí uprostřed
Dolomit a jedno z pěti, kde se mluví ladinštinou.
6. den: Cesta panoramat a hradů v údolí Val
Gardena a Vale Isarco. Cyklotrasa Passo Gardena
2121 m – St. Cristina 1400 m - St. Ulrich 1200 m –
Chiusa 530 m – Ponte Gardena 470 m – Bolzano
270 m, celkem 72 km. Trasa je vedena 38 km
po silnici a místních cyklostezkách v údolí Val
Gardena a dál 34 km po krásné asfaltové cyklostezce podle řeky Isarco. Trasu lze zkrátit přejezdem ze St. Ulrichu přímo do Ponte Gardena,
celkem 59 km. Naopak trasu lze prodloužit výjezdem na Passo Sella (+ 12 km silnice). PASSO
GARDENA 2121 m – vysokohorské sedlo. Výhledy
na Corvaru. PASSO SELLA – jedno z nejznámějších vysokohorských sedel. VAL GARDENA –
romantické údolí mezi dolomitskými velikány.
S. CHRISTINA – proslulé místo letní i zimní turistiky. ST. ULRICH – hlavní vesnice v údolí Gardeny.
Stále se zde vyrábějí dřevěné hračky i sochy.
BOLZANO – průmyslové středisko s historickým jádrem města, mnoho domů s podloubími.
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: horské středisko Corvara, apartmány,
dvoulůžkové ložnice včetně sociálního příslušenství.
Kalendář zájezdů na rok 2017

Stravování: k dispozici vybavené kuchyňky. Sterilovaná jídla je možné objednat t v cestovní kanceláři. Nabídka je uvedena na webových stránkách.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování
a průvodce.

Rakousko
12.7. – 17.7.

TAURSKÁ CYKLOSTEZKA

Nejznámější cyklotrasa v Rakousku.
zájezd č. 660
Cena: 5 950,-/5 700,- Kč

Každoročně opakovaný cykloturistický zájezd
s možností krácení. Trasy jsou vedeny většinou po
asfaltových cyklostezkách, částečně jemná šotolina. Převážně po rovině nebo mírně zvlněným
terénem. Cyklostezka je doprovázena nádhernými alpskými scenériemi hlavního hřebene
Vysokých Taur a dalších pohoří. Délka základních
denních etap se pohybuje od 40 do 70 km a je
možné je libovolně zkrátit či prodloužit. Ubytování na jednom místě.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost
nástupu v jižních Čechách. Noční přesun do
Rakouska.
2. den: cyklotrasa Unken – Lofer – Saalfelden – Zell
am See, celkem 55 km. Cesta malebným údolím
podle říčky Saalach bez výraznějšího stoupání
po cyklostezce. Výhledy na romantické Loferer
Steinberge. Možnost prohlídky ledové jeskyně a
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soutěsek. LOFER – jedno z nejstarších obchodních středisek, malebné centrum. VORDERKASERKLAMM – chodník romantickou soutěskou.
LAMPRECHTSOFENLOCH – zajímavá jeskyně.
3. den: cyklotrasa Krimml – Mittersill – Kaprun –
Zell am See, celkem 40 – 70 km. Cesta podél říčky
Salzach pěkným údolím pod Vysokými Taurami po
cyklostezce. KRIMMELSKÉ VODOPÁDY – nejvyšší rakouské vodopády a zároveň nejvyšší vodopády ve střední Evropě. K nejkrásnějším vyhlídkovým místům vede pohodlná cesta. BRAMBERK
– národopisné muzeum, malý skanzen. MITTERSILL – rekreační středisko, muzeum národního
parku Vysoké Taury. KAPRUN – známé rekreační a
sportovní středisko. SIGMUND–THUN-KLAMM
– řeka Kaprun si v horském masivu vyhloubila
cestičku a vytvořila překrásnou soutěsku.
4. den: cyklotrasa Zell am See – Bruck –
Kitzlochklamm – Liechtensteinklamm – St. Johann,
celkem 40 - 60 km. Další část údolí přímo pod
Vysokými Taurami po cyklostezce. ZELL AM SEE –
malebné město na břehu stejnojmenného jezera.
KITZLOCHKLAMM – soutěska přístupná po
upraveném chodníku. ST. JOHANN – neogotický
dóm
sv.
Jana.
LIECHTENSTEINKLAMM
–
romantická
soutěska
přístupná
po
pohodlném
chodníku.
GROSSGLOCKNER
HOCHALPENSTRASSE – zdatní účastníci mají
možnost odbočit na známou vysokohorskou
silnici nebo se projet pouze v údolí.
5. den: cyklotrasa Bischofshofen – Werfen –
Hallein – Salzburg, celkem 40 – 55 km. Cesta
pod vápencovými pohořími Tennengebirge a
Hagengebirge po cyklostezce. BISCHOFSHOFEN – sportovní středisko (lyžařské skokanské
můstky), městu vévodí věž kostela sv. Maxmiliána.
WERFEN – romantické městečko. HOHENWERFEN – hradní pevnost se vypíná na vysoké skále
nad údolím. GOLLING – krátká vycházka k 62 m
vysokému vodopádu. HALLEIN – zajímavé historické jádro města. SALZBURG – město festivalů
se malebně prostírá na obou březích řeky Salzach
na úpatí mohutné pevnosti Hohensalzburg.
Z pamětihodností jmenujme Rezidenční náměstí,
Kapitulní náměstí, dóm, klášterní kostel sv. Petra,
Mozartův rodný dům a mnoho dalších zajímavos-
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tí. Centrum města je zapsáno na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Ve večerních hodinách
odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion v Zell am See přímo u jezera,
dvou až čtyřlůžkové pokoje. Dvoulůžkové pokoje
za příplatek 450,- Kč.
Stravování: polopenze zajištěna českou kuchařkou.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x polopenze a průvodce.

Česko / Německo
19.7. – 23.7.

CYKLOSTEZKA Z PRAHY
DO MÍŠNĚ
zájezd č. 670

Cena: 4 950,-/4 750,- Kč
Zkuste letos vyjet z Prahy a v příštím roce hurá
na další část Labské cyklostezky do Německa.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do

Prahy. Cyklotrasa Praha, Troja – Máslovice –
Nelahozeves – Veltrusy – Mělník, celkem 55 km.
MÁSLOVICE – malé muzeum másla. NELAHOZEVES – jedna z nejkrásnějších renesančních
staveb v Čechách ležící na břehu Vltavy, rodný
dům Antonína Dvořáka. VELTRUSY – romantický
zámecký park. MĚLNÍK – město vína s historickým jádrem.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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2. den: cyklotrasa Mělník – Račice – Roudnice nad
L. - Litoměřice, celkem 50 km. Rovinatá trasa po
asfaltu.
DOLNÍ BEŘKOVICE – renesanční zámek
s anglickou zahradou. RAČICE – veslařský areál.
ROUDNICE NAD L. – zámek, vyhlídková věž.
LITOMĚŘICE – historické jádro města je ohraničeno dochovaným městským opevněním. Mezi
nejvýznamnější památky patří Dómský pahorek,
Máchova světnička, historické sklepy, gotický hrad
a katedrála sv. Štěpána. Soutok Labe a Ohře.
3. den: cyklotrasa: Litoměřice – Velké Žernoseky –
Ústí nad Labem – Děčín, celkem 55 km. Celá trasa je
vedena po nové cyklostezce. VELKÉ ŽERNOSEKY
– rozsáhlé vinné sklepy. PORTA BOHEMICA –
hluboké údolí je významnou dopravní tepnou,
dnes tudy vede i důležitá cyklostezka. STŘEKOV
– tajuplný hrad se vypíná přímo nad hladinou
Labe. ÚSTÍ NAD LABEM – lanovkou se dostanete
k výletní restauraci s vyhlídkou Větruše. DĚČÍN –
zámek, Pastýřská stěna s výletní restaurací.
4. den: cyklotrasa Děčín – Dolní Žleb – Schöna
– Königstein – Kurort Rathen – Pirna, celkem
50 km. Pojedete po nově vybudované cyklostezce.
DOLNÍ ŽLEB – rekreační obec, kam až do nedávna
nevedla žádná silnice. SASKÉ ŠVÝCARSKO –
velmi atraktivní úsek. Pojedete pod strmými
skalními útesy. Úchvatný je pohled na pevnost
Königstein či skalní most Bastei. Projíždět budete
lázeňskými městy Rathen či Bad Schandau.
5. den: cyklotrasa Pirna – Heidenau – Pillnitz –
Drážďany 30 km – Radebeul – Míšeň, celkem
55 km. PILLNITZ – pojedete okolo tří romantických zámků. DRÁŽĎANY – nejvýznamnější
památky města, opera, Zwinger, Frauenkirche.
Všechny památky leží nedaleko cyklostezky.
RADEBEUL – domov spisovatele Karla Maye,
dnes tu je jeho muzeum. MÍŠEŇ – místní porcelán má pověst nejstaršího porcelánu v Evropě.
Romantické je historické středověké jádro města.
Návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: hotely, penziony.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování,
4x snídaně a průvodce.
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Německo
25.7. – 1.8.

ELBERADWEG –
LABSKÁ CYKLOSTEZKA II.

Úsek Magdeburg – Hamburg – Cuxhaven.
Nejoblíbenější trasa v Německu.
zájezd č. 680
Cena: 8 950,-/8 550,- Kč
Pokračování cykloturistického zájezdu Labská
cyklostezka z Hřenska do Cuxhavenu. Jednotlivé
úseky jsou poměrně dlouhé, aby se absolvovala
celá trasa. Každý den možnost krácení.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, noční
přesun do Německa.
2. den: cyklotrasa Magdeburg – Tangermünde,
celkem 70 km, možnost krácení. HOHENWARTHE – vodní křížení Labe s kanálem na mostě,
větrný mlýn. BUCH – historická postava básníka
Rolanda. TANGERMÜNDE – historické jádro
města s městskými hradbami, historická radnice,
kostel sv. Štěpána, letní rezidence Karla IV.
3. den: cyklotrasa Cuxhaven – Stade, celkem
90 km, možnost krácení. CUXHAVEN – začínat se
bude u starobylého majáku Kugelbake, vyhlídka
„Alte Liebe“, Muzeum lodních vraků, návštěvnické
centrum NP Wattenmeer. Ve městě jsou i mořské
léčebné lázně. OTTENDORF – historické městečko. KRUMENDEICH – rozhledna. FREIBURG
– rozhledna, historická sýpka. ABBENFLETH
– vojenská pevnost. STADE – hanzovní město
s malebným historickým jádrem, přístav, skanzen,
pevnost Grauerort.
4. den: cyklotrasa Stade – Hamburg – Geesthacht,
celkem 75 km, možnost krácení. HAMBURG
– přístav, kostel sv. Michala, „Sýpkové město“,
Mořské muzeum. GEESTHACHT – technická
stezka podél Labe.
5. den: Gesthacht – Dömitz, celkem 97 km,
možnost krácení. GARTOW – klimatické lázně,
pozorovatelna orla říčního, termální lázně.
STRESOW – přírodní rezervace, památník železné
opony WANZER – větrný mlýn.
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6. den: Dömitz – Havelberg, celkem 90 km,
možnost krácení. DÖMITZ – jedna z nejlépe
zachovalých pevností.
7. den: Havelberg – Tangermünde, celkem
52 km, možnost krácení. HAVELBERG – historické město, katedrála. SANDAU – farní kostel.
SCHÖNHAUSEN – Bismarckovo muzeum.
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
8. den: návrat v ranních hodinách
Ubytování: hostely, mládežnické ubytovny na trase.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování,
5x snídaně a průvodce.

Česko / Německo
14.6. – 18.6., 2.8. – 6.8.

BAVORSKÉ ZRUŠENÉ ŽELEZNICE
zájezd č. 690, 691

Cena: 5 450,-/5 200,- Kč
Hlavním programem jsou nádherné túry po
trasách bývalých železnic v oblasti Hornofalckého lesa, ze kterých se staly pohodlné cyklostezky.
Vedou přes malebná bavorská města, městečka
a vesničky s celou řadou pěkných odpočinkových
míst. Pojedete po starých náspech, hlubokými záseky i přes staré mosty většinou po asfaltu
a jemné šotolině. Nádražní budovy se staly
restauracemi s gastronomickými lahůdkami.
Program
1. den: Z CAPARTIC PŘES ČERCHOV DO
DOMAŽLIC – po trase z Capartic 740 m okolo
vrcholu Čerchova, Českou Kubici a Babylon
do Domažlic, celkem 33 km. Lze odbočit i na
vrchol Čerchova. ČESKÝ LES – zapomenutý kraj
kdysi omotaný ostnatým drátem železné opony.
Najdete zde zvláštní kouzlo pohraničních lesů.
ČERCHOV 1042 m – nejvyšší vrchol Českého
lesa. Z rozhledny je kruhový výhled a za ideálních podmínek i na 230 km vzdálený Dachstein.
BABYLON – rekreační oblast, DOMAŽLICE –
srdce Chodska vás zdálky bude vítat svojí nakloněnou věží. Možnost prohlídky Chodského hradu.
2. den: BOCKLRADWEG (Na kole po Eslarnském

Bocklu) - cyklotrasa byla vybudovaná po zrušené
železnici v Hornofalckém lese mezi Eslarnem a
Neustadtem an der Waldnaab a měří 52 km. Trasa
je vedena přes městečka a vesnice romantickou
zvlněnou krajinou. Podél stezky se nachází několik
odpočívadel s informačními tabulemi. Trasa je bez
velkého převýšení, protože využívá náspy a zářezy
bývalé železnice.
PLEYSTEIN – na skále se nachází kostel
s klášterem, nádherný výhled. Úsek z Vohenstraussu do Neustadtu je vhodný i pro bruslení.
FLOSS – barokní kostel, synagoga. FLOSSENBÜRG – bývalý koncentrační tábor. Nedaleko je
zdaleka viditelná zřícenina středověkého hradu.
NEUSTADT – pestrobarevné měšťanské domy,
kostel sv. Jiří, Starý a Nový zámek. Cestou zpět
zastávka na Výhledech.
3. den: STEZKA PŘÁTELSTVÍ – další cyklotrasa
v Hornofalckém lese dlouhá 50 km po bývalé
železnici z Schönsee do Nabburgu. Jedna z
prvních cyklostezek vybudovaná po trase bývalé
železnice v Bavorsku. I tato cyklostezka vede
romantickou krajinou bez velkého převýšení.
4. den: CYKLOSTEZKA FALKENSTEIN – REGENSBURG. Z městečka Falkenstein po bývalém
tělese železniční dráhy malebnou krajinou,
převážně mírné klesání, do Regensburgu (Řezna),
celkem 47 km.
FALKENSTEIN – z daleka viditelná zřícenina
hradu. REGENSBURG – město králů i císařů.
Historické jádro je zapsáno na Seznam kulturního
dědictví UNESCO. Středověké náměstí, katedrála
sv. Petra, nejstarší kamenný most v Německu.
5. den: OKRUH CHODSKEM – po trase
z Domažlic, přes Klenčí pod Čerchovem, Chodov,
Pec pod Čerchovem, Trhanov, Hrádek, Újezd zpět
do Domažlic, celkem 33 km. CHODSKO – je pro
turisty nesmírně přitažlivé, svérázné, jedinečné
a spontánní. Poslední národopisná oblast Čech,
kde jsou dosud živé lidové obyčeje, nářečí i lidový
oděv. Co chodská obec – to památka.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování,
4x snídaně a průvodce.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Švýcarsko / Německo
9.8. – 14.8.

OKOLO BODAMSKÉHO JEZERA

Jedno jezero, tři země a bezpočet památek.
zájezd č. 700
Cena: 8 150,-/7 750,- Kč

Bodensee, vodní klenot pod Alpami a údajně
jedno z nejčistších jezer v Evropě. Podél jeho
průzračné modrozelené hladiny vede jedna
z nejúžasnějších evropských cyklostezek, která
vás provede územím tří států, a tak budete mít
možnost porovnat si v relativně krátkém čase
kulturní i přírodní odlišnosti těchto alpských zemí.
Švábské moře, jak jezero hrdě nazývají Němci,
i moře rakouské, vám poskytne kromě skvělého poježdění v sedle kola také četné příležitosti
k vykoupání i k návštěvě památek, kterými celá
oblast bohatě oplývá.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost
nástupu v západních Čechách. Noční přesun
k Bodamskému jezeru.
2. den: cyklotrasa Hard (ústí řeky Rýn do Bodamského jezera) – Rorschach – Arbon – Kreuzlingen
– Kostnice – Staad, celkem 65 km. KOSTNICE –
historické jádro města. Památky na upálení Jana
Husa (Husův kámen, Husův dům – muzeum,
budova koncilu), Dóm Matky Boží.
3. den: cyklotrasa Rýnský vodopád – Schaffhausen
– Stein am Rhein – Kostnice – Staad - Meersburg,
Kalendář zájezdů na rok 2017
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celkem 65 km. RÝNSKÝ VODOPÁD – jeden
z nejznámějších evropských vodopádů. SCHAFFHAUSEN – staré město vroubí staré budovy,
některé s malovanými fasádami. Od pevnosti
pěkný výhled. STEIN AM RHEIN – středověké hrázděné domy, na náměstí malované. Nad
Rýnem se vypíná zachovalý klášter. STEKBORN
– historické domy s hradem. ARENENBERG –
hezký zámek. GOTTLIEBEN – na hradě byl vězněn
Jan Hus.
4. den: cyklotrasa Meersburg – Staad – Kostnice – ostrov Mainau – Allensbach – Reichenau –
Kostnice – Staad - Meersburg, 60 km. MAINAU
– je znám jako „ostrov květin“. Nedaleko od
Alp se daří palmám a pomerančům. Obdivovat
budete pěkné zahrady s fontánami. REICHENAU – největší turistickou atrakcí poloostrova je
benediktinský klášter, který je zapsán na Seznamu
kulturních památek UNESCO. Pozoruhodná je
bylinářská zahrada. V Mettelzellu se nachází
katedrála. WOLLMATINGER RIED – rákosový
močál se vzácnými rostlinami.
5. den: cyklotrasa Meersburg – Friedrichshafen
– Wasserburg - Lindau, 51 km. MEERSBURG –
jedno z nejmalebnějších měst na jezeře, barokní
nový a starý zámek. FRIEDRICHSHAFEN – město
proslavily vzducholodě. Za návštěvu určitě stojí
Zeppelin muzeum. Pěkná promenáda s vyhlídkovou věží. Pěknou štukovou výzdobu má zámecký
kostel. LANGENARGEN – zámeček v maurském
stylu. WASSERBURG – pěkný kostel s výhledem
na jezero. LINDAU – v ostrovní části města se
nachází starobylé jádro, hrázděné domy, kostel sv.
Štěpána. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 1 130,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,
3x snídaně a průvodce.
Cyklistická cesta okolo Bodamského jezera
(Bodensee – Radweg) vede většinou po rovině
a je dobře značena. Jedna z nejslavnějších
středoevropských
cyklistických
stezek
je
přes 270 km dlouhá a vede téměř výlučně
po břehu jezera. V okolí jezera se cení mírné
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klima. Oblast Bodamského jezera, které
Němci hrdě nazývají Švábské moře, považují
někteří lidé za skrytou turistickou perlu
Evropy. Malebný kus země ležící na území tří
států návštěvníkům nabízí nebývalé kulturní
a přírodní krásy.
Dobře vybudovaná síť cyklistických stezek nabízí
perfektní požitek z jízdy na kole, Najdete zde
všechno, po čem vaše srdce zatouží: útulné
venkovské hostince, prvotřídní hotely, starobylé
hospůdky, restaurace pro gurmány, pláže u jezera,
termální koupaliště, v létě by měl každý cyklista
mít s sebou plavky a ručník, protože možnost
koupání v jezeře k cykloturistice patří.

Německo
16. 8. – 22.8.

ELBERADWEG –
LABSKÁ CYKLOSTEZKA I.
Úsek Magdeburg – Hřensko.
Nejoblíbenější trasa v Německu.
zájezd č. 710
Cena: 7 950,-/7 600,- Kč
První část cykloturistického zájezdu s trasou
podle Labe se pojede z Magdeburgu domů. Trasa
s vlastním logem je zpravidla dobře značena.
Povrch je převážně asfaltový, jede se většinou po
cyklostezkách, v obcích a městech po místních
komunikacích. Občas je trasa vedena po náspu
řeky s pěknými výhledy. Čas bude i na prohlídku
pamětihodností.

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční
přesun do Magdeburgu.
2. den: cyklotrasa Magdeburg – Barby –
Tochheim – Badetz, celkem 70 km, zkrácená
trasa 45 km. MAGDEBURG – v jádru středověkého města najdete mnoho historických budov.
Dóm s bohatou výzdobou a s křížovou chodbou
patří k nejvýznamnějším kostelům v Německu.
V Randau se nachází skanzen doby kamenné.
Na druhém břehu je SCHÖNEBECK a nejstarší
léčebné solné lázně v Německu Bad Salzelmen.
BARBY – nedaleko města je soutok řeky Saale
s Labem.
3. den: cyklotrasa Badetz – Aken –
Dessau – Wörlitz – Lutherstadt Wittenberg, celkem 75 km, zkrácená trasa 47 km.
AKEN – staré přístavní město. DESSAU – moderní
architektura Bauhaus je zapsaná na Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. Zajímavé je též technické muzeum Hugo Junkera, kde je
možné shlédnout historii letectví. Úsek z Dessau
patří mezi nejkrásnější části Labské stezky. Jako
korálky na provázku jsou zde umístěny nádherné
památky. Cyklostezka prochází zahradami a parky.
WÖRLITZ – DESSAUER GARTENREICH – rozlehlý anglický park je zapsán na Seznamu kulturního
dědictví UNESCO, jehož součástí je i renesanční
zámeček ve WÖRLITZ. Díky cyklostezkám můžete
fascinující parky prozkoumat na kole. Idyla v říši
zahrad. LUTHERSTADT WITTENBERG – malebné
město s renezanční radnicí a mariánským gotickým kostelem nese jméno slavného obyvatele
Martina Luthera. Zámek byl postaven za Fridricha Moudrého. Zámecký kostel proslavil Martin
Luther. V bývalém klášteře se nachází muzeum
Martina Luthera (500 let výročí reformace). Město
je další památkou, která je zapsána na Seznamu
kulturního dědictví UNESCO.
4. den: cyklotrasa Lutherstadt Wittenberg –
Elster – Pretzsch – Torgau, celkem 70 km, zkrácená trasa 36 km. PRETZSCH – na trase budete
projíždět příjemná městečka, možnost chutného
občerstvení. TORGAU – městečko s malebnou
polohou bylo oblíbeným sídlem kurfiřtů Saska.
V historickém jádru leží pozdně gotický mariánský
Kalendář zájezdů na rok 2017
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kostel. K nejvýznamnějším památkám patří zámek
s kaplí.
5. den: cyklotrasa Torgau – Belgern – Mühlberg
– Riesa, celkem 50 km, zkrácená trasa 36 km.
BELGERN – další památky vás čekají v romantickém městě. Před radnicí stojí bosá pětimetrová socha Rolanda. RIESA – projíždí se malými
malebnými vesničkami. V Riese je muzeum těstovin. Na další cestě vás už čekají ovocné sady.
6. den: Riesa – Meißen (Míšeň) – Radebeul –
Drážďany, celkem 56 km, zkrácená trasa 29 km,
přes Moritzburg + 16 km. MEISSEN (Míšeň)
- místní porcelán má pověst nejstaršího porcelánu v Evropě. Romantické je historické středověké jádro města a dominanta Albrechtsburg
s katedrálou. RADEBEUL – domov spisovatele Karla Maye, dnes tu je jeho muzeum. Na
cestě do Drážďan budete projíždět vinařskými vesničkami. DRÁŽĎANY – nejvýznamnější
památky města, opera, Zwinger, Frauenkirche.
7. den: cyklotrasa Drážďany – Pilnitz – Pirna –
Königstein - Bad Schandau – Hřensko, celkem
60 km, zkrácená trasa 34 km. Uvidíte tři romantické zámky, které se nacházejí nad vinicemi na
druhém břehu Labe. SASKÉ ŠVÝCARSKO – velmi
atraktivní úsek. Pojedete pod strmými skalními
útesy. Úchvatný je pohled na pevnost Königstein.
Projíždět budete lázeňskými městy Rathen,
odkud je možnost vyjít pěšky na BASTEIBRÜCKE
s úchvatným výhledem na Labe a skalní město.
Přes Bad Schandau dojedete do Hřenska, kde
vás čeká cílová prémie – certifikát o absolvování
cyklostezky ELBERADWEG I. Odjezd z Hřenska
okolo 17.00 hodin.
Ubytování: hotely a penziony na trase.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování,
5x snídaně a průvodce.
Nechte se zlákat k neobyčejnému cyklistickému
putování od Severního moře až po Labské
pískovce. Čeká vás ve dvou etapách téměř jeden
tisíc km rozmanitou přírodou a jedinečnou
kulturou s minimálním převýšením. Typické logo
Labské stezky vám bude ukazovat cestu. To dává
předpoklad k pohodové jízdě.
Kalendář zájezdů na rok 2017

Slovinsko / Chorvatsko
6.9. – 13.9.

Z JULSKÝCH ALP
DO VOD JADRANU
zájezd č. 720

Cena: 8 950,-/8 550,- Kč

Čeká vás zajímavá trasa podle řeky Soči téměř
od pramene až k jejímu ústí do moře. Začneme
v italském lyžařském středisku Sella Nevea
a kolem kouzelného horského jezera se přes
horský průsmyk přehoupnete do kouzelného
údolí řeky Soča. Budete projíždět pod dvoutisícovými velikány Julských Alp, památnými místy
bojů 1. světové války, širokým údolím i soutěskami až do nadmořské výšky 0 k mořské hladině.
Uvidíte útulná horská městečka, vodopády
i mořské přístavy a římské a benátské vykopávky. Na pobřeží vás čekají jednoduché projížďky
po pobřeží a koupání v průzračném Jadranu.
Cestou domů vás čeká největší jeskyně Slovinska.
Na kolech se budeme pohybovat po území Itálie,
Slovinska a Chorvatska.
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Program
1. den: odjezd dle rozpisu, možnost nástupu
v jižních Čechách. Noční přesun přes Rakousko do
Slovinska.
2.den: cyklotrasa sedlo Sella Nevea 1191 m –
Predilské jezero 960 m – sedlo Predel 1156 m
– Bovec 483 m – Kobarid 250 m, celkem 53 km.
Možnost odbočky po nejvýše položené asfaltové
silničce k chatě pod Mangrtem 2100 m (5 tunelů
a 12 km stoupání). PREDILSKÉ JEZERO – největší
italské jezero v Julských Alpách, možnost pěkného
vykoupání v čisté vodě. SEDLO PREDEL – italsko –
slovinské hranice, výhled na západní část Julských
Alp. BOVEC – významné sportovní středisko.
SOČA – kaňon, nejkrásnější řeka Julských Alp,
oblíbená především u vodáků. BOKA – nádherný
vodopád.
3. den: cyklotrasa Kobarid – Tolmin – Avče –
Nová Gorica, celkem 66 km. Přes Cézarův most
(odbočka k vodopádu) údolím Soči do Tolminu
a pak dále podle Soči po slovinském a italském
břehu do Gorizie. TOLMIN – hezké městečko při
řece Soča. GORIZIA – italsko-slovinské historické
město s gotickým hradem.
4.den: cyklotrasa Gorizia – Gradisca d' Isonzo
– Monfalcone, celkem 41 km. Trasa podle řeky
Isonzo (Soča) až k jejímu ústí do moře. GRADISCA
D’ISONZO – historické město s hradem. MONFALCONE – italské rekreační středisko – možnost
koupání. Možnost prodloužení trasy do Terstu
(71 km). Přesun na ubytování do střediska KATORO
– rekreační areál s římskými vykopávkami.
5. den: Poreč – Novi Grad – Umag – Katoro,
celkem 47 km. Cyklostezky po pobřeží – asfalt,
šotolina. Přesun autobusem do Poreče, prohlídka města a na kolech přes Novi Grad a Umag na
ubytování, možnost koupání. POREČ – jedno
z nejvýznamnějších středisek Istrie, Eufraziova bazilika, historické centrum. NOVI GRAD –
katedrála sv. Pelagia, UMAG – půvabné historické
městečko.
6. den: Piran – Portorož – Savudria – Katoro,
celkem 33 km. Cyklostezky, silnice, šotolina.
Přesun autobusem do Piranu, prohlídka města a
pak na kolech přes Portorož a Savudrii do Katora.
PIRAN – slovinký přístav – historické město na
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poloostrově s katedrálou a zachovalými hradbami. PORTOROŽ – rekreační středisko. SAVUDRIA
– rybářská vesnice s historickým majákem. Cestou
možnost koupání.
7.den: cyklotrasa Postojna – Predjamsky Grad –
Postojna. POSTOJENSKÁ JESKYNĚ – podzemním vláčkem chodbami dlouhými 4 km s krápníkovou výzdobou, dál pěší trasa dlouhá necelé
2 km chodbami i úchvatnými dómy s krásnou
krápníkovou výzdobou. PREDJAMSKY GRAD –
hrad vybudovaný v kopci pod převislou skálou
na krasovém ponoru potoka Lokve. Ve večerních
hodinách odjezd, noční přesun přes Rakousko.
8. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: penzion, hotel.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně
v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování,
5x snídaně a průvodce.

Česko
15.9. – 17.9.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ

Slavnost, která připomíná historii královského
města.
zájezd č. 730
Cena: 2 950,-/2 850,- Kč
Návštěvníci přijíždějí do Znojma nejen za vínem
a burčákem, ale také za výborným kulturním
programem. Hlavní postavou vinobraní je Jan
Lucemburský. Ten přijíždí s chotí a dvořany ve
slavném průvodu. Návštěvníky čeká originální
program.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na
jižní Moravu. Cyklotrasa: Jaroměřice nad Rokytnou – rozhledna Anička – Jevišovice (20 km)
– Boskovštejn – Vranovská přehrada, celkem
46 km. JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – barokní
zámek patří mezi nejmohutnější stavby v Evropě,
možnost prohlídky. ROZHLEDNA ANIČKA –
křížová cesta, vyhlídka. JEVIŠOVICE – městská
Kalendář zájezdů na rok 2017
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památková zóna, zámek. BOSKOVŠTEJN – tvrz,
muzeum jízdních kol. VRANOVSKÁ PŘEHRADA
– rekreační oblast s mnoha památkami.
2. den: cyklotrasa Vranovská přehrada – visutá
lávka – hráz – Vranov nad Dyjí – Čížov (10 km)
– Hradiště – Znojmo, celkem 28 km. Odpoledne
pobyt na historickém vinobraní. VRANOV NAD
DYJÍ – dominantou městečka je mohutný zámek,
který byl vybudován na vysoké skále. ZNOJMO –
historické památky, svérázná vinařská oblast.
3. den: cyklotrasa: Vranovská přehrada – visutá
lávka – hráz – Vranov nad Dyjí – Cornštejn –
hrad Bítov – Moravské Budějovice, celkem
40 km. CORNŠTEJN – romantická zřícenina hradu
s vyhlídkou. BÍTOV – jeden z našich nejstarších hradů, vyhlídky na přehradu. ROZHLEDNA
RUMBURAK – nová rozhledna s pěkným výhledem. MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – dominantou
města je chrám sv. Jiljí, zámek, kaple sv. Michala.
Ubytování: penzion ležící na břehu Vranovské
přehrady.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce.

Česko
23.9.

BRDY ZE SEDLA KOLA
zájezd č. 740

Cena: 590,- Kč
Oblast Brd zabíral vojenský prostor, dříve zvaný
vojenský výcvikový prostor Jince. Byla zde
dělostřelecká střelnice, následně tu byla německá
armáda. Další historii Brd psala pouze armáda,
a to nejenom československá, ale i sovětská, pro
kterou byl vybudován sklad jaderné munice.
V roce 2000 projevila o Brdy zájem americká
armáda.
Program
Odjezd v ranních hodinách. Trasa vede napříč
bývalým vojenským prostorem Brdy zvlněným
terénem.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.
Kalendář zájezdů na rok 2017

Česko
29.9. – 1.10

CYKLOSTEZKOU
ÚDOLÍM BEČVY

Začínat budete na Soláni a na Pustevnách.
Za doktorem Martinem do Velkých Karlovic.
zájezd č. 750
Cena: 3 450,-/3 300,- Kč

Čeká vás příjemná jízda pestrou krajinou. Vždyť
část cyklostezky je vedena po nově vybudovaných
úsecích s vyloučením motorové dopravy. Menší
část trasy je vedena po málo frekventovaných
místních komunikacích a zpevněných lesních a
polních cestách a skutečné minimum trasy zatím
musíte absolvovat po silnicích. Co můžete cestou
vidět? Krásnou přírodu Beskyd, valašské dřevěnice roztroušené po obcích a městečkách regionu
nebo soustředěné v rožnovském skanzenu.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na
Moravu. VSETÍNSKÁ BEČVA – můžete se těšit
na krásnou přírodu Hornovsacka. Cyklotrasa
Soláň 863 m – Velké Karlovice – Karolínka – Nový
Hrozenkov – Vsetín (možnost ukončení trasy,
celkem 45 km) – Valašské Meziříčí 284 m, celkem
65 km. SOLÁŇ – vrch umělců je od pradávna
považován za jedno z nejkrásnějších míst v Beskydech. Panoramatické výhledy na Beskydy. VELKÉ
KARLOVICE – po stopách doktora Martina.
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Karlovské fojtství je národní kulturní památkou,
národopisné muzeum. Pozoruhodný dřevěný
barokní kostel. KAROLÍNKA – soubor roubených
staveb, sklárna. NOVÝ HROZENKOV – památky
lidové architektury. HUSLENKY – malebná obec.
2. den: ROŽNOVSKÁ BEČVA – část cyklostezky
patří k vůbec nejmodernějším u nás a provede vás
kromě jiného i významným valašským městem
Rožnovem. Cyklotrasa Pustevny 1020 m – Horní
Bečva 545 m – Rožnov pod Radhoštěm (možnost
ukončení trasy, celkem 30 km) – Zubří – Zašová –
Valašské Meziříčí 284 m, celkem 45 km. PUSTEVNY
– nejnavštěvovanější místo v Beskydech. Dřevěné
stavby Dušana Jurkoviče jsou národní kulturní
památkou. Možnost vycházky přes vyhlídku
Cyrilku k soše pohanského boha Radegasta,
případně až na vrchol Radhoště. Panoramatické
výhledy. RADHOŠŤ 1129 m – posvátná hora.
Kaple a sousoší Cyrila a Metoděje, turistická chata.
Panoramatické výhledy. HORNÍ BEČVA – rozlehlá
horská obec. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM –
Valašské muzeum v přírodě je národní kulturní
památkou. Přes 100 památkových objektů je
soustředěno ve čtyřech areálech. Návštěvníkům
jsou k dispozici pivní lázně. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
– historické centrum je památkovou zónou.
3. den: BEČVA – trasa vás z valašských kopců
úzkou Moravskou bránou dovede až do hanáckých rovin. Cyklotrasa Valašské Meziříčí 284 m –
Teplice nad Bečvou – Týn nad Bečvou – Lipník nad
Bečvou – Přerov (možnost ukončení trasy, celkem
55 km) – Troubky – soutok Bečvy s Moravou –
Tovačov 195 m, celkem 70 km. TEPLICE N. B. –
jedny z nejkrásnějších moravských lázní, aragonitové jeskyně. HELFŠTÝN – rozsáhlý hrad, expozice historické mincovny a uměleckého kovářství.
TROUBKY – obec na soutoku Bečvy a Moravy.
TOVAČOV – renesanční zámek s proslulou Spanilou věží. V odpoledních hodinách odjezd, návrat
do 20.00 hodin.
Ubytování: penzion Valašské Meziříčí.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří
za celkovou cenu 260,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování,
2x snídaně a průvodce.

CYKLOTURISTICKÉ ZÁJEZDY
Z cykloturistických zájezdů
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Jednodenní zájezdy
Polsko
1.5.

ROMANTIKA VE STOLOVÝCH
HORÁCH
Bloudění v Bludných skalách.
zájezd č. 800
Cena: 490,- Kč
Ďáblova kuchyně, Kuří noha, Krakonošova šíje,
Dvounohý hřib – to jsou jen některé z názvů
skalních útvarů z kamenného bludiště v národním parku Stolové hory. Nejzajímavější skalní
útvary se nacházejí v rezervaci Błędne Skały a na
vrcholu hory Szczeliniec Wielki.

Program
BLEDNÉ SKALY (Bludné skály) – průchod labyrintem úzkých uliček mezi skalními masivy plnými
tajuplných zákoutí. Trasa je vedena z velké části
po dřevěném chodníku. Z vyhlídky pěkný rozhled
na Broumovskou kotlinu a za pěkného počasí i na
Krkonoše. SZCZELINIEC WIELKI (Velká Hejšovina) – výstup na typickou stolovou horu obklopenou ze tří stran kolmými stěnami. Mohutná skalní
plošina má překrásné skalní město. Ze severních
teras jsou krásné panoramatické výhledy. Velká
Hejšovina je nejvyšším pískovcovým vrchem
v Polsku. WAMBIERZYCE (Vambeřice) – bazilika s fasádou z pozdní renesance s barokním
interiérem. Pozoruhodný je zejména hlavní oltář
a kazatelna. Křížová cesta, která patří k největším
a nejkrásnějším v Evropě. V nedalekém objektu
se nachází pohyblivý betlém – největší v Kladsku,
jeho součástí je 800 figurek. Návrat do 20.00
hodin.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Česko
13.5.

KŘIVOKLÁTSKO
zájezd č. 810

Cena: 590,- Kč
Poznávací zájezd s několika vycházkami či
lehkými túrami.
Program
NIŽBOR – exkurze do sklárny RÜCKL CRYSTAL,
která vyrábí křišťálové sklo zdobené brusem. Pro
vysokou kvalitu výrobků je firma vybírána pro
výrobu oficiálních státních darů.
KŘIVOKLÁT – možnost prohlídky jednoho
z nejvýznamnějších a nejstarších hradů. Vycházka
na vyhlídku.
LÁNY – vycházka naučnou stezkou lánskou
oborou s vyhlídkou pro pozorování zvěře. Zastávka u hrobu T. G. Masaryka. V Lánech bude další
zajímavá vycházka rozlehlým zámeckým parkem
s možností návštěvy palmového skleníku.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Německo

Česko

27.5.

24.6.

ÚDOLÍM NĚMECKÉ KŘINICE

TOULOVCOVY MAŠTALE

Skrze panenskou přírodu.
Svezete se na lodičce krásným údolím.
zájezd č. 820
Cena: 690,- Kč
Program
Túra Hinterhensdorf – údolí říčky Křinice (Kirnitzsch) s možností plavby na pramicích – Hinterhensdorf, celkem 15 km s možností krácení na 10 km.
ŘÍČKA KŘINICE (KIRNITZSCH) – romantické údolí, zčásti tvoří státní hranici. Část na
jejím horním toku byla upravena pro vyhlídkové turistické plavby na pramicích, které patří
k hlavním cílům v Saském Švýcarsku. Údolí Křinice
patří k utajeným krásám Saského Švýcarska.
HINTERHENSDORF – malebná vesnice, podstávkové hrázděné domy.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Polsko
10.6.

PODZEMNÍ MĚSTO OSÓWKA
Nacistické podzemní město.
zájezd č. 830

zájezd č. 840

Cena: 490,- Kč
Pěší turistika v romantické krajině mezi skalními
útesy. Nahlédnete i do Dudychovy jeskyně, která
leží mimo turisticky značenou cestu.
Program
Projdete nejkrásnějšími partiemi skalního města
na trasách dlouhých 10 nebo 17 km. TOULOVCOVY MAŠTALE – přírodní rezervace patří mezi
nejzajímavější a nejmalebnější kouty Pardubického kraje. Nacházejí se zde bizarní pískovcové
skalní útvary. Budislavské pískovcové skály se
mohou pochlubit krásnými přírodními útvary
s různými tvary, jako je například Kolumbovo
vejce. Neméně zajímavé jsou i Městské maštale.
Příroda tu nebyla příliš poznamenána civilizací.
Skály se nacházejí mezi obcemi Nové Hrady a
Budislav v lesích s několika průzračnými studánkami. Terén je zpřístupněn díky husté síti značených cest.
TOULOVCOVA ROZHLEDNA – rozhledna
s kruhovým výhledem. NOVÉ HRADY – zastávka
u zámku a barokního špýcharu.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Cena: 590,- Kč
Poznávací zájezd do polského příhraničí.
Program
OSÓWKA – prohlídka podzemního města. Seznámíte se se vznikem podzemního komplexu staveb
v Sovích horách. Během prohlídky se seznámíte
i s osudy vězňů zde pracujících. Uvidíte způsob
vedení důlních prací, stanoviště pro střelce,
expozice zbraní, původní německé šalování
velké podzemní haly z posledního období války,
betonové podzemní chodby, technická řešení,
scénografie z filmů natáčených v podzemí.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Polsko / Česko

Česko

9.9.

28.9.

KAMIENNE GORY –
SUCHÉ GORY

STEZKA V OBLACÍCH

Javoří hory.
zájezd č. 850

Už jste se někdy procházeli v oblacích?
zájezd. č. 870
Cena: 590,- Kč

Cena: 490,- Kč
Pěší turistika v česko-polském pohraničí. Poznejte
pohoří, kde určitě nepotkáte davy turistů.
Program
Túra: Sokolowsko 550 m – sedlo pod Waligorou
850 m – Waligora 936 m – Ruprechtický Špičák
881 m – Ruprechtice 480 m, celkem 13 km.
KAMIENNE GORY – členité zalesněné pohoří
s občasnými vyhlídkami navazuje na naše Javoří
hory. SUCHÉ GORY – menší, ale vyšší pohoří
s častými vyhlídkami. Nejvyšším vrcholem je
Waligora 936 m.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Česko
23.9.

BRDY JEŠTĚ JEDNOU

Výhledy na zachovalou krajinu.
zájezd č. 860
Cena: 590,- Kč
Oblast Brd zabíral vojenský prostor, dříve zvaný
vojenský výcvikový prostor Jince. Byla zde
dělostřelecká střelnice, následně tu byla německá
armáda. Další historii Brd psala pouze armáda,
a to nejenom československá, ale i sovětská, pro
kterou byl vybudován sklad jaderné munice.
V roce 2000 projevila o Brdy zájem americká
armáda. Dnes jsou Brdy přístupné pěším i cykloturistům.
Program
Odjezd v ranních hodinách. Trasa: přechod Plešivce zčásti po naučné stezce.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.
Kalendář zájezdů na rok 2017

V Dolní Moravě byla postavena nedaleko horní
stanice lanovky Sněžník v nadmořské výšce
1116 m unikátní vyhlídková stavba. Na vrchol
55 m vysoké stezky se dostanete po dřevěné
lávce. Ze samého vrcholu stezky se naskýtají dech
beroucí výhledy na celý masiv Králického Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy, v dálce pak
lze vidět i hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch
a Krkonoše.
Program
Pěší výstup z Dolní Moravy 4 km dlouhý s převýšením 450 m ke Stezce v oblacích. Lze použít
lanovku. Cesta zpět bude upřesněna.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.
Nabízíme trička cestovní kanceláře za
neuvěřitelně nízkou
cenu 150,- Kč.
Klientům, kteří s námi
cestovali alespoň jednou v posledních třech
letech za 130,- Kč.
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Adventní zájezdy
Rakousko
1.12. (pátek)

KOUZLO VÍDEŇSKÉHO
ADVENTU

Česko / Rakousko
2.12. - 3.12

PRŮVOD ČERTŮ V RETZU
zájezd č. 910

Cena: 1 950,- Kč

S možností nákupu v Primarku.
zájezd č. 900
Cena: 890,- Kč
Výtečné svařené víno a domácí vánoční cukroví
dostanete na každém adventním trhu. Jednotlivé adventní trhy se však liší. Na prostranství před
impozantní vídeňskou radnicí jsou rozestavěny
stánky s cukrovím, kandovaným ovocem a jinými
lahůdkami. Kouzelné stromy jsou ověšeny červenými srdíčky a bonbony. Dospělí mohou nakoupit
výrobky uměleckých řemesel a v „Ježíškově dílně“
si mohou děti vyrobit dárek pro své blízké.
Program
Prohlídka svátečně vyzdobeného města. Projdete historické centrum - Císařský palác Hofburg,
ulici Graben, monumentální dóm sv. Štěpána
a na Hohe Markt je zajímavý orloj. Obdivovat
budete honosnou Korutanskou třídu s adventní
výzdobou. V srdci Vídně, mezi radnicí a hradním
divadlem, se v období adventu rozzáří tisíce světel
a naplní vábnými vůněmi tradiční „Ježíškův trh“.
U dětí vyvolává radost a u dospělých nostalgické
vzpomínky na vlastní dětství. Vzduchem se šíří
neodolatelná vůně kaštanů, pečených jablek,
punče, vanilky a jiných typických vídeňských
lahůdek. V podvečer možnost nákupu ve vídeňském obchodním domě PRIMARK. Návrat do
22.00 hodin.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.
VĚNUJTE DÁRKOVOU POUKÁZKU

Zájezd je tím nejvhodnějším dárkem pro Vaše milé,
rodiče, děti a přátele k Vánocům, narozeninám, svátku
nebo jen tak pro radost. Poukázku Vám vytvoříme na
libovolnou finanční hodnotu nebo zájezd s vlastním
věnováním nebo přáním na konkrétní zájezd.

darkovepoukazy.pesituristika.cz

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní
Moravu. TŘEŠŤ – prohlídka výstavy betlémů.
RETZ – rakouské vinařské městečko leží nedaleko našich hranic. Na vyzdobeném náměstí se
konají adventní trhy, na kterých lze ochutnat selské
speciality, pečené kaštany či se zahřát lahodným
punčem nebo svařeným vínem. Město je zajímavé tím, že se zde nachází největší vinařský sklep v
Rakousku. Obrovský sklepní labyrint pod centrem
města je přes 20 km dlouhý. V podzemí se koná
kouzelný adventní trh. V podvečer začíná průvod
čertů Krampusů. Na masky se upevňují beraní,
mufloní, kamzičí nebo jelení rohy, které mohou
být až metr dlouhé. Hrozivé masky, hlučné
řinčení řetězů a zvonců, jekot a řev za doprovodu pyrotechnických efektů je pěkným zážitkem.
Večer přesun na ubytování na Moravu.
2. den: BRNO – zastávka na adventním trhu
v centru Brna, náměstí Svobody. I z tohoto trhu si
budete moci odnést pěkný porcelánový hrníček.
Návrat v podvečerních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování,
1x snídaně a průvodce.
Kalendář zájezdů na rok 2017
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Německo

Německo / Česko

9.12.

16.12.

SEIFFEN – ADVENT VE MĚSTĚ
HRAČEK A BETLÉMŮ

ADVENT V BUDYŠÍNĚ,
ZHOŘELCI A KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ

Cena: 790,- Kč

Cena: 690,- Kč

Pohádkový advent na německé straně Krušných
hor v Seiffenu. Malebné městečko horníků
a řezbářů se skanzenem, muzeem hraček
a pěknými adventními trhy. Dřevěné hračky ze
Seiffenu jsou vyhledávaným vánočním zbožím.
Program
Odjezd v ranních hodinách, přesun přes Prahu do
německé části Krušných hor. SEIFFEN – klimatické lázně. Malebný adventní trh. Hrázděné domky
horníků a řezbářů s nádhernou adventní výzdobou vás nadchnou. Možnost návštěvy skanzenu
a Muzea hraček. Městečko má dlouhou řezbářskou tradici, a právě zde se vyrábí plno dřevěných hraček, které se potom vyvážejí na trhy
v německých městech. Tady je koupíte přímo od
výrobců, všude jsou typické dřevěné pyramidy,
figurky horníků, louskáčky, betlémy. Odpoledne jde městem průvod horníků ve slavnostních
krojích s tradičními hornickými atributy a kapelou.
V podvečerních hodinách odjezd, návrat do 22.00
hodin.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Václavský trh v Budyšíně je možná dokonce
nejstarším vánočním trhem v Německu. V roce
1384 král Václav dal městu právo uspořádat
svobodné trhy, kde se prodávalo maso. V pozdějších stoletích se začaly na trhu prodávat další
výrobky. Slezský vánoční trh ve Zhořelci se koná
v krásném historickém centru města.
Program
BAUTZEN (Budyšín) – krásné adventní trhy
v centru historického jádra města. Asi 90 prodejců bude nabízet gastronomické lahůdky, svařené
víno, výrobky ze skla, řemeslné výrobky, keramiku,
oblečení, hračky a krajky. Prohlídka historického
jádra města, které se rozkládá na návrší vysoko
nad meandrem řeky Sprévy. Městu v barokním
stylu dominuje mnoho věží. Možnost prohlídky katedrály sv. Petra, která dominuje městu,
pozoruhodný je i hrad. GÖRLITZ (Zhořelec) –
trhovci vám nabídnou kulinářské potěšení i atraktivní dárky. Na trhu uvidíte vánoční zvyky a tradice
Slezska. Ve spodní části trhu bude umístěn asi
8 m vysoký vánoční strom. Prohlídka historického
jádra města. KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ – prohlídka
unikátního pěkně nasvíceného betlému výtvarníka Josefa Jíry a 1. vesnického orloje. Ojedinělý
betlém s téměř třímetrovými dřevěnými postavami láká každoročně do Kryštofova Údolí mnoho
návštěvníků. Ježíšek, Josef, Marie, tři králové
s velbloudy a pastevci s ovcemi tvoří 16 metrů
širokou scénu. Návrat do 20.00 hodin.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

zájezd č. 920

zájezd č. 930

Adventní trhy jsou příjemným zpestřením předvánočního času. Jednotlivé stánky nabízejí vánoční dekorace,
ze všech koutů se ozývají koledy a až si koupíte první
šálek svařeného vína či horkého punče,
vánoční nálada vás neopustí.

Kalendář zájezdů na rok 2017

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Podmínky, za kterých Lubomír Hoška, CK HOŠKATOUR poskytuje svým klientům služby, jsou stanoveny
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
a zákona č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání
v oblasti cestovního ruchu.
Smluvní strany: Lubomír Hoška, CK HOŠKA – TOUR,
Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad (dále jen CK)
a fyzické a právnické osoby (dále jen klient).
PŘEDMĚT SLUŽEB
CK zajišťuje zájezdy, přičemž předmětem zajišťování
jsou přepravní, průvodcovské, ubytovací, stravovací
služby. Přesný rozsah služeb je uveden u konkrétního
zájezdu. Bližší informace k jednotlivým zájezdům,
tiskopisy přihlášek a poštovní poukázky lze obdržet
osobně v kanceláři CK nebo o ně může klient
telefonicky či písemně požádat.
REZERVACE
Klient si může nezávazně rezervovat místo na zájezdu
na předem dohodnutou dobu, zpravidla 5 – 7 dnů.
SMLOUVA O ZÁJEZDU
Za řádnou smlouvu o zájezdu se považuje ta, která
je vyplněna ve všech bodech, obsahuje podpis
klienta, razítko a podpis zástupce CK. Podpisem
smlouvy o zájezdu klient prohlašuje: Souhlasím,
aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedené
na smlouvě o zájezdu zpracovávala CK v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou
být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále
osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CK
nabízet a poskytovat.
Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této
smlouvy o zájezdu uděluji souhlas ve smyslu paragrafu
5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž jménem všech
uvedených na smlouvě o zájezdu.
Jedno vyhotovení smlouvy předá CK klientovi při
osobním podání ihned, poštou do 5 dnů od přijetí.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Klient je povinen do 10 dnů od podání přihlášky
uhradit zálohu ve výši jedné třetiny z celkové ceny.
Po 1. dubnu se tento termín zkracuje na 7 dnů.
Klient, který není schopen uhradit zálohu ve stanovené
výši a termínu, může písemně požádat o výjimku
a zálohu uhradit podle dohody. Doplatek je nutno
uhradit nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd.
K doplatku bude připočten poplatek za komplexní
cestovní pojištění, pokud o ně projeví klient zájem,
případně další poplatky, např. za stravování.

Na požádání bude všem klientům vystaven doklad
o uhrazení zájezdu pro odborové organizace, kde lze
žádat o finanční příspěvek. V případě potřeby bude
vystavena faktura – daňový doklad. V tomto případě
prosíme objednávku zaměstnavatele.
Platbu lze uhradit převodním příkazem (např. ze
sporožira, běžného účtu) nebo poštovní poukázkou
typu A na účet Lubomír Hoška, cestovní kancelář
HOŠKA – TOUR, Česká spořitelna, a.s., Nová Paka,
číslo účtu 1162062399/0800, variabilní symbol –
číslo zájezdu. Číslo zájezdu do kolonky variabilního
symbolu je nutné uvádět i na poštovní poukázky, které
obdržíte od CK. V případě, že za Vás úhradu provádí
zaměstnavatel převodním příkazem, platbu avizujte.
Poplatek v hotovosti lze také složit v kanceláři CK.
Doklad o uhrazení platby předkládejte na požádání
průvodci při nástupu na zájezd.
ZRUŠENÍ SMLOUVY KLIENTEM
A STORNOPOPLATKY
CK stanovuje tato pravidla pro rušení smluv o zájezdu,
vracení zaplacených finančních částek a účtování
stornovacích poplatků:
- při zrušení smlouvy 45 dnů a více před odjezdem
účtuje CK 10%
- při zrušení smlouvy 30 dnů a více před odjezdem
účtuje CK 30%
- při zrušení smlouvy 15 dnů a více před odjezdem
účtuje CK 50%
- při zrušení smlouvy 8 dnů a více před odjezdem
účtuje CK 80%
- při zrušení smlouvy 2 dny a více před odjezdem
účtuje CK 90%
- při zrušení smlouvy méně než 48 hodin před
odjezdem a při nedostavení se k odjezdu účtuje CK
100% z ceny zájezdu
Klient může s vědomím CK za sebe vyslat náhradníka.
V tomto případě CK od stornovacího poplatku
odstoupí a neúčtuje žádný poplatek.
Stornovací poplatek se může zvýšit až na hodnotu nákladů již přímo na účastníka vynaložených (ubytování,
trajekty, letenky), pokud převýší stanovené sazby.
Rušení smlouvy je vždy nutné provádět písemně.
Stornovací poplatky lze chápat jako smluvní pokuty.
ZRUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY CK
CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd pro malý zájem
klientů (méně než 28 účastníků) nebo při mimořádných
okolnostech. V tomto případě bude klientovi bez
zbytečného odkladu vrácena celá zaplacená částka.
CK je povinna oznámit klientovi zrušení zájezdu ihned

po tomto rozhodnutí, nejpozději však 21 dnů před
konáním zájezdu.
ODJEZD
Klienti obdrží nejpozději 20 dnů před nástupem na
zájezd delší než 8 dnů a 15 dnů před konáním kratšího
zájezdu upřesňující pokyny s výzvou k uhrazení
doplatku, pokud jej již neuhradili dříve. V těchto
pokynech budou uvedena i místa a čas odjezdů
z jednotlivých nástupních míst. Nástup je na požádání
možný prakticky kdekoliv na trase zájezdového
autobusu. U zájezdů, kde je v programu přesun
trajektem (příp. letecká přeprava), se může termín
posunout až o 24 hodin. Tato změna není důvodem
k odhlášení ze zájezdu.
ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
CK si vyhrazuje právo na zvýšení ceny zájezdů
v případě, že se kurz české koruny zvýší o více než
10%. Rovněž tak v případě vyšších nákladů spojených
s dopravou. V případě zvýšení ceny zájezdů, z důvodu
změny směnného kurzu české koruny, bude navýšení
ceny zájezdu stanoveno jako rozdíl celkové ceny
služeb závisejících na směnném kurzu ke dni nákupu
služeb a celkové ceny těchto služeb ke dni kalkulace,
tj. 1. 12. 2016. Navýšení ceny zájezdu je dáno částkou
v Kč stanovenou tímto výpočtem.
Rovněž může dojít ke zvýšení ceny zájezdů v případě
navýšení ceny za přepravu našimi dopravci v důsledku
zvyšování ceny ropy na světových trzích. CK má právo
zvýšit ceny zájezdů z výše uvedených skutečností
nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu.
Navýšení ceny do 10% celkové ceny zájezdů není
důvod k odhlášení ze zájezdu.
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK
Všichni klienti jsou ze zákona pojištěni pro případ
úpadku CK u pojišťovny Union. Toto pojištění se
nevztahuje na služby, které nejsou zájezdem ve
smyslu zákona 159/1999 Sb.
STRAVOVÁNÍ
Podrobnosti ohledně
u jednotlivých zájezdů.

stravování

jsou

uvedeny

PŘEPRAVA
Klienti našich zájezdů jsou přepravováni zájezdovými
autobusy vybavenými klimatizací a zpravidla i toaletou.
ZAVAZADLA
Klient si může vzít s sebou na zájezd přiměřené
množství zavazadel, které potřebuje během cesty.
S ohledem na ostatní klienty není vhodné brát s sebou

stolečky, kanystry s pitnou vodou a další věci, bez
kterých se může klient obejít. Na některých zájezdech
je možné limitovat množství zavazadel. Sledujte
upřesňující pokyny.
UBYTOVÁNÍ
Veškeré ubytování je zajišťováno na standardní
úrovni. Zpravidla ve dvoulůžkových pokojích včetně
sociálního zařízení (pokud není uvedeno jinak, např.
při ubytování v hostelu, ubytovně nebo na horské
chalupě). U některých zájezdů lze za příplatek zajistit
jednolůžkový pokoj.
PROGRAM
Splnění programu je pro CK závazné. Splnění
programu však CK nemůže zaručit, pokud nastanou
mimořádné okolnosti. Tím se rozumí např. špatné
počasí, uzavřené silnice, živelné pohromy ap. V tomto
případě CK zajistí náhradní program. CK pořádá
zájezdy poznávací (prohlídky pamětihodností), pěší
turistiky (pěší vycházky a túry), vysokohorské turistiky
a dále zájezdy pobytové s poznávací činností nebo
pěšími vycházkami. CK nepořádá zájezdy extrémní
vysokohorské turistiky. Jednotlivé složky se velmi
často prolínají. Sledujte bedlivě programy jednotlivých
zájezdů.
DALŠÍ INFORMACE
Při turistickém zájezdu má průvodce právo klientovi
túru zakázat, pokud jeho výstroj a výzbroj neodpovídá
náročnosti trasy.
Nejpozději během nástupu bude účastníkům sděleno
číslo mobilního telefonu na průvodce pro případ
řešení nenadálých událostí. Zpravidla se však účastník
toto číslo dozví již z upřesňujících pokynů, které
obdrží 20 dnů před zájezdem. Pokud není uvedeno
jinak, nejsou do ceny zájezdů zahrnuty ceny lanovek
a vstupy do přírodních, historických a kulturních
zajímavostí. Podmínky jsou závazné pro obě smluvní
strany. Podpisem přihlášky účastník potvrzuje, že je
přijímá v plném rozsahu.
REKLAMACE
Jestliže zájezd neprobíhá podle smluvních podmínek,
je klient oprávněn nekvalitní služby reklamovat
vedoucímu zájezdu, případně písemně do 1 měsíce
po návratu ze zájezdu.

Tyto Všeobecné podmínky platí od 1. 12. 2016.

2017
LEDEN
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

ÚNOR

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29

SRPEN

ČERVENEC
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

BŘEZEN
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26

ZÁŘÍ
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24

DUBEN
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

ŘÍJEN
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29

KVĚTEN

ČERVEN

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25

LISTOPAD

PROSINEC

6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

RAISOVA CHATA – ZVIČINA
Tel.: 499 695 107, e-mail: raisovachata@seznam.cz

Zvičina je nejvyšším vrcholem romantického kraje „Podzvičinsko – malebné Podkrkonoší“,
který se nachází mezi Českým rájem a Krkonošemi. Z vrcholu jsou krásné výhledy na celý
hřeben Krkonoš a do Bělohradské kotliny.

Provozní doba kanceláře
Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Úterý
8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Středa
8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Pátek
8.00 - 12.00
Sobota 8.30 - 14.00 (od 1.5. do 30.9.)
Kontakt na majitele cestovní kanceláře
Lubomír Hoška
tel.: 493 792 520, mobil: 603 164 558
e-mail: lubomir.hoska@hoska-tour.cz

Sledujte bonusy a videa
z našich zájezdů
na Youtubovém kanále:
https://www.youtube.com/
user/ckhoskatour.

Facebook.com/hoskatour

CESTOVNÍ

KANCELÁŘ

HOŠKA - TOUR
nám. K. V. Raise 160
507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 493 792 520
mobil: 605 337 570
skype: cestovní kancelář hoška - tour
HOTLINE 24: 603 164 558
e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz
lubomir.hoska@hoska-tour.cz
www.hoska-tour.cz

Váš prodejce:

