
již 27 let

ZÁJEZDY 2018
CESTY ZA POZNÁNÍM     PĚŠÍ TURISTIKA

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA     CYKLOTURISTIKA



P O Z V Á N K A
na setkání příznivců cestovní kanceláře HOŠKA – TOUR v sobotu 3. února 2018.

Setkání se opět uskuteční v kulturním sále a přilehlých prostorech hotelu Grand 
v areálu lázní v Lázních Bělohradě.  

Program
11.00 – 12.00 hodin         příchod jednotlivých účastníků
12.00 – 16.30 hodin         prezentace digitálních fotografií 
16.30 – 17.30 hodin         přestávka na večeři
17.30 – 21.00 hodin         prezentace digitálních fotografií

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. 
Podrobný program najdete před setkáním na webu: hoska-tour.cz 
Každý účastník obdrží suvenýr.

                 24  ROCNIK

Lubomír Hoška

Vážení přátelé,
jsme rádi, že jste otevřeli náš katalog poznávacích 
a turistických zájezdů. Vždyť za více než čtvrt století 
jsme si vybudovali důvěru mnoha klientů, čehož si ve-
lice vážíme. Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou 
a organizováním zájezdů. To dává záruku v poskytování 
kvalitních služeb v reálných cenách. U nás máme ke kaž-
dému 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.



SLEVY

PROČ CESTOVAT S NÁMI

I.

II.

III.

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. 

STOVKA ZA VČASNÝ NÁKUP

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.

DĚTSKÁ 10%

Slevu ve výši 4 – 5% ze základní ceny, nejvýše 500,- Kč (zlevněná cena), poskytujeme klientům, kteří se v období 
2014 - 2017 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.

VĚRNOSTNÍ  4 – 5% 

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

DĚTSKÁ 30%

Slevu ve výši 4 – 5% ze základní ceny, nejvýše 500,- Kč 
(zlevněná cena), poskytujeme skupinám nad 6 osob.

SKUPINOVÁ  4 – 5%

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

KČT  5%

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

SENIORSKÁ 2%

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.

STUDENTSKÁ  4 – 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. 

SPHERE CARD + OZP  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.

SOKOLSKÁ  4 – 5%

Jednotlivé slevy nelze slučovat. Je nutné využít tu, která je pro 
klienta výhodnější. Slevy se nepočítají z doplatků – například 
z pojištění nebo stravování. 

Tuto slevu lze sloučit s případnou slevou v bodě I. 

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

• Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou a organizováním zájezdů.

• Zájezd doprovázejí zkušení průvodci.

• Ubytování zajišťujeme ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, pokud není uvedeno jinak.

• Využíváme komfortních a moderních autobusů.

• Doobsazení pro jednotlivce bez příplatku, pokud není uvedeno jinak. 

• Garantujeme co nejnižší, ale reálné ceny.

• U nás máme ke každému klientovi individuální přístup.

• Záloha pouze ve výši jedné třetiny z celkové ceny zájezdu.

• Bohatý systém slev.

• Účastník si může připlatit jednolůžkový pokoj. CK na požádání sdělí výši příplatku. 
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Datum                Destinace                                     Název zájezdu                                                           Ubytování                         Strana

Lyžařská turistika
22.2. – 25.2. Česko BÍLÁ STOPA S RAMPUŠÁKEM penzion 7

Poznávací zájezdy / Poznávací zájezdy s vycházkami 
30.3. – 2.4. Slovensko/Maďarsko VELIKONOCE V TERMÁLECH penzion, soukromí 8
18.4. – 23.4. Nizozemí HOLANDSKO – KVĚTINOVÉ KORZO bungalovy 9
3.5. – 8.5. Bosna/Hercegovina BOSNA A HERCEGOVINA hotely, penziony 10
5.5. – 8.5. Polsko NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ PAMÁTKY POLSKA hotel 11
23.5. – 30.5.
27.9. – 4.10.

Černá Hora/Albánie ZA KRÁSAMI BALKÁNSKÝCH PEREL hotel 13

30.5. – 6.6. Itálie ELBA S TOSKÁNSKEM hotel, bungalovy 14
5.6. – 11.6. Maďarsko TERMÁLNÍ LÁZNĚ MEZŐKÖVESD mobilní domy 15
8.6. – 10.6. Polsko POLSKO – KRAKOV, OSVĚTIM hotel 16
13.6. – 17.6. Slovensko PODHÁJSKA S VÝLETY penzion 17
23.6. – 24.6. Rakousko VÍDEŇ V POHODĚ penzion 18
30.6.– 8.7. Litva/Lotyšsko/Estonsko JANTAROVÁ CESTA hotely 19
13.7. – 15.7. Česko MANĚTÍN – POVODÍ STŘELY hotel 27
26.7. – 29.7. Německo BAVORSKO – PAMÁTKY NA DUNAJI hotely 32
8.8. – 14.8. Itálie PERLY SEVERNÍ ITÁLIE bungalovy 37
16.8. – 20.8. Belgie KVĚTINOVÝ KOBEREC NA NÁMĚSTÍ hotel 39
24.8. – 26.8. Česko/Rakousko MORAVA – DOLNÍ RAKOUSKO hotel 43
31.8.– 4.9. Nizozemí JIŘINKOVÉ KORZO hotel 44
9.9. – 16.9. Velká Británie LONDÝN A JIHOVÝCHODNÍ ANGLIE soukromí 46
27.9. – 30.9. Slovensko PAMÁTKY ZÁHOŘÍ (ZÁHORIE) hotel 47
27.9. – 1.10. Itálie BENÁTKY – MĚSTO NA VODĚ hotel 47
25.10. – 28.10. Slovensko/Maďarsko SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY penzion, soukromí 48
16.4. – 23.4.
20.4. – 27.4.

Portugalsko MADEIRA – POZNÁVACÍ hotel, penzion 52

Poznávací zájezdy s vycházkami / Pěší turistika
28.4. – 1.5. Česko/Rakousko TŘEBOŇSKO hotel 10
17.5. – 20.5. Česko/Rakousko NOVOHRADSKÉ HORY – FREIWALD hotel 12
11.6. – 17.6. Island PERLY JIŽNÍHO ISLANDU hotely 16
29.6. – 8.7. Rumunsko RUMUNSKO – VELKÝ OKRUH hotely 18
1.7. – 8.7. Ukrajina AŽ NA KONEC ČSR hotel, turistická základna 20
17.7. – 23.7. Slovinsko JULSKÉ ALPY – SLOVINSKÝ KRAS penzion 29
20.7. – 29.7. Norsko PŘÍRODA JIŽNÍHO NORSKA bungalovy, chatky 30
1.8. – 7.8. Švýcarsko OCHUTNEJTE S NÁMI ŠVÝCARSKO hostely 36
9.8. – 12.8. Česko JEŠTĚ JEDNOU MODRAVA penzion 38
17.8. – 24.8. Velká Británie ROMANTICKÉ SKOTSKO hotely 40
29.8. – 3.9. Rakousko/Německo TURISTIKA V OKOLÍ ZUGSPITZE hotel 43
7.9. – 9.9. Česko STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ hotel 45

9 termínů 
od května 
do září

Portugalsko MADEIRA – TURISTICKÁ I. hotely, penziony 49

19.10. – 26.10 Portugalsko MADEIRA – TURISTICKÁ II. hotely, penziony 52

Pěší turistika / Vysokohorská turistika
3.7. – 9.7. Slovensko KOUZELNÝ SLOVENSKÝ KRAS penzion 21
3.7. – 9.7. Německo OBERSTDORF NA DLANI penzion 22
11.7. – 16.7. Polsko POLSKÉ TATRY penzion 25
18.7. – 23.7. Rakousko HORY A SOUTĚSKY NA DOHLED OD VÍDNĚ hotel 28
25.7. – 30.7. Švýcarsko/Francie TURISTIKA POD MATTERHORNEM hostel, hotel 31
1.8. – 6.8. Itálie DOLOMITY – NEJLEPŠÍ FERRATY apartmány 35
22.8.– 26.8. Slovensko ROMANTICKÁ VELKÁ FATRA hotel 41



SEZNAM ZÁJEZDŮ 3

Zájezdy se slevovou kartou
5.7. – 9.7. Rakousko KITZBÜLSKÉ ALPY LANOVKAMI hotel 23
13.7. – 19.7. Rakousko VÝCHODNÍ TYROLSKO hotel 26
26.7. – 30.7. Rakousko SE SLEVOVOU KARTOU POD DACHSTEIN apartmány, hotel 32
31.7. – 6.8. Rakousko LANOVKY S KORUTANSKOU KARTOU penzion 34
22.8. – 27.8. Rakousko SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ penzion 42

Cykloturistika
5.5. – 10.5. Švýcarsko/Německo OKOLO BODAMSKÉHO JEZERA hotel 54
22.5. – 28.5. Itálie TOSKÁNSKEM NA KOLE mobilní domy 55
5.6. – 11.6. Maďarsko VÝCHODNÍ MAĎARSKO mobilní domy 56
13.6. – 17.6. Slovensko CYKLOTURISTIKA NA LIPTOVĚ hotel 57
19.6. – 25.6. Rakousko MURSKÁ CYKLOSTEZKA penziony, hotely 58
3.7. – 9.7. Itálie DOLOMITY Z KOPCE apartmány 59
13.7. – 15.7. Německo PUTOVÁNÍ ROMANTICKÝM SPREWALDEM penzion 61
17.7. – 22.7. Švýcarsko NEJEN PODÉL ŘEKY RHÓNY hostel, hotel 61
24.7. – 31.7. Německo ELBERADWEG – LABSKÁ CYKLOSTEZKA II. hotely, penziony 62
8.8. – 12.8. Rakousko TAURSKÁ CYKLOSTEZKA penzion 63
14.8. – 20.8. Německo CYKLOSTEZKOU NISA – ODRA AŽ K BALTU hotely 64
1.9. Německo CYKLOTURISTIKA U LUŽICKÝCH SRBŮ 65
7.9. – 9.9. Česko STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ hotel 66
12.9. – 16.9. Maďarsko OKOLO BALATONU mobilní domy 66
26.9. – 30.9. Německo/Česko NA KOLE PODÉL OHŘE hotely, penziony 67

Jednodenní zájezdy
1.5. Česko DOMINANTY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 69
8.5. Polsko PAMÁTKY KLADSKA 69
19.5. Německo/Česko NA NEJSEVERNĚJŠÍ ROZHLEDNU 69
2.6. Česko PODLE DIVOKÉ ORLICE 70
16.6. Polsko/Česko POLSKOU LANOVKOU NA ČESKÝ SMRK 70
1.9. Německo VÝLET K LUŽICKÝMH SRBŮM 71
8.9. Polsko SNĚŽKA Z POLSKÉ STRANY 71
15.9. Česko ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ S VINOBRANÍM 71
22.9. Německo ŽITAVSKÉ HORY 72

Adventní zájezdy
30.11. – 2.12. Německo/Česko ADVENT V BAVORSKU hotel 73
2.12. Německo ADVENT NA PEVNOSTI KÖNIGSTEIN 73
8.12. Německo DRÁŽĎANY 74
8.12. – 9.12. Polsko ADVENT V KRAKOVĚ hotel 74
15.12. Polsko ADVENT VE WROCLAWI 75

Po uzávěrce
16.9. – 23.9. Chorvatsko NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA apartmány 76

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
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NAVŠTIVTE NÁŠ WEB
Zde se můžete informovat o aktualitách cestovní kanceláře, 
o výhodných akcích, nově přidaných zájezdech, radách, tipech 
nebo zajímavostech. Naleznete zde aktuality, fotogalerie 
z minulých ročníků, cestopisy, zajímavá videa a články. Navíc 
zde můžete pohodlně prohlížet katalog zájezdů s kompletními 
fotogaleriemi, a to včetně parametrického vyhledávače. 
Můžete se zde přihlásit k zasílání našeho mailového 
zpravodaje. 

VĚNUJTE DÁRKOVOU POUKÁZKU
Zájezd je tím nejvhodnějším dárkem pro Vaše milé, rodiče, 
děti a přátele k Vánocům, narozeninám, svátku nebo jen tak 
pro radost. Poukaz Vám vytvoříme na libovolnou hodnotu 
nebo zájezd s vlastním jedinečným věnováním nebo přáním. 
Objednávejte jednoduše na darkovepoukazy.hoska-tour.cz

SOUTĚŽ CESTOPISOVÁNÍ
Cestovní kancelář vyhlašuje soutěž o nejlepší cestopis. Svoje 
cestopisy zasílejte do konce listopadu 2018. Na setkání 
příznivců cestovní kanceláře 2019 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. 
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. 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, kdy jezdí prostředky hromadné dopravy. 
Na většinu zájezdů odjíždí autobus s toaletou. 
Bližší informace průběžně na tel. č. 603 164 558.

SVOZY
Pro nás je důležité, abyste se vždy bez problémů dostali 
na svůj vysněný zájezd. Proto při větším počtu osob z jedné 
lokality zajišťujeme za příplatek svoz na nástupní místo nebo 
u leteckých zájezdů na letiště. 

MIKROBUSOVÁ DOPRAVA
Naším komfortním a moderním mikrobusem pro 8 osob 
vás odvezeme kamkoliv, např. na ferratový kurz v Dolomitech, 
případně na turistickou akci či na letiště.

ZÁJEZDY NA ZAKÁZKU 

Sami si zvolíte standard služeb, délku a termín, případně 
další často specifické požadavky.
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.

www.zajezdynazakazku.cz
www.zajezdy-skoly.cz

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. 

BUĎTE S NÁMI VE SPOJENÍ
Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů 
na našem kanále: 
www.youtube.com/user/ckhoskatour

Staňte se fanoušky naší stránky: 
www.facebook.com/hoskatour.

Cestovatelský zpravodaj
Na váš email zašleme to nejzajímavější, co se 
v naší cestovní kanceláři i mimo ni děje. 
www.hoska-tour.cz/zpravodaj
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LEGENDA

lyžařská turistika polodenní i celodenní túry
pobytové zájezdy zájezdy na mořské pobřeží nebo do termálních lázních
poznávací zájezdy poznávací činnost, program může být doplněn o drobné vycházky

pěší turistika vycházky, polodenní i celodenní túry, program je doplněn poznávací 
činností

horská 
a vysokohorská turistika celodenní túry v horském a vysokohorském prostředí

cykloturistika polodenní i celodenní jízdy, program bývá doplněn o poznávací činnost
letecké zájezdy celodenní program
slevová karta polodenní i celodenní program v rámci slevové karty

POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář je pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny 
UNION a pro odpovědnost za škodu z provozu cestovní 
kanceláře u pojišťovny Generali. Toto pojištění je v ceně zájezdu. 

Doporučujeme uzavřít komplexní cestovní pojištění, které 
zahrnuje hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení 
stornovacích poplatků, ztrátu zavazadel včetně cestovních 
dokladů (nejsou pojištěny věci uvnitř autobusu, pachatel 
musí překonat překážku), odpovědnost, úrazové pojištění 
a odpovědnost za škodu za 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.
Bližší informace jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách.

ZÁJEZD LZE UHRADIT TÍMTO ZPŮSOBEM
Převodem z účtu nebo poštovní poukázkou typu A na účet 
Lubomír Hoška, CK HOŠKA – TOUR, Zámecká 499, 507 81 Lázně 
Bělohrad, číslo účtu 1162062399/0800, variabilní symbol – 
číslo zájezdu. 
Zájezd lze uhradit v hotovosti přímo v cestovní kanceláři. 

DŮLEŽITÉ INFORMACEVELETRHY

Rádi vás uvítáme na těchto 
veletrzích cestovního ruchu

HOLIDAY WORLD
 v areálu Výstaviště
Praha - Holešovice 

ve dnech 15. - 18. února 2018

INFOTOUR 
v budově KC Aldis Hradec Králové 

ve dnech 9. - 10. března 2018 

EUROREGION TOUR 
v nové hale Výstaviště 
Jablonec nad Nisou 

ve dnech 16. - 17. března 2018



Turistická chata KČT s nejkrásnější rozhlednou 
Královéhradeckého kraje (iDnes 2011).

Vhodné pro rodiny s dětmi a skupinové pobyty, 
školní a fi remní 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.

JIRÁSKOVA chata 
s rozhlednou DOBROŠOV

Dobrošov 71, 547 01 Náchod
+420 725 506 540

jiraskovachata@seznam.cz

www.jiraskovachata.cz

Historie a jak dál
Zakladatelem cestovky je Lubomír Hoška, který se netají 
svojí láskou k cestování. V mládí z rodného Podkrkonoší 
objel na kole východní blok, víkendy trávil na různých tu-
ristických akcích po celém Československu. První zájezdy 
organizoval ještě v rámci ČSTV. Oficiální založení cestov-
ní kanceláře, jak ji znáte dnes, se uskutečnilo v roce 1991. 
Od té doby již uběhl dlouhý čas a ujely se miliony kilometrů. 
Katalog na rok 2018 vám představuje zájezdy vybroušené 
k dokonalosti a také spoustu novinek. Rozšířili jsme naše 
aktivity o letecké zájezdy, připravili nové cyklistické zájezdy 
a spoustu nenáročných zájezdů po celé Evropě.

Jak se přihlásit
Na webu hoska-tour.cz online, nebo zde v katalogu je 
vložena Smlouva o zájezdu. Volná místa ověříte na našem 
webu přes live chat, emailem nebo telefonicky. Pokud vy-
plníte smlouvu elektronicky, zašleme vám ji potvrzenou 
zpět klasickou poštou. Prosíme, abyste ji podepsali a zaslali 
zpět, stačí naskenovat. Zároveň je nezbytné zaplatit zálohu 
do 7 dnů ve výši alespoň 1/3 ceny. Jednodenní zájezdy se 
platí jednorázově. Doplatek je nutné uhradit do 30 dnů před 
odjezdem. Nejpozději dva týdny před odjezdem obdržíte 
emailem nebo klasickou poštou pokyny pro přihlášené 

účastníky. V těch najdete odjezdová místa, časy, podrobnos-
ti k ubytování, vstupy, kontakt na průvodce a další nezbytné 
informace.

Jak to chodí na zájezdu
Na každém našem zájezdu je celou dobu přítomen kvali-
fikovaný průvodce. Rád vám poradí s případným vlastním 
programem. Cestující z jedné smlouvy spolu sedí v autobu-
se a jsou spolu ubytováni. Místa v autobuse zpravidla sesta-
vujeme podle došlých přihlášek od přední části autobusu. 
Náročnost odpovídá typu zájezdu. U cyklistických zájezdů 
lze trasu krátit, autobus je k dispozici na trase, samozřejmě 
cestujete nalehko. U pěší turistiky je obvykle možnost vý-
běru z více tras. Mimo leteckých zájezdů, které jsou realizo-
vány v malých skupinách, jsou autobusové zájezdy obvykle 
ve skupině 20 - 50 účastníků. Cyklistické zájezdy jezdíme 
s cyklovleky. Cyklisté mají k dispozici podrobné mapky 
s trasou, průvodce je s účastníky po celou trasu. Elektrokolo 
není problém, jednoduché zavěšení kol provede náš tým. 
Stravování je často v rámci ubytování, večeře za příplatek. 
Občas bývá v ceně polopenze. Při ubytování, kde je k dis-
pozici kuchyňka s možnosti vlastního vaření, stravování 
nezajišťujeme. Ubytování zajišťujeme zpravidla ve tříhvěz-
dičkových hotelích.
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LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

Lyžařský zájezd

Česko

22.2. – 25.2.

BÍLÁ STOPA S RAMPUŠÁKEM
zájezd č. 010

Cena: 3 450,-/3 300,- Kč

Zájezd lyžařské turistiky do Orlických hor, které 
jsou dnes přitažlivou turistickou a rekreační ob-
lastí. Čekají vás zasněžené třpytivé horské plá-
ně plné stop od běžkařů a lesní zvěře. Deštné je 
největším a nejznámějším rekreačním středis-
kem v Orlických horách. U všech lyžařských tras 
je možnost jejich krácení. Odjezd a příjezd zá-
jezdového 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 vel-
kého převýšení. ZEMSKÁ BRÁNA – romantické 
skalnaté údolí. HANIČKA – v okolí pevnostní ob-
jekty. ANENSKÝ VRCH/KOMÁŘÍ VRCH – z trasy 
pěkné výhledy do údolí Divoké Orlice a Polska.   
2. den: lyžařská túra Říčky – vlekem Zakletý – Pě-
ticestí – Velká Deštná – Šerlich – Šerlišský mlýn 
– Deštné v Orlických horách. Hřebenová túra bez 
velkého převýšení s pěknými výhledy. Jirásko-
va cesta je atraktivní v každé roční době. VELKÁ 

DEŠTNÁ – otevřený terén, kruhový výhled. DEŠT-
NÉ V ORLICKÝCH HORÁCH – nejvýznamnější 
lyžařské centrum.
3. den: lyžařská túra Šerlich, sedlo – Masarykova 
chata – Vrchmezí – Olešnice v Orlických horách – 
Deštné v Orlických horách. Pokračování hřebeno-
vé túry. ŠERLICH – známá turistická chata v ma-
jetku 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 od-
poledních hodinách odjezd, návrat ve 20.00 hodin.
Ubytování: penzion.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 390,- 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.hoska-tour.cz
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Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy s vycházkami
Pěší turistika
Vysokohorská turistika

Slovensko / Maďarsko

30.3. – 2.4. 

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 pro-
středí termálních lázní. Nabízíme vám možnost 
vyhřát si kosti po dlouhé zimě v termálu s ubyto-
váním v penzionu a soukromí ve Veľkém Mederu. 
Při tomto zájezdu se využívá velikonočních svát-
ků. 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 jed-
něm z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších 
termálů na jižním Slovensku. K dispozici jsou 4 
vnitřní a 6 venkovních bazénů s mineralizova-
nou 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 krás-
ným barokním jádrem. Město bylo sídlem bis-
kupů a svědkem korunovací maďarských králů, 
dodnes je chráněno hradbami. Krátká prohlídka 
historického jádra města. Moderní termální bez-
chlorové lázně byly otevřeny v roce 2003, když 
kronikáři zaznamenali léčivé účinky už ve středo-
věku. Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 67ºC tep-
lá voda s vyšším obsahem jodidu tryská z hloubky 
2000 m. K dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény 
s léčivou vodou, vnitřní i venkovní rekreační bazé-
ny (vířivky, tobogány, vodopády, kruhové proudy) 

o teplotě 29 až 37ºC. Samoobslužná restaurace 
nabízí místní speciality.
3. den: VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvě-
rají o teplotě až 76,5ºC. Příznivě působí na kloubní 
poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou rege-
neraci organismu. Rekonstruovaný moderní areál 
poskytuje služby v krytém nebo kombinovaném 
bazénu s teplotou vody 32 až 37ºC. K dispozici ro-
dinný zábavní bazén s atraktivní Vodní věží. Nej-
větší zájem je o relaxační sedací bazén o teplotě 
37ºC. Nově otevřený krytý plavecký bazén, do kte-
rého jsou nutné koupací čepice.  
4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící 
v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, 
k dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s ter-
mální vodou o teplotě 32 až 34ºC, dále polokry-
tý a krytý sedací léčebný bazén s termální vodou 
o teplotě 35 až 37ºC, venkovní léčebné bazény 
a plavecký bazén s vodou teplou 26 až 28ºC. Ter-
mální pramen má osvědčení léčivé vody a patří 
v kvalifikačním žebříčku mezi 5 nejúčinnějších 
léčivých vod v Evropě. Možnost občerstvení 
v samoobslužné restauraci. V odpoledních hodi-
nách odjezd, návrat do 20.00 hodin. 
Ubytování: penziony a soukromí ve Veľkém 
Mederu. 
Stravování: možnost vlastního vaření. V ces-
tovní 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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vlády, Mírový palác, Binnenhof. MADURODAM 
– miniaturní Holandsko. Makety jednotlivých pa-
mátek jsou v měřítku 1: 25, hodně částí je pohyb-
livých. SCHEVENINGEN – světoznámé přímořské 
letovisko. 
4. den: JARNÍ KVĚTINOVÉ KORZO – květinový 
průvod. Jedná se o průvod alegorických vozů z ti-
síců řezaných květů. Toto korzo patří k tomu nej-
krásnějšímu a nejvoňavějšímu, co můžete v Ho-
landsku spatřit a zažít. KEUKENHOF – největší 
světová květinová zahrada tulipánů, narcisů, hya-
cintů a dalších květin, stromů, rybníčků a fontán. 
5. den: ZAANSE SCHANS – obydlený skanzen, 
přístupný mlýn s bohatou expozicí, manufak-
tura na výrobu sýrů a dřeváků. AMSTERDAM – 
korunovační a největší město Holandska. Maleb-
né město na řece Amstel proslulé kanály, galerie-
mi s obrazy nejslavnějších mistrů a kosmopolitní 
atmosférou. Je jednou z nejnavštěvovanějších 
evropských metropolí. Možnost projížďky na vy-
hlídkové lodi po grachtech, exkurze do brusírny 
diamantů, prohlídka Říšského muzea. Ve večer-
ních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: bungalovy.   
Stravování: k dispozici vybavená kuchyňka. 
V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jíd-
la, bližší informace na webových stránkách nebo 
v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování 
a průvodce. 

Nizozemí

18.4. – 23. 4. 

HOLANDSKO – KVĚTINOVÉ KORZO
Slavná burza květin.
zájezd č. 030

Cena: 6 950,-/6 650,- Kč

Poznávací zájezd za květinami. Nakonec květiny 
a Holandsko patří nerozlučně k sobě. Holandské 
parky prosluly po celém světě a slavná je i burza 
květin v Aalsmeeru. K vyhledávaným akcím patří 
každoroční květinová korza. Květinové průvo-
dy patří k nejoblíbenějším turistickým atrakcím 
Holandska. 

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: AALSMEER – největší květinová burza. 
VOLENDAM – rybářská vesnice se starobylým 
centrem čítajícím mnoho malých rybářských 
domků. ALIDA HOEVE – na rodinné sýrové farmě 
ze 17. století se seznámíte s tradiční výrobou sýrů 
Edam a Gouda. Možnost ochutnávky i zakoupení 
sýrů. EDAM – staré město, kanály, mosty. MAR-
KEN – původně ostrov v Zuiderzee s rybářskou 
vesnicí, obyvatelé stále ještě nosí dobové kroje.
3. den: ALKMAAR – účast na sýrovém trhu. 
NAARDEN – kostelík valonské církve, muzeum 
J. A. Komenského. DEN HAAG – sídlo holandské 
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k nejsevernějšímu bodu Rakouska. 
4. den: SVĚT – vycházka po části naučné stezky, 
Schwarzenberská hrobka. TŘEBOŇ – historické 
centrum města, náměstí obklopují měšťanské 
domy s renesančními a barokními štíty, honosný 
renesanční zámek s přilehlou zahradou. ROŽM-
BERK – největší rybník v ČR, vycházka památ-
nou alejí stromů na hrázi rybníku. VELKÝ TISÝ – 
vycházka, mohutné duby na hrázi rybníku. V od-
poledních hodinách odjezd, návrat ve 20.00 hodin.
Ubytování: hotel v Třeboni.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 390,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.  

Bosna / Hercegovina

3.5. – 8.5.

BOSNA A HERCEGOVINA
A její lahůdky.
zájezd č. 050

Cena: 5 950,-/5 700,- Kč

Program
1.den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční 
přesun přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: VRELO BOSNE – park, kde pramení řeka 
Bosna, je oblíbeným místem romantických pro-
cházek. SARAJEVO – prohlídka historického měs-
ta, (Baščaršija – turecká čtvrť, tržnice, Tunel spasa 
– sarajevský tunel, který byl v letech 1992 – 1995 

Česko / Rakousko

28.4. – 1.5.

TŘEBOŇSKO
P o stopách Jakuba Krčína z Jelčan.
zájezd č. 040

Cena: 3 950,-/3 800,- Kč

Poznávací zájezd s pěší turistikou. Malebná kraji-
na Třeboňska se staletými rybníky, rozlehlými lesy 
a krásnými vesničkami je ideálním místem pro 
výlety, ať už na kole či pěšky. Celé území Třeboň-
ska je protkáno sítí turistických a cyklistických tras, 
které vám umožní objevovat nejrůznější zákoutí 
této výjimečné krajiny. Projdete i několik nauč-
ných stezek, které vás blíže seznámí se zdejšími 
rybníky, přírodou a historickými památkami. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do již-
ních Čech. ZÁLUŽÍ – obec je vesnickou památ-
kovou rezervací selského baroka. Na návsi stojí 
kovárna se sbírkou nářadí. BORKOVICKÁ BLA-
TA – příjemná procházka po povalovém chod-
níku 5,5 km dlouhou naučnou stezkou přírodní 
rezervací. Seznámíte se s těžbou rašeliny, pěkný 
rozhled je z vyhlídkové věže. VLKOV – sedmikilo-
metrová vycházka po naučné stezce Veselské pís-
kovny. K pískovně patří chráněná lokalita Pískový 
přesyp, což je hektar pouště s jedinečnou flórou 
a faunou. REGENT – při svitu loučí a svíček pro-
hlídka pivovarských sklepů s ochutnávkou piva 
a domácího chleba vyrobeného z pivovarských 
kvasnic.
2. den: ČERVENÉ BLATO – romantická vycházka 
po naučné stezce tundrovitou krajinou. CHLUM 
U TŘEBONĚ – významné letovisko při rakouské 
hranici. STAŇKOVSKÝ RYBNÍK – zastávka u jed-
noho z nejmalebnějších rybníků na Třeboňsku. 
TŘEBOŇSKO – nenáročná túra soustavou rybní-
ků nedaleko Chlumu. 
3. den: LITSCHAU – malebné městečko s hra-
dem, zajímavé městské historické jádro. Vycház-
ka podle přehradní nádrže se skalní vyhlídkou. 
HEIDENREICHSTEIN – romantický vodní hrad, 
krátká zastávka. HIRSCHENSCHLAG – vycházka 
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Polsko

5.5. – 8.5.  

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ 
PAMÁTKY POLSKA
Putování za papežem Janem Pavlem II.
Památky UNESCO.
zájezd č. 060

Cena: 4 950,-/4 750,- Kč

Poznávací zájezd do Malopolska, které je nejma-
lebnější a nejrozmanitější oblastí v srdci střední 
Evropy. Díky oblíbeným místům, jako jsou Wa-
dowice, Kalwaria Zebrzydowska, Krakow s Wie-
liczkou a Šlak Orlích hnízd. Krakovský Wawel je 
duchovním a historickým jádrem celého náro-
da. I romantický Ojcowský národní park a Jasná 
Góra v Čenstochové jsou častým cílem návštěvní-
ků z celého světa. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, při cestě tam 
je možnost nástupu i v Olomouci. Přesun do Pol-
ska. WADOWICE – rodiště papeže Jana Pavla II., 
prohlídka muzea. KALWARIA ZEBRZYDOWS-
KA – jedno z nejvýznamnějších poutních míst 
v Polsku. Památka kulturního dědictví UNESCO. 
Vycházka po křížové cestě. WIELICZKA – historic-
ké centrum dobývání polské soli. Exkurze do sol-
ného dolu, který je jedním z nejstarších činných 
v Evropě. Důl je zapsán na Seznamu kulturního 

jedinou zásobovací a únikovou cestou během 
obléhání a ostřelování Sarajeva).  
3.den: MOSTAR – prohlídka starobylého města, 
ležícího na řece Neretva (Stari most, Karadozbe-
gova mešita). VRELO BUNE – pramen řeky Bruny, 
který tvoří téměř 100metrová kolmá vápencová 
stěna, z níž vyvěrá proud vody a vytéká do prosto-
ru pod skalní stěnou, dervišský klášter “tekiji”.   
4. den: POČITELJ – malebné středověké měs-
tečko, ležící na levém břehu řeky Neretva. 
MEDUGORJE – slavné poutní místo. Vodopády 
KRAVICA – na řece Trebižat, jejich šířka je celkem 
120 metrů a spouštějí se z výšky 28 metrů. Přejezd 
k Jaderskému moři. Nocleh v hotelu na mořském 
pobřeží.
5.den: možnost ranního vykoupání v moři, odjezd 
směr Makarská. VEPRIČ – poutní místo. Přejezd 
zpět do vnitrozemí Bosny a Hercegoviny. JAJCE – 
kratší prohlídka města (Starý hrad, Medvědí věž).  
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotely, pensiony na trase.  
Stravování: 1x snídaně, 2x polopenze. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
1x snídaně, 2x polopenze a průvodce.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

www.facebook.com/hoskatour
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Česko / Rakousko

17.5. – 20.5.

NOVOHRADSKÉ HORY - 
FREIWALD 
K prameni Lužnice. Dva dny programu 
v Rakousku.
zájezd č. 070

Cena: 4 350,-/4 150.- Kč

Zájezd pěší turistiky do Novohradských hor, které 
díky bývalému rozsáhlému hraničnímu pásmu 
nejsou tak zdevastovány civilizací. Návštěvníci 
zde mohou obdivovat rozsáhlé smrkové a bukové 
lesy, slunečné louky a především klid. Jedinečnost 
Novohradských hor spočívá ve vzácně zachovalé 
přírodě ušetřené zásahů člověka díky své polo-
ze v bývalém pohraničním pásmu. V roce 2000 
byl vyhlášen Přírodní park Novohradské hory. 
V programu jsou dva jednodenní výjezdy do ma-
lebného pohoříčka Freiwald. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do již-
ních Čech. NOVOHRADSKÉ HORY * NS HOJNÁ 
VODA – túra naučnou stezkou nejstarší přírodní 
rezervací u nás, která je tvořena pozůstatky při-
rozených smíšených lesních porostů s převahou 
přestárlých jedlí. KRAVÍ HORA 953 m – výstup 
z Hojné Vody. Na vrcholu vojenská hláska pře-
stavěna na telekomunikační věž s rozhlednou. 
Po zdolání 130 schodů můžete z plošiny spatřit 

a přírodního dědictví UNESCO. Možnost prohlíd-
ky i podzemního muzea, sochy vytesané z ka-
menné soli, podzemní jezírko.
2. den: KRAKOW – druhé největší turistické cen-
trum v Polsku. Městské historické jádro je zapsá-
no 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 považová-
na za vrcholné renesanční dílo v rámci celého 
Polska. Je také nazývána perlou renesance na se-
ver od Alp.  V kryptě je pochován i polský prezi-
dent Kaczynski s manželkou. RYNEK GLÓWNY 
– největší středověké náměstí ve střední Evropě. 
Tržnice Sukiennice, radniční věž. OJCOWSKÝ 
NÁRODNÍ PARK – vycházka malebnou oblastí 
s vápencovými skalami různých tvarů. Nejslav-
nější skálou je Herkulův kyj. OJCÓW – zřícenina 
středověkého hradu. 
3. den: ŠLAKEM ORLÍCH HNÍZD – putování za-
jímavou krajinou mezi Krakovem a Čenstocho-
vou. Uvidíte spoustu přírodních i historických 
památek. OGRODZIENIEC – jeden z nejmaleb-
nějších a nejrozsáhlejších hradů na trase Orlích 
hnízd. MIRÓW – zřícenina hradu na skalním 
hřebeni. BOBOLICE – vycházka na nově opra-
vený královský hrad. OLSZTYN – poslední „orlí 
hnízdo“, vycházka na rozsáhlou zříceninu hradu. 
CZESTOCHOWA – možnost účasti na večerní mši 
na Jasné Góře. 
4. den: CZESTOCHOWA – jedno z nejvýznam-
nějších poutních míst v Evropě. JASNÁ GÓRA 
– klášter a gotický kostel, zázračný obraz Čer-
né Madony. Papežský sál s cyklem nástěnných 
textilií ze života Jana Pavla II. Na hradbách je 
křížová cesta, muzea zdarma. OTMUCHÓV 
a PACZKÓW – krátké zastávky v historických 
městech. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 
do 20.00 hodin. 
Ubytování: 2x hotel Wieliczka, 1x hotel 
Czestochowa. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hote-
lových restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 
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Černá Hora / Albánie

23.5. – 30.5., 27.9. – 4.10.                            

ZA KRÁSAMI BALKÁNSKÝCH 
PEREL
Poznejte Černou Horu a Albánii.
zájezd č. 080, 081

Cena: 7 950,-/7 600,- Kč

Program
1.den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční 
přesun do Černé Hory.
2.den: STARI BAR – návštěva města duchů. 
Odpoledne pobyt u moře.
3.den: NP LOVČEN – strmé vápencové svahy 
spadají do BOKY KOTORSKÉ a k černohorskému 
pobřeží. Výstup k symbolu černohorské nezávis-
losti – Njegošovu mauzoleu, odkud se naskýtá 
nádherný výhled. CETINJE – návštěva prvního 
hlavního města (Cetinjský klášter, Etnografické 
muzeum aj.), které leží na krasové náhorní ploši-
ně. SKADARSKÉ JEZERO – nejkrásnější balkán-

nejen okolní vrcholy, ale za pěkného počasí i Alpy. 
Pod vrcholem skalní útvary. DOBRÁ VODA – 
oblíbené letovisko. Dominantou obce je poutní 
kostel. Z terasy pěkný výhled. V kapli pramen s lé-
čivou vodou.
2. den: FREIWALD * NORDWALD – vycházka 
v romantickém přírodním parku se žulovými bal-
vany a rašeliništěm. Vyhlídková věž s kruhovým 
výhledem. KARLSTIFT – vycházka k prameni Luž-
nice. VIEHBERG 1112 m – nejvyšší vrchol Freiwal-
du (rakouská část Novohradských hor). WEITRA 
(Vitoraz) – upravené historické jádro města, rene-
sanční měšťanské domy, barokní sloup sv. Trojice.
3. den: FREIWALD * BLOCKHEIDE – vycházka 
přírodním parkem. Mohutné žulové bloky obklo-
pené břízami, borovicemi a vřesem. Nejbližší po-
dobné přírodní útvary jsou ve Skandinávii. Infor-
mační centrum s vyhlídkovou věží. MANDLSTEIN 
(Mandlový kámen) 874 m – vycházka na roman-
tický vyhlídkový skalnatý vrchol. MOORBAD HAR-
BACH – malebné lázeňské městečko. NEBEL-
STEIN (Mlhový kámen)1017 m – nejvyšší vrchol 
pohoří. Vycházka na vrcholové skalisko s křížem, 
odkud se otevírá kruhový rozhled na Třeboňskou 
pánev, Novohradské hory a rakouské Alpy. 
4. den: NOVÉ HRADY – empírový zámek s par-
kem, rozsáhlý klášter, hrobka Buquoyů. Hrad je 
národní kulturní památkou. TERČINO ÚDOLÍ 
– národní přírodní rezervace. Túra 5 km dlou-
hou naučnou stezkou romantickým údolím. 
CUKNSTEIN – jedna z nejlépe zachovalých tvrzí. 
V odpoledních hodinách odjezd, návrat ve večer-
ních hodinách do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 390,- 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.hoska-tour.cz
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Itálie
  

30.5. – 6.6.

ELBA S TOSKÁNSKEM
zájezd č. 090

Cena: 9 950,-/9 500,- Kč

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun. 
2. den: SAN GIMIGNANO – jedno z nejatraktiv-
nějších míst Toskánska, jeho hradby a historické 
rodové věže dokreslují malebný obraz středově-
kého města.  Město je zapsáno na Seznamu kul-
turních památek UNESCO. SIENA – město, jehož 
kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický 
komplex, náměstí Piazza del Campo ve tvaru půl-
měsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. I toto 
město je zapsáno na Seznamu památek UNESCO. 
3.den: VOLTERRA – město alabastru, které do-
sáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. Krás-
né městské brány, impozantní středověké paláce, 
gotická katedrála ze 13. stol., římské divadlo. Od-
poledne trajektem na Elbu do přístavního města 
Portoferraio. PORTOFERRAIO – hlavní město os-
trova, úzká spleť uliček v historickém jádru města, 
nad městem dvě pevnosti. V okolí města bílé pláže. 
VILLA DEI MULINI – Napoleonova rezidence, mu-
zeum. LACONA – dlouhé pláže, nádherné duny.
4. den: CAPOLIVERI – malebné vinařské městeč-
ko s úzkými uličkami. PORTO AZZURRO – rušné 

ské jezero, domov mnoha vzácných ryb i ptáků. 
4.den: BOKA KOTORSKÁ – jedno z nejkrásněj-
ších míst na pobřeží, záliv podobající se skan-
dinávským fjordům zařezávající se do strmých 
svahů pohoří Orjen a Lovčen. KOTOR – nejza-
chovalejší středověké město v Černé Hoře je za-
psáno do Seznamu světového kulturního dědic-
tví UNESCO. BUDVA – starobylé město se spletí 
úzkých a křivolakých uliček, průchodů a malých 
náměstí. BEČIČE – odpoledne koupání na pláži, 
která získala „modrou vlajku“ pro čistotu svého 
moře. SV. STEFAN – poloostrov, zastávka u perly 
Jaderského moře.
5.den: SHKODRA – výlet do „zapomenuté“ země 
Evropy Albánie.  
6.den: odjezd do vnitrozemí Černé Hory. MORA-
ČA – návštěva kláštera, jedné z nejdůležitějších 
středověkých památek země. NP BIOGRADSKÁ 
GORA – krátká túra kolem stejnojmenného jeze-
ra, kde okolní hluboký prales přispívá k tajuplnosti 
místa. Poté průjezd divokým vnitrozemím (vysoké 
hory, kaňony) do Durmitoru. TARA – vrcholem 
cesty je průjezd kaňonem řeky, který je nejhlub-
ším v Evropě. Strmé skály kaňonu se zde vypínají 
nad modrozelenou vodou řeky. 
7.den: pobyt v NP Durmitor. ŽABLJAK – horské 
středisko. NP DURMITOR – vysokohorské kraso-
vé vápencové pohoří, které patří k nejzajímavěj-
ším v Evropě. ČERNÉ JEZERO – procházka kolem 
malebného jezera, na jehož jižní straně se zdví-
hají vysoké vrcholy. Možnost prodloužení túry až 
na rozmezí vrstvy jehličnatých lesů a kosodřeviny 
na planinu Brojiště, ze které jsou již vrcholy masi-
vu Durmitoru jako „na dlani“. V podvečer odjezd, 
noční přesun.
8. den: návrat ve večerních hodinách.
Ubytování: hotel. 
Stravování: polopenze. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
5x polopenze a průvodce. Příplatek za jednolůž-
kový pokoj 2 050,-Kč.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů na 
Youtubovém kanále: 
www.youtube.com/ckhoskatour.
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kolem 38 - 40°C. Naleznete zde i bazény s nor-
mální vodou, kde se dá plavat. Léčí se zde hlavně 
pohybové obtíže, revmatismus, některé gyneko-
logické problémy. Ubytování je zajištěno 500 m 
od termálních lázmí.
Program
1.den: odjezd ve večerních hodinách, mož-
nost nástupu na jižní Moravě. Noční pře-
sun do lázeňského střediska Mezőkövesd. 
2. – 6.den: MEZŐKÖVESD – pobyt v termálních 
lázních. Celý areál je příjemně umístěn ve velkém 
parku, kde se nachází celkem 12 bazénů, z toho 
kryté jsou tři termální bazény a jeden velký pla-
vecký bazén, ostatní jsou venkovní. Hlavní domi-
nantou je velký kruhový bazén, doplněný můstky, 
skluzavkami, tobogany a ostatními zábavami. 
Největší atrakcí je ale bazén, který je umístěn 
uprostřed tohoto kruhového bazénu, v patře. Ten 
disponuje umělými vlnami. 
Termály jsou otevřeny od 9.30 do 18.00 hodin. 
Jednodenní vstupenka do části s léčivou vodou 
pro dospělého činí 1 900 HUF, seniora 1 800 HUF 
a studenty a děti 1 750 HUF. Vstupenka pro 5 
vstupů je levnější. Jednodenní příplatek za vstup 
do zážitkových bazénů se skluzavkami, rychlou 
vodou činí 1 200 HUF. Noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: mobilní domy, dvě dvoulůžkové lož-
nice včetně sociálního zařízení. 
Stravování: polopenze. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x polopenze a průvodce. 

rekreační středisko, romantický přístav. V okolí 
pěkné pláže. RIO MARINA – malé rekreační stře-
disko s pěkným přístavem. 
5. den: okruh západní částí ostrova, zastávky na fo-
togenických místech. MARCIANA – možnost výletu 
lanovkou (nákupní košík) na vrchol Monte Capan-
ne 1018 m, kruhový výhled. CHIESSI/POMONTE 
– oblázkové pláže s čistou vodou, trasa po roman-
tickém západním pobřeží, pěkné výhledy. MARINA 
DI CAMPO – prý nejhezčí město na Elbě.  
6. den: dopoledne odjezd z Elby. PISA – prohlídka 
slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá věž, Baptis-
terium, Dóm. Město je zapsáno na Seznamu kul-
turních památek UNESCO. Přejezd do Florencie.
7. den: FLORENCIE – perla Toskánska s monu-
mentálními stavbami florentské renesance – Dóm 
Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptis-
terium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes 
řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Miche-
langela. Město je zapsáno na Seznamu kulturních 
památek UNESCO. Ve večerních hodinách odjezd, 
noční přesun. 
8.den: návrat v dopoledních hodinách
Ubytování: v Toskánsku 2x hotel, na Elbě 
3x mobilní domy.
Stravování: na Elbě k dispozici kuchyňka, v kem-
pu je obchod se základními potravinami. V ces-
tovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší 
informace na webových stránkách nebo v poky-
nech zaslaných jednotlivým účastníkům. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekt, 5x ubytová-
ní a průvodce.

Maďarsko

5.6. – 11.6.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
MEZŐKÖVESD 
Pobytový zájezd.
zájezd č. 100

Cena: 5 150,-/4 900,- Kč

U obce Mezőkövesd z hloubky 875 m etrů tryská 
uhličitá, sirná a jódová voda  o teplotě 71°C. 
Teplota v termálních bazénech se pak pohybuje 
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Island

11.6. – 17.6.

PERLY JIŽNÍHO ISLANDU
Nový produkt naší cestovní kanceláře.
Ostrov ledu a ohně.
zájezd č. 120

Cena: 25 950,-/25 450,- Kč

Pozn ávací zájezd s pěší turistikou. Týden na Is-
landu vám umožní seznámit se s nejkrásnějšími 
místy tajuplného ostrova. Čekají na vás sopečné 
krátery, mohutné vodopády i tryskající gejzíry. 
Ledovcová laguna vyplavující kry do moře, kte-
ré je vyvrhne zpět na černou pláž. Vykoupat se 
budete moci v horkých vodách ve známé Modré 
laguně. Nabízí se možnost výletu lodí za velryba-
mi do vln Atlantického oceánu. Poznáte vstřícnost 
malého národa s velkým srdcem, ostrov ledu 
a ohně.
Program
1.den: odlet z Prahy ve večerních hodinách.
2.den: o půlnoci přílet do Keflavíku – mikrobu-
sem transfer s nočním přesunem do jihovýchodní 
části ostrova s největším evropským ledovcem 
Vatnajökull, uvidíme nádhernou ledovcovou la-
gunu JÖKULSARON, na které je možnost plout 
obojživelnými vozidly. 
3.den: pěší vycházka k ledovcovému jezeru 
FJALLSÁRLÓN, zastávka na nejjižnějším bodu 
Islandu u osady Vík. Procházka po tajuplné černé 

Polsko

8.6. – 10.6.

POLSKO – KRAKOV, OSVĚTIM  
Krakov pro pokročilé.
Budete skutečně fárat do podzemí.
zájezd č. 110

Cena: 3 950,-/3 800,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Pol-
ska. ABRZE – hornický skanzen důl Guido. Nej-
hlubší podzemní prohlídková trasa v Evropě. 
Dostanete se 320 m hluboko pod zem a během 
prohlídky se seznámite s technikami dolování 
černého uhlí, jízda závěsným hornickým vlakem. 
2. den: KRAKOV – druhé největší turistické cen-
trum v Polsku. Městské historické jádro je zapsá-
no na Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Možnost návštěvy Muzea Czartoryských 
či Národního muzea, kde je v současnosti umís-
těn slavný obraz Dáma s hranostajem. KAZIMIERZ 
– židovská čtvrť, centrum náboženské kultury. 
Nachází se zde pět synagog, jeden z nejstarších 
židovských hřbitovů a židovské muzeum. 
3. den: OSVĚTIM – BŘEZINKA (Auschwitz – 
Birkenau) – největší nacistický koncentrační a vy-
hlazovací tábor. Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel v Krakově.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 400,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 
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Slovensko

13.6. – 17.6.  

PODHÁJSKA S VÝLETY 
Mrtvé moře za humny.
Nejnavštěvovanější lázně na Slovensku.
zájezd č. 130

Cena: 4 150,-/3 950,- Kč

Pobytový zájezd s výlety je vhodný pro ty, kteří 
rádi pobyt v termálu skloubí s poznávací činností. 
Unikátní voda v Podhájske léčí celý organismus. 
K dispozici jsou léčivé bazény s vodou o teplotě 
až do 38ºC, rekreační bazény s hydromasážními 
tryskami s vodou o teplotě 28 - 36ºC, plavecký ba-
zén s vodou o teplotě 26ºC. Bazénový svět s devíti 
bazény je otevřen do 21.00 hodin. V programu 
jsou tři dopolední výlety. 

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v Brně. Předpokládaný příjezd ve 14.00 
hodin. PODHÁJSKA – možnost pobytu v termál-
ním koupališti do 19.00 hodin nebo v bazénovém 
centru do 21.00 hodin. 
2. den: TOPOĽČIANKY – půldenní výlet. Podíváte 
se do míst, kde odpočíval a pracoval T. G. Masaryk, 
možnost prohlídky muzea v areálu zámku, který 
je národní kulturní památkou. K zámku přiléhá 
národní hřebčín, krátká prohlídka. PODHÁJSKA – 
odpoledne pobyt v termálním koupališti.
3. den: NITRA – půldenní výlet. Prohlídka historic-

pláži REYNISFJARA s kamennými útesy a úchvat-
ným pohledem na Atlantik u nejjižnějšího mysu 
Islandu z útesů DYRHÓLAEY. Tajuplný vodo-
pád SELJALANDSFOSS, za jehož padající vod-
ní stěnou můžete procházet a vysoký vodopád 
SKÓGAFOSS u Skokanu (možnost prohlídky mu-
zea a skanzenu).
4.den: pěší výstup z HVERAGERĐI do hor s mož-
ností vykoupání v bystřině s teplou termální vo-
dou. KRÁTER KERIĐ – možnost sestoupit až 
do jeho nitra k zelenému jezeru.  
5.den: trasa „ZLATÉHO ISLANDSKÉHO TROJÚ-
HELNÍKU“ povede do geotermální oblasti gejzírů 
s úchvatnou podívanou na famózní gejzír STROK-
KUR a k vodopádům GULLFOSS, považovaným 
za nejkrásnější na ostrově. Procházka romantic-
kou krajinou v NP ÞINGVELLIR (UNESCO), kde 
byl v r. 930 založen první demokratický parlament 
světa – Alþing. 
6.den: prohlídka hlavního města REYKJAVÍK – 
radnice, parlament, koncertní sál Harpa, moderní 
kostel Hallgrímskirja, vodojem Perlan s otočnou 
restaurací s výhledem na město, vila Höfdi – mís-
to schůzky Gorbačova a Reagana. Při dobrém 
počasí fakultativně velrybí safari (příplatek 50 €). 
Odpoledne světoznámé termální lázně MODRÁ 
LAGUNA – vykoupání a relaxace patří na Islandu 
k nezapomenutelným zážitkům a návštěva ost-
rova by nebyla úplná (příplatek 60 €). Alternativ-
ně okružní jízda do nejzápadnější části Islandu 
(geotermální činnost, maják, zlom euroasijské- 
americké kontinentální desky, maják). Odlet 
z Islandu o půlnoci.
7.den: přílet do Prahy v ranních hodinách.
Ubytování: 2 x ubytování v apart-hotelu (dvou-
lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, 
vybavenou kuchyňkou), 2 x nocleh na trase, 
penziony – hostel.
Stravování: z vlastních zásob. Možnost objedná-
ní sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: letenka: Praha – Reykjavik 
(Keflavik) a zpět, přeprava mikrobusem po Islan-
du, 4x ubytování a průvodce. 
Smlouvy o zájezdu zaslat nejlépe do 15. února. 
Po tomto termínu již negarantujeme uvedenou 
cenu. 
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Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Víd-
ně. VÍDEŇ – prohlídka historického jádra města 
s průvodcem, dóm sv. Štěpána, radnice, opera, 
parlament, Hundertwasserovy domy, Burgthea-
ter, Korutanská třída, zámek Belvedér, hotel Sa-
cher. HOFBURG – císařské apartmány, klenotnice 
a muzea. Možnost prohlídky s průvodcem nebo 
individuální prohlídka. PRIMARK – možnost 
večerního nákupu v obchodním domě.
2.den: VÍDEŇ – dopoledne dokončení prohlídky 
města. SCHÖNBRUNN – letní sídlo císařské rodi-
ny. Možnost prohlídky zámku, případně kočárov-
ny a rozsáhlých zahrad. KAHLENBERG – známá 
vídeňská vyhlídka nad vinařskou čtvrtí Grinzing. 
V podvečerních hodinách odjezd, návrat ve ve-
černích hodinách do 22.00 hodin.
Ubytování: penzion na okraji Vídně.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeře 
za 320,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 
1x snídaně, pojištění a průvodce.

Rumunsko

29.6. – 8.7.

RUMUNSKO – VELKÝ OKRUH
zájezd č. 150

Cena: 12 450,-/11 950,- Kč

Poznávací zájezd s pěší turistikou. Kulturní dě-
dictví Rumunska (malované kláštery v Moldávii, 
historická jádra Sibiu a Sighishoary, hrady, krá-
lovský zámek Peles aj.), ale i nádherné přírodní 
zajímavosti Rumunska (pohoří Ceahlau, Bikaz-
ská soutěska, pohoří Bucegi a Fagaraš s vysokými 
masivy) lákaly návštěvníky již v minulosti. Dnes se 
cestování do Rumunska stává příjemnější, proto-
že i zde se významně a rychle rozvíjí sféra obcho-
du a služeb.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční 
přesun do Rumunska 
2. den: návštěva proslulého „Veselého“ hřbitova 
(UNESCO) v SAPINTÉ, procházka klášterním kom-

kého centra města. Nejcennější památkou je areál 
hradu, který se tyčí na vápencovém vršku přímo 
nad městem. Dominantou vršku je katedrála. 
Před hradem je barokní morový sloup a bronzo-
vé sousoší sv. Cyrila a Metoděje. PODHÁJSKA – 
odpoledne pobyt v termálním koupališti.
4. den: BANSKÁ ŠTIAVNICA – půldenní výlet. 
Historické jádro města je zapsáno na Seznamu 
kulturního dědictví UNESCO. Město je známo 
díky velice bohaté hornické minulosti. Tu doku-
mentuje Hornické muzeum v přírodě, kde je mož-
ný vstup do podzemí. PODHÁJSKA – odpoledne 
pobyt v termálním koupališti.
5. den: PODHÁJSKA – dopoledne pobyt v ter-
málním koupališti. Odjezd ve 12.30 hodin, návrat 
do 20.30 hodin.
Ubytování: penzion.  
Stravování: k dispozici kuchyňky. Možnosti stra-
vování v areálu termálního koupaliště. Rovněž 
možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování 
a průvodce.  

Rakousko

23.6. – 24.6.  

VÍDEŇ V POHODĚ
zájezd č. 140

Cena: 2 450,-/2 350,- Kč

Poznávací zájezd do kouzelného centra Vídně, 
které se pyšní mnoha historickými, kulturními 
a církevními památkami a svéráznou atmosfé-
rou. Však také bylo zapsáno na Seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce 
města vám určitě zbude čas na kávu a odpočinek.
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Litva / Lotyšsko / Estonsko

30.6. – 8.7.  

JANTAROVÁ CESTA
Pobaltím za historií a přírodními krásami.
Možnost výjezdu do Helsinek.
zájezd č. 160

Cena: 10 250,- /9 750,- Kč

Poznávací zájezd do tří pobaltských států, které 
v minulých letech silně zapracovaly na podpoře 
cestovního ruchu. Navštívíte nejzajímavější mís-
ta v hlavních městech. Neméně zajímavé budou 
zastávky ve vesnicích a městečkách s typickou 
architekturou a ochotnými domorodci. Fakulta-
tivně lodní výlet do Helsinek. 
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční 
přesun přes Polsko do Litvy. 
2. den: RUMŠIŠKES – skanzen pobaltské vesnice. 
KAUNAS * kulturní bašta s krásnou architektu-
rou. MUZEUM ČERTŮ – neobvyklá sbírka figurek 
a sošek zobrazujících ďábly a čerty. MUZEUM M. 
K. ČIURLIONISE – sbírka romantických obrazů 
největšího litevského umělce. Z dalších zajíma-
vostí – 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 

plexem sestávajícím z lidových staveb ve vesnici 
BARSANA. 
3. den: návštěva malovaných klášterů VORONET 
(UNESCO), který je též nazýván Sixtinskou kap-
lí východu, a poklidnějšího, dřevěnou hradbou 
chráněného kláštera HUMOR (UNESCO), pro-
hlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů 
Moldavie, klášter NEAMT, život místních popů. 
4. den: celodenní turistika v pohoří 
CEAHLAU. Výstup k turistické chatě FINTI-
NALE. Odtud buď možnost pokračovat ve vý-
stupu na nejvyšší vrchol TOACU 1904 m, 
nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA. 
5. den: přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká 
silnička je sevřena až 300 m vysokými srázy), pěší 
výlet mezi skalními stěnami, jezero LACU ROSU. 
6. den: BIERTAN – impozantní opevněný go-
tický kostel zařazený do kulturního dědictví 
UNESCO. Středověké město SIGHISOARA pře-
zdívané „sedmihradský Norimberk“ s rodným 
domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému 
starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Tran-
sylvánie. Dojezd do oblasti u městečka Sinaia. 
7. den: horské městečko BUSTENI ležící v blíz-
kosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou 
na BABELE do výšky 2200 m, nádherné skalní 
útvary včetně známé Babelské sfingy, několik vari-
ant túr dle náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni. 
8. den: horské městečko SINAIA. Procházka 
k SINAISKÉMU KLÁŠTERU. Dále královský zámek 
PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, 
krátký přejezd k domnělému tajemnému Dráku-
lovu hradu BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, 
prohlídka historického jádra s Černým kostelem. 
9. den: přejezd do pohoří FAGARAŠ – nejvyšší-
ho horského hřebene Karpat, procházka kolem 
největšího fagarašského jezera LACUL BALEA. 
Historické město SIBIU s romantickým malebným 
městským jádrem, které je nyní rychle renovová-
no. Ve večerních hodinách odjezd.
10. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotely. 
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování, 
7x polopenze a průvodce. 
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Ukrajina

1.7. – 8.7.

AŽ NA KONEC ČSR 
Poslední ráj romantiků.
Bez nočního přejezdu.
zájezd č. 170

Cena: 8 950,-/8 550,- Kč

Poznávací zájezd s lehkou turistikou do nejvý-
chodnějších koutů bývalého Československa. 
Najdete zde ráj pro turisty – panenskou přírodu 
s čistými potoky, solná jezírka a vysokohorské 
poloniny a milé domorodce. Pojďte poznávat 
dnešní tvář Podkarpatské Rusi. Vydejte se s námi 
do horských sedel za pomoci horských vozů. 
Pak už snadno dosáhnete vrcholů. Čekají vás 
i návštěvy dřevěných horských obcí, podhorských 
měst a pravoslavných kostelíků i rázovité hospůdky.   

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v Olomouci. Přesun na východní Sloven-
sko. SPIŠSKÝ HRAD – zastávka s možností pro-
hlídky rozlehlého hradu.
2. den: SOLOTVINA – oblast se solnými doly.
Možnost vykoupání ve slaném jezeře nebo baze-
nech, kde se zaručeně neutopíte. Jezero se také 
nazývá Mrtvým mořem. CHUST – zřícenina stře-
dověkého hradu. RACHOV – nejvýše položené 
město na Ukrajině, nejvýznamnější středisko ces-
tovního ruchu. 

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 – středově-
ké jádro města je zapsáno na Seznam kulturní-
ho 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, Us-
penský chrám, Sibeliův monument, skalní kostel, 
vyhlídková věž olympijského stadionu, moder-
ní 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. 
8. den: TRAKAI – sídlo litevských knížat. Přesun 
do Polska. VARŠAVA – večerní prohlídka historic-
kých památek v centru města. Nocleh.
9. den: celodenní přesun, 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.

cestovatelské promítání
setkání příznivců CK - 3.2.2018
promitani.pesituristika.cz
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Slovensko

3.7. – 9.7.  

KOUZELNÝ SLOVENSKÝ KRAS
Slovenské jeskyně – světové unikáty.
zájezd č. 180

Cena: 5 950,-/5 700,- Kč

Nenáročná turistika s prohlídkou přírodních 
a historických pamětihodností. Málokterá země 
na světě má tak pestrou paletu rozmanitých kra-
sových útvarů. Slovenský kras je svojí rozlohou 
největším a na typické jevy nejbohatším kraso-
vým územím ve střední Evropě. Setkáte se s pest-
rostí a různorodostí krajiny formované do náhor-
ních plošin oddělených kaňony jednotlivých řek, 
soutěskami a zpřístupněným podzemním světem 
jeskyní. 
Program
1.den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu v Olomouci. Noční přesun na východní 
Slovensko. 
2.den: PLEŠIVECKÁ PLANINA – túra podle zdat-
nosti jednotlivých účastníků. Planina je bohatá 
na povrchové a podzemní krasové jevy, vyskytují 
se zde skalní útvary. Okraje krasové plošiny jsou 
strmé s výškovým rozdílem 400 m. GOMBASEC-
KÁ JESKYNĚ – krápníková výzdoba, vyniká uni-
kátními tenkými sintrovými brčky, která dosahují 
délky až tří metrů.

3. den: ČERNÁ HORA – výlet do hor terénními 
nákladními auty (gruzaviky). Možnost horské tu-
ristiky s přihlédnutím na zdatnost jednotlivých 
účastníků. Černá Hora je nejvyšším ukrajinským 
pohořím. SVIDOVEC – BLIŽNICA – vrcholek nad 
nejvýše položeným zimním lyžařským střediskem 
Dragobrat, nádherné výhledy, celkové převýšení 
500 m, 4 hodiny.
4. den: HOVERLA 2061 m – fakultativní výlet 
do hor terénními auty (gruzaviky). Lehký výstup 
na nejvyšší horu Ukrajiny, která je součástí Karpat-
ského národního parku, 400 m převýšení, 4 hodi-
ny. Kruhový výhled. 
5. den: JASIŇA – poslední rychlíková stanice 
v prvorepublikovém Československu a nejvý-
chodnější obec, dřevěný kostelík. Za návštěvu 
stojí Huculské muzeum nebo stylová koliba s pří-
jemnou obsluhou. TRUFANEC – pěkný vodopád.
6. den: SINĚVIRSKÉ JEZERO – největší jezero 
na Podkarpatské Rusi opředeno zajímavou pověs-
tí, kouzelný národní park, lehká túra. KOLOČAVA 
– rodná obec Nikoly Šuhaje loupežníka, malé mu-
zeum Ivana Olbrachta, hroby Nikoly Šuhaje a čes-
kých četníků, skanzen s vlakem úzkokolejky.
7. den: MUKAČEVO – prohlídka historického já-
dra města. PALANOK – malebný hrad s muzeem. 
Na místním tržišti koupíte téměř vše. UŽHOROD 
– prohlídka hradu (muzeum karpatské přírody) 
a zajímavého skanzenu. Ve večerních hodinách 
přesun na Slovensko.
8. den: celodenní přesun přes Slovensko, návrat 
v podvečerních hodinách. 
Ubytování: 2x hotel na východním Slovensku, 
dvoulůžkové pokoje, 4x turistická základna Tysa 
v Rachově, dvou až třílůžkové pokoje, 1x hotel 
v Mukačevu, dvoulůžkové pokoje.
Stravování: 4x polopenze v Rachově, 1x snídaně 
v Mukačevu, 1x snídaně na východním Slovensku. 
V turistické základně na Ukrajině místní kuchyně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování, 
4x polopenze, 2x snídaně a průvodce. 

www.facebook.com/hoskatour
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Německo

3.7. – 9.7.

OBERSTDORF NA DLANI
Putování Allgäuskými Alpami.
Lanovkami do horských výšin.
zájezd č. 190 

Cena: 7 250,-/6 900,- Kč

Odpočinková turistika v kouzelných vápencových 
Alpách na německo-rakouském pomezí. Ve spor-
tovním středisku Oberstdorf končí sedm krásných 
horských údolí. Oberstdorf se řadí mezi nejslu-
nečnější oblasti Bavorska a vstoupil ve známost 
hlavně díky svému turnaji čtyř můstků a konání 
mistrovství světa v lyžování. Čekají vás horské 
štíty, kouzelné horské hřebeny a krásné alpské 
louky. Do horských výšin vás vyvezou lanovky. 
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, mož-
nost nástupu v západních Čechách. Noční přesun 
do Německa. 
2. - 6. den: program podle následujícího rozpisu. 
Poslední den v podvečerních hodinách odjezd, 
noční přesun.
a) FAISTENOY 904 m – kabinkovou lanovkou 
na Fellhorn 1967 m. Několik variant túr s přihléd-
nutím na zdatnost jednotlivých účastníků. Pro 
cestu dolů je možné využít sedačkovou lanovku 
Söllereckbahn. 
b) OBERSTDORF 813 m – kabinkovou lanovkou 

3.den: ZADIELSKÁ DOLINA – túra přírodní re-
zervací s přihlédnutím na zdatnost jednotlivých 
účastníků. Dolina je místy pouze 10 m široká. 
Kolmé vápencové stěny dosahují výšky až 300 m. 
Bohatá květena. TURNIANSKÝ HRAD – vycházka 
na zříceniny romantického hradu, pěkný výhled. 
JASOVSKÁ JESKYNĚ – patří mezi nejstarší veřej-
nosti přístupné jeskyně, pěkná krápníková výzdoba. 
4.den: SILICKÁ PLANINA – túra s ohledem 
na zdatnost. Nejrozsáhlejší a na krasové jevy nej-
bohatší planina. Krásné přírodní scenérie. Strmé 
okraje jsou vysoké 400 m. Zastávka u Silické ľad-
nice. DOMICA – bohatá krápníková výzdoba, je-
zírka, atraktivita jeskyně se znásobuje možností 
plavby po podzemní říčce. Tento přírodní skvost 
je propojen s jeskyní Baradla, ležící již v Maďar-
sku. Jeskyně je zapsána na Seznamu přírodního 
bohatství UNESCO. 
5.den: OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JESKYNĚ 
– svérázná aragonitová výzdoba. Její podzem-
ní dómy netvoří stalagmitové krápníkové formy, 
ale krystaly aragonitu.  Jeskyně je zapsána na Se-
znamu přírodního bohatství UNESCO. KRÁSNA 
HORKA – zdaleka viditelný hrad je národní kul-
turní památkou. Jeden z nejzachovalejších a nej-
starších hradů na Slovensku. 
6. den: BETLIAR – kaštiel je národní kulturní pa-
mátkou s bohatými expozicemi a rozlehlým par-
kem. ŠTÍTNIK – gotický kostel je národní kulturní 
památkou. Vycházka na Gerlašské skály, pěkný vý-
hled na Gemer. V podvečerních hodinách odjezd, 
noční přesun.
7.den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 630,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x 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.hoska-tour.cz
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Rakousko

5.7. – 9.7.

KITZBÜLSKÉ ALPY 
LANOVKAMI
Nejkrásnější výhledy na 70 třítisícovek.
Šetřete svoje klouby, jezděte lanovkou.
zájezd č. 200

Cena: 7 550,-/7 200,- Kč
Sleva pro děti do 15 let 1 200,- Kč.

Poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou. Putová-
ní 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 úchvatný-
mi výhledy nejen na Kitzbülské Alpy, ale i na blíz-
ké pohoří Kaiser Gebirge, Vysoké Taury a Ziller-
talské Alpy. Objevte nová místa s nádhernými 
výhledy a kouzelná zákoutí k odpočinku a načer-
pání 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 Rakous-
ka. WAIDRING 778 m – kabinovou lanovkou 
na WAIDRING STEINPLATTE 1700 m. Zážitkový 
svět (Triassic Park) včetně muzea věnovaný dáv-

s přestupem na Nebelhorn 2224 m. Možnost ně-
kolika túr s různou variantou obtížnosti. Pro cestu 
dolů lze využít kabinkovou lanovku. 
c) SCHWARZWASSERTAL 1273 m – sedačkovou 
lanovkou na Ifenhütte 1586 m. Túra na vrchol Ho-
her Ifen 2230 m. Dolů opět několik pěších variant. 
Lze opět využít sedačkovou lanovku. 
d) MITTELBERG 1215 m – lanovkou Walmen-
dinger Hornbahn k horní stanici do výše 1940 m. 
Krátký výstup na Walmendinger Horn 1990 m. 
Hřebenová túra přes Ochsenhofer Scharte 1850 m 
na Grünhorn 2039 m. Cesta po krásném travnatém 
hřebeni s rozhledy. Sestup do osady Baad 1244 m. 
Možnost lehkých túr. Opět lze použít lanovku.
e) RIEZLERN 1086 m – kabinkovou lanovkou 
Kanzelwandbahn na hřeben ve výšce 1949 m. 
Krátký výstup na vrchol Kanzelwand 2058 m. Túra 
podle zdatnosti v oblasti masivu Schafalpenköpfe. 
Do údolí lze opět sjet lanovkou.  
7. den: návrat v ranních hodinách.
ALLGÄUSKÉ ALPY – vápencové pohoří ležící 
na území Německa  a Rakouska. Tvoří na vápen-
cové hory poněkud nezvykle souvislý hřeben, 
z něhož vystupují jednotlivé štíty. Mnohé z nich 
jsou přístupné po zajištěných cestách. Nejvyšším 
vrcholem je Grosser Krotenkopf  2657 m ležící 
na rakouském území. OBERSTDORF – hlavní stře-
disko Allgäuských Alp. Pozoruhodné rozsáhlé ná-
rodopisné muzeum včetně salaše s celým vybave-
ním nebo výrobna hořcové pálenky. KLEINWAL-
SERTAL – turisticky nejnavštěvovanější dolina. 
BREITACHKLAMM – romantická soutěska, kterou 
protéká divoká bystřina. HEINI-KLOPFER – sko-
kanský můstek, na kterém se pořádalo mistrovství 
světa. Roku 2004 byl stanoven nový skokanský 
rekord na 223 metrů. FELLHORN – vyhlídkový 
dobře značený hřeben. NEBELHORN – významný 
vrchol ležící přímo nad Oberstdorfem, panora-
matický výhled. Prý lze spatřit na 400 vrcholů. 
Ubytování: penzion v oblasti Oberstdorfu. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 1 120,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně, pojištění a průvodce. V ceně není týden-
ní jízdenka na používání lanovek v oblasti Oberst-
dorfu ve výši 70 €. 
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nohy. ST. JAKOB IN HAUS – sedačkovou lanov-
kou BERGBAHN PILLERSEE na vrchol BUCHEN-
STEINWAND 1456 m. Od roku 2014 je na vrcholu 
architektonicky zajímavá rozhledna – Jakubský kříž 
(Jakobskreuz) s výhledem ze všech čtyř ramen kří-
že. Originální a jedinečná stavba, která stojí za vi-
dění. Zpět do údolí Pillersee stejnou lanovkou.
4. den: KITZBÜHEL 800 m – kabinkovou lanov-
kou HORNGIPFELBAHN na vrchol KITZBÜHE-
LER HORN 1996 m. Několik lehkých túr po vr-
cholu nabízejícím krásné panoramatické výhle-
dy. Při cestě vyřezávaná alpská fauna (svišť, orel, 
kamzík, ...). Při sestupu na Alpenhaus 1670 m stojí 
za prohlídku botanická zahrada – Alpenblumen-
garten, považovaná za „nejkrásnější zahrádku 
Evropy“ s kolekcí asi 120 druhů alpských rostlin. 
KITZBÜHELER HORN – s typickou 102 m vyso-
kou stavbou vysílače patří k nejvýznamnějším 
vyhlídkovým vrcholům pohoří Kitzbüheler Alpen. 
Výhled na sjezdovku Hahnenkamm a skalnaté 
pohoří Wilder Kaiser. ELLMAU 820 m – kabino-
vou lanovkou na vrchol HARTKAISER 1555 m. 
Na vrcholu vás čeká zážitkový svět žabáka „Ellmi-
ho“ s botanickou a zoologickou zahradou. Lehká 
procházka vede přes muzeum kamene v přírodě, 
dřevěný hrad s rozhlednou a okolo různých dře-
věných 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 varha-
ny 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 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,  
3x snídaně, slevová karta „Sommer Card  
Kitzbüheler Alpen“ a průvodce.  

nověku – dinosaurům, fosiliím a mořskému svě-
tu. Vyhlídková plošina vybudovaná na úbočí skal. 
Atraktivní výhled nejen na jezero Pillersee a ma-
siv 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 mezista-
nici Hexenwasser jsou atrakce věnované kouzlu 
vody a vodním hrám. Na vrcholu Hohe Salve se 
nachází nejvýše položený kostel v Rakousku, kte-
rý je zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Návrat lanovkou 
SALVENBAHN dolů do Hopfgartenu im Brixental 
622 m. HOHE SALVE – vyhlídkový vrchol ve stře-
du Kitzbülských Alp. Výhledy na skalnaté pohoří 
Wilder Kaiser. WILDER KAISER – atraktivní poho-
ří 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 velkole-
pý výhled. Výlet, který stojí za to. Zážitkový svět Al-
pinolino 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 sta-
nici lanovky HAHNENKAMMBAHN a lanovkou 
dolů do Kitzbühelu. HAHNENKAMM – název vr-
cholu, ale také jednoho z nejnáročnějších sjezdů 
alpského lyžování. Postavíte se na místo startu 
sjezdu a uvidíte nejstrmější místo sjezdu se sklo-
nem 85 %. KITZBÜHEL – nejstarší tyrolské spor-
tovní 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 maleb-
nými horskými loukami a rázovitými vesnicemi. 
BRIXEN IM THALE – kabinovou lanovkou GON-
DELBAHN HOCHBRIXEN k horskému jezeru FIL-
ZALMSEE 1300 m. U jezera zážitkový svět věno-
vaný obru. Můžete zkusit Kneippovu vodoléčbu, 
procházku a obklady rašelinou a stezku pro bosé 

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů na 
Youtubovém kanále: 
www.youtube.com/ckhoskatour.
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ně. WAWOZ KRAKOW – jedinečné přírodní scené-
rie fantastického kaňonu. CIEMNIAK – vyhlídkový 
vrchol na pohraničním hřebeni.
3. den: GIEWONT * Kuznice – lanovkou na Kasp-
rowy 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, KUZNI-
CE – 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: vy-
cházka 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 vr-
chol na pohraničním hřebeni, překrásný výhled. 
ORLA PERĆ (Stezka orlů) - okřídlená pověstmi je 
nejpopulárnější polská hřebenovka. Tato jištěná 
cesta patří mezi nejkrásnější v Karpatech. GUBA-
LOVKA – vycházka po vyhlídkovém hřebínku, pa-
noramatické výhledy na Tatry. 
5. den: MORSKIE OKO * túra Dol. Rybiego Poto-
ka – 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 nej-
krásnějších tatranských dolin. MORSKIE OKO – 
největší pleso v Tatrách, turistická chata. DOLINA 
PIECIU STAWOW POLSKICH – otevřená půlkruho-
vá dolina s pěti plesy. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion. 
Stravování: snídaně. Možnost individuálních 
večeří v restauracích v centru Zakopaného.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 

Polsko

11.7. – 16.7.

POLSKÉ TATRY
Nejen pro vysokohorské turisty.
zájezd č. 210

Cena: 5 150,-/4 900,- 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 Giewon-
tu a Červené vrchy, ledovcové kary a spou-
sta jezer – v Polsku zvaných „stawy“. Zdatní 
účastníci budou mít možnost absolvovat Stezku 
orlů. Odpočinkové túry budou vedeny v oblasti 
Gubalówky. Ubytování bude zajištěno v Zako-
paném, s možností časného odchodu na jednot-
livé túry. Vždy možnost krácených túr.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu v Olomouci. Noční přesun do polských 
Tater přes Český Těšín. 
2. den: DOLINA KOSCIELINSKA * túra Kiry – do-
lina Koscielinska – Ciemniak (Temniak) – Dolina 
Tomanowa – chata Ornak – Wawoz Krakow – Do-
lina Koscielinska, 8 hodin. Lehká túra: dolinou, 
prohlídka jeskyní, občerstvení v chatě Ornak. 
DOLINA KOSCIELINSKA – velmi navštěvovaná ro-
mantická dolina, vápencové útvary, ledová jesky-

www.youtube.com/
ckhoskatour
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Rakousko

13.7. – 19.7.

VÝCHODNÍ TYROLSKO 
Zájezd se slevovou kartou.
zájezd č. 220

Cena: 9 350,-/8 900,- Kč 
Sleva pro děti do 15 let ve výši 1 200,- Kč.

Zájezd s lehkou turistikou, tentokrát do Východní-
ho Tyrolska. Vycházky či túry budou přizpůsobeny 
vašim schopnostem. O Východním Tyrolsku se 
říká, že to je nejslunnější oblast Rakouska. Zasně-
žené vrcholky hor, překrásná údolí a romantická 
horská jezera. Každý den budete mít možnost 
v rámci slevové karty Osttirol‘s Glockner-Do-
lomiten Card vyjet některou z lanovek do vy-
sokohorského světa plného krásných vyhlídek.
Program: 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun. 
2. den: MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN 
– lanovkou z Matrei in Osttirol, celodenní túra 
po panoramatické cestě na hřeben Kalser Höhe 
2434 m, pro zdatné možnost výstupu na vrcho-
lek Blauspitze 2575 m. Panoramatické výhledy 
na masiv Grossglockneru 3798 m.
3. den: MÖLLTALER GLETSCHER – ERLEBNIS 
3 000 m – ledovcový expres a kabinková lanovka 
vás vyvezou až do výšky 2800 m. Další sedačkovou 
lanovkou, kterou si již musíte zaplatit (cca 14 €), se 
dostanete až do výšky 3000 m. Zde již bude chlad-

něji, šlápnete si na ledovec; návrat lanovkou, pro 
zdatnější účastníky možnost pěšího sestupu z vr-
cholu Schareck k horní stanici kabinkové lanovky 
(1,5 hodiny). ANKOGEL HOCHBERGSBAHNEN – 
kabinková lanovka vás vyveze do výšky 2 636 m. 
Zde pouze krátká vycházka. Otevře se před vámi 
horský svět třítisícovek Ankogelu.
4. den: HOCHPUSTERTALER BERGBAHNEN – 
kabinkovou lanovkou ze Sillianu do výšky 2090 m. 
Polodenní túra okolo jezer Dreiseen na Thurnta-
ler Gipfel 2407 m s panoramatickým výhledem 
na italské Sextenské Dolomity. SEXTENER DOLO-
MITEN BAHNEN – z obce Vierschach kabinkovou 
lanovkou již na italském území do výšky 2060 m. 
Túra na pohraniční vrchol Helm 2433 m. 
5. den: LIENZER BERGBAHNEN – kabinkovou la-
novkou z Lienzu 673 m na vrcholek Steinermandl 
2213 m, polodenní túra k jezerům Neualplseen. 
Panoramatické výhledy na Liezenské Dolomity. 
KALSER BERGBAHNEN – kabinkovou lanovkou 
do výšky 2405 m, odpolední túra na hřeben s vý-
hledem na Vysoké Taury. 
6. den: ST. JAKOB BERGBAHNEN – sedačkovou 
lanovkou do výšky 2400 m, možnost celodenního 
výstupu romantickou krajinou na vyhlídku na je-
zero Degenhornsee, zdatní účastníci výstup až 
na vrchol Degenhorn 2946 m. Noční přesun. 
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 1 280,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta 
Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card, 4x ubytová-
ní, 4x snídaně a průvodce.
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skalními útvary. RABŠTEJN NAD STŘELOU – nej-
menší město ve střední Evropě leží mimo hlavní 
komunikace na hranici Plzeňského, Karlovarské-
ho, Středočeského a Ústeckého kraje. Dominan-
tou městečka je barokní zámek. Zajímavá je i zří-
cenina gotického hradu, klášter a soubor lidových 
staveb s kamenným mostem. Možnost absolvo-
vání sedmikilometrové naučné stezky Rabštejn 
v přírodním parku Horní Střela. PLASY – cisterci-
ácký klášter je národní kulturní památkou. Obno-
vován v barokním stylu, byl postaven podle plánů 
J. B. Santiniho Aichla a K. I. Dientzenhofera. Mož-
nost prohlídky zajímavého interiéru. MARIÁN-
SKÁ TÝNICE – cisterciácký klášter a poutní kostel. 
Plány vypracoval architekt J. B. Santini Aichl. Mož-
nost prohlídky muzea s bohatými expozicemi.
3. den: KOŽLANY – rodiště prezidenta Edvarda 
Beneše. Obec je známá výrobou keramiky. KRA-
KOVEC – hrad představuje vrchol hradní architek-
tury. Před odjezdem do Kostnice zde působil mistr 
Jan Hus. RAKOVNÍK – královské město, krátká za-
stávka v historickém centru města, Pražská brána, 
zvonice, radnice, chrám sv. Bartoloměje. LUŽNÁ 
U RAKOVNÍKA – možnost prohlídky železničního 
muzea. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 
do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 260,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

Česko

13.7. – 15.7.

MANĚTÍN – POVODÍ STŘELY
zájezd č. 230

Cena: 3 250,-/3 100,- Kč

Poznávací zájezd s pěší turistikou. Seznámíte se 
s památkami architekta Jana Blažeje Santiniho 
Aichla a doprovázet vás bude romantická říčka 
Střela. V programu jsou prohlídky upravených 
měst a městeček. Vycházky a nenáročné túry vás 
zavedou malebnou krajinou na pěkné vyhlídky 
i do svérázného skalního městečka. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do zá-
padních Čech. CHYŠE – možnost prohlídky interi-
éru zámku zahrnující reprezentační i obytné části 
včetně pokoje Karla Čapka. Vycházka rozsáhlým 
zámeckým parkem. Součástí zámeckého areálu 
je panský pivovar. Možnost ochutnávky místní-
ho piva. VLADAŘ – vycházka na výrazný kopec 
ležící nedaleko Žlutic s částečným výhledem. 
MANĚTÍN – barokní perla západních Čech. Mož-
nost prohlídky zámku, který do barokního slohu 
přebudoval Jan Blažej Santini Aichl. Bohatá so-
chařská výzdoba města, sousoší Nejsvětější Tro-
jice na náměstí. NEČTINY – novogotický zámek 
s cimbuřím, vycházka zámeckým parkem. 
2. den: ŽIHLE – pětikilometrová vycházka neda-
lekým skalním městečkem Viklan se zajímavými 
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NAU 528 m – klimatické lázně, historická železnice. 
3. den: MEDVĚDÍ SOUTĚSKA – českými turisty 
často navštěvovaný snad nejkrásnější kout Štýr-
ska. Výstup po mnoha žebřících a lávkách krásnou 
soutěskou. Čekají vás nezapomenutelné pohledy 
na skalní útvary. Možnost občerstvení v turistické 
chatě. Zdatnější účastníci mají možnost si trasu 
prodloužit na vrchol Hochlantsch 1720 m s kru-
hovým výhledem. 
4. den: STEINWANDKLAMM – jedna z nejdivo-
čejších a zároveň nejhezčích soutěsek. Vhodné 
jsou baterky, protože se prochází tunely. V části 
soutěsky si lze vybrat mezi turistickým chodníkem 
a stezkou vybavenou vzdušnými žebříky a lávka-
mi. Po výstupu budete pokračovat podle krásného 
jezera k vyhlídce Haustein (výhledy na Schnee-
berg) a dolů podle romantických vodopádů.   
5. den: SCHNEEBERG (Sněžná hora) 2076 m – 
pěkný vápencový masiv a nejvyšší vrchol Dolních 
Rakous. Výstup lze usnadnit historickým vláčkem.  
Túry s přihlédnutím na zdatnost jednotlivých 
účastníků. PUCHBERG – půvabné klimatické láz-
ně, zřícenina hradu. Ve večerních hodinách od-
jezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel Alpenhof v oblasti Semmeringu.
Stravování: polopenze formou bufetového stolu.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x polopenze a průvodce. 

Rakousko

18.7. – 23.7.

HORY A SOUTĚSKY 
NA DOHLED OD VÍDNĚ
Ráj pěších turistů.
Unikátní železniční trať Semmering.
zájezd č. 240

Cena: 8 350,-/7 950,- Kč

Turistika v atraktivní oblasti v Dolních Rakousích 
a Štýrsku. Čeká vás i romantická Medvědí soutěs-
ka. Rax je pohoří tvořící vysoko vyzdviženou ná-
horní plošinou se strmě spadajícími okraji. Silně 
erodovaná plošina ve výškách 1500 až 2007 m 
je pokryta obrovskými krasovými závrty. Pohoří 
Schneeberg je často vidět z jižní Moravy. Účastní-
kům je k dispozici hotelový bazén.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ra-
kouska. SEMMERING – odpolední túra přes vy-
hlídková místa s cílem na nádraží v Semmerin-
gu. Z vyhlídek uvidíte viadukty železniční tratě, 
vápencové skály a hluboká údolí.
2. den: RAXALPE – romantické vápencové poho-
ří. Otevřené terény nabízejí neskutečné výhledy 
a chaty s možností občerstvení. Na slunné vyhlíd-
kové terasy se dostanete za 10 minut kabinovou 
lanovkou RAXESEILBAHN, která překonává výš-
kový rozdíl 1017 m.  Túry bez velkého převýšení 
podle zdatnosti jednotlivých účastníků. REICHE-
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přírodního dědictví UNESCO. 
5. den: JULSKÉ ALPY * okruh přes dvě horská 
sedla. VRŠIČ 1611 m – nejvýše položený slovinský 
průsmyk. Vycházka. SOČA – vycházka k prameni. 
TRENTA – turistické středisko v údolí Soče. PRE-
DEL 1156 m – sedlo a hraniční přechod do Itálie. 
PREDELSKÉ JEZERO – zastávka, možnost vy-
koupání, nejhezčí partie italských Julských Alp.
6. den: JULSKÉ ALPY * VOGEL 1922 m – lanovkou 
ke SKI hotelu do výšky 1540 m, lehká túra na Vo-
gel. Krásné výhledy na Julské Alpy i s jejich domi-
nantou Triglavem. SAVICA – vycházka k 60 m vy-
sokému vodopádu. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné 
ledovcové jezero, vycházka podle jezera, možnost 
vykoupání. Noční přesun přes Rakousko.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion v Bledu. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně, pojištění a průvodce. 

Slovinsko

17.7. – 23.7. 

JULSKÉ ALPY – 
SLOVINSKÝ KRAS 
zájezd č. 250

Cena: 7 950,-/7 650,- Kč

Nenáročná turistika v Julských Alpách. Malé 
Slovinsko stojí jednou nohou v západní Evropě 
a druhou ve východní. Mnohá z jeho měst nesou 
stopy habsburské říše a Benátské republiky. 
V horách máte pocit, že jste v Rakousku. Ve Slo-
vinsku na vás čeká pohádkový Bled, úchvatné 
Bohinjské jezero a romantické jeskyně Slovinské-
ho krasu.   
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, mož-
nost nástupu v jižních Čechách. Noční přesun 
přes Rakousko do Slovinska.
2. den: JULSKÉ ALPY * MOJSTRANA – zastáv-
ka u vodopádu Peričnik. VINTGAR – vycházka 
romantickou soutěskou pod až 100 m vysokými 
skalními stěnami ke kostelu sv. Kateřiny. BLED – 
prohlídka rekreačního letoviska s majestátním 
hradem, který se tyčí na skále vysoko nad jezerem. 
Vycházka na hrad, možnost vykoupání v jezeře 
nebo výlet na ostrůvek Blejski otok (možnost za-
půjčení pramice) s poutním kostelem. BLEDSKÉ 
JEZERO – je ledovcového původu, uloženo v ma-
lebné kotlině, díky vlivu minerálních pramenů je 
voda příjemně teplá – až 26OC. 
3. den: JULSKÉ ALPY * LAGHI DI FUSINE – ro-
mantická procházka jedinečnou přírodní rezer-
vací podle jezer. PLANICE – skokanské můstky. 
KRANJSKA GORA – lanovkou na Dom na Vitran-
cu, možnost nenáročné túry na Ciprnik 1745 m. 
4. den: SLOVINSKÝ KRAS * ve Slovinsku se na-
chází tisíce krásných jeskyní. POSTOJENSKÁ JES-
KYNĚ – čeká vás cesta podzemním vláčkem dlou-
há 4 km a dalších 1,7 km pěšky podzemními chod-
bami, krásná krápníková výzdoba. ŠKOCJANSKÉ 
JAMY – unikátní krasový systém 11 podzemních 
propojených jeskyní, propadlých údolí a přírod-
ních mostů. Jeskyně jsou zapsány na Seznamu 
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horské letovisko. 
4. den: HARDANGERVIDDA * parkoviště Dyra-
nut 1246 m. Túra či vycházka náhorní plošinou 
dle zdatnosti jednotlivých účastníků. Hardan-
gervidda je největší náhorní plošinou v Evro-
pě, leží v průměrné nadmořské výšce 1200 – 
1400 m. VORINGSFOSSEN – vodopád, vycházka. 
EIDFJORDEN – trajektem přes fjord. VOSS – ma-
lebné město. 
5. den: STALHEIMFOSSEN – vycházka podél ro-
mantického vodopádu. TVINNEFOSS – hezký 
závojový vodopád. SOGNEFJORD – fjord pozoru-
hodný svou délkou (přes 200 km) a svou hloubkou 
(přes 1200 m), trajekt Hella – Vangsnes. BREHEI-
MEN – parkoviště v údolí Jostedalen. Túra k ledov-
covému splazu Nigardsbreen a zpět. Breheimen 
(Domov ledovců) je hornatá krajina s ledovci. Její 
jádro tvoří ledovec Jostedalsbreen, který je svou 
rozlohou největším ledovcem na evropské pevni-
ně.  Ubytování na konci fjordu Lustrafjorden.  
6. den: JOTUNHEIMEN – výjezd na parkoviště 
Juvasshytta 1750 m. Vycházka k ledovci, případně 
možnost výstupu na nejvyšší vrchol Skandinávie 
Galhopingen s místním průvodcem. Jotunheimen 
(Domov obrů) je nejvyšším horským masivem se-
verní Evropy. Je to také nejvíce navštěvovaná ob-
last, která je z velké části zaledněná, se spoustou 
jezer. LOM – dřevěný kostel.
7. den: DALSNIBBA – vyhlídkový vrchol. Další 
cesta nese název Orlí. GEIRANGERFJORD – vy-
hlídka na vodopád Sedm sester. Lehká túra. Dál 
po silnici Trollů. NORDDALSFJORDEN – trajek-
tem přes fjord. TROLLSTIGVEIEN – pozoruhod-
ná silnice Trollů, zastávky na zajímavých místech. 
Vycházka. TROLLTINDAN – zastávka u úchvatné 
stěny Trollů. ROMSDALEN – pěkné údolí s mno-
ha vodopády.
8. den: RONDANE – výjezd na parkoviště My-
suseter – Spranget. Túra s přihlédnutím na zdat-
nost jednotlivých účastníků k malebnému jezeru 
Rondansvatner. Možnost půjčení kola či jízdy lodí 
po jezeře. Rondane je hodně navštěvované pohoří. 
9. den: celodenní přesun přes Norsko a Švédsko. 
TANUM – vycházky ke skalním vitlyckým rytinám, 
2 hodiny. Skalní kresby jsou zapsány na Seznamu 
památek UNESCO. Večer nalodění.

Norsko

20. 7. – 29. 7. 

PŘÍRODA JIŽNÍHO NORSKA
Možnost výstupu na nejvyšší vrchol 
Skandinávie. Do nitra norské přírody.
zájezd č. 260

Cena: 12 950,-/12 450,- Kč

Poznávací zájezd do země vysokých hor, hlubo-
kých fjordů a modrých ledovců. Letní dny tu jsou 
příjemně dlouhé zpravidla s pěkným počasím. 
Zavedeme vás na nejkrásnější místa ve středním 
Norsku, ukážeme vám nádherné fjordy, divokou 
krásu hor, spoustu vodopádů, průzračná jezera, 
ledovce a severskou flóru i faunu. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun přes 
Německo do Rostocku. Večer nalodění a noční 
trajekt Rostock – Trelleborg. 
2. den: připlutí v ranních hodinách. Přesun 
do horské části jižního Norska. SVINESUNDSKÁ 
ÚŽINA – na ostrově Tjörn odpočinek a vycházka, 
možnost vykoupání. 
3. den: HEDDAL – největší a nejzachovalejší nor-
ský sloupový kostel. TELEMARK * parkoviště Eid-
sborg 600 m. Túra k Havraní rokli a zpět, 4 hodiny. 
Trasa údolím Djupedalen s nádhernými výhledy 
ke slavné Havraní rokli, která se proslavila zvlášt-
ní termikou. Patří k nejvýraznějším turistickým 
atrakcím v jižním Norsku. Telemark je idylickou 
lesnatou a jezernatou krajinou. GEILO – malebné 
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Monte Rosa, malebné alpské louky. SAAS GRUND 
– Horské středisko v údolí Saastal obklopené vy-
sokými horami. SAAS FEE – horské středisko se 
spoustou tradičních dřevěných staveb, útulných 
hospůdek a uliček, které žije celoročně a přijme 
vás do svého horského objetí. Je obklopeno tři-
nácti vrcholy vyššími než 4000 m, z nichž vyté-
ká 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 ma-
siv. Prohlídka významného francouzského vysoko-
horského střediska. Alternativně lanovkou s nej-
vyšším 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 Hörn-
lihütte 3260 m a dolů do Zermattu, 4 - 6 hodin. 
Možnost lehké turistiky při použítí lanovky i při 
cestě zpět. Zajímavá túra na úbočí Matterhornu. 
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 čtyřlůž-
kové pokoje. Dvoulůžkové pokoje za příplatek.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 1 190,- Kč
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.  

10. den: připlutí v ranních hodinách. Celoden-
ní přesun přes Německo, návrat do 18.00 hodin.
Ubytování: bungalovy, chatky. Jsou nutné vlastní 
spací pytle. 
Stravování: vlastní, k dispozici kuchyňky. Mož-
nost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování, trajek-
ty přes moře i fjordy podle programu a průvodce. 

Švýcarsko / Francie

25.7. – 30.7.

TURISTIKA 
POD MATTERHORNEM
Nejznámější alpská vysokohorská střediska.
Jednodenní výlet pod Mont-Blanc.
zájezd č. 270

Cena: 8 750,-/8 350,- Kč

Zájezd s pěší turistikou ve vysokohorském pro-
středí. Při využití lanovek pouze lehká turistika. 
Walliské Alpy se skupinou Mont Blanc předsta-
vují 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 Chamonix.  
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, mož-
nost nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: LUZERN – nejmalebnější švýcarské měs-
to s mnoha historickými památkami. Kapličkový 
most – symbol města. PILATUS 2221 m – oblíbe-
né výletní místo. Na vrchol vede nejstrmější ozub-
nicová dráha na světě. Z vrcholových vyhlídek je 
jedinečný výhled na Luzern, šest jezer a Alpy. Uvá-
dí se, že z vrcholu je rozhled na více než třetinu 
Švýcarska. GRIMSELPASS 1908 m – přejezd vyso-
kohorského sedla v Bernských Alpách, zastávka. 
SION – malebné centrum města, hrad.
3. den: SAAS GRUND 1562 m. Kabinkovou lanov-
kou na Griesrück. Túry: podle zdatnosti jednot-
livých 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 
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starobylé městečko s kompletně zachovanými 
hradbami a věžemi, hrázděné domy, přístav vy-
hlídkových lodí plujících po kanálu Mohan – Du-
naj. RIEDENBURG – historické jádro městečka, 
na kopci se tyčí hrad Rosenburg. PRUNN – jeden 
z nejlépe zachovalých rytířských hradů Bavorska. 
ESSING – starobylé městečko, zajímavý dřevěný 
most. Starý plavební kanál Mohan – Dunaj se za-
chovalými plavebními komorami z 19. století.
3.den: SCHÄRDING – malebné město s celou řa-
dou pěkných barevných štítových domů. PASOV 
(Passau) – město tří řek. Stékají se zde Dunaj, Inn 
a Ilz. Malebné centrum města s barokní architek-
turou, dóm sv. Štěpána. Plavba výletní lodí po Du-
naji do Obernzellu a zpět, během ní uvidíte krásy 
historického Pasova z Dunaje a soutok tří řek. 
4.den: FINSTERAU – výletní letovisko. V místním 
skanzenu jsou shromážděny selské domy, kom-
pletní dvory, vesnická kovárna a zájezdní hosti-
nec. Pod širým nebem zde vzniklo kus minulosti. 
Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotely.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. Fakultativně 2x výlet lodí.

Rakousko

26.7. – 30.7.

SE SLEVOVOU KARTOU 
POD DACHSTEIN
Lanovky v ceně zájezdu.
Denně možnost vykoupání v bazénu.
zájezd č. 290

Cena: 6 250,-/5 950,- Kč 
Sleva pro děti do 15 let ve výši 1 000,- Kč.

Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Další pu-
tování 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 jednot-
livých účastníků. Možnost vykoupání ve schlad-

Německo

26.7. – 29.7.

BAVORSKO – 
PAMÁTKY NA DUNAJI
Od Řezna do Pasova.
zájezd č. 280

Cena: 4 950,-/4 750,- Kč

Poznávací zájezd za památkami v Bavorsku. 
V programu jsou známá města jako Pasov či 
Řezno, i malebná městečka. 
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ba-
vorska. WELTENBURG – nejstarší bavorský klášter 
leží v místech, kde Dunaj protéká malebnou skal-
natou soutěskou. Plavba soutěskou lodí. Možnost 
ochutnání místního piva. ŘEZNO (Regensburg) 
- 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 nejvý-
znamnější památky patří středověký kamenný 
most, starobylé opevnění, stará radnice, patricijská 
Zlatá věž a dominantou města je gotická katedrála 
sv. Petra. Zbytky opevněného římského tábora.
2.den: památky při plavebním kanálu Mohan – 
Dunaj a řece Altmůhl. EICHSTÄTT – centrum pří-
rodního parku, historické jádro města, majestátní 
katedrála. BEILNGRIES – malebné centrum měs-
ta s úzkými uličkami a kapličkami. BERCHING – 
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ké výhledy na masiv Dachsteinu. TRAUTENFELS 
– prohlídka zámku. Rozsáhlé přírodovědné i ná-
rodopisné sbírky, které se vztahují ke štýrskému 
údolí Ennstal a kraji Ausseerland. Samotný zámek 
fascinuje svým barokním vybavením a okouz-
lujícím výhledem na okolní horské panorama.  
WÖRSCHACHKLAMM – romantická stezka 
po uměle zhotoveném chodníku vedle obřích 
hrnců vymletých divokou vodou.
4. den: GIPFELBAHN HOCHWURZEN – kabinko-
vou lanovkou z Rohrmoosu 1118 m na Hochwur-
zen 1840 m. Lehká túra na Rossfeld 1919 m a pří-
padně až na Hochfeid 2189 m v masivu Schlad-
minských Alp. Panoramatické výhledy na masiv 
Dachsteinu. Za poplatek lze sjet k dolní stanici la-
novky 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 stře-
disku Schladming. 
Stravování: k dispozici dobře vybavené kuchyň-
ky. Možnost objednání sterilovaných jídel v CK. 
Rovněž je možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování,  
slevová karta „Sommercard“ a průvodce. 

minském bazénu. V ceně zájezdu je jízdné všemi 
lanovkami, vstupné do bazénu a pamětihod-
ností podle uvedeného programu. 
Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost ná-
stupu v jižních Čechách. Přesun do Rakouska. 
PLANAI SEILBAHN – kabinkovou lanovkou ze 
Schladmingu 800 m na Planai 1906 m. Často vy-
hledávaný turistický cíl. Vycházka po bočním hře-
beni Schladminských Alp. Zde najdete krásnou 
panoramatickou cestu s výhledy do údolí řeky 
Enns a na masiv Dachsteinu. 
2. den: DACHSTEIN GLETSCHERBAHN – kabino-
vou lanovkou od Türlwandhütte 1680 m na Berg-
station 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. RIESA-
CHFÄLLE – fascinující stezka Wilde Wasser podle 
obřích vodopádů po nově zpřístupněném chod-
níku k romantickému jezeru Riesachsee. Prochází 
se i po atraktivním vzdušném lanovém mostě. 
3. den: SCHLADMINGER TAUERNSEILBAHN 
– kabinkovou lanovkou z obce Haus ke Krum-
mholz Hütte 1838 m. Zde vás čeká čistý vzduch, 
klidné prostředí a nádherné výhledy. Túra podle 
zdatnosti jednotlivých účastníků. Možnost vy-
cházky na Hauser Kaibling 2015 m. Turistické 
chaty nabízejí kulinářské speciality. Panoramatic-
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kou na pohraniční vrchol. Vynikající výhled na pa-
norama Julských Alp, vycházka. VILLACH – krátká 
prohlídka centra města, výstup na městskou vy-
hlídkovou věž. VILLACHER ALPE – jízda vyhlíd-
kovou silnicí do výšky 1733 m. Lehká túra, alpské 
louky, výhledy na Julské Alpy a Karavanky. 
4. den: PYRAMIDENKOGEL – výjezd k jedné 
z nejlepších korutanských rozhleden, kruhový 
rozhled. WÖRTHER SEE – největší jezero v Koru-
tanech, projížďka lodí po jezeře. MARIA VÖRTH 
– malebná obec na skalnatém poloostrově, farní 
kostel. MINIMUNDUS – miniaturní svět, nejvý-
znamnější stavby z celého světa. Sleva na vstup-
ném pouze 50 %.
5. den: LANDSKRON – rozsáhlý hrad. GERLIT-
ZEN – výlet lanovkou na vyhlídkový vrchol ležící 
přímo nad jezerem Ossiacher See. OSSIACHER 
SEE – vyhlídková jízda lodí po jezeře. OSSIACH – 
klimatické lázně, benediktinský klášter.
6. den: GOLDECK – lanovkou Spittal – Goldeck 
2059 m, vycházka na vrchol 2139 m. Kruhový 
výhled na korutanská jezera. SPITTAL – krátká 
prohlídka starého města.  PORCIA – zámek, pro-
hlídka rozsáhlé národopisné expozice. REISSECK 
GRUPPE – horskou dráhou na Berghotel Reisseck 
2250 m. Vycházka s ohledem na zdatnost jednot-
livých účastníků. Noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: 1x vysokoškolské koleje v jižních 
Čechách, 4x penzion v Rakousku.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 1 280,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
4x snídaně, slevová „Korutanská karta“ a průvodce.  

Rakousko

31.7. – 6.8.

LANOVKY S KORUTANSKOU 
KARTOU
Se slevovou kartou ušetříte.
Cestou tam bez nočního přesunu.
zájezd č. 300

Cena: 8 850,-/8 450,- Kč 
Sleva pro děti do 15 let ve výši 1 200,- Kč.

Nabízíme velmi zajímavou dovolenou v Koruta-
nech s pěší turistikou, a především s poznávacím 
programem. Je zde mnoho přírodních krás i hod-
ně historických památek. Pomocí lanovek a mýt-
ných vysokohorských silnic se dostanete na nej-
krásnější vyhlídkové vrcholy. Program může být 
upraven s ohledem na zařazená místa v Korutan-
ské kartě 2018. V ceně je veškeré vstupné, jízdné 
lodí a lanovkami uvedené v programu.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, mož-
nost nástupu i v jižních Čechách. Nocleh v jižních 
Čechách. 
2. den: NOCKGEBIET – jízda po mýtné vysoko-
horské panoramatické silnici Nockalmstrasse, 
která je dlouhá 34 km. TURRACHER HÖHE – ka-
binkovou lanovkou do výšky 2200 m, vycházka 
na vrchol Rinsennock 2334 m. Panoramatický vý-
hled od korutanských jezer přes Taury po Schlad-
mingské Taury. WÖLLANER NOCK – výlet lanov-
kou a vycházka na vrchol s kruhovým výhledem. 
3. den: DREILÄNDERECK – sedačkovou lanov-
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leto (výstup 800 metrů dlouhou štolou ve skále, 
pozůstatek 1. světové války), stoupání po skalních 
pásech a polích, střídání strmých výstupů s traver-
zy, rozcestí Tre Dita (2694 m), možnost zkrácení 
túry a sestup k chatě Rif. Giussani (2580 m), z roz-
cestí pokračuje ferratový výstup, poslední úsek 
cesty na vrchol Tofana di Rozes (3225 m) po ka-
menité cestě, z vrcholu nádherný výhled na dal-
ší skupiny Dolomit (Cristallo, Sorapiss, Antelao, 
vrchol Marmolady), sestup k chatě Rif. Giussani 
a následně k chatě A. Dibona. 
5.den: via ferrata Trincee (nástup obtížnosti 
D, zbylá vzdušná hřebenová část ferraty ob-
tížnosti C) – cesta po starém válečném chod-
níku 1. světové války, bezprostřední výhled 
na královnu Dolomit – Marmoladu (3343 m) 
– začátek u jezera Lago di Fedaia (2054 m), výstup 
do sedla Porta Vescovo (2478 m), prudký výstup 
po hladké skále (obtížnost D), cesta po hřebeni 
Padon jako po hradním cimbuří, střídají se krát-
ké tunely s mosty, vše jako pozůstatek postavení 
z 1. světové války, nádherné výhledy na nejvyšší 
vrchol Dolomit Marmoladu (3343 m). Náhradní 

Itálie

1.8. – 6.8.

DOLOMITY – NEJLEPŠÍ FERRATY
Nejkrásnější via ferraty v centrální 
části Dolomit. Střední obtížnost.
zájezd č. 310

Cena: 9 950,-/9 450,- Kč

Zajištěné cesty – ferraty vás v Dolomitech zave-
dou do míst, kterých by dříve mohl dosáhnout jen 
zkušený horolezec. Via ferraty jsou stavěny tak, 
aby si svoji obtížnost našel opravdu každý. S kva-
litním instruktorem zvládnete zdolat systémem 
žebříků a ocelových lan nejeden vrchol. 
Tento zájezd se uskuteční s 8 – 15 účastníky.
Program
1.den: odjezd ve večerních hodinách, přesun 
do italských Dolomit. 
2.den: via ferrata Oskar Schuster Steig 
(obtížnost B) v masivu Langkofelu – výstup 
na špičku jehly, vrchol Plattkofel (2958 m) – 
lanovkou od chaty Rif. Passo Sella k chatě Rif. T. 
Demetz, sestup k chatě Rif. Vicenza (Langkofel 
hütte 2253 m), nástup na svislou ferratu, lezecké 
výstupy, výstup komínem podél fixního lana, 
kramle a jste u vrcholového kříže na vrcholu 
Plattkofel (2958 m), sestup k chatě Plattkofel hütte 
(2300 m), návrat k autobusu po cestě Fridrich 
August Weg.
3.den: via ferrata Pisciadu Klettresteig (via 
ferrata Brigata Tridenta, obtížnost C) v masivu 
Sella – jedna z nejhezčích ferrat v Dolomitech. 
Nástup na parkovišti za obcí Colfosco (1950 m), 
přístupovou cestu kolem potoka a vodopádu vy-
střídá kolmá mohutná stěna s kramlemi a žebříky. 
V poslední fázi výstupu je přechod po dřevěném 
visutém mostu a závěr ferraty je u chaty Rif. Pisci-
adu (2585 m). Sestup do údolí.
4.den: via ferrata Giovanni Lipella (obtížnost 
C, místy D) v masivu Tofan – výstup na vrchol 
Tofana di Rozes (3225 m), jedna z historických 
klasických via ferrat Dolomit. - nástup u chaty A. 
Dibona (2083 m), traverzová cesta pod jižní stě-
nou Tofany di Rozes, následuje Gallerie de Castel-
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Švýcarsko

1.8. – 7.8.

OCHUTNEJTE S NÁMI ŠVÝCARSKO
zájezd č. 320

Cena: 8 950,-/8 550,- Kč

Poznávací zájezd s lehkou turistikou do nádher-
né země v samém srdci Evropy. Bernské a Wallis-
ké Alpy – místa, kde se představa o kráse alpské 
krajiny stává skutečností. Zde leží Švýcarsko, které 
známe z barevných prospektů. Švýcarsko je plné 
přírodních krás a většinu rozlohy tvoří Alpy, do-
sahující výšky přes čtyři tisíce metrů. Vždyť je také 
jednou z nejnavštěvovanějších zemí Evropy. Čeká 
vás atraktivní ubytování v Grindelwaldu s výhle-
dem na severní stěnu Eigeru. 
Program
1.den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun přes 
Německo do Švýcarska.
2.den: STEIN AM RHEIN – architektonická perla 
Švýcarska, středověké měšťanské domy jsou ob-
razovou galerií pod širým nebem. SCHAFFHAU-
SEN – zastávka u Rýnského vodopádu, impozant-
ní pohled z vyhlídky Worth. ZÜRICH – prohlídka 
historického jádra města.
3.den: LUZERN – nejmalebnější švýcarské měs-
to s mnoha historickými památkami. Kapličkový 
most – symbol města. PILATUS 2221 m – oblí-

varianta – za příznivého počasí via ferrata na vr-
chol Marmolada po západním hřebeni (obtížnost 
B až C).
6.den: Via ferrata Ettore Bovero (obtížnost B 
až C), výstup na samostatný vyhlídkový vrchol 
Col Rosa (2166 m) – skála s mnoha jeskyněmi, 
traverzy se střídají se strmými výstupy po krás-
né členité skále, na vrcholu zákopy a chodby z 1. 
světové války, z vrcholu panoramatické výhledy 
na masiv Cristallo, Sorappis a hřeben Poma-
gagnon, po sestupu přechod na krátkou via ferra-
tu Giovanni Barbara (B) k mohutnému vodopádu 
se závojem Cascade Ru de Fanes. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 24.00 hodin.
Vybavení: vlastní ferratový set, úvazek (nejlépe 
prsní i sedací), helma, odsedávací smyčka spolu 
s HMS karabinou, čelovka, rukavice (stačí cyklis-
tické).
Zájezd je střední až těžké obtížnosti, existují různá 
značení obtížnosti (lehká – modrá, nebo A, B; 
střední – červená nebo B, C; těžká – černá, C, D, E).
Ubytování: apartmány v Corvaře, vlastní sociální 
zařízení a kuchyňský kout, dvoulůžkové ložnice.  
Stravování: k dispozici kuchyňka, možnost vlast-
ního vaření. V cestovní kanceláři lze objednat 
sterilovaná jídla, bližší informace na webových 
stránkách nebo v pokynech zaslaných jednotli-
vým účastníkům. 
V ceně je zahrnuta: přeprava mikrobusem, 
4x ubytování a horolezecký instruktor.
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Itálie

8.8. – 14.8. 

PERLY SEVERNÍ ITÁLIE
zájezd č. 330

Cena: 8 950,- /8 550,- Kč

Nechte se pozvat do Itálie, kde na vás čeká 
okázalá architektura starobylých měst a pře-
krásné jezero Lago di Garda. V Miláně uvidíte 
gotický dóm ověnčený 135 věžičkami, svéráz-
né Benátky, tragický příběh Romea a Julie si 
připomenete ve Veroně. Dále si prohlédnete 
starobylé univerzitní město Padova, městeč-
ko Sirmione se středověkým hradem a an-
tickými pozůstatky. Vychutnáte si atmosféru 
malého státu San Marino.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun. 
2. den: MALCÉSINE – město se choulí pod impo-
zantním hradem, možnost využití lanovky na vr-
chol Monte Balda 1747 m – výhled na jezero Lago 
di Garda. SIRMIONE – středověký hrad Rocca 
Scaligera. LAGO DI GARDA – největší italské jeze-
ro, mnoho atraktivních rekreačních i starobylých 
letovisek, teplomilná flóra.
3. den: CERTOSA DI PAVIA – italský pobyt Kar-
la IV. Klášterní komplex ukrývá spoustu cenných 
uměleckých artefaktů. MILÁNO – jedno z nej-
krásnějších měst severní Itálie. Srdce italské 

bené výletní místo. Na vrchol vede nejstrmější 
ozubnicová dráha na světě. Z vrcholu je jedinečný 
výhled na Luzern, šest jezer a Alpy. Uvádí se, že 
z vrcholu je rozhled na více než třetinu Švýcarska.
4.den: BERNSKÉ ALPY * impozantní kulisa tří 
hlavních vrcholů Eiger, Mönch a Jungfrau vévo-
dí oblasti, v níž lze v týž den spatřit věčný sníh 
a led na vrcholcích hor i palmy na březích jezer. 
Hluboká údolí a kaňony s hučícími vodopády 
kontrastují s klidem zelených luk a pasoucími se 
krávami. Jako na pavoučích nitích se vznášejí pod 
bezmračným nebem kabiny lanovek, pod nimiž 
se do stejně neuvěřitelných výšin šplhají typické 
červené vláčky. Vůbec není náhodou, že je celý 
region zapsán na Seznam přírodních památek 
UNESCO. Fakultativně populární horskou železni-
cí na Jungfraujoch 3454 m a dolů do Grindelwal-
du. LAUTERBRUNNEN – jedno z nejkrásnějších 
údolí v Evropě, strmé srázy přes 1000 m vysoké, 
mnoho vodopádů. GRINDELWALD – oblíbené 
rekreační středisko ležící pod Eigrem.  
5.den: BERN – prohlídka historického jádra měs-
ta, které je zapsáno na Seznam kulturního dědictví 
UNESCO. EMMENTAL – typická švýcarská krajina 
plná krásně zelených kopců a šťastně přežvykují-
cích krav. Místo, kde se rodí známý ementálský sýr. 
6.den: WALLISKÉ ALPY * ZERMATT 1616 m – 
světoznámé vysokohorské středisko. Fakultativně 
lanovkou na Schwarzsee (hrana Matterhornu), 
případně na Malý Matterhorn 3880 m nebo zu-
bačkou na Gornergrat 3131 m. Vycházky. Zermatt 
vděčí za svůj věhlas bezesporu mohutnému skal-
nímu rohu, nejfotografovanější hoře světa – Mat-
terhornu. Noční přesun přes Německo.
7.den: návrat v dopoledních hodinách. 
Individuálně lze vyjet horskou dráhou do le-
dovcového sedla Jungfraujoch 3454 m, nejvý-
še položené nádraží v Evropě. Panoramatický 
výhled z terasy Sphinx, která se nachází ve výš-
ce 3571 m. 
Ubytování: 1x hostel Luzern, 2x hostel Grin-
delwald, 1x hostel Sion.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 1 590,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně a průvodce.
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Česko

9.8. – 12.8.

JEŠTĚ JEDNOU MODRAVA
Policie Modrava, to nejsou jen kriminální 
případy, ale především nádherná příroda.
zájezd č. 340

Cena: 3 900,-/3 800,- Kč

Poznávací zájezd s pěší turistikou po natáčecích 
místech kriminálního seriálu Policie Modrava. 
Ten odvysílala televize Nova a odehrál se v pro-
středí Národního parku Šumava. Natáčelo se 
i v obcích Srní, Horská Kvilda, Kvilda, Modrava, 
Kašperské Hory a v kempu Antýgl. Všechna tato 
místa budete mít možnost navštívit. Túry lze krátit 
s ohledem na zdatnost jednotlivých účastníků.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Šu-
mavu. Pěší túra přes hrad Kašperk do Kašperských 
Hor, celkem 6 km. Po občerstvení vlastivědný vy-
hlídkový okruh dle zdatnosti okolo Kašperských 
Hor. KAŠPERK – zřícenina gotického hradu leží 
na vysokém skalním ostrohu. Východní věž je 
upravena jako vyhlídka. KAŠPERSKÉ HORY – 
filmové sídlo Policie Modrava. Hezké náměstí je 
městskou památkovou zónou. Možnost prohlídky 
Muzea Šumavy.
2. den: pěší túra z Modravy na Antýgl v úbočí 
hezkého údolí s občasnými výhledy, celkem 5 km. 
Dál podle říčky Vydry na Čeňkovu Pilu, celkem 
7 km. HORSKÁ KVILDA 1070 m – malebná hor-
ská obec s roztroušenými chalupami. JEZERNÍ 

ekonomiky. TEATRO ALLA SCALA – opera se řadí 
k nejprestižnějším na světě, možnost prohlídky 
muzea. DÓM – jedna z nejznámějších a největ-
ších ukázek gotické architektury na světě. Skládá 
se z pěti lodí, které podpírá 52 sloupů. BERGAMO 
– středověké město na vrcholu kopce.   
4. den: PADOVA – starobylé univerzitní město 
se slavnou akademickou minulostí, kaple Scro-
vegniů, dóm s baptisteriem, bazilika Sant´Antonio 
a Donatellova socha. VERONA – navždy spojená 
s Romeem a Julií. Ve starobylém centru se za-
chovalo mnoho půvabných římských památek. 
ARÉNA – třetí největší římský amfiteátr. CASTEL-
VECCHIO – působivý hrad. CASA DI GIULIETTA – 
připomíná tragický příběh Romea a Julie. DÓM – 
vyniká zajímavým průčelím. Historické centrum je 
na Seznamu památek UNESCO.
5. den: RAVENNA – důležité přístavní město s řa-
dou významných historických památek, zejména 
ho proslavily krásné církevní mozaiky v antickém 
i byzantském slohu. Památky jsou zapsány na Se-
znamu kulturního dědictví UNESCO. SAN MARI-
NO – samostatná republika ležící na svazích hory 
Monte Titano. Památky jsou zapsány na Seznamu 
UNESCO. FERRARA – město s bohatou minulostí, 
středověkým centrem, širokými ulicemi s mno-
ha renesančními paláci a zahradami. Historic-
ké centrum je na Seznamu památek UNESCO.
6. den: BENÁTKY – toto město patří k několika 
na světě, jež si právem zaslouží přívlastek jedineč-
né. CANAL GRANDE – „nejkrásnější ulice světa“. 
PIAZZA SAN MARCO – svědek slavností, procesí, 
politických akcí a bezpočtu karnevalů. BAZILIKA 
SAN MARCO – náleží k nejvelkolepějším stavbám 
v Evropě. Možnost výstupu na kampanilu. DÓŽE-
CÍ PALÁC – rezidence benátských vládců, bohatě 
zdobené komnaty a síně, Most vzdechů a vězení. 
PONTE DI RIALTO – nejslavnější benátský most. 
Benátské památky jsou na Seznamu kulturního 
dědictví UNESCO. Noční přesun. 
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: bungalovy.  
Stravování: možnost vlastního vaření. V cestovní 
kanceláři lze objednat sterilovaná jídla.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování 
a průvodce.  



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA 

Kalendář zájezdů na rok 2018

39

Belgie

16.8. – 20.8.

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

Cena: 6 950,-/6 650,- Kč

Poznávací zájezd do Belgie v době položení slav-
ného květinového koberce na hlavním náměstí 
v Bruselu, což je hlavním cílem zájezdu. Pojeďte 
do země slavných umělců, země obchodníků a ar-
chitektů, ale také země mnoha historických bitev 
a válečných tragédií dávné historie i nedávné mi-
nulosti. Co mají společného pralinky, skvostná díla 
Paula Rubense, nebezpečné množství druhů piv 
a romantické kanály, na nichž se pohupují loďky? 
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost ná-
stupu v západních Čechách. Noční přesun do Belgie. 
2. den: AACHEN (Cáchy) – krátká zastávka v cen-
tru města. Katedrála, kde bylo korunováno 30 
králů Svaté říše římské, historická radnice, středo-
věké 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 pomůc-
ky a seznámíte se s tradičními řemesly. ANTVER-
PY – historické centrum města. Katedrála Panny 
Marie patří mezi ty největší v Evropě (Rubensovy 

SLAŤ – vycházka do rašeliniště, vyhlídková věž. 
KVILDA 1065 m – jedna z nejvýše položených 
českých obcí. MODRAVA – rázovitá šumavská 
obec, která leží v centrální části Šumavy. Říčka 
Vydra tu vzniká spojením Roklanského a Modrav-
ského potoku. VYDRA – romantická říčka s čet-
nými peřejemi a kaskádami, tvoří i obří hrnce. 
ANTÝGL – bývalá královská rychta. ČEŇKOVA 
PILA – v malebném koutě soutok Vydry s Křemel-
nou, muzeum Elektrárna Vydra.
3. den: pěší túra z Horské Kvildy přes Filipovu Huť 
do Modravy, celkem 7 km. Túra v okolí obce Srní. 
FILIPOVA HUŤ 1093 m – nejvýše položená osada 
v ČR. SRNÍ – v obci se dochovala řada chalup hor-
ského typu. DOBRÁ VODA U HARTMANIC – sta-
ré poutní místo se studánkou léčivé vody. Kostel 
sv. Vintíře – skleněné oltářní retabulum se scénou 
Ukřižování. Svým rozsahem a váhou jde o ojedi-
nělé skleněné dílo navazující na tradici zpracování 
skla na Šumavě. 
4. den: pěší vycházka z Rejštejna údolím Otavy 
do Annína, celkem 4 km. Další etapa je vedena 
z obce Volšovy otevřeným terénem do Sušice, cel-
kem 4 km. REJŠTEJN – osada s památkami na rý-
žování zlata. ANNÍN – sejfy připomínají rýžování 
zlata. Známé je annínské sklo. SUŠICE – historické 
město a centrum horního Pootaví. Centrum je 
městskou památkovou zónou s mnoha zajímavý-
mi stavbami. Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: penzion.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 390,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.
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Velká Británie

17.8. – 24.8.

ROMANTICKÉ SKOTSKO 
Země vřesu a tajuplných jezer. 
zájezd č. 360

Cena: 27 950,-/27 450,- Kč

Poznávací zájezd určený pro menší skupinu osob. 
Ve Skotsku najdete mnoho přírodních i histo-
rických památek. Nadchnou vás přírodní krásy, 
starobylé hrady a zámky. Ochutnáte vynikající 
whisky. 
Program
1.den: odlet během dopoledních hodin do Edin-
burghu. EDINBURGH – hlavní město Skotska. 
Na hradě jsou uloženy korunovační klenoty. Mno-
ho památek, katedrála, skotská národní galerie, 
parlament.
2.den: ROSSLYN – záhadami opředená kaple, 
zdobené klenby. DRYBURGH – zřícenina opat-
ství, které stojí za návštěvu, odpočívá zde Walter 
Scott. JEDBURGH – rozsáhlé opatství. MELROSE 
– romantické opatství, uchovává srdce Roberta I.
3.den: GLAMIS – středověký věžovitý hrad. 
PITLOCHRY – leží v centrální části Highlands. 
Exkurze do destilerie. DALWHINNIE – hrad, 
významná destilerie. FORT WILLIAM – město 
na úpatí nejvyšší hory V. Británie.  
4.den: FORT AUGUSTUS – Neptunovy schody 
na Kaledonském kanálu. LOCH NESS – nejzná-

obrazy). Z dalších památek Rubenshuis, hlavní tr-
žiště Grote Markt, fontána se sochou kraba a re-
nesanční radnice s cechovními domy.
3. den: GENT – kouzelné město patřilo k nejbo-
hatším v Evropě. Jeho bohatá historie je lákadlem 
pro náročné turisty. Množstvím památek je přirov-
náváno k Paříži. K těm nejdůležitějším patří ma-
lebné nábřeží Graslei, působivá rezidence flan-
derských hrabat Gravensteena a životem pulsující 
náměstí Korenmarkt. Obdivovat budete gotickou 
katedrálu sv. Bavona se slavným Gentským oltá-
řem. BRUGGY – klenot pozdního středověku je 
zapsán na Seznam kulturního dědictví UNESCO. 
Prastaré plavební kanály a nad tím vším mohutné 
věže chrámů. Pro milovníky čokolády a belgických 
pralinek je návštěva čokoládovny opravdový záži-
tek. Středověké domy na náměstí v srdci města, 
jedna z nejkrásnějších radnic v Belgii, skvostná os-
miboká věž Belfort. Bazilika sv. Krve uchovává jed-
nu z nejposvátnějších relikvií v Evropě. Možnost 
podvečerní projížďky výletní lodí po kanálech. 
4. den: BRUSEL – celodenní prohlídka města. Srd-
cem města je nejslavnější náměstí Grand Place, 
kde se v tomto termínu rozprostře květinový ko-
berec z 600 000 různobarevných begónií. Impo-
zantní náměstí je zapsáno na Seznamu kulturní-
ho dědictví UNESCO. Honosné cechovní domy 
s převážně barokními, mnohde silně zlacenými 
fasádami. Za nejkrásnější gotickou stavbu Belgie 
se považuje radnice. Královský palác s nedalekým 
kostelem sv. Jakuba je jeden z nejhezčích v Bruse-
lu. Symbolem města je bronzová soška čůrajícího 
chlapečka. Dnes má svůj protějšek – Jaenneke Pis 
(čůrající holčičku). 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. WATER-
LOO – podvečerní zastávka u slavného evropské-
ho bojiště. Noční přesun.
5. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel v Antverpách.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hote-
lové restauraci. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 
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stromy, ale k jihu a východu jsou rozhledy více než 
fantastické, neboť vidíte celou Velkou Fatru.
2.den: túra pro zdatné: Krpeľany 410 m – Magu-
ra 1059 m – Kľak 1394 m – Sklabinský Podzámok, 
celkem 8,5 hodiny. Krácená trasa: podle zdatnosti 
jednotlivých účastníků. MAGURA – travnatý hře-
ben s výhledem na Malou Fatru a dolní Turiec. 
KĽAK – jeden z nejvýraznějších vrcholů, výhled.
3.den: túra pro zdatné: sedlo Malý Šturec 890 m 
– Kraľova studňa – Gaderská dolina – Blatnica 
500 m, celkem 8 hodin. Krácená trasa: možnost 
krácení při absolvování chodníku J. Bojmíra 
z Blatnice, 5 hodin. KRAĽOVA STUDŇA – silný 
pramen v blízkosti horského hotelu. GADERSKÁ 
DOLINA – řadí se mezi nejvýznamnější a nej-
krásnější údolí ve Velké Fatře. Údolí vypadá jako 
kaňon, ve kterém najdete úžasné útvary vápenco-
vých a dolomitových skal. BLATNICA – v obci ústí 
nádherné doliny, zříceniny hradu. 
4.den: túra pro zdatné: Turecká 610 m – Křižna 
1574 m – Ostredok 1592 m – Ploská 1532 m – Vy-
šná Revúca 720 m, celkem 7,5 hodiny. Krácená 
trasa: možnost krácení při sestupu do Suché doli-
ny. OSTREDOK – nejvyšší vrchol Velké Fatry s kru-
hovým výhledem. PLOSKÁ – jeden z nejznáměj-
ších fatranských vrcholů s kruhovým výhledem.  
5.den: lanovkou Hrabovo – Malinné 1209 m. 
Polodenní túra. Návrat ve 20.00 hodin. 
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 630,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně a průvodce. 

mější skotské jezero je opředeno pověstmi o báj-
né příšeře. URQUHART CASTLE – rozsáhlá zříce-
nina hradu na břehu jezera. 
5.den: SKYE – okruh romantickým ostrovem se 
zastávkami na zajímavých místech. Vyhlídky na ro-
zeklané skalní útesy. PORTREE – malebný přístav 
s možností občerstvení v podobě smažené ryby. 
QUIRAING – skalní jehly a věže. DUNVEGAN – hrad. 
6.den: BEN NEVIS – výstup na nejvyšší horu Velké 
Británie. Možnost krácení při použití lanovky.
7.den: GLEN COE – průjezd impozantním poho-
řím. STIRLING – rozsáhlý středověký hrad polo-
žený na skále. FALKIRK – technickým unikátem je 
lodní výtah Falkirk Wheel.
8.den: odlet v ranních hodinách.
Ubytování: hotely v Edinburghu a Fort Williamu.  
Stravování: snídaně. Večeře v restauracích v blíz-
kosti hotelů. Cena jedné večeře se pohybuje 
okolo 15 liber.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Edinburgh 
a zpět (včetně 20 kg odbaveného zavazadla), 
přeprava mikrobusem po Skotsku, 7x ubytování, 
7x snídaně a průvodce.  

Slovensko

22.8. – 26.8.  

ROMANTICKÁ VELKÁ FATRA
zájezd č. 370

Cena: 5 150,-/4 900,- Kč

Pěší turistika s možností krácení jednotlivých túr. 
Jedno z nejkrásnějších pohoří, které je dnes pro 
svoji mimořádnou přírodní hodnotu národním 
parkem. Nejvyšší hora Ostredok má stejnou nad-
mořskou výšku jako Sněžka. Najdete zde vysoké 
ploché vyhlídkové hřebeny i mnoho kaňonů se 
skalními městy a s pestrou vegetací. 
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v Olomouci. Přesun na Slovensko.
Túra: - Kraľovany 512 m – Zadný Šíp – Šíp 1170 m 
– Stankovany 441 m, celkem 3,5 hodiny. Tato túra 
v nejsevernější části Velké Fatry vás zavede do krá-
lovství vápencových věží a stěn. ŠÍP – z vrcholu 
jsou výhledy k severu zčásti zakryté vzrostlými 
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pách vycházka s výhledy do údolí Stubaital a Pin-
nistal dle zdatnosti účastníků. Zdatnější účastníci 
výstup na Elferturm 2495 m připomínající jižněji 
ležící Dolomity a po Panoramweg okolo chaty 
Elferhütte zpět. 
5. den: FULPMES – lanovkou Kreuzjochbahn 
do výšky 2136 m. STUBAIBLICK – nenáročný 
výstup k vyhlídkové plošině a naučný okruh vě-
novaný alpské flóře, pěšky do mezistanice kolem 
chaty Schlickeralm, lze krátit lanovkou. Zdatnější 
účastníci hřebenová túra k chatě Starkenburger-
hütte 2229 m. Odpoledne jízda Stubaiskou nos-
talgickou železnicí do Innsbrucku. INNSBRUCK – 
podvečerní prohlídka hlavního tyrolského města. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion.
Stravování: polopenze. Ochutnáte domácí spe-
ciality vyrobené přímo v místě ubytování.
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta 
Stubai Supercard, 4x ubytování, 4x polopenze 
a průvodce.

Rakousko

22.8. – 27.8.

SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ
Zájezd se slevovou kartou do Stubaiských Alp.
Ubytování na horské chalupě.
zájezd č. 380

Cena: 9 350,-/8 900,- Kč 
Sleva pro děti do 14 let 1 200,- Kč

Zájezd do krásných rakouských hor rozkládají-
cích se jižně od Innsbrucku, západně od dálnice 
vedoucí Brennerským průsmykem. Stubaiské Alpy 
jsou pro nás poměrně odlehlá oblast, která však 
uchvátí každého návštěvníka svojí nevšední roz-
manitostí a krásou. S kartou Stubai Supercard 
můžete zdarma navštívit různé přírodní zajíma-
vosti a lanovky ve Stubaiském údolí v Tyrolsku.  
Program:
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost ná-
stupu v západních Čechách. Přesun do 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 1600 m. MARIA-WAL-
DRAST – přes lesy a pastviny pěšky na nejvýše 
položené poutní místo v Evropě s pověstným 
léčivým pramenem a klášterní restaurací, návrat 
lanovkou nebo bobovou dráhou do údolí. MIS-
CHBACH – WASSERFALL – vycházka k vodopádu 
padajícímu do údolí z výšky 100 metrů téměř vol-
ným pádem.
3. den: STUBAISKÝ LEDOVEC – výjezd kabinko-
vou lanovkou do výšky 3210 m. TOP OF TYROL – 
vyhlídková terasa, panoramatický výhled na 109 
vrcholů, vycházka k ledovci. EISGROTTE – mož-
nost návštěvy ledovcové jeskyně. DRESDNER 
HÜTTE – vycházka okolo vodopádu u nejstarší 
turistické chaty v údolí. GRAWA-WASSERFALL – 
vycházka podél říčky Ruetz k nejširšímu vodopá-
du ve východních Alpách. 
4. den: NEUSTIFT – kabinkovou lanovkou Pano-
ramabahn Elfer k Bergrestaurant Agrar 1 790 m. 
Od největších průchozích slunečních hodin v Al-
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lické, prohlídka expozice. NÁMĚŠŤ NAD OSLA-
VOU – zámek, bohaté expozice, národní kulturní 
památka. Přes řeku se klene most vyzdobený dva-
ceti sochami světců a archandělů. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat ve večerních hodinách 
do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 260,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

Rakousko / Německo

29.8. – 3.9.

TURISTIKA V OKOLÍ ZUGSPITZE 
Putování na rakousko-německém pomezí. 
zájezd č. 400

Cena: 6 150,-/5 850,- Kč

Zájezd pěší turistiky s poznávací činností. Zážit-
kem bude výhled z nejvyššího německého vrcho-
lu Zugspitze, přechod vzdušného mostu, který se 
klene v závratné výšce nad údolím a průchod hlu-
bokou soutěskou po železné lávce zabudované 
vysoko ve skalní stěně. Příroda kolem Garmisch-
-Partenkirchenu nabízí přátelská údolí, slunné 
louky, vonící lesy, bohaté možnosti pro horole-
zectví a vrcholky s nádherným výhledem.    
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun 
do Rakouska.

Česko / Rakousko

24.8. – 26.8.

MORAVA – DOLNÍ RAKOUSKO
Jednodenní výjezd do Dolního Rakouska.
Pivovar Dalešice je známý 
z filmových Postřižin.
zájezd č. 390

Cena: 3 850,-/3 700,- Kč

Poznávací zájezd s atraktivním programem. Pivo-
var Dalešice se proslavil v roce 1980, kdy zde reži-
sér Jiří Menzel natočil slavný příběh Hrabalových 
Postřižin. Dolní Rakousko je bohaté na kulturu. 
V žádné jiné spolkové zemi se nenachází takové 
množství klášterů a muzeí. K největším a nejzná-
mějším patří kláštery v Altenburgu a Zwettlu. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. 
TŘEBÍČ – prohlídka památek, které jsou zapsány 
na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Bazilika 
sv. Prokopa, benediktinský klášter, radnice, Rafi-
nát, synagoga, židovské město, židovský hřbitov 
a některé další. 
DALEŠICE – prohlídka Muzea rakousko-uherské-
ho pivovarnictví, ve kterém nechybí ani připo-
menutí slavného filmu. Exkurze do pivovaru, kde 
uvidíte současnou výrobu piva, moderní varnu 
a středověké ležácké sklepy.
2.den: jednodenní výjezd do Dolního Rakouska
ZWETTL – mužský cisterciácký klášter. Budovy 
jsou směsicí slohu románského, gotického a ba-
rokního.
OTTENSTAUSEE – vycházka podle jezera, výhled 
na hrad.
ALTENBURG – zahrada benediktinského kláštera 
je skutečný barokní klenot. Nahlédnete i do chrá-
mu. ROSENBURG – renesanční zámek postave-
ný na vysoké skále nad řekou Kamp. Zámek patří 
mezi nejkrásnější v Rakousku. Zajímavá je i zá-
mecká zahrada. 
3.den: MOHELNSKÁ HADCOVÁ STEP – vycházka 
národní přírodní rezervací. Skalní a drnová step je 
hostitelem mnoha vzácných a ohrožených druhů. 
KRALICE NAD OSLAVOU – památník Bible kra-
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Nizozemí

31.8. – 4.9.

JIŘINKOVÉ KORZO
Korzo květinových vozů z barevných jiřin.
zájezd č. 410

Cena: 6 950,-/6 650,- Kč

Poznávací zájezd pro milovníky květin. Čeká vás 
fantastické korzo s velkými alegorickými vozy 
s obrovskými sochami zdobenými mnoha tisíci ji-
řin. Alegorické vozy vždy soutěží o nejpovedenější 
výtvor.  Na návrzích pracují akademicky vzdělaní 
umělci. Program je doplněn prohlídkou dalších 
zajímavostí včetně rotterdamského přístavu. 
Program
1.den: odjezd v podvečerních hodinách, mož-
nost nástupu v severních Čechách. Noční přesun 
do Holandska.
2.den: GOUDA – město proslulé svými sýry, pěk-
né historické náměstí s budovou městské váhy, 

2. den: KARWENDELGEBIRGE – lanovkou 
na hřeben pohoří Seefelder Joch 2060 m. Výstup 
k chatě Nordlinger Hütte 2239 m a stejnou cestou 
zpět, 3 hodiny. Zdatnější výstup na vrchol Reither 
Spitze 2374 m s kruhovým výhledem na nejvyš-
ší rakouská pohoří. Zpět k horní stanici lanovky. 
SEEFELD – sportovní tyrolská horská obec ležící 
pod alpskými vrcholky. 
3. den: FERNPASS – v závratné výšce nad údo-
lím 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. Může-
te zde otestovat strach z výšek. Přechod vzdušné-
ho mostu není povinný. Prohlídka zříceniny hradu 
Ehrenberg a pevnosti Fort Claudia. LINDERHOF – 
zámek v osamělé horské krajině obklopený nád-
hernými 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 Ně-
mecka s kruhovým výhledem na nejvyšší rakous-
ká pohoří. Účastníci budou mít možnost využití 
lanovky z rakouské strany nahoru i dolů. Alterna-
tivně lze na vrchol vyjet zubačkou. EIBSEE – túra 
7 km dlouhá okolo nádherného jezera, možnost 
krácení. PARTNACHKLAMM – odpoledne vy-
cházka do divoké soutěsky.
5. den MITTENWALD – hezké městečko ležící ne-
daleko GA-PA na hranicích Rakouska a Německa. 
LEUTASCHKLAMM – dramatická soutěska, do-
poledne nezapomenutelná vycházka po visutém 
železném chodníku uchyceném ve skalní stěně. 
Odpoledne možnost vyjetí lanovkou na vrchol 
Wank, vycházka s úžasnými výhledy na Zugspit-
zi. GARMISCH-PARTENKIRCHEN – nejznámější 
zimní sportovní středisko. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 960,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 
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folklorní vystoupení strážnických souborů i ves-
nických skupin, jarmark výrobků lidových tvůrců. 
V otevřených víchách, ve kterých se prezentují se 
svými víny a burčáky vinaři Strážnicka, hrají cim-
bálové muziky.
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní 
Moravu. ČEJČ – v obci se učil T. G. Masaryk ko-
vářem. Vinné sklepy v části ‚Pod búdama‘ tvoří 
ojedinělou lokalitu. ČEJKOVICE – dominantou 
obce je templářská tvrz. Obec je známá přede-
vším dobrým vínem a také labyrintem templář-
ských sklepů s možností prohlídky. MUTĚNICE 
– srdce vinařského kraje. Vinné sklepy jsou sou-
středěny do dvou míst – Mutěnické búdy a Dub-
ňanská hora. Mnohé z nich si zachovaly původní 
krásu a jsou zdobené slováckými ornamenty. 
MILOTICE – renesanční zámek, který byl později 
barokně upraven. Barokní zahrada. 
2.den: SKALICA – utajená perla Slovenska scho-
vaná mezi vinohrady. Budete překvapeni uprave-
ností města a množstvím cenných památek. 
PLŽE – soubor původních vinných sklepů Plže, 
památková rezervace lidové architektury. Odpo-
ledne pobyt na vinobraní. 
3.den: MIKULČICE – třicet metrů vysoká železná 
rozhledna nabízí rozhled po historickém areá-
lu staroslovanského hradiště. Vycházka. Návrat 
ve 20,00 hodin.
Ubytování: hotel v Hodoníně.
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

starobylý kostel St. Janskerk. HAAG – prohlídka 
historického komplexu budov v centru města, 
parlament, Palác míru – sídlo Mezinárodního 
soudního dvora, klasicistní palác Noordeinde 
– v paláci měla sídlo královna Beatrix, dnes její 
syn Vilém Alexandr.  ROTTERDAM – město s je-
dinečnou moderní architekturou a mrakodrapy, 
prohlídka zajímavostí města. Euromast – nej-
vyšší stavba ve městě, kruhový výhled. Museum 
Boijmans Van Beuningen.
3.den: KORZO ZUNDERT – květinové slavnosti. 
Alegorické květinové vozy vezou různé výtvory 
zdobené barevnými jiřinami až 10 m vysokými. 
Na slavnosti je potřeba mnoho set tisíc květů jiřin, 
které se pěstují v okolí městečka. Městečko je i ro-
dištěm malíře Vincenta van Gogha. DELFT – nád-
herné město proslulo modrobílou fajánsí, exkurze 
do výrobny porcelánu. Místo posledního odpo-
činku Viléma Oranžského, starý a nový kostel. 
4.den: EUROPOORT – plavba s prohlídkou 
jednoho z největších přístavů Evropy. Lodí SPI-
DO se dostanete mezi vnitrozemské a námořní 
lodě. Uvidíte impozantní panorama s úchvat-
nými stavbami a nejmodernější překládku tisíců 
kontejnerů. KINDERDIJK – skupina 19 větrných 
mlýnů je zapsána na Seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Noční přesun.
5.den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel. 
Stravování: snídaně. Možnost večeří v hotelové 
restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce.  

Česko

7.9. – 9.9.

STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ
Opět za burčákem.
zájezd č. 420

Cena: 2 950,-/2 850,- Kč

Další ročník celodenních vinařských slavností. 
Jarmark, vystoupení, průvod, košt vín a burčáků 
atd. Součástí akce je bohatý kulturní program – 
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význačnější muzeum v Evropě. 
3. den: WINDSOR CASTLE – nejstarší nepřetr-
žitě obývaná královská rezidence, kaple sv. Jiří. 
STRATFORD UPON AVON – jedno z nejslavněj-
ších anglických měst, rodiště W. Shakespeara. 
OXFORD – staré univerzitní město.
4. den: LONDÝN * PARLAMENT – sídlo Horní 
a Dolní sněmovny – srdce britské demokracie, věž 
Big Ben. WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ – koruno-
vační kostel, svatby královské rodiny. BUCKING-
HAMSKÝ PALÁC – londýnská rezidence královské 
rodiny, střídání stráží. PICCADILLY – srdce West 
Endu, oslnivé neonové reklamy. TRAFALGARSKÉ 
NÁMĚSTÍ – známé náměstí s Nelsonovým slou-
pem. NÁRODNÍ GALERIE – největší a nejuceleněj-
ší sbírka obrazů na světě. Alternativně místo ga-
lerie lze navštívit LONDÝNSKÉ OKO – novodobá 
atrakce, kouzelné výhledy.
5. den: SALISBURY – gotická katedrála s nejvyšší 
věží v Anglii. BATH – římské lázně, budovy georgi-
ánského stylu. Centrum města je zapsáno na Se-
znamu památek kulturního dědictví UNESCO. 
STONENHENGE – pravěký monument.
6.den: PORTSMOUTH – starý anglický pří-
stav, historické loděnice, věž Spinnaker Tower. 
BRIGHTON – molo zasahující 512 m do moře, 
Royal Pavillion – sídlo krále Jiřího IV.
7. den: LONDÝN * dopoledne individuální pro-
hlídka. Možnost nákupu na Oxford Street nebo 
návštěvy muzeí. DOVER – zastávka na vyhlídce 
na křídové útesy. V podvečerních hodinách od-
jezd. Večerní cesta trajektem Dover – Calais. 
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: soukromí, dvoulůžkové ložnice.
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
5x polopenze a průvodce.

Velká Británie

9. 9. – 16. 9.

LONDÝN 
A JIHOVÝCHODNÍ ANGLIE
Památky, které musíte vidět.
zájezd č. 430

Cena: 11 450,-/10 950,- Kč

Poznávací zájezd za nejzajímavějšími klenoty 
Londýna a jihovýchodní Anglie. Váš čas v Anglii 
odměří s přesností jedné sekundy hodiny na věži 
Westminsterského paláce Big Ben, symbolu měs-
ta. Dalším symbolem je most a pevnost Tower, 
kde je drženo šest havranů. Podle legendy nesmí 
opustit Tower, jinak Londýn zanikne. Během zá-
jezdu se seznámíte s fenomény tak typickými pro 
Anglii jako jsou sídla královské rodiny v Bucking-
ham Palace a ve Windsoru, katedrála v Salisbu-
ry, námořní plavba v Greenwich a Portsmouth, 
Shakespeare ve Stratford upon Avon. 

Program
1. den: odjezd v dopoledních hodinách. Noční 
přesun přes Německo a Belgii. 
2. den: v časných ranních hodinách trajektem 
(popř. Eurotunelem) přes kanál La Manche Calais 
– Dover. LONDON * GREENWICH – královská ob-
servatoř. TOWER OF LONDON – pevnost, králov-
ský palác, vězení, mincovna, klenotnice, možnost 
prohlídky. TOWER BRIDGE – most, procházka 
po nábřeží Temže. KATEDRÁLA SV. PAVLA – mis-
trovské dílo Ch. Wrena. BRITSKÉ MUZEUM – nej-
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3. den: CEROVÁ – vycházka na rozhlednu s vý-
hledem na severní Záhoří a nejvyšší partie Malých 
Karpat. PLAVECKÝ HRAD – vycházka na bývalý 
královský hrad, dnes zřícenina s pěkným výhle-
dem. PLAVECKÝ KRAS – patří k nejhezčím pří-
rodním koutům na Slovensku, vycházka do Mokré 
doliny. 
4.den: MALACKY – zastávka u nově oprave-
né synagogy s pěkným průčelím v Habánském 
dvoře. VELKÉ LEVÁRE – vesnická památková 
rezervace, muzeum. ŠAŠTÍN – STRÁŽE – jedno 
z nejvýznamnějších poutních míst na Slovensku. 
Prohlídka baziliky minor P. Marie Sedmibolest-
né. ADAMOVSKÁ JEZERA – dřevěná rozhledna 
slouží především pro pozorování ptactva žijícího 
u blízkých jezer. KOPČANY – velkomoravský kos-
telík patřící k nejstarším dochovaným stavbám 
na Slovensku. Zastávka u cenného barokního 
hřebčínu. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 
do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel na Slovensku.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 450,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 

Itálie

27.9. – 1.10

BENÁTKY – MĚSTO NA VODĚ
Krok za krokem.
Cesta přes den při cestě tam.
zájezd č. 450

Cena: 6 550,-/6 250,- Kč

Třídenní prohlídka Benátek, kde se dopravujete 
pouze lodí. Světoznámé město na laguně pro-
pletené kanály, na nichž se vznáší romantické 
gondoly, přiláká každým rokem mnoho turistů. 
Benátky vás očarují svými památkami a kulturou, 
ale možná nejvíce tou dech beroucí atmosférou 
města na laguně. Benátky jsou jedním z nejro-
mantičtějších míst na světě.
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástu-

Slovensko

27.9. – 30.9.

PAMÁTKY ZÁHOŘÍ (ZÁHORIE) 
Krajina mezi moravským Slováckem 
a Bratislavou.
zájezd č. 440

Cena: 4 650,-/4 450,- Kč

Na tomto poznávacím zájezdu s lehkou nepo-
vinnou turistikou poznáte málo známé přírodní 
i historické krásy Záhoří. Krajina „za horami“, 
od zbytku země oddělená hřebenem Malých 
Karpat, řekou Moravou a Slováckem. Specifický 
region s mnoha unikáty a zvláštnostmi. Místní 
obyvatelé se svým nářečím, blízkým mluvě oby-
vatel jižní Moravy, jsou terčem vtipů lidí z jiných 
koutů Slovenska.   
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun 
na západní Slovensko. Nejdříve pětikilometro-
vá vycházka z části podle Baťova kanálu, s mož-
ností krácení, na Výklopník a rozhlednu Skalica. 
VÝKLOPNÍK – budova na Baťově kanálu sloužila 
k překládání lignitu z železnice na loď. Dnes slouží 
objekt jako vyhlídková věž. SKALICA – malá roz-
hledna. Výhled na Baťův kanál a hřebeny Bílých 
Karpat. SKALICA – město, utajená perla Sloven-
ska schovaná mezi vinohrady. Budete překvapeni 
upraveností města a množstvím cenných pamá-
tek. Jednou z velmi vzácných památek je román-
ská rotunda sv. Jiří, případně gotický kostel a perly 
barokní architektury až po secesní skvost od D. 
Jurkoviče. BRANČ – zřícenina hradu ležící v ma-
lebné krajině s pěknými výhledy do okolí. 
2. den: DĚVÍNSKÁ NOVÁ VES – při řece Moravě 
malé Muzeum železné opony. DĚVÍN – zrestau-
rovaný hrad, významná památka všech Slováků. 
Z vyhlídkové plošiny výhled. BRATISLAVA – pro-
hlídka historického jádra města, hrad, dóm sv. 
Martina, Michalská brána, Stará radnice, prezi-
dentský palác. KAMZÍK – nejvyšší stavba v Brati-
slavě s vyhlídkovou plošinou. Možnost návštěvy 
restaurace s panoramatickým výhledem. Alterna-
tivně lehká nenáročná túra ze Slavína na Kamzík.
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Slovensko / Maďarsko

25.10. – 28.10.

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ 
TERMÁLY
S vyhlášenou budapešťskou tržnicí. 
zájezd č. 460  

Cena: 3 550,-/3 400,- Kč

Kam na podzim? Přece do slovenských a maďar-
ských termálních lázní. I když termín je ve škol-
ních prázdninách, svátek vychází na neděli, 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 ná-
stupu v Brně. Předpokládaný příjezd do 13.30 
hodin. VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvě-
rají z hloubky 1500 m o teplotě až 76,5ºC. Příznivě 
působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů 
a na celkovou regeneraci organismu. Rekonstru-
ovaný moderní areál poskytuje služby ve svém 
krytém nebo kombinovaném bazénu s teplotou 
vody 32 až 37ºC. K dispozici rodinný zábavní ba-
zén s atraktivní Vodní věží. Lze využít krytý pla-
vecký bazén. Do něho jsou nutné koupací čepice. 
Bazény můžete využívat až do 21.00 hodin.

pu v jižních Čechách. Celodenní přesun do Itálie.
2.den: BENÁTKY – prohlídka historického jádra. 
Kouzelné náměstí Piazza San Marco, bazilika 
San Marko, Dóžecí palác a kampanila s možnos-
tí prohlídky a výstupu, bazilika San Giovanni – 
náhrobky a pomníky dóžat, křídlový oltářní ob-
raz G. Belliniho, bazilika Santa Maria Gloriosa dei 
Frari - Belliniho Trůnící Madonna, Ponte Rialto – 
známý most. 
3.den: MURANO – ostrov sklářů, sklářské mu-
zeum, rybářské domky. TORCELLO – další ost-
rov, kdysi sídlo biskupa, středověká atmosféra, 
uličky, mostky, kanály. Dóm St. Maria e Donato 
– s románskými prvky a vzácnými mozaikami. 
BURANO – krajkářské muzeum, Santa Maria dell 
Assunta – katedrála, kampanila – výhled na be-
nátskou lagunu.   
4.den: BENÁTKY – Galleria dell´Academia - Tinto-
retto, Veronese, Tiepolo, Bellini, možnost prohlíd-
ky. Odpoledne volná prohlídka města. Ve večer-
ních hodinách odjezd, noční přesun.
5.den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel v rekreačním středisku Lido di 
Jesolo.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 960 Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. Třídenní jízdenka lodí 
po kanálech a na jednotlivé ostrovy stojí cca 40 €. 
Není v ceně zájezdu.
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Portugalsko

MADEIRA – TURISTICKÁ I.
Turistika ostrovem věčného jara. 
Zájezd na 11 dní.
zájezd č. 500  4.5. – 14.5.  
zájezd č. 501  1.6. – 11.6.  
zájezd č. 502  15.6. – 25.6. 
zájezd č. 503  29.6. – 9.7.  
zájezd č. 504  13.7. – 23.7.  
zájezd č. 505  27.7. – 6.8.
zájezd č. 506 10.8. – 20.8.
zájezd č. 507  24.8. – 3.9.
zájezd č. 508  21.9. – 1.10.

Cena: 29 980,-/29 480,- Kč
U zájezdu číslo 503 je cena 31 980,-/31 480,- Kč
Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 890,- 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, kvetou-
cí téměř celý rok. Připočtěte přístupné hory a pří-
ležitost ochutnat jak vlny Atlantiku, tak svérázné 
madeirské víno. Mimořádně příznivé jsou zdejší 
klimatické podmínky. Průměrná teplota vzduchu 
v zimě neklesá pod 16 °C, a hlavně v létě nevy-
stupuje nad 26°C. Teplota vody v létě je v rozmezí 
20 - 22°C. Ostrov přímo vybízí turistu, aby ho při-
letěl 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 – 
je tento program zájezdu ušit na míru právě vám.
Program
1. den: odlet z Prahy kolem poledne, přílet na Ma-
deiru k večeru, ubytování v MACHICU na 3 noci, 
možnost koupání na písčité pláži.
2. den: půjdete podél levády DO CANIÇAL, 
vinoucí se úbočím z vesničky Maroços, odkud 
vyrazíte; úzké údolí se postupně rozevírá v široké 
výhledy na malá políčka vystřídají pohledy na celé 

2. den: GYÖR – historické město čtyř řek s krás-
ným barokním jádrem. Město bylo sídlem bis-
kupa 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 středo-
věku. Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 67ºC tep-
lá voda s vyšším obsahem jodidu tryská z hloubky 
dva tisíce metrů. K dispozici jsou vnitřní i venkovní 
bazény s léčivou vodou, vnitřní i venkovní rekre-
ační a plavecké bazény (vířivky, tobogány, vodo-
pády, kruhové proudy) s vodou teplou 29 až 37ºC. 
Samoobslužná restaurace nabízí místní speciality.
3. den: BUDAPEŠŤ * královna Dunaje. Buda-
pešť je jediným hlavním městem na světě, které 
se může pyšnit více než 80 vřídly a termálními 
prameny. Dopoledne krátká prohlídka historické 
části města, bazilika sv. Štěpána – z kopule pěkný 
výhled. Parlament. VELKÁ TRŽNICE (Vásárcsar-
nok) – možnost nákupu ve vyhlášené tržnici, kde 
seženete vše od značkových oděvů po tokajské 
víno a klobásy. SZÉCHENYI – odpoledne po-
byt 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. 
Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: penzion ve Veľkém Mederu. 
Stravování: k dispozici kuchyňky. Večeře indi-
viduálně v restauracích. V cestovní kanceláři lze 
objednat sterilovaná jídla. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování 
a průvodce. 
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písmene „A“ s rákosovou střechou.
4. 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 far-
mou (148 m – 1,5 hodiny chůze od busu) s výhle-
dem až k majáku; pro zájemce koupání na malé 
oblázkové pláži; návrat k busu (celkem max. 3 
hodiny chůze nebo méně); PRAINHA – koupání 
na přírodní pláži s černým pískem; po staré ces-
tě po severním pobřeží dojedete do PORTO  
MONIZ, kde strávíte 4 noci.
5. den: vyjedete na náhorní planinu PAUL DA 
SERRA 1400 m s krásnými výhledy na severní i již-
ní pobřeží, tam na Vás čekají 2 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 ost-
rova, tam se sejdete s těmi, kteří šli kratší cestou 
a prošli kratším, jen 800 m dlouhým a pohodlněj-
ším tunelem a společně dojdete k busu (celkem 
3,5 -  4,5 hodiny – dle zvolené varianty i s koupá-
ním a odpočinkem); FANAL – projdete se kolem 
starých vavřínů s vyhlídkou na severní pobřeží (30 
min); RIBEIRA DE JANELA – zastávka na pobřeží 
s výhledem na rozeklané skalní útvary v moři.
6. den: na náhorní planině PAUL DA SERRA vy-
stoupíte na vyhlídku BICA DA CANA 1620 m (30 
min i s návratem) s výhledem na nejvyšší hory; 
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 ob-
čerstvíte 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 

Machico s Atlantikem v pozadí (cca 3,5 hodiny 
nebo méně dle výběru varianty); po cestě se jistě 
zastavíte v místním baru na kávu, pivo či zmrzlinu; 
pojedete na vyhlídku Pico do Facho – výhled na ji-
hovýchodní pobřeží; pro zájemce sestup z Pico 
do Facho do Caniçalu s výhledy na poloostrov 
São Lourenço (cca 1 hodinu); v Caniçalu možnost 
koupání nebo návštěva Museu da Baleia (muze-
um velryb).
3. den: dnes zamíříte do nejvyšších hor a vystou-
píte na „střechu Madeiry“; přes vyhlídku na Porte-
le a Paso de Poiso vyjedete na třetí nejvyšší horu 
ostrova PICO DO ARIEIRO 1818 m a dále je na výběr:
A: kdo ujde více – půjde cestou skrz několik tu-
nelů pod druhou nejvyšší horou ostrova PICO 
DAS TORRES (1847 m); projdete místy s divoký-
mi rozsedlinami a přes hřeben dojdete až k chatě 
pod nejvyšší horou Pico Ruivo; cesta až sem trvá 
skoro 3 hodiny a je poměrně náročná vzhledem  
k převýšení.
B: podstatně méně náročná varianta je přejezd bu-
sem na vyhlídku ACHADA DO TEIXEIRA 1592 m 
na severní straně a odtud pěšky k chatě pod nej-
vyšší horou (1 hodina chůze), dále už zase společ-
ně výstup na PICO RUIVO 1862 m - nejvyšší hora 
ostrova (20 minut); zajímavé pohledy na okolní 
horské štíty, strmá údolí a na severní i jižní Atlan-
tik; na vrcholu budete krátce po poledni, kdy se 
k Vám již začnou stahovat mraky, které odpoledne 
většinou zahalují nejvyšší pohoří ostrova; návrat 
k busu na vyhlídku Achada do Teixeira; SANTA-
NA – vesnice s typickými lidovými domky ve tvaru 
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1 hod. skrz několik tunelů, některé mají „okna“, 
minete dva vodopády, které padají do úzké sou-
těsky 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 hodiny chůze); zastávka v městečku 
PORTO DA CRUZ na severním pobřeží.
11. den: v odpoledních hodinách odlet, přílet 
ve večerních hodinách (v cca 22 hodin) do Prahy.
Zájezd je určen pro skupiny do 20 osob, se kte-
rými jede náš průvodce, který se klientům věnuje 
„od rána do večera“.
Po ostrově se budete každý den dopravovat men-
ším busem. Turistický program má vždy 2 varianty 
(kratší a delší), pokud nechcete, nemusíte se ho 
zúčastnit, můžete zůstat odpočívat v hotelu či se 
jít koupat. Budete bydlet postupně na třech růz-
ných místech ostrova. Téměř denně budete mít 
možnost vykoupat se v Atlantiku a po návratu 
do hotelu si koupit potraviny, někdy i hotové teplé 
jídlo – to vše za ceny skoro jako u nás doma.
Ubytování: hotely, penziony.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: letenka včetně všech letišt-
ních tax, poplatků a palivového příplatku, doprava 
mikrobusem, 10x ubytování v hotelech a pen-
zionech včetně snídaní, ve 2 lůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, dopravu men-
ším autobusem, český průvodce, ochutnávka  
madeirského vína, informační materiály. 
Fakultativně: vstupy – botanická zahrada (5,5 €); 
jízda na saních ve čtvrti Monte (30 € za 2 osoby); 
muzeum velryb (10 €); večeře – cena cca 6 – 15 €/
os./ den; cestovní pojištění a pojištění storna.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
cestovní kanceláří.

jezírkách s mořskou vodou v místě vašeho uby-
tování v Porto Moniz (3 minuty chůze od hotelu).
7. den: odjedete k levádě RIBEIRA DA JANE-
LA – jedná se o krásnou a málo navštěvovanou 
levádu; projdete celkem 10 tunelů tam i zpět; 
nejdelší tunel měří 1200 m – půjdete jím téměř 
30 minut (v tunelu vodní sprška), celkem max. 7 
hodin i s odpočinkem „na otočce“ - čelovky nut-
né; protože se budete vracet stejnou cestou zpět 
(jinak to zde ani nejde), můžete svoji cestu podle 
levády kdykoliv ukončit, jít zpět a počkat na ostat-
ní v místním baru.
8. den: pojedete podél západního pobřeží Madei-
ry; zastavíte se na nejzápadnější vyhlídce nad At-
lantikem u majáku PONTA DO PARGO, v malém 
přístavu PAUL DO MAR, v RIBEIRA BRAVA – po-
břežní město sevřené v hlubokém údolí, možnost 
koupání; navštívíte CABO GIRAO – 580 m vysoký 
útes nad mořem s výhledem na jižní pobřeží; na-
vštívíte rybářské městečko CAMARA DE LOBOS 
s malebným přístavem a barevnými loďkami; pěš-
ky podle levády DOS PIORNAIS – leváda prochá-
zí banánovými políčky a následuje úsek vytesaný 
ve skále s krátkými tunýlky (50 min. podle levády 
a pak 15 min. výstup k busu); dojedete do FUN-
CHALU – hlavního města, kde strávíte poslední  
3 noci.
9. den: začnete den na tržišti ve FUNCHALU; 
prohlédnete si botanickou zahradu; vyjede-
te do MONTE do výšky 600 m, kde se podíváte 
do kostela, kde odpočívá poslední rakousko-
-uherský císař (a také poslední český král) Karel I. 
Habsburský, zájemci se projedou na saních, zná-
mé místní atrakci; pojedete do průsmyku EIRA 
DO SERRADO (1094 m) – nahlédnete do divoké-
ho strmého údolí; pěší sestup (1,5 hodiny chůze) 
do městečka CURRAL DAS FREIRAS, založeného 
jeptiškami, které se zde skrývaly před piráty; mož-
nost ochutnávky likérů a místní speciality – praže-
ných kaštanů; projdete se starou rybářskou čtvrtí 
ve Funchalu.
10. den: podle levády CALDEIRA VERDE dojdete 
skrz 4 tunely do Caldeira Verde za necelé 2 hodi-
ny, ze strmých skal padá vodopád do jezírka, zvou-
cího k osvěžující koupeli; delší varianta pokračuje 
po levádě CALDEIRA DO INFERNO, tedy ještě 
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Portugalsko

19.10. – 26.10.

MADEIRA – TURISTICKÁ II.  
Turistika ostrovem věčného jara. 
Zájezd na 8 dnů.
zájezd č. 510  

Cena: 24 980,-/24 480,- Kč
Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 290,- Kč.

Program
Program tohoto zájezdu je zkrácen na 8 dnů. 
Podrobný program naleznete 
na www.hoska-tour.cz. 
V ceně je zahrnuta: letenka včetně všech letišt-
ních tax, poplatků a palivového příplatku, doprava 
mikrobusem nebo minibusem, 7x ubytování, 7x 
snídaně a průvodce. 
Fakultativně: vstupy – botanická zahrada (cca 
6 €); jízda na saních ve čtvrti Monte (30 € za 2 oso-
by); muzeum velryb (10 €); večeře – cena cca 6 – 
15 €/os./ den, cestovní pojištění a pojištění storna.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
cestovní kanceláří.

Portugalsko

16.4. – 23.4., 20.4. – 27.4.

MADEIRA – POZNÁVACÍ
Procházky a květinové slavnosti.  
zájezd č. 520, 521  

Cena: 25 980,-/25 480,- Kč
Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 290,- Kč.

Program
1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách; přílet 
na Madeiru v podvečerních hodinách, ubytování 
v hotelu.
2. den: navštívíte východní část ostrova PONTA 
DE SAO LOURENCO – skalnatý poloostrov téměř 
bez porostu, procházka; vyjedete do průsmy-
ku PORTELA 590 m, odkud je nádherný výhled 
na Orlí skálu a městečko Porto da Cruz; přejedete 
do městečka CAMACHA, kde se dodnes ručně 
vyrábí proutěné zboží všeho druhu – košíky, klo-
bouky, nábytek a různé dekorace, uvidíte míst-
ní kostelík se zajímavou zvonkohrou; vyhlídka 
na oceán se sochou CRISTO REI.
3. den: zamíříte do nejvyšších hor a dostanete se 
na „střechu Madeiry“; přes Paso de Poiso vyjedete 
na třetí nejvyšší horu ostrova PICO DO ARIEIRO 
1818 m, odkud jsou nádherné výhledy do všech 
stran, pro zájemce pěšky na vyhlídku MIRADOU-
RO NINHO DA MANTA (30 min tam, 30 min 
zpět); dále budete pokračovat do vesničky RIBEI-
RO FRIO (zde se nachází pstruží farma); možnost 
procházky pěšky po rovině na vyhlídku BALCOES 

www.youtube.com/
ckhoskatour
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– nádherný rozhled na okolní hory (1hodina 
i s návratem); v městečku SANTANA si prohléd-
nete typické, červeno-modro-bílé lidové domky 
ve tvaru písmene „A“ s rákosovou střechou; večer 
příjezd do Porto Moniz
4. den: trh s ovocem, zeleninou, květinami a ry-
bami – Mercado dos Lavradores – čtvrť Monte 
s výhledem na město a možnost jízdy na saních 
strmými uličkami; vyhlídka EIRA DO SERRADO 
1094 m – pohled do divokého strmého údolí; 
městečko CURRAL DAS FREIRAS, založené jep-
tiškami, které se zde skrývaly před piráty; vyhlídka 
Pico dos Barcelos nad Funchalem.
5. den: vyjedete na náhorní plošinu PAUL DA 
SERRA k levádě DO PAUL, podél které půjdete 
po rovině (cca 3 hodiny) a vychutnáte si nádherné 
výhledy na jižní pobřeží; možnost výstupu na vy-
hlídku BICA DA CANA (1620 m – 45 min. i s ná-
vratem) s výhledem na kaňon na severním pobře-
ží s městečkem Sao Vicente; FANAL – projdete 
se kolem starých vavřínů s vyhlídkou na severní 
pobřeží; městečko RIBEIRA DA JANELA s vodní 
elektrárnou a výhledem na čedičové skalní útvary 
v oceánu; PORTO MONIZ a jeho typické přírodní 
mořské „bazény“, možnost koupání.
6.den: pojedete podél západního pobřeží Madei-
ry; zastávky na vyhlídce PONTA DO PARGO nad 
Atlantikem a v PAÚL DO MAR; RIBEIRA BRAVA 
– pobřežní město sevřené v hlubokém údolí; od-
jedete na CABO GIRAO - 580 m vysoký útes nad 
mořem s krásným výhledem na jižní pobřeží; na-
vštívíte rybářské městečko CAMARA DE LOBOS 

s malebným přístavem a barevnými loďkami; pěš-
ky podle levády DOS PIORNAIS – leváda vytesa-
ná ve skále, krátké tunýlky (45 min. podle levády 
a 10 min. výstup k busu).
7. den: ochutnávka madeirského vína; navštíví-
te botanickou zahradu, uvidíte alegorický kvě-
tinový průvod, který je součástí místních květi-
nových slavností.
8. den: odlet v odpoledních hodinách, přílet 
do Prahy ve večerních hodinách (cca 22 hodin).
Ve druhém termínu se pořadí jednotlivých dnů 
liší, celkový program však zůstává zachován.
V ceně zájezdu je zahrnuta: letenka včetně 
všech letištních tax, poplatků a palivového příplat-
ku, doprava auty, mikrobusem nebo minibusem, 
7x ubytování, 7x snídaně a průvodce. 
Bonus – ochutnáte pohár madeirského vína.
Fakultativně: vstupy – botanická zahrada (cca  
6 €); jízda na saních ve čtvrti Monte (30 € za 2 oso-
by); muzeum velryb (10 €); večeře – cena cca 6 – 
15 €/os./ den, cestovní pojištění a pojištění storna.
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.hoska-tour.cz
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Švýcarsko / Německo

5.5. – 10.5.

OKOLO BODAMSKÉHO JEZERA
Jedno jezero, tři země a bezpočet památek.
zájezd č. 600

Cena: 8 550,-/8 150,- Kč

Bodensee, vodní klenot pod Alpami a údajně 
jedno z nejčistších jezer v Evropě. Podél jeho prů-
zračné modrozelené hladiny vede jedna z nej-
úžasnějších evropských cyklostezek, která vás 
provede územím tří států, a tak  budete mít mož-
nost  porovnat si v relativně krátkém čase kulturní 
i přírodní odlišnosti těchto alpských zemí. Šváb-
ské moře, jak jezero hrdě nazývají Němci, i moře 
rakouské, vám poskytne kromě skvělého pojež-
dění v sedle kola také četné příležitosti 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 Bodam-
ského jezera) – Rorschach – Arbon – Kreuzlingen 
– Kostnice – Staad, celkem 65 km. KOSTNICE – 
historické jádro města. Památky na upálení Jana 
Husa (Husův kámen, Husův dům – muzeum, bu-
dova koncilu), Dóm Matky Boží.    
3. den: cyklotrasa Rýnský vodopád – Schaffhau-
sen – Stein am Rhein – Kostnice – Staad – Meer-
sburg, celkem 65 km. RÝNSKÝ VODOPÁD – jeden 
z nejznámějších evropských vodopádů. SCHAF-
FHAUSEN – staré město vroubí staré budovy, ně-
které s malovanými fasádami. Od pevnosti pěkný 
výhled. STEIN AM RHEIN – středověké hrázděné 
domy, na náměstí malované. Nad Rýnem se vy-
píná 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 – Kostni-
ce – Staad – Meersburg, celkem 60 km. MAINAU 

– je znám jako „ostrov květin“. Nedaleko od Alp se 
daří palmám a pomerančům. Obdivovat budete 
pěkné zahrady s fontánami. REICHENAU – nej-
větší turistickou atrakcí poloostrova je benediktin-
ský klášter, který je zapsán na Seznamu kulturních 
památek UNESCO. Pozoruhodná je bylinářská za-
hrada. V Mettelzellu se nachází katedrála. WOLL-
MATINGER RIED – rákosový močál se vzácnými 
rostlinami.
5. den: cyklotrasa Meersburg – Friedrichshafen 
– Wasserburg – Lindau, celkem 51 km. MEER-
SBURG – jedno z nejmalebnějších měst na jezeře, 
barokní nový a starý zámek. FRIEDRICHSHAFEN 
– město proslavily vzducholodě. Za návštěvu ur-
čitě 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. V podvečerních hodinách od-
jezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách. 
Ubytování: hotel ve Friedrichshafenu (na ně-
mecké straně jezera).
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 
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Itálie

22.5. – 28.5.

TOSKÁNSKEM NA KOLE
Rozmanitá krajina venkova.
zájezd č. 610

Cena: 8 850,-/8 450,- Kč

Putování venkovským Toskánskem po málo frek-
ventovaných silnicích zvlněným až kopcovitým 
terénem. Kopců se účastníci nemusí bát, proto-
že vždy lze trasu krátit. Účastníky čekají i dlouhé 
sjezdy k mořskému pobřeží. Ubytování je zajiště-
no na jednom místě v pěkném kempu na okraji 
Sieny.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, mož-
nost nástupu v západních Čechách. Noční přesun 
do Itálie.
2. den: cyklotrasa Radda in Chianti – Vagliagli – 
Santa Margherita La Sultera – Ponte a Bozzone – 
Siena. Celkem 40 km, 620 m stoupání, 770 m kle-
sání. Po nočním přejezdu do Itálie vás čeká kratší 
etapa nejslavnější vinařskou oblastí Toskánska —
Chianti. Projíždět budete typickou zvlněnou kraji-
nou oblasti. Čeká vás mnoho malebných vesniček 
a na vršcích kopců uvidíte mnoho středověkých 
hradů. Mezi místy na trase, kterým stojí za to věno-
vat více pozornosti, jsou RADDA (vinařské město 
a sídlo společnosti Lega del Chianti) a PANZANO, 
z nějž jsou úchvatné rozhledy do okolní krajiny. 
Cílem vaší etapy bude SIENA, jedno z hlavních 
center oblasti a místo vašeho ubytování.
3. den: cyklotrasa San Quirico d‘ Orcia – Buon-

convento - Monteroni d‘Arbid - Siena. Celkem 
60 km, 670 m stoupání, 710 m klesání, možnost 
krácení trasy. Trasa je vedena oblastí jižně od Si-
eny, krajem starých etruských měst a malých ze-
mědělských obcí. Celá oblast nese jméno CRETE 
a je snad nejčastěji zobrazovanou toskánskou 
krajinou na plátnech a fotografiích. Navštívíte 
kompletně restaurované městečko SAN QUI-
RICO D‘ORCIA a městečko vína MONTALCINO, 
v němž se vyrábí světoznámé bílé víno BRUNEL-
LO. Za prohlídku stojí pevnostní město BUON-
CONVENTO. Možnost prohlídky historického já-
dra města SIENA. 
4. den: cyklotrasa Volterra – La Bachettona Mon-
tecatini val Di Cecina – Strada Proviniciale 18 
dei Quadri Comuni – Bibbona – Marina di Bib-
bona – Marina di Cecina. Celkem 60 km, 550 m 
stoupání, 1050 m klesání, možnost krácení trasy. 
Začátek etapy je ve městě VOLTERRA, které leží 
na příkrém svahu, jehož historie sahá až do dob 
Etrusků. Budete projíždět malými osadami, země-
dělskou krajinou a piniovými háji. Závěrečná část 
s možností koupání a relaxace bude patřit projížď-
ce po COSTA neboli RIVIERA DEGLI ETRUSCH. 
Tento název v sobě skrývá odpočinkové místo 
s dlouhými plážemi, jemným pískem a piniovými 
lesy. Městečka na pobřeží jsou klidná. V závěrečné 
části etapy budete projíždět na pobřeží přírodním 
parkem RISERVA NATURALE DI CECINA. 
5. den: cyklotrasa Scansano — Magliano in Tosca-
na — Orbetello Laguna di Ponte — Monte Argeta-
rio. Celkem 60 km, 540 m stoupání, 1030 m klesá-
ní, možnost krácení trasy. Další den cyklistického 
putování je věnován méně navštěvované oblasti 
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jihozápadní části Toskánska. Hlavním městem ob-
lasti je GROSSETO. Přírodní dominantou je nej-
vyšší hora Toskánska MONTE AMIATA 1738 m. 
Typické jsou pro zdejší oblast porosty macchií. 
Jsou zde četné pozůstatky sídlišť z dob Etrusků. 
Čekají na vás malebná městečka SCANSANO 
a MAGLIARO a dojedete na mořské pobřeží. 
Na závěr budete mít možnost koupání nebo přes 
tři hráze navštívit ostrov olivových hájů MONTE 
ARGENTARIO, jehož část je přírodní rezervací. 
6. den: cyklotrasa Siena – Monteriggioni – Stro-
je Colle di Val d‘ Elsa Bibbiano – San Gimignano. 
Celkem 48 km, 530 m stoupání, 540 m klesání. Zá-
věrečná etapa bude podobně jako úvodní patřit 
malebné vinařské oblasti Chianti. Začátek je v Sie-
ně. Prvním významným místem na trase je roman-
tické městečko MONTERIGGIONI se zachovalými 
středověkými hradbami. COLLE DI VAL D‘ELSA 
je městem, v němž se každoročně vyrobí 15 % 
křišťálového skla na světě. Zlatým hřebem etapy 
je SAN GIMIGNANO, kterému se díky množství 
památek přezdívá „Manhattan Toskánska“. Jedná 
se o jedno z nejzachovalejších toskánských měst. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v poledních hodinách.
Ubytování: Siena, mobilní domy v kempu včet-
ně kuchyňky a sociálního zařízení, dvoulůžkové 
ložnice.  
Stravování: možnost vaření. Možnost objednání 
sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování 
a průvodce.  

Maďarsko

5.6. – 11.6.

VÝCHODNÍ MAĎARSKO
Přejedete hory, vyhřejete se v termálech 
a ochutnáte tokajské víno.
zájezd č. 620

Cena: 6 950,-/6 650,- Kč

Je málo oblastí, kde na malém prostoru je tolik 
termálních pramenů, jako je tomu v okolí vápen-
cového pohoří Bükk ve východním Maďarsku. Ro-
viny kolem řeky Tiszy jsou pokryté lány kukuřice 
a slunečnic. Tvoří kontrast s hlubokými bukovými 
lesy v pohoří Bükk. Přírodní pestrost dotváří ob-
last Tokaje, která je z velké části pokrytá vinicemi 
s hrozny vynikajícího tokajského vína. Ochutnáte 
maďarskou specialitu rybí polévku halaszlé i ori-
ginální tokajské víno. Oblast východního Maďar-
ska je sušší a teplejší než u nás.
Program
1.den: odjezd ve večerních hodinách, mož-
nost nástupu na jižní Moravě. Noční pře-
sun do lázeňského střediska Mezőkövesd. 
2.den: cyklotrasa Tiszafüred – Mezőkövesd. 
Celkem 45 km. Odpoledne relaxace v termálu. 
TISZAFÜRED – městečko na břehu jezera Tisza-
füred. HORTOBAGYI NEMZETI PARK – národní 
park při toku řeky Tisza, který je zapsán na sezna-
mu UNESCO. Kromě kulturní krajiny pusty jsou 
předmětem ochrany i mokřady, rybníky, rašeliniš-
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tě a část jezera. Odpoledne odpočinek v termál-
ních lázních Mezőkövesd. MEZŐKÖVESD – lé-
čebné i zážitkové lázně.
3. den: cyklotrasa podél řeky Tiszy. Celkem 
60 km. TISZA – jede se lužními lesy rovinatým 
terénem.
4. den: cyklotrasa Tokaj – Sárospatak – Satoral-
jaújhely, celkem 50 km. TOKAJ – město hroznů 
a vín. V okolí dozrává to nejkvalitnější „královské 
víno“. Zdejší vinařská oblast je zapsána na Seznam 
kulturního dědictví UNESCO. Zastávka ve sklípku. 
SÁROSPATAK (Šarišský potok) – malebné měs-
tečko, kterému Maďaři říkají „Athény na Bodrogu“. 
Město se váže k rodu Rakócziů. K nejvýznamněj-
ším památkám patří romantický hrad, Rakócziho 
sklepy a hradní kostel. SATORALJAÚJHELY (Nové 
Město pod Šátorem) – město při slovenské hra-
nici. Možnost výletu sedačkovou lanovkou na vr-
chol Magas hegy 509 m.
5. den: cyklotrasa přejezd pohoří Bükk, celkem 
35 km, možnost prodloužení. Na hřeben účastní-
ky vyvezeme. BÜKK – zalesněné pohoří, občas-
né výhledy. LILLAFÜRED – lázeňské letovisko, 
konečná stanice úzkokolejky, romantické jezero. 
TAPOLCA – ojedinělý lázeňský komplex, koupá-
ní v jeskynních lázních ve vodě teplé 29 – 31OC 
s dvacetimetrovým vodopádem.
6. den: cyklotrasa Mezőkövesd – Eger – Egersza-
lók, celkem 35 km. Odpoledne relaxace v termálu. 
EGER – půvabné město, mnoho památkově chrá-
něných objektů, např. biskupský chrám, arcibis-
kupský palác, minaret, rozsáhlý hrad s vyhlídkami 
na město. EGERSZALÓK – „maďarské Pamukka-
le“, koupání v novém termálním koupališti. Ve ve-
černích hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: mobilní domy.
Stravování: polopenze. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x polopenze a průvodce. 

Slovensko

13.6. – 17.6.

CYKLOTURISTIKA NA LIPTOVĚ
Malebný kraj mezi horami.
zájezd č. 630

Cena: 5 950,-/5 700,- Kč

Liptov má optimální podmínky pro cykloturistiku. 
Jsou tu silnice, které mají nízkou hustotou provo-
zu a velmi zajímavé cyklotrasy vedené místy, kam 
se auty nedostanete. Mezi ty oblíbené patří trasy 
kolem Liptovské Mary nebo přes Čiernovažskú 
dolinu. Liptov patří svým přírodním bohatstvím 
a výhodnou geografickou polohou k turisticky 
nejpřitažlivějším oblastem Slovenska. Celá oblast 
je obklopená horami. Každé z pohoří má svou 
charakteristickou tvář a každé poskytuje svým 
návštěvníkům jiný druh přírodních zážitků. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost ná-
stupu v Olomouci. Přesun na Slovensko. POD 
ŠTÍTY ZÁPADNÍCH TATER – cyklotrasa ústí Ráč-
kové doliny 889 m – chata Baranec 1000 m – ústí 
Žiarské doliny 911 m – ústí Jalovecké doliny 790 m 
– Jalovec 685 m – Bobrovec – Liptovský Miku-
láš. Po Tatranské magistrále zvlněným terénem. 
V závěru sjezd do Liptovského Mikuláše, celkem 
32 km. Zdatnější účastníci mohou odbočit Žiar-
skou dolinou k Žiarské chatě. Přidáte si 12 km 
a 400 m převýšení. TATRANSKÁ MAGISTRÁLA 
– nejvýznamnější a nejvyhledávanější značená 
cesta vedená od ústí Jalovecké doliny po Ráčkovu 

cestovatelské promítání
setkání příznivců CK - 3.2.2018
promitani.pesituristika.cz
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menem. V poledních hodinách odjezd, návrat 
do 21.00 hodin.
Ubytování: hotel v Liptovském Mikuláši, dvou-
lůžkové pokoje.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 640,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně a průvodce. 

Rakousko

19.6.– 25.6.

MURSKÁ CYKLOSTEZKA
Od štýrského sýru k vínu a dýňovému oleji.
zájezd č. 640

Cena: 8 950,-/8 550,- Kč

Murská cyklostezka je mezi znalci známá jako 
nejrozmanitější cyklostezka podél řeky v Alpách. 
Vede mírně z kopce a je opravdovou lahůdkou 
pro cyklisty, kteří zde potkají nesčetné kulinářské 
destinace. Cyklotrasa začíná v národním parku 
Vysoké Taury a podél řeky Mur dovede cyklis-
tu do kulinářského hlavního města Rakouska 
Grazu a do vinařské a termální oblasti na tro-
jmezí hranic Rakouska, Slovinska a Maďarska. 
Jede se po asfaltových nebo dobře zpevněných 
cyklostezkách, případně po málo frekventova-
ných silnicích.
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost ná-
stupu v jižních Čechách. Cyklotrasa (odpoledne): 
údolím k prameni řeky Mur, zpět dolů do města St. 

dolinu. Dál pokračuje na Podbánské a do Vyso-
kých Tater.
2. den: TICHOU A KOPROVOU DOLINOU – cyk-
lotrasa A: Podbánské 950 m – Tichá dolina 1300 m 
– horáreň Tichá 983 m – Koprova dolina 1183 m. 
Atraktivní doliny přístupné pouze pěším turistům 
a z části cykloturistům. Celá trasa je vedena údolí-
mi s možností krácení, lze absolvovat pouze jednu 
dolinu, celkem 38 km. DO LIPTOVSKÉ KOTLINY 
– cyklotrasa B: Podbánské – Pribylina – Liptovský 
Peter – Jamník – Liptovský Mikuláš, celkem 32 km. 
Pouze klesání. TICHÁ DOLINA – přírodní rezerva-
ce, impozantní výhledy na pohraniční hřebenov-
ku Červených vrchů. KOPROVA DOLINA – bez 
velkého převýšení, výhledy na Kriváň. PRIBYLINA 
– Muzeum liptovské dědiny (skanzen).
3. den: KOLEM LIPTOVSKÉ MARY – cyklotrasa 
Liptovský Mikuláš – Benice – Galovany – Svatý 
Kříž – Lazisko – Dúbrava – Ľubeľa – Krmeš – Vla-
chy – Vlašky – Liptovská Mara hráz – Bobrovník – 
Hliník – Liptovská Sielnica – Brnice – Liptovský Tr-
novec – Liptovská Ondrašová – Liptovský Mikuláš. 
Trasa je pouze mírně zvlněná. Na trase se nachází 
aquapark Tatralandia nebo se krátkou odbočkou 
dostanete k termálu Bešeňová, celkem 45 km. 
LIPTOVSKÁ MARA – největší vodní nádrž na Slo-
vensku, slouží k rekreačním účelům. SVATÝ KŘÍŽ 
– dřevěný kostel je oblíbeným výletním cílem.
4. den: ČIERNY VÁH – cyklotrasa Štrbské Pleso 
1346 m – Tatranská Štrba – Štrba – Šuňava – hyd-
roelektrárna Čierný Váh 733 m – Svarín – Kráľova 
Lehota – Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš 
575 m. Na trase z Vysokých Tater přes Nízké Tatry 
do Liptovské kotliny je převážně klesání, celkem 
65 km. ŠTRBSKÉ PLESO – významné vysokota-
transké rekreační středisko se stejnojmenným 
jezerem. Možnost prohlídky sportovního areálu 
s využitím lanovky na Solisko. ČIERNÝ VÁH – úzké 
údolí přístupné pouze pěším turistům a cyklotu-
ristům. Přečerpávací vodní elektrárna je největší 
elektrárnou svého druhu na Slovensku.
5. den: LIPTOVSKOU KOTLINOU – cyklotra-
sa Liptovský Mikuláš – Svatý Kříž – Partizánská 
Lupča – Sliače – Ludrová – Ružomberok, celkem 
30 km. SLIAČE – v obci se nachází státní přírodní 
rezervace Sliačske travertíny s mofetovým pra-
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víte 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. Bu-
dete mít možnost navštívit památníky bojů za 1. 
sv. války. Pro výkonné bikery jsou připraveny i ná-
ročnější varianty, jako výjezd k Cinque Torri, pod 
Tre Cime apod. 
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, mož-
nost nástupu v západních Čechách. Noční přesun 
do Dolomit. 
2. den: Údolím Val di Lanro po trase bývalé že-
leznice a dál údolím Val Pusteria. Cyklotrasa Mi-
surina 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. Tra-
su lze prodloužit výjezdem pod Tre Cime k chatě 
Auronzo (+15 km asfalt). Dále lze trasu prodloužit 
výjezdem k Pragser Wildsee (+ 15 km). MISURI-
NA – romantické jezero ve východní části Dolo-
mit. VAL DI LANRO – krásné údolí s romantickou 
říčkou. TOBLACH – malebné středisko na konci 
kouzelného údolí. PRAGSER WILDSEE – vycház-
ka okolo jezera, o kterém se říká, že je perlou mezi 
dolomitskými jezery. VAL PUSTERIA – malebné 
údolí s výhledy. Obživou místních obyvatel je hor-
ské 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 – Cor-

Michal, celkem 45 km. Stoupání až k prameni řeky 
Mur není povinné.
2.den: cyklotrasa St. Michael – Murau, celkem 58 km. 
Trasa vede podél řeky Mur horskou oblastí Lungau. 
3.den: Murau – Zeltweg, celkem 56 km. Podél řeky 
Mur do Unzmarktu, dál podle hradu Frauenburg. 
Již z dálky je vidět vysoká Judenburská měst-
ská věž. Zeltweg je dějištěm závodů Formule 1.
4.den: Zeltweg – Oberaich. Celkem 68 km, mož-
nost krácení. Přes Knittelfeld, St. Lorenzen a St. 
Michael stále údolím až do Leobenu a Oberaichu.
5.den: Oberaich – Graz. Celkem 69 km, mož-
nost krácení. V Brucku obrací řeka Mur svůj tok 
k jihu. Nejdříve vede cesta bezprostředně podél 
řeky, později po lehkém stoupání ve stinném lese 
přímým směrem do Grazu. Cestou si nenech-
te ujít návštěvu soutěsky Bärenschütz-klamm!
6.den: Graz – Mureck. Celkem 76 km, možnost 
krácení. Budete projíždět překrásnou krajinou 
především po málo frekventovaných silnicích 
a polních cestách mezi poli kukuřice a dýní. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
7.den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion, hotel. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 1 560,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
5x snídaně a průvodce.  

Itálie

3.7. – 9.7.

DOLOMITY Z KOPCE
Pojedete z vysokohorských sedel 
do hlubokých údolí.
Ubytování v srdci Dolomit.
zájezd č. 650

Cena: 8 550,-/8 150,- Kč

Pohodová cyklistika po cyklostezkách a silnicích 
v nádherných sceneriích v centru Dolomit. Začí-
nat budete většinou v některém horském sedle 
a budete sjíždět do údolí a dál po krásných cyk-
lostezkách podle zpěněných řek pod majestátní-
mi vrcholy Dolomit. Výškový rozdíl 1500 m mezi 
startem a cílem etapy nebude výjimkou. Navští-
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ležící pod nejznámějšími průsmyky. VAL DI FAS-
SA a VAL DI FIEMME – slunečné údolí se středis-
ky zimních sportů.
5. den: Okolím Corvary, údolí Val Badia. Cyklotra-
sa Passo Gardena 2121 m – Corvara 1527 m – Val 
Badia, celkem cca 30–40 km. Cyklistické putování 
v okolí místa ubytování. CORVARA – rekreační stře-
disko ležící přímo v srdci Dolomit. Místní obyvatelé 
„Ladinové“ stále udržují dávné tradice. VAL BADIA 
– jedno z nejkrásnějších údolí uprostřed Dolomit 
a jedno z pěti, kde se mluví ladinštinou. Možnost 
výletu kabinkovou lanovkou do masivu Sella.
6. den: Cesta panoramat a hradů v údolí Val Gar-
dena 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 sil-
nici a místních cyklostezkách v údolí Val Gardena 
a dál 34 km po krásné asfaltové cyklostezce podle 
řeky Isarco. Trasu lze zkrátit přejezdem ze St. Ulri-
chu přímo do Ponte Gardena, celkem 59 km. Na-
opak trasu lze prodloužit výjezdem na Passo Sella 
(+ 12 km silnice). PASSO GARDENA 2121 m – vy-
sokohorské 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 
středisko v údolí Gardeny. Stále se zde vyrábějí 
dřevěné hračky i sochy. BOLZANO – průmyslo-
vé středisko s historickým jádrem města, mnoho 
domů s podloubími. Noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: horské středisko Corvara, apartmány, 
dvoulůžkové ložnice včetně sociálního příslušenství.  
Stravování: k dispozici vybavené kuchyňky. Steri-
lovaná jídla je možné objednat v cestovní kance-
láři. Nabídka je uvedena na webových stránkách.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování  
a průvodce.

tina 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 vede-
na po tělese bývalé železnice – upravené bývalé 
nádražní budovy.  Povrch většinou asfalt. Možnost 
prodloužit výjezdem k Cinque Torri (+ 9 km asfalt 
nebo lanovkou). PASSO VALPAROLA – pevnost 
z 1. světové války, muzeum, výhledy na Marmo-
ladu, PASSO FALZAREGO 2108 m (možnost ka-
binovou lanovkou na Kleiner Lagazuoi 2778 m). 
Panoramatický výhled na střední část Dolomit. 
CORTINA D´ AMPEZZO – prohlídka mezinárodní-
ho horského střediska. Pěkný farní kostel ze svět-
lého kamene s charakteristickou zvonicí. 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 Fassa a Val di Fiemme 
po stopách Marcialongy. Cyklotrasa Passo Por-
doi 2239 m – Canazei 1440 m – Moena 1184 m 
– Predazzo 1014 m – Cavalese 996 m – Cavalese 
800 m, celkem 60 km. Trasa vede z Passo Pordoi 
do Canazei po silnici, pak po nádherné cyklostez-
ce převážně mírné klesání do Cavalese. Povrch 
většinou pěkný asfalt. PASSO PORDOI 2239 m 
– možnost vycházky ke kapličce, odkud je pěkný 
výhled na Marmoladu. Možnost výletu kabinovou 
lanovkou do skupiny Sella na Sass Pordoi 2950 m. 
Dostanete se skoro do třítisícové výšky. Panora-
matický pohled na Marmoladu 3342 m, nejvyšší 
horu a královnu Dolomit. Nedaleko Osarium, pa-
mátka na 1. sv. válku. CANAZEI – horské středisko 

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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uthen – Krugau - Lübben. LÜBBEN -  hezké měs-
to, termální lázně. SCHLEPZIG – roubené domy 
včetně kostela, zemědělské muzeum. NEUEN-
DORF – hezká jezera. LEUTHEN – gotický kostel, 
renesanční zámek.
3. den: GURKENRADWEG * cyklistická trasa 
Lübben – Ledhe – Neu Zauche – Straupitz – Burg 
– Cottbus. LEDHE – vesnice obklopená rameny 
Sprévy, malý skanzen a soukromá sbírka okurek. 
NEU ZAUCHE – vyhlídkové místo. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: penzion.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 640,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

Švýcarsko

17.7. – 22.7.

NEJEN PODÉL ŘEKY RHÓNY 
Region Wallis lemuje 40 čtyřtisícovek.
zájezd č. 670

Cena: 8 950,-/8 550,- Kč

Cyklostezka vás povede z hor údolím řeky Rhóny 
s krásnou horskou kulisou kolem jezer a vodopá-
dů, středověkými městečky k největšímu švýcar-
skému jezeru a nejkrásnějšímu městu na jeho 
břehu Montreux. Program je doplněn o návště-
vu horského střediska Zermatt s majestátním 
Matterhornem. 
Program
1.den: odjezd v podvečerních hodinách, mož-
nost nástupu v západních Čechách. Noční přesun 
do Švýcarska.
2.den: GRIMSELPASS 2164 m – panoramatický 
sjezd z horského průsmyku až na dno romantic-
kého údolí, které je pokladnicí walliské lidové ar-
chitektury. Pokračování po pohodlné cyklostezce 
vedoucí převážně z kopce do Brig (cíl zkrácené 
etapy) nebo až do cíle etapy ve Vispu. Celkem 
72 km (+240 m/-1750 m).
3.den: LEUKERBAD 1450 m – z termálního lá-
zeňského letoviska po silnici do údolí řeky Rhó-

Německo

13.7. – 15.7.

PUTOVÁNÍ ROMANTICKÝM 
SPREWALDEM
Jízda po Okurkové cyklotrase.
zájezd č. 660

Cena: 4 650,-/4 450,- Kč

Romantická oblast protkaná říčkami a průplavy 
byla zapsána na Seznam biosférických rezervací 
UNESCO. Překrásná oblast přitahuje mnoho ná-
vštěvníků. Své kouzlo má projížďka na pramici. 
Atraktivní je dobře vyznačená, rovinatá, zpravidla 
asfaltová, Okurková cyklostezka, vedená přes rá-
zovitá městečka a vesničky. Občerstvení najdete 
přímo na trase v některých z mnoha výletních 
restaurací a určitě si nenecháte ujít místní spe-
cialitu nakládané okurky, ale i výborné německé 
pšeničné pivo, kyselé ryby v housce a další místní 
speciality.  
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ně-
mecka. GURKENRADWEG * cyklistická trasa Burg 
– Leipe – Lübbenau – Lübben. BURG – infor-
mační středisko biosférické rezervace Sprewald, 
Bismarckova rozhledna, historické nádraží. LEIPE 
– romantická obec ležící přímo na kanálech, hráz-
děné domy. LÜBBENAU – hlavní město Sprewal-
du, historické jádro města, Sprewaldské muzeum, 
zámek s parkem. 
2. den: GURKENRADWEG * cyklistická trasa Lüb-
ben – Schlepzig – Neuendorf – Alt Schadow – Le-
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ny. Pokračování mezi vinohrady a ovocnými sady 
do Sionu, historického města s pozůstatky stře-
dověkého hradu (cíl zkrácené etapy). Pokračová-
ní údolím řeky Rhóny do cíle v Martigny. Celkem 
65 km (+0/-890 m).
4.den: WALLISKÉ ALPY – ZERMATT 1710 m 
– nejdříve musíte z Täsche vyjet do Zermattu 
(po vlastní ose nebo zubačkou), který leží na úpatí 
nejfotografovanější evropské hory – majestátní-
ho Matterhornu. Po silnici zpět do Täsche a přes 
Visp (cíl zkrácené etapy) a údolím řeky Rhóny 
do cíle v Sierre. Celkem 75 km (+240 m/-1150 m). 
Alternativně možnost výjezdu zubačkou na vy-
hlídku Gornergrat nabízející úchvatný přírodní 
amfiteátr s více než 35 vrcholy přesahujícími 
4 000 m a rozlehlými ledovci. Vyhlídkový dvaceti-
kilometrový sjezd na kolech zpět do Zermattu.
5.den: FORCLAZ 1520 m sedlo na švýcarsko- 
francouzské hranici nedaleko masivu Mont Blanc. 
Sjezd do údolí řeky Rhóny a k Ženevskému jeze-
ru přes Montreux do cíle ve Vevey. Celkem 69 km 
(+360 m /-1160 m). Ve večerních hodinách od-
jezd. Noční přesun.
6.den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hostel (čtyřlůžkové pokoje) v Sionu, 
za příplatek penzion nebo hotel (dvoulůžkové 
pokoje).  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 1 190,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.  

Německo

24.7. – 31.7. 

ELBERADWEG – 
LABSKÁ CYKLOSTEZKA II.
Z Magdeburgu až na mořské pobřeží.
Nejoblíbenější trasa v Německu.
zájezd č. 680

Cena: 9 350,-/8 900,- Kč

Pokračování cykloturistického zájezdu Labská I. 
vás zavede do biosférických rezervací, hanzov-
ních měst na Labi, proplujete přístavem v Ham-
burku, projdete večerní čtvrť v St. Pauli a program 
zakončíte světelnou fontánou s hudbou. V neděl-
ních ranních hodinách si projdete světoznámý 
Fischmarkt. 
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, mož-
nost nástupu v severních Čechách. Noční přesun 
do Německa. 
2. den: cyklotrasa Magdeburg – Tangermünde, 
celkem 75 km, možnost krácení. HOHENWAR-
THE – vodní křížení Labe s plavebním kanálem 
na mostě. TANGERMÜNDE – historické jádro 
města s městskými hradbami, historická radnice, 
kostel sv. Štěpána, rezidenční sídlo Karla IV. (vládl 
zde posledních šest let svého života).
3. den: Tangermünde – Havelberg, celkem 80 km, 
možnost krácení. SANDAU – farní kostel. HAVEL-
BERG – historické město, katedrála. Infocentrum 
Natura 2000 s expozicí flóry a fauny Biosferic-
ké rezervace středního Polabí. „Čapí vesnice“ 
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RÜHSTADT – nejvyšší počet čápů na obyvatele 
v Německu. WITTENBERGE – průmyslové měs-
to (výroba šicích strojů Singer a Veritas), největší 
hodinový ciferník na kontinentu. 
4. den: Wittenberge – Hitzacker, celkem 82 km, 
možnost krácení. STRESOW – přírodní rezerva-
ce, památník železné opony. DÖMITZ – kostel 
Johanneskirche, muzeum v pevnosti ze 16.století. 
5. den: Cuxhaven – Drochtersen, celkem 80 km, 
možnost krácení. CUXHAVEN – začínat se bude 
u starobylého majáku Kugelbake, vyhlídka „Alte 
Liebe“, návštěvnické centrum NP Wattenmeer. 
Ve městě jsou i mořské léčebné lázně. FREIBURG 
– rozhledna, historická sýpka.
6. den: Hamburg – Drochtersen, celkem 80 km, 
možnost krácení. HAMBURG – přístav, Fisch-
markt (trhy), sýpkové město, kostel sv. Micha-
la, FINKENWERDE – výroba letadel AIRBUS. 
STADE – hanzovní město s malebným historic-
kým jádrem, přístav.
7. den: Nettelnburg – Hitzacker, celkem 90 km, 
možnost krácení. GEESTHACHT – technická 
stezka podél Labe. LAUENBURG /Elbe – město 
loďařů s hrázděnými domy ze 16. a 17. století.  
HITZACKER – město na ostrově v Labské nivě, 
skanzen z doby bronzové. Ve večerních hodinách 
odjezd, noční přesun.
8.den: návrat v ranních hodinách
Ubytování: hotely, penziony na trase.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně 
v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
5x snídaně a průvodce.

Rakousko

8.8. – 12.8.  

TAURSKÁ CYKLOSTEZKA
Nejznámější cyklotrasa v Rakousku.
zájezd č. 690

Cena: 5 850,-/5 600,- Kč

Každoročně opakovaný cykloturistický zájezd 
s možností krácení. Trasy jsou vedeny většinou 
po asfaltových cyklostezkách, částečně jemná 
šotolina. Převážně po rovině nebo mírně zvlně-
ným terénem. Cyklostezka je doprovázena nád-
hernými 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. Ubytová-
ní na jednom místě.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu v jižních Čechách. Noční přesun.
2. den: cyklotrasa Unken – Lofer – Saalfelden 
– Zell am See – Bruck, celkem 60 km. Cesta ma-
lebným údolím podle říčky Saalach bez výraz-
nějšího stoupání po cyklostezce. Výhledy na ro-
mantické Loferer Steinberge. Prohlídka ledové 
jeskyně a soutěsek. LOFER – jedno z nejstar-
ších obchodních středisek, malebné centrum. 
VORDERKASERKLAMM – chodník romantickou 
soutěskou. LAMPRECHTSOFENLOCH – zajímavá 
jeskyně. ZELL AM SEE – malebné město na břehu 
stejnojmenného jezera.
3. den: cyklotrasa Krimml – Bramberk – Mittersill 
– Kaprun – Bruck, celkem 40–70 km. Cesta podél 
říčky Salzach pěkným údolím pod Vysokými Tau-
rami po cyklostezce. KRIMMELSKÉ VODOPÁDY 
– nejvyšší rakouské vodopády a zároveň nejvyšší 
vodopády ve střední Evropě. K nejkrásnějším vy-
hlídkovým místům vede pohodlná cesta. BRAM-
BERK – národopisné muzeum, malý skanzen. 
MITTERSILL – rekreační středisko, muzeum 
národního parku Vysoké Taury. KAPRUN – zná-
mé rekreační a sportovní středisko. SIGMUND–
THUN-KLAMM – řeka Kaprun si v horském masi-
vu vyhloubila cestičku a vytvořila soutěsku.
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Německo

14.8. – 20.8.

CYKLOSTEZKOU NISA – 
ODRA AŽ K BALTU
Se závěrečným vykoupáním v moři.
zájezd č. 700

Cena: 8 950,-/8 550,- Kč

Putování podle řek Nisa a Odra nejkrásnějším 
úsekem Německo – polské cykloste zky, která je 
dlouhá 591 km a vede od Jizerských hor až k Bal-
tickému moři. V programu je úsek od přírodního 
parku Bad Muskau k moři. Terén je rovinatý, pře-
vážně pěkný asfalt a jako vždy je možnost trasu 
krátit. V místech, kde dříve zdánlivě končil svět, 
se dnes před cyklistou otevírá pravý ráj. Putovat 
budete nejprve podél Nisy a dál podél Odry, kde 
převládá rovinatá říční krajina téměř ve své pů-
vodní podobě. Z hráze budete mít pěkné výhledy. 
Čeká vás krásná lužní krajina, historická města, 
typické lužické vesnice a městečka s možností ob-
čerstvení v útulných hospůdkách. V závěru vede 
trasa po málo frekventovaných silnicích pěknou 
krajinou.
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ně-
mecka. Cyklotrasa Bad Muskau – Gubin. Celkem 
64 km, možnost krácení. Putování Dolní Lužicí, 
rozmanitou rovinatou krajinu utváří říční nivy 
Sprévy a Nisy, vřesoviště, oblasti jezer a zalesně-
ných pásem. BAD MUSKAU – lázeňské městečko 
s jedním z nejkrásnějších parků v Sasku, který je 

4. den: cyklotrasa Bruck – Kitzlochklamm – Liech-
tensteinklamm – St. Johann, celkem 40 - 60 km. 
Další část údolí přímo pod Vysokými Taurami 
po cyklostezce. KITZLOCHKLAMM – soutěs-
ka přístupná po upraveném chodníku. ST. JO-
HANN – neogotický dóm sv. Jana. LIECHTEN-
STEINKLAMM – romantická soutěska přístupná 
po pohodlném chodníku. GROSSGLOCKNER 
HOCHALPENSTRASSE – zdatní účastníci mají 
možnost odbočit na známou vysokohorskou sil-
nici nebo se projet pouze v údolí. 
5. den: cyklotrasa Werfen – Hallein – Salzburg, 
celkem 40 km. Cesta pod vápencovými pohořími 
Tennengebirge a Hagengebirge po cyklostezce. 
BISCHOFSHOFEN – sportovní středisko (lyžařské 
skokanské můstky). WERFEN – romantické měs-
tečko. HOHENWERFEN – hradní pevnost se vypí-
ná 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 Rezi-
denční náměstí, Kapitulní náměstí, dóm, klášterní 
kostel sv. Petra, Mozartův rodný dům a mnoho dal-
ších zajímavostí. Centrum města je zapsáno na Se-
znamu kulturního dědictví UNESCO. V podvečer-
ních hodinách odjezd, návrat v nočních hodinách.
Ubytování: Gasthof v Brucku, dvou až čtyřlůžko-
vé pokoje. 
Stravování: polopenze zajištěna českou kuchařkou.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x polopenze a průvodce. 
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Německo

1.9.  

CYKLOTURISTIKA 
U LUŽICKÝCH SRBŮ
Vynikající cyklostezka lehce zvlněným terénem.
zájezd č. 710

Cena: 790,- Kč

Za našimi krajany, Lužickými Srby, jezdíme větši-
nou na tradiční velikonoční procesí jezdců na ko-
ních, tzv. „křižáků“ nebo na svátky Božího Těla. 
V posledních letech se tu vybudovalo mnoho 
nových cykloturistických stezek. Terén je mírně 
zvlněný a povrch je převážně asfaltový. Čekají vás 
historická města, typické lužické vesnice a měs-
tečka, a především krásná krajina. Na trase jsou 
příjemné hospůdky. Starší lidé hovoří ještě lužic-
kou srbštinou, které budete určitě rozumět. 
Program
Cyklotrasa SÄCHSISCHE STÄDTEROUTE * Lö-
bau – Budyšín – Crostwitz – Panschwitz–Kuckau, 
celkem 47 km. BUDYŠÍN – středisko Horní Luži-
ce. Pohled na město se vám otevře z mírně na-
kloněné věže Reichenturm, zajímavá je stavba 
gotického chrámu sv. Petra. Určitě navštivte hrad 
Ortenburg se Srbským muzeem. PANSCHWITZ-
-KUCKAU – malebná obec, v polích hezká boží 
muka. MARIASTERN (Mariina Hvězda) – klášterní 
cihlový kostel P. Marie s nově upraveným interi-
érem. Na nádvoří socha sv. Jana Nepomuckého 
a barokní kašna s českým lvem.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

zapsán na Seznamu přírodního dědictví UNESCO.
2. den: cyklotrasa Gubin – Neuzelle – Frankfurt – 
Kostrzyn. Celkem 60 - 95 km, možnost krácení. Stá-
le po rovině jezerní oblastí Odry a Sprévy. NEUZEL-
LE – zajímavý klášter s barokní zahradou a pivova-
rem. Eisenhüttenstadt – historické jádro města.
3. den: cyklotrasa Kostrzyn - Hohenwutzen – 
Schwedt. Celkem 60 - 88 km, možnost krácení. Říční 
nivou řeky Odry. Panují zde „holandské“ hydrologic-
ké podmínky, protože střední úroveň hladiny vody 
Odry je vyšší než vodní úroveň okolní severozápad-
ní krajiny. CRIEWEN – zajímavý zámecký park. 
4. den: cyklotrasa Schwedt – Gartz – Penkun – 
Löcknitz. Celkem 50 - 72 km, možnost krácení. 
GARTZ – v okolí stará ramena Odry, ptačí rezer-
vace. PENKUN – historické město, zámek, skan-
zen. Pěkná krajina. LÖCKNITZ – historické město, 
romantický hrad.
5. den: cyklotrasa Ueckermünde – Anklam – Use-
dom. Celkem 68 km, možnost krácení. UECKER-
MÜNDE – historické město se zámkem a hradem, 
přístav. Výhled na Štětínský záliv. V okolí města vřeso-
viště. ANKLAM – obranné hradby s bránou Steintor.
6. den: cyklotrasa Usedom – Seebad Ahlbeck, cel-
kem 34 km. Možnost vykoupání v moři a zajížďky 
do středisek Seebad Heringsdorf a Swinoujscie, 
cca 20 km. USEDOM – hlavní město ostrova, ná-
vštěvnické centrum národního parku Údolí dol-
ní Odry. AHLBECK – hezké lázeňské městečko, 
široké pláže. HERINGSDORF – lázeňské město 
s vyhledávaným slaným pramenem a širokými 
plážemi. Určitě si v některé z četných restaurací 
dáte smaženého herringa, nebo jinou dobrou rybí 
specialitu. SWINOUJSCIE (PL) – pláže, rekreační 
středisko, přístav. Noční přesun.
7. den: návrat v časných ranních hodinách.
Ubytování: 1x Dom Turysty Gubin, jedno až tří-
lůžkové pokoje, 1x Dom Turysty Kotrzyn, jedno až 
čtyřlůžkové pokoje včetně koupelny (2x je uby-
tování zajištěno v Polsku), 3x hotel v Německu, 
dvoulůžkové pokoje. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hote-
lových restauracích. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
5x snídaně a průvodce.
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dá barokní zahrada. 
2.den: cyklotrasa Hodonín – lužní lesy řeky Mo-
ravy (SK) – Skalica (SK) – Sudoměřice – Petrov 
– Strážnice. Celkem 25 km. SKALICA – utajená 
perla Slovenska schovaná mezi vinohrady. Budete 
překvapeni upraveností města a množstvím cen-
ných památek. Jednou z velmi vzácných památek 
je románská rotunda sv. Jiří, případně gotický 
kostel a perly barokní architektury až po secesní 
skvost od D. Jurkoviče. PLŽE – soubor původních 
vinných sklepů Plže, památková rezervace lidové 
architektury. Odpoledne pobyt na vinobraní. 
3.den: cyklotrasa podle řeky Moravy do Lanžhotu.
Ubytování: hotel v Hodoníně.
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

Maďarsko

12.9. – 16.9.

OKOLO BALATONU
Pro milovníky teplé vody, dobrého vína 
a rybích specialit.
zájezd č. 730

Cena: 6 750,-/6 450,- Kč

Cykloturistický zájezd s možností krácení tras 
k největšímu jezeru ve střední Evropě. Kolem ce-
lého jezera vede cyklostezka. Na trasách je mož-
nost občerstvení počínaje pravými maďarskými 
langoši přes různě upravované ryby a určitě si 
pochutnáte na rybí polévce halászlé. Čeká vás 
teplé počasí a příjemné ceny služeb. Denně mož-
nost koupání.  
Program 
1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v Brně. Přesun do Maďarska. 
Cyklotrasa Tapolca – Badacsony, celkem 31 km. 
Trasa je vedena lehce zvlněným terénem po méně 
frekventovaných silnicích. TAPOLCA – největ-
ší atraktivitou města je Jeskyně jezer. Atraktivní 
je plavba člunem pod ulicemi a domy. Ve městě 
se nachází malebný Mlýnský rybník a romantic-
ký park. Již první den pojedete okolo lákavých 
vinných sklípků.  

Česko

7.9. – 9.9.

STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ
Opět za burčákem.
zájezd č. 720

Cena: 3 050,-/2 950,- Kč

Další ročník celodenních vinařských slavností. 
Jarmark, vystoupení, průvod, košt vín a burčáků 
atd. Součástí akce je bohatý kulturní program – 
folklorní vystoupení strážnických souborů i ves-
nických skupin, jarmark výrobků lidových tvůrců. 
V otevřených víchách, ve kterých se prezentují se 
svými víny a burčáky vinaři Strážnicka, hrají cim-
bálové muziky.

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na již-
ní Moravu. Cyklotrasa Čejč – Čejkovice – Mutě-
nice – Milotice – Hodonín. ČEJČ – v obci se učil 
T. G. Masaryk kovářem. Vinné sklepy v části‚ Pod 
búdama‘ tvoří ojedinělou lokalitu. ČEJKOVICE 
– dominantou obce je templářská tvrz. Obec je 
známá především dobrým vínem a také labyrin-
tem templářských sklepů s možností prohlídky. 
MUTĚNICE – srdce vinařského kraje. Vinné sklepy 
jsou soustředěny do dvou míst – Mutěnické búdy 
a Dubňanská hora. Mnohé z nich si zachovaly 
původní krásu a jsou zdobené slováckými orna-
menty. MILOTICE – renesanční zámek, který byl 
později barokně upraven. Okolo zámku se rozklá-
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5. den: cyklostezka Siófók – Balatonkenese 25 km 
– Balatonfüzfö 31 km – Balatonalmádi, celkem 
42 km. Trasa je vedena po cyklostezce. BALA-
TONALMÁDI – lázeňské město, některé budovy 
jsou postaveny z červeného permského vápence, 
např. kostel. V odpoledních hodinách odjezd, ná-
vrat do 22.00 hodin. 
Ubytování: mobilní domy na pobřeží Balatonu 
v kempu, dvoulůžkové ložnice.  
Stravování: možnost vaření. Rybí speciality levně 
pořídíte v bufetu nebo v blízké restauraci. Sterilo-
vaná jídla je možné objednat v cestovní kanceláři. 
Nabídka je uvedena na webových stránkách.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování 
a průvodce.  

Německo / Česko

26.9. – 30.9.

NA KOLE PODÉL OHŘE
Od pramene až k jejímu ústí.
zájezd č. 740

Cena: 5 150,-/4 900,- Kč

Ohře pramení v německých Smrčinách v nad-
mořské výšce 752 m pod jménem Eger. Řeka je 

2. den: cyklostezka Révfülöp – Badacsony - Szi-
gliget - Balatonygyörök - Keszthely - Hevíz - Ke-
szthely – Fenékpuszta, celkem 48 km. Trasa je 
vedena především po asfaltových cyklostezkách. 
BADACSONY – nad rekreačním střediskem se 
zvedají čedičové kopce s vinicemi, které končí 
až u balatonského jezera. Zdejší vinařská oblast 
s mnoha sklípky je svou kvalitou řazena na dru-
hé místo v Maďarsku, hned za světoznámým to-
kajským vínem. SZIGLIGET – nad městečkem se 
spoustou vinných sklípků se zvedá jeden z nejna-
vštěvovanějších hradů v Maďarsku s krásným vý-
hledem na Balaton. KESZTHELY – barokní zámek 
s kouzelnou anglickou zahradou, velmi zajímavé 
muzeum kočárů či muzeum voskových figurín. 
Historické jádro města s pěknou pobřežní prome-
nádou. HEVÍZ – relaxace v největším termálním 
jezeře v Evropě.
3. den: cyklostezka Révfülöp - Balatonszepezd 
5 km - Balatonakali 15 km - Balatonudvari 20 km – 
Balatonfüred 32 km - Tihani 40 km - přívoz – Szan-
tod 42 km - Zamardí 45 km - Siófók, celkem 55 km. 
Trasa je vedena po asfaltových cyklostezkách. 
TIHANI – malebná vesnice, od benediktinského 
kláštera výhled na jezero. Zajímavý menší skan-
zen. SIÓFÓK – hlavní město jižního břehu, známé 
jsou dlouhé písečné pláže.
4.  den: cyklostezka Zamardí 10 km – Balaton-
földvár 17 km – Balatonboglar 37 km – Fonyód 
48 km – Balatonmariafürdö, celkem 51 km. Trasa 
je vedena po cyklostezce.  BALATONFÖLDVÁR – 
dlouhé písečné pláže. FONYÓD – nad městem se 
rozkládá hrad.
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ulička (nejužší ulice v Česku), městské opevnění, 
barbakan, Mikulovická brána a mnoho dalších 
památek.
4. den: cyklotrasa Kadaň – Nechranická přehra-
da – Žatec – Louny, celkem 54 km. NECHRANIC-
KÁ PŘEHRADA – nádrž s nejdelší sypanou hrází 
ve střední Evropě. ŽATEC – bývalé královské měs-
to. Chrám chmele a piva, Chmelový orloj, Chme-
lařské muzeum, vyhlídková věž Chmelový maják 
s unikátním výhledem. Klášterní zahrady a další 
památky. LOUNY – brána Českého středohoří či 
Perla na řece Ohři. Centrum s historickými památ-
kami je ze dvou třetin obehnáno hradbami.
5. den: cyklotrasa Louny – Libochovice – Budyně 
– Doksany – Terezín – Litoměřice, celkem 56 km. 
LIBOCHOVICE – renesanční zámek, ve kterém 
se narodil významný český vědec Jan Evangelista 
Purkyně. BUDYNĚ – vodní hrad je národní kul-
turní památkou. DOKSANY – klášter sester Pre-
monstrátek, možnost prohlídky klášterního koste-
la. TEREZÍN – pevnost sehrála za druhé světové 
války smutnou roli, když se stala koncentračním 
táborem. LITOMĚŘICE – městská památková re-
zervace, slávu královského města připomínají go-
tické, renesanční a barokní stavby. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: penzion, hotel na trase.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně  
v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování,  
4x snídaně a průvodce.  

levým přítokem Labe, do něhož se vlévá u Lito-
měřic. Na celé trase ujedete 280 km. Pochopitel-
ně budete mít možnost, díky doprovodnému au-
tobusu, jednotlivé etapy krátit. Ohře za Chebem 
meandruje v nížinné krajině bez lesů a výrazněj-
ších terénů. Do hlubšího koryta skalisek a lesních 
hvozdů vstupuje řeka pod Kynšperkem. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do ob-
lasti německých Smrčin. Cyklotrasa pramen Ohře 
– Hohenberg – Cheb, celkem 54 km. SMRČINY – 
řeka Ohře (Eger) pramení na úbočí nejvyšší hory 
Smrčin Schneeberg 1051 m. HOHENBERG – za-
chovalý hrad a muzeum porcelánu. KOMORNÍ 
HŮRKA – nejmladší sopka v České republice. 
CHEB – historické město s mnoha památkami, 
připomeneme pouze areál hradu s městským 
opevněním, symbol náměstí Špalíček, Pachelbe-
lův dům – místo zavraždění A. Valdštejna a mno-
ho dalších.
2. den: cyklotrasa Cheb – Kynšperk – Sokolov – 
Loket – Karlovy Vary, celkem 52 km. KYNŠPERK 
– mnoho zajímavých památek, pozoruhodný bet-
lém. LOKET – meandr řeky je ve tvaru lidského 
lokte. Na skále vysoko nad řekou se tyčí romantic-
ký hrad. KARLOVY VARY – jedno z našich nejzná-
mějších lázeňských měst. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 
– možnost krátké odbočky do známého lázeňské-
ho města.
3. den: cyklotrasa Karlovy Vary – Kyselka – Kláš-
terec – Kadaň, celkem 52 km. KYSELKA – bývalé 
lázně, stáčírna minerální vody Mattoni. KLÁŠTE-
REC – historické jádro města, novogotický zámek, 
radnice s věží. KADAŇ – bývalé královské město, 
historická perla Podkrušnohoří. Bašta, Katova 
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podzemní vodopád v Evropě. Historické památky 
najdete i v samotném městě. MEDVĚDÍ JESKY-
NĚ – prohlídka jedné z nejkrásnějších polských 
jeskyní. Pěkná krápníková výzdoba. Vycházka. 
POLANICA ZDRÓJ – lázeňské městečko, vycház-
ka lázeňským parkem.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Německo / Česko

19.5.

NA NEJSEVERNĚJŠÍ ROZHLEDNU
zájezd č. 820

Cena: 590,- Kč

Zájezd pěší turistiky s možností krácení. Vychází 
se z hezkého německého města Sebnitz. Cestou 
na vrchol Tanečnice několik míst s pěkným roz-
hledem. Vydejte se za hezkými výhledy.
Program
Pěší trasa: Sebnitz (nádraží) – Sebnitz (centrum 
města, náměstí) – Kaiserberg – státní hranice – Ta-
nečnice – Mikulášovice. Celkem 12 km. Možnost 
nejkratšího výstupu na Tanečnici tam i zpět 4 km.
SEBNITZ – malebné město při státní hranici. 
Městské domy na hlavním náměstí, poštovní 
sloup, kašna, kostel sv. Petra a Pavla. Muzeum mo-
delové železnice. Na okraji města hrázděné domy, 
kamenný železniční viadukt. KAISERBERG – vy-
hlídkové místo. TANEČNICE 598 m – nejseverněj-
ší rozhledna v České republice s kruhovým výhle-
dem. Možnost občerstvení ve stylové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

Česko

1.5.

DOMINANTY ČESKÉHO 
STŘEDOHOŘÍ  HAZMBURK – 
KOŠŤÁLOV
zájezd č. 800

Cena: 590,- Kč

Pěší turistika na dva atraktivní vrcholy ozdobené 
romantickými hrady. Z obou hradů jsou daleké 
výhledy.
Program
Pěší trasa: 1. etapa výstup na Hazmburk, 6 km, 
převýšení 230 m. 2.  etapa v ýstup na Košťál, 5 km, 
převýšení 240 m. HAZMBURK – zřícenina gotic-
kého hradu na zdaleka viditelném vrchu nedaleko 
Libochovic. Výhled na úchvatné panorama Čes-
kého středohoří a celého dolního Polabí a Poohří. 
KOŠŤÁLOV – opět zdaleka viditelná zřícenina 
středověkého hradu, který se tyčí nad Třebeni-
cemi. Díky úžasnému výhledu patří vrchol k nej-
navštěvovanějším místům Českého středohoří. 
TŘEBENICE – alternativně lze navštívit muzeum 
českého granátu.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Polsko

8.5.

PAMÁTKY KLADSKA 
zájezd č. 810

Cena: 590,- Kč

Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Překrásná 
Kladská kotlina proslula nejen hezkou scenerií, 
ale i bohatou architekturou a několika prosperu-
jícími lázněmi. 
Program
ZLOTY STOK – prohlídka dolu, kde se dříve těži-
lo zlato, včetně jízdy podzemním vláčkem, a když 
to dobře dopadne, i lodí. Kouzelný je i největší 
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nice – Smrk – rozhledna 1124 m a stejnou cestou 
zpět k horní stanici lanovky. Celkem tam i zpět 
7 km s minimálním převýšením. SWIERADOW 
ZDROJ – lázeňské městečko na úpatí polských 
Jizerských hor s prameny léčivých vod. SMRK – 
nejvyšší vrchol české části Jizerských hor. Z roz-
hledny kruhový výhled. STOG IZERSKI – výhled 
do polské kotliny, možnost občerstvení.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Česko

2.6.

PODLE DIVOKÉ ORLICE
Zemská brána.
zájezd č. 830

Cena: 490,- Kč

Poznejte nejkrásnější úsek Divoké Orlice se závě-
rečným občerstvením na chatě KČT Čihák.
Program
Pěší trasa: Pastviny – Pastvinská přehrada (hráz) 
– Vejvodova lípa – Klášterec nad Orlicí – naučná 
stezka Zemská brána – Pašerácká lávka – Zemská 
brána – chata Čihák. Celkem 12 km.
PASTVINSKÁ PŘEHRADA – vodní plocha se skal-
natými břehy tvoří romantickou scenérii regionu. 
NS DIVOKÁ ORLICE – trasa je vedena romantic-
kým skalnatým údolím podle balvanitého toku 
Divoké Orlice. Kamenný most na konci údolí byl 
postaven italskými kameníky již v roce 1903.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Polsko / Česko

16.6.

POLSKOU LANOVKOU 
NA ČESKÝ SMRK
zájezd č. 840

Cena: 490,- Kč

Novou kabinkovou lanovkou z polského lázeň-
ského střediska Swieradow Zdroj na Stog Izerski. 
Vycházka, případně nenáročná túra na vrchol 
jizerského Smrku. Jedná se o nejlehčí výstup 
na tento vrchol s novou rozhlednou. Čas bude 
i na prohlídku lázeňského střediska. 
Alternativně mohou zdatní turisté absolvovat 
trasu z horského sedla Jakuszyce polskou částí 
Jizerských hor do Swieradova Zdroje. Celkem bez 
použití lanovky 18 km. 
Program
Pěší trasa: Stog Izerski – horní stanice lanovky 
1050 m – Stog Izerski – vrchol 1107 m – státní hra-

Zájezdy můžete hradit poukázkami 
SODEXO a Benefity a.s. 

max. do výše 50 % ceny zájezdu, 
max. v hodnotě 4 000 Kč 

a nelze uplatnit slevy.

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů na 
Youtubovém kanále: 
www.youtube.com/ckhoskatour.
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1188 m – Obří sedlo 1390 m – Sněžka 1603 m – 
Karpacz 750 m. Celkem 18 km, převýšení 850 m. 
Možnost krácení. KARPACZ – nejznámější polské 
horské středisko ležící pod Sněžkou. Dřevěný kos-
telík Wang byl převezen z Norska. MALY STAW 
– průzračné druhé největší ledovcové jezero. 
U jezera turistická chata s možností občerstvení.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Česko

15.9.

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
S ochutnávkou burčáku na vinobraní 
v Litoměřicích.
zájezd č. 870

Cena: 590,- Kč

Lehká turistika s pobytem na tradičním vinobraní 
v Litoměřicích (vstupné se neplatí). 
Program
Pěší trasa: lehký výstup na Radobýl. Tam i zpět 
3 km s nevýrazným převýšením.
RADOBÝL – vrchol nad Litoměřicemi spjatý 
se jménem Karla Hynka Máchy. Výhled nejen 
na Litoměřice, ale i na kopce Českého středohoří. 
Na úbočí nejsevernější vinice v České republice. 
LITOMĚŘICE – na náměstí vás čeká bohatý kul-
turní program s možností ochutnávky místních vín 
včetně burčáku. Možnost prohlídky památek his-
torického centra města. PLOSKOVICE – vycházka 
zámeckým parkem.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Německo

1.9.  

VÝLET K LUŽICKÝM SRBŮM
zájezd č. 850

Cena: 690,- Kč

Za našimi krajany, Lužickými Srby, jezdíme větši-
nou na tradiční velikonoční procesí jezdců na ko-
ních, tzv. „křižáků“ nebo na svátky Božího Těla. 
V posledních letech se tu vybudovalo mnoho no-
vých cykloturistických stezek. Čekají vás historická 
města, typické lužické vesnice a městečka, a pře-
devším krásná krajina. Starší lidé hovoří ještě 
lužickou srbštinou, které budete určitě rozumět. 
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ně-
mecka. BUDYŠÍN – středisko Horní Lužice. V cen-
tru města najdete Srbskou kulturní informačku. 
Pohled na město se vám otevře z mírně naklo-
něné věže Reichenturm, zajímavá je stavba go-
tického chrámu sv. Petra. Určitě navštivte hrad 
Ortenburg se Srbským muzeem, s nedalekým 
hřbitovem národních buditelů a troskami kláš-
tera. PANSCHWITZ-KUCKAU – malebná obec, 
v polích hezká boží muka. MARIASTERN (Mariina 
Hvězda) – klášterní cihlový kostel P. Marie s nově 
upraveným interiérem.  Na nádvoří socha sv. Jana 
Nepomuckého a barokní kašna s českým lvem.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Polsko

8.9.

SNĚŽKA Z POLSKÉ STRANY
zájezd č. 860

Cena: 490,- Kč

Výstup na Sněžku z polské Karpacze. Možnost 
krácení při výstupu pouze k bývalé Obří boudě. 
Lze využít i lanovky na Kopu 1342 m. Severní stra-
na Krkonoš je prý malebnější, v každém případě 
méně zasažená civilizací.
Program
Pěší trasa: Karpacz Gorny 820 m – Malý Staw 
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Česko / Německo

22.9.

ŽITAVSKÉ HORY
Zittauer Gebirge.
zájezd č. 880

Cena: 490,- Kč

Přechod hlavního hřebene Žitavského pohoří. 
Trasa je vedena především po státní hranici. 
Program
Pěší trasa: chata Luž – Luž (Lausche) 793 m – 
Hvozd (Hochwald) 750 m – Kurort Oybin. Cel-
kem 15 km. ŽITAVSKÉ HORY – severní část 
Lužických hor na území Německa. Pod hřebe-
nem leží skalní města a divoká údolí. LUŽ (Lau-
sche) – nejvyšší vrchol Lužických hor. Horní 
část je přírodní rezervací, pěkný výhled na čes-
kou stranu. HVOZD (Hochwald) – jeden z nej-
hezčích vrcholů Lužických hor. Kamenná roz-
hledna s turistickou chatou. Kruhový rozhled. 
KURORT OYBIN – malebné horské letovisko, roz-
lehlá zřícenina hradu. Se Žitavou je letovisko spo-
jené úzkorozchodnou železnicí. 
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ 
KOLEKTIVY

Velká Británie

LONDÝN A JIHOVÝCHODNÍ ANGLIE
Termín: dle dohody, 8 dnů

Cena: 9 950,- Kč

Poznávací zájezd za nejzajímavějšími klenoty 
Londýna a jihovýchodní Anglie. Váš čas v Anglii 
odměří s přesností jedné sekundy hodiny na věži 
Westminsterského paláce Big Ben, symbolu 
města. Dalším symbolem je most a pevnost Tower, 
kde je drženo šest havranů. Mezi monumenty 
patří například Stonehenge, případně další 
zajímavá místa Widsor, Stratford upon Avon, Bath, 
Salisbury, Portsmonth, a další.
Ubytování: v hostitelských rodinách.
Stravování: polopenze + obědový balíček.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
polopenze + obědový balíček, trajekt a průvodce.

Polsko

KRAKOV – OSVĚTIM
Termín: dle dohody, 2 dny

Cena: 1 650,- Kč

Historické jádro Krakova je zapsáno na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Možnost 
prohlídky solného dolu ve Věličce. Osvětim – 
největší koncentrační a vyhlazovací tábor. 
Ubytování: hostel v Krakově, pokoje dvou až 
pětilůžkové včetně příslušenství. 
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: doprava, ubytování včetně 
snídaně a průvodce.

cestovatelské promítání
setkání příznivců CK - 3.2.2018
promitani.pesituristika.cz

Na požádání ušijeme zájezd na míru.
Nabízíme destinace: Vysoké Taury, 

jihovýchodní Anglie, Berlín a Postupim, Bavorsko 
a mnoho dalších. Více najdete na: zajezdy-skoly.cz.
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Německo / Česko

30.11. – 2.12.

ADVENT V BAVORSKU
zájezd č. 900

Cena: 1 650,-/1 600,- Kč

Předvánoční atmosféra v bavorských městech 
Norimberk a Rothenburg ob der Tauber láká 
každoročně tisíce návštěvníků. Prodavači ve 
svých dřevěných stáncích lákají návštěvníky na 
svařené víno, grilované uzeniny a místní spe-
ciality. Především však nabízejí typicky vánoční 
výrobky. Neméně  zajímavý bude advent v Plzni.

Program:
1.den: odjezd v odpoledních hodinách, nocleh 
v Plzni. 
2.den: NORIMBERK – císařský hrad, kostel P. Ma-
rie, HAUPTMARKT – na starobylém náměstí je na 
185 stánků s bavorskými specialitami, ROTHEN-
BURG – starobylé město, gotické kostely, kamen-
né i hrázděné domy, HAUPTMARKT – na náměstí 
i v přilehlých ulicích se nabízí kromě jiného i 
staroněmecké vánoční cukroví a svařené bílé víno.
3.den: PLZEŇ – vánoční atmosféra na vás čeká 
na náměstí Republiky. Nenechte si ujít ukázky 
lidových tradic a řemesel se zaměřením na Váno-
ce a vánoční tématiku. Potěší vás oslík s ovečka-
mi v živém betlémě. Individuálně je možné si dát 
oběd v areálu pivovaru v restauraci Spilka. V pří-
padě zájmu lze zajistit prohlídku Pivovarského 
muzea nebo historického podzemí. Odpoledne 

odjezd, návrat v podvečerních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce.

Německo

2.12.

ADVENT NA PEVNOSTI 
KÖNIGSTEIN
Zimní pohádka na pevnosti.
Adventní trh v městečku Hohnstein.
zájezd č. 910

Cena: 790,- Kč

Program
Prožijte netradiční advent v Saském Švýcarsku. 
Tentokrát se zájezd uskuteční v neděli. Romantic-
ký advent v historických prostorách pevnosti po-
ložené na výrazné stolové hoře ležící vysoko nad 
údolím Labe v oblasti Saského Švýcarska. Jednot-
livá nádvoří jsou obsazena historickými stánky 
saských řemeslníků. Nechybí klasické adventní 
dobroty. Adventní trh je umístěn i ve sklepních 
prostorách. Uvidíte nejdelší adventní kalendář 
v Německu, který je 112 m dlouhý. Všechny vý-
stavy na pevnosti jsou otevřené. Je tedy možné 
navštívit veškeré vnitřní prostory pevnosti s histo-
rickými exponáty.
Program bude doplněn zastávkou na skalním 
mostě Bastei s pěkným výhledem a na menším, 
ale hezkém adventním trhu v malebném městeč-
ku Hohnstein, kterému dominuje hrad.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 
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no na Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Největší evropské náměstí Rynek hostí 
jedny z největších a nejstarších evropských ad-
ventních trhů, které nabízejí tradiční jídla a umě-
lecké řemeslné produkty. Místní specialitou je me-
dovina, jejíž výroba je velmi podobná jako u vína. 
Budete zde moci ochutnat smaženého pstruha, 
tradiční klobásy, věhlasný prejt a mnoho dalších 
specialit. 
2. den: WIELICZKA – historické centrum dobý-
vání polské soli. Exkurze do solného dolu, který 
je jedním z nejstarších činných v Evropě. Důl je 
zapsán na Seznamu kulturního a přírodního dě-
dictví UNESCO. Možnost prohlídky i podzemního 
muzea, sochy vytesané z kamenné soli, podzem-
ní jezírko. KRAKOV – po prohlídce solného dolu 
vycházka na pevnost Wavel. Za prohlídku stojí 
katedrála sv. Stanislava. V odpoledních hodinách 
odjezd.
Ubytování: hotel. 
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 
1x snídaně a průvodce. 

Německo

8.12.

DRÁŽĎANY
Slavnost drážďanské štoly.
zájezd č. 920

Cena: 790,- Kč

Program
Dopoledne procházka historickou částí města. 
Účast na festivalu vánočních štol. Městem pro-
chází průvod s historickými postavami v čele 
s Augustem Silným, grófkou Coselou a mnoha ře-
meslníky. Průvod doprovází hlavní atrakce – vůz 
s největší štolou na světě. Kouzelné jsou adventní 
trhy, kterých je ve městě několik. Na nádvoří zám-
ku se koná středověký trh s kejklíři a komedianty.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Polsko

8.12. – 9.12.  

ADVENT V KRAKOVĚ
S prohlídkou solného dolu ve Věličce.
zájezd č. 930

Cena: 1 950,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, při cestě tam 
je možnost nástupu i v Olomouci. Přesun do Pol-
ska. KRAKOV – městské historické jádro je zapsá-
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Polsko

15.12.

ADVENT VE WROCLAWI 
Možnost nákupu dárků.
zájezd č. 940

Cena: 790,- Kč

Program
Za vánoční atmosférou do polské Wroclawi. 
I v Polsku se v mnoha městech konají tradiční 
adventní trhy. Zde vás čeká advent s nezaměni-
telnou atmosférou, s kulisou koled a vůněmi pra-
žených mandlí, bramborových placek, opékaných 
klobás, svařeného vína a vynikajícího punče. 
V příznivých cenových relacích si budete moci 
nakoupit tradiční vánoční výrobky. Pulty jsou zde 
plné vánočních drobností, ozdob a nejrůznějších 
dárků. 
Wroclaw je jedno z nejkrásnějších měst, které za-
ložil český kníže Vratislav. Bude čas i na prohlídku 
historického centra města.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Na našich zájezdech se můžete setkat 
s těmito průvodci

Jana Konířová

Petr Gruss

Richard Koníř

Tomáš HorákZ našeho zájezdu

Pavel Bičiště

Petr Sádek

Richard Švanda

Veronika Bartošová
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Chorvatsko

16.9. – 23.9.

NÁRODNÍ PARKY 
CHORVATSKA
zájezd č. 470

Cena: 8 950,-/8 550,- Kč

Zájezd s pěší turistikou do národních parků 
Chorvatska a s možností koupání, protože 
ubytování je zajištěno přímo na mořském 
pobřeží. Čeká vás krásná příroda, skalní města, 
romantické vodopády. Plitvická jezera tvoří 
romantickou oblast s vodopády a vysokými 
skálami. Soutěska Paklenica tvoří fantastické 
přírodní scenérie. Vodopády Krka jsou světem 
nádherných vodopádů a kaskád. V pohoří Velebit 
skalní bludiště Dabarski kukovi tvoří divoce 
rozervané skalní stěny a vápencové věže. Je zde 
mnoho závrtů a propastí. Divoká skaliska Tulove 
Grede sloužila filmařům jako kulisa ke slavném 
filmu o Vinnetouovi.  
Program
1.den: odjezd v dopoledních hodinách. Noční 
přesun do Chorvatska. Možnost zajištění svozu.
2.den: příjezd v ranních hodinách. VELKÁ 
PAKLENICA – túra soutěskou pod stěnu Aniča 
Kuk, výstup k jeskyni Manita peč, možnost 
prohlídky, celkem 5 hodin. Převýšení 600 m. 
Zdatní účastníci mohou vystoupit na Zolin kuk 
843 m a Vidakov kuk 836 m, + 3 hodiny a další 
převýšení 300 m. Výhledy na mořské pobřeží. 
3.den: VODOPÁDY KRKA – národní park. 
SKRADINSKI BUK – okruh kolem vodopádů, 
možnost koupání pod vodopády, polodenní túra. 
ŠIBENIK – prohlídka historického středu: městská 
lodžie, katedrála sv. Jakuba – nejvýznamnější 
architektonická památka chorvatské renesance, 
která je zapsána na Seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Vycházka na pevnost, výhled na město.
4.den: KORNATSKÉ OSTROVY – celodenní 
fakultativní výlet lodí s obědem k ostrovům, 
které jsou národním parkem z Murteru světem 
snad nejkrásnějších ostrovů, ostrůvků a útesů 
ve Středomoří, koupání. Alternativně odpočinek 

a koupání na plážích ostrova Murter. Zájem 
o fakultativní výlet na Kornaty je nutné uvést již 
v přihlášce 
5.den: VELEBIT – po stopách filmového 
Vinnetoua. Výstup do sedla Vrh Prag 856 m pod 
romantická skaliska a dál do skalního města 
Tulove Grede, celkem 4 hodiny, převýšení 350 m. 
Výhled do hlubokého kaňonu. Zdatní účastníci 
mohou pokračovat až na vrchol vysoký1120 m, + 
2 hodiny a další převýšení 300 m.
6.den: VELEBIT – výstup na Ljubičko Brdo 
1326 m, celkem 5 hodin, převýšení 500 m. Pěkné 
výhledy, skalní město Dabarski kukovi. Zdatní 
účastníci si mohou přidat další výstup s lehkým 
lezením na skalnaté vrcholky. 
7.den: odjezd v ranních hodinách. PLITVICKÁ 
JEZERA – polodenní putování podél řetězce 
jezer, vodopádů, kaskád, prahů a průzračných 
smaragdových jezírek, přírodního ráje, který 
proslavily i filmy o Vinnetouovi. Nejznámější 
národní park v Chorvatsku, díky své rozmanitosti 
byl zapsán na Seznam přírodního dědictví 
UNESCO. Ve večerních hodinách odjezd, noční 
přesun.
8.den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: apartmány vybavené kuchyňkou 
a sociálním zařízením, dvě dvoulůžkové ložnice. 
Stravování: možnost vlastního vaření. Možnost 
objednání sterilovaných jídel v cestovní kanceláři. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování 
a průvodce. V ceně není celodenní lodní výlet 
na Kornaty v ceně 32 €.



Jsou cykloturistické zájezdy vaším produktem?
Ano, všechny cykloturistické zájezdy jsou naším  
produktem.

Jak dlouho pořádáte cykloturistické zájezdy?
Naše cestovní kancelář byla založena v roce 1991 
a od roku 1994 pořádáme cykloturistické zájezdy. 

Může se na zájezd přihlásit jednotlivec bez příplatku?
Ano, pokud bude účastník souhlasit s ubytováním 
s osobou stejného pohlaví ve dvoulůžkovém pokoji. 
V opačném případě sdělí cestovní kancelář výši příplat-
ku za jednolůžkový pokoj. V případě, že se přihlásí sa-
mostatný účastník a cestovní kancelář nemá dalšího 
účastníka do dvojice, účastník příplatek neplatí a zvý-
šená cena za ubytování jde na vrub cestovní kanceláře. 
Na případné výjimky jsou klienti upozorněni při podání 
Smlouvy o zájezdu.
 
Jaká jsou nástupní místa? 
Vyjíždíme zpravidla z Podkrkonoší a nástupní místa 
jsou přizpůsobena bydlišti většiny účastníků a cílové 
destinaci. Předběžná nástupní místa se dozvíte v ces-
tovní kanceláři. Upřesněná a závazná nástupní místa 
jsou uvedena v pokynech, které dostanete před zájez-
dem. Za příplatek lze pro skupiny zajistit svoz. Vyjíždíme  
a přijíždíme v denních hodinách.

Jak převážíte jízdní kola?
Ve vleku přizpůsobenému k převozu jízdních kol. Kola 
nakládá a upevňuje vedoucí zájezdu s řidičem. Účast-
níci by ve vlastním zájmu měli být přítomni u nakládání 
jízdních kol.

Co musím mít s sebou?
Cyklistická helma by měla být samozřejmostí. Dopo-
ručujeme náhradní duši, lepení, montpáku a cestovní 
lékárničku.

Jak probíhá cykloturistický zájezd?
Účastníci na začátku zájezdu obdrží mapky jednotlivých 
etap a zpravidla i místopis. Rovněž obdrží telefonní čís-
lo na vedoucího zájezdu. Jednotlivé etapy jsou každý 
den upřesňovány. Nebráníme účastníkům, kteří chtějí 
absolvovat trasu samostatně. Účastníci, kteří chtějí jet 
společně, jedou s vedoucím. Podle počtu účastníků jsou 
někdy dva vedoucí, při menším počtu účastníků může 
být jeden. Podle druhu zájezdu je někdy ubytování zaji-
štěno na jednom místě, jindy se spí každý den někde jin-
de s ohledem na program (např. Dunajská cyklostezka).  

Mohu si na zájezd vzít elektrokolo?
Ano, klasické jednoduché jízdní kolo vybavené baterií 

je možné si na cyklistický zájezd vzít. Před naložením je 
vhodné baterii z kola vyndat.

Je na zájezdě mechanik?
Záleží na konkrétním zájezdu. Zpravidla umíme jedno-
duché závady odstranit. Vedoucí zájezdu má kontak-
ty na cyklistické servisy na trase. V každém případě by 
účastník měl mít kolo v dobrém technickém stavu, jde 
především o pláště, duše, brzdy a lankové ovládání, aby 
bez oprav či seřízení vydržely po dobu zájezdu.

Jaké kolo si mám vzít na zájezd?
Cykloturistické trasy jednotlivých zájezdů nekladou žád-
né požadavky na typ, nebo speciální vybavení jízdního 
kola. Vzhledem k tomu, že některé trasy, nebo jejich čás-
ti, vedou po cestách bez asfaltového povrchu, nemůže-
me doporučit galuskové kolo, nebo pláště podobného 
typu. Zpravidla nejezdíme po trasách, které jsou určeny 
výhradně pro horská kola.

Kolik kilometrů se denně jezdí?
Je to přibližně 50 km. Hodně však záleží na povaze tra-
sy. Při kopcovitém terénu jsou trasy kratší. Většinou se 
jedná o celodenní trasy. Zpravidla se vyjíždí z vyšší nad-
mořské výšky, než je cíl. Vyhledávané jsou především 
rovinaté úseky. Minimálně jednou, při delších etapách 
určitě dvakrát, je k dispozici na trase autobus, kde se lze 
občerstvit, případně trasu ukončit. Případně se autobu-
sem pouze popovézt. Našich zájezdů se může zúčastnit 
každý, kdo alespoň trochu jezdí na kole. Zdatní účastníci 
si mohou trasu prodloužit. 

Co když je špatné počasí?
V tomto případě se trasy mohou krátit a autobus opera-
tivně může být na vhodných místech. Při deštivém po-
časí se mohou účastníci popovézt autobusem, případně 
se etapa zruší a účastníci se věnují poznávací činnosti 
(prohlídka památek). 

Na jakém povrchu jezdíte?
V zásadě upřednostňujeme cyklostezky a cyklisticky 
značené trasy, případně méně frekventované silnice. 
Převažuje asfaltový povrch, případně jemná šotolina. 
Špatně sjízdným cestám se snažíme vyhnout. 

Co když některou etapu nebudu chtít absolvovat?
Žádný problém. Můžete si utvořit vlastní program 
s ohledem na ubytování, nebo absolvovat cyklistickou 
trasu doprovodným autobusem. 

Jak se mohu přihlásit na zájezd?
Můžete využít tištěnou Smlouvu o zájezdu přiloženou 
k našemu katalogu, nebo se přihlásit online z našich 
webových stránek. 

ČASTÉ OTÁZKY OHLEDNĚ CYKLOTURISTICKÝCH ZÁJEZDŮ



objednávku zaměstnavatele.
Platbu lze uhradit převodním příkazem (např. ze spo-
rožira, běžného účtu) nebo poštovní poukázkou typu 
A na účet Lubomír Hoška, cestovní kancelář HOŠKA – 
TOUR, číslo účtu 1162062399/0800, variabilní symbol 
– číslo zájezdu. Číslo zájezdu do kolonky variabilního 
symbolu je nutné uvádět i na poštovní poukázky, kte-
ré obdržíte od CK. V případě, že za vás úhradu provádí 
zaměstnavatel převodním příkazem, platbu avizujte. Po-
platek v hotovosti lze také složit v kanceláři CK. Doklad 
o uhrazení platby předkládejte na požádání průvodci 
při nástupu na zájezd. Platby poukázkami SODEXO jsou 
možné max. do výše 50 % ceny zájezdu do výše 4 000,- 
Kč a nelze využít slevy.

ZRUŠENÍ SMLOUVY KLIENTEM A STORNOPOPLATKY
CK stanovuje tato pravidla pro rušení smluv o zájezdu, 
vracení zaplacených finančních částek a účtování stor-
novacích poplatků u autobusových zájezdů:
- 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 3 dny a více před odjezdem 

účtuje CK 90 % 
- při zrušení smlouvy méně než 72 hodin před 

odjezdem a při nedostavení se k odjezdu účtuje CK 
100 % z ceny zájezdu

Stornovací poplatek se může zvýšit až na hodnotu ná-
kladů již přímo na účastníka vynaložených (ubytování, 
trajekty, letenky), pokud převýší stanovené sazby.
CK stanovuje tato pravidla pro rušení smluv o zájezdu, 
vracení zaplacených finančních částek a účtování stor-
novacích poplatků u leteckých zájezdů:
- při zrušení smlouvy 60 dnů a více před odjezdem 

účtuje CK 10 %  
- při zrušení smlouvy 45 dnů a více před odjezdem 

účtuje CK 40 %  
- při zrušení smlouvy 30 dnů a více před odjezdem 

účtuje CK 50 %  
- při zrušení smlouvy 10 dnů a více před odjezdem 

účtuje CK 80 %  
- při zrušení smlouvy 9  dnů a méně před odjezdem 

a při nedostavení se k odjezdu účtuje CK 100 % z ceny 
zájezdu

Stornovací poplatek se může zvýšit až na hodnotu ná-
kladů již přímo na účastníka vynaložených (ubytování, 
trajekty, letenky), pokud převýší stanovené sazby.
V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji 
musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový 
pokoj.

Podmínky, za kterých Lubomír Hoška, CK HOŠKA-TOUR 
poskytuje svým klientům služby, jsou stanoveny podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona 
č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti ces-
tovního ruchu.
Smluvní strany: Lubomír Hoška, CK HOŠKA – TOUR, Zá-
mecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad (dále jen CK) a fyzic-
ké 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, tisko-
pisy přihlášek a poštovní poukázky lze obdržet osobně 
v kanceláři CK nebo o ně může klient telefonicky, písem-
ně, či emailem 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 zá-
jezdu klient prohlašuje: Souhlasím, aby mé osobní úda-
je včetně rodného čísla uvedené na smlouvě o zájezdu 
zpracovávala CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze za-
městnancům 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 paragra-
fu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž jménem všech 
uvedených na cestovní smlouvě.
Jedno vyhotovení smlouvy předá CK klientovi při osob-
ním podání ihned, poštou do 5 dnů od přijetí. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Klient je povinen do 7 dnů od podání přihlášky uhradit 
zálohu ve výši minimálně jedné třetiny z celkové ceny 
zájezdu. U leteckých zájezdů se záloha zvyšuje na 50%.
Klient, který není schopen uhradit zálohu ve stanovené 
výši a termínu, může písemně požádat o výjimku a zá-
lohu uhradit podle dohody. Doplatek je nutno uhradit 
nejpozději 30 dnů před nástupem na zájezd. K do-
platku bude připočten poplatek za komplexní cestovní 
pojištění, pokud o ně projeví klient zájem, případně dal-
ší poplatky, např. za stravování.
Na požádání bude všem klientům vystaven doklad 
o uhrazení zájezdu pro odborové organizace, kde lze žá-
dat o finanční příspěvek. V případě potřeby bude vysta-
vena faktura – daňový doklad. V tomto případě prosíme 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY



autobusy vybavenými klimatizací a zpravidla i toaletou.

ZAVAZADLA
Klient si může vzít s sebou na zájezd přiměřené množ-
ství zavazadel, které potřebuje během cesty. Vhodné je 
jedno příruční zavazadlo do autobusu a větší zavazadlo 
do zavazadlového prostoru. Na některých zájezdech je 
možné limitovat množství zavazadel. Sledujte upřesňu-
jící pokyny.

UBYTOVÁNÍ
Veškeré ubytování je zajišťováno v hotelích na standard-
ní 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 jednolůžko-
vý 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 (pro-
hlídky pamětihodností), pěší turistiky (pěší vycházky 
a túry), vysokohorské turistiky a dále zájezdy pobytové 
s poznávací činností nebo pěšími vycházkami. CK nepo-
řádá zájezdy extrémní vysokohorské turistiky. Jednotlivé 
složky se velmi často prolínají. Sledujte bedlivě progra-
my jednotlivých zájezdů.

DALŠÍ INFORMACE
Při turistickém zájezdu má průvodce právo klientovi 
túru zakázat, pokud jeho výstroj a výzbroj neodpovídá 
náročnosti trasy. Vedoucí zájezdu (průvodce) má právo 
po předchozím upozornění vyloučit ze zájezdu podna-
pilého klienta, který narušuje průběh zájezdu. 
Nejpozději během nástupu bude účastníkům sděleno 
číslo mobilního telefonu 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 pří-
rodních, historických a kulturních zajímavostí. 
Podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany. Podpi-
sem Smlouvy o zájezdu účastník potvrzuje, že je přijímá 
v plném rozsahu.

REKLAMACE
Jestliže zájezd neprobíhá podle smluvních podmínek, je 
klient oprávněn nekvalitní služby reklamovat u vedoucí-
ho zájezdu, případně písemně do 1 měsíce po návratu 
ze zájezdu.

Tyto Všeobecné podmínky platí od 1.11.2017.

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 kli-
entů (méně než 28 účastníků) nebo při mimořádných 
okolnostech. V tomto případě bude klientovi bez zby-
tečného odkladu vrácena celá zaplacená částka. CK 
je povinna oznámit klientovi zrušení zájezdu ihned 
po tomto rozhodnutí, nejpozději však 21 dnů před ko-
náním zájezdu.

ODJEZD
Klienti obdrží nejpozději 20 dnů před nástupem na zá-
jezd delší než 8 dnů a 15 dnů před konáním kratšího zá-
jezdu upřesňující pokyny s výzvou k uhrazení doplatku, 
pokud jej již neuhradili dříve. V těchto pokynech budou 
uvedena i místa a čas odjezdů z jednotlivých nástup-
ních míst. Nástup je na požádání možný prakticky kde-
koliv 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 směn-
ného 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. 11. 2017. Navýše-
ní 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 nej-
později do 21. dne před zahájením zájezdu. Navýšení 
ceny do 10 % celkové ceny zájezdů není důvod k odhlá-
šení ze zájezdu.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK
Všichni klienti jsou ze zákona pojištěni pro případ úpad-
ku CK u pojišťovny Union. Toto pojištění se nevztahu-
je na služby, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 
159/1999 Sb. 

STRAVOVÁNÍ
Podrobnosti ohledně stravování jsou uvedeny u jednot-
livých zájezdů.

PŘEPRAVA
Klienti našich zájezdů jsou přepravováni zájezdovými 



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. 

2018
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

LEDEN

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25

ÚNOR

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
4 11 18 25

BŘEZEN

2 9 16 23 30
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

DUBEN

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

KVĚTEN

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

ČERVEN

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

ČERVENEC
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

SRPEN
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

ZÁŘÍ
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

ŘÍJEN

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
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

PROSINEC
Po
Út
St
Čt
Pá
So 
Ne

Po
Út
St
Čt
Pá
So 
Ne



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

Facebook.com/hoskatour

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



 
C E S T O V N Í   K A N C E L Á Ř

H O Š K A  -  T O U R
nám. K. V. Raise 160

507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 493 792 520

mobil: 605 337 570
HOTLINE 24: 603 164 558

e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz
lubomir.hoska@hoska-tour.cz

www.hoska-tour.cz

Váš prodejce:


