
BRETAŇ 
– DCERA OCEÁNU

1. 8. – 9. 8. 2020 11 950,- Kč

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční přesun.
2. den: CHARTRES – románská katedrála.
3.den: CARNAC – největší naleziště pravěkých
památek v Evropě. QUIBERON – romantický
poloostrov nazývaný také jako Bretaňská Florida.
COTÉ SAUVAGE – pěkné písčité pláže.
4. den: ECKMÜHL – maják, vynikající rozhled.
PENMARC´H – malebný poloostrov. POINTE DU
RAZ – nejzápadnější místo oblasti. Vycházka na
skalním útesu. LOCRONAN – romantické městečko
s renesančními domy. QUIMPER – město je
prodchnuto bretaňskou atmosférou, katedrála, malebná
čtvrť s hrázděnými domy, dílny tradiční bretaňské
keramiky. Určitě budete mít čas okusit místní specialitu
– palačinky s moštem.
5. den: POINTE DES ESPAGNOLS – skalní útes,
pohled na přístav. MÉNEZ HOM – výrazný mys, ze
skalního útesu. CROZON – hezké městečko.

6. den: DEN FARNÍCH DVORŮ - budovaly je
vzkvétající vesnice jako projev oddanosti Bohu, některé
církevní monumenty se stavěly až 200 let. Uvidíte ty
nejkrásnější, např. v Guimilliau nebo v St. Thégonnac.
TRÉGASTEL-PLAGE – proslulé skalní útvary, pláž s
bílým pískem, možnost vykoupání.
7.den: COTE D´EMERAUDE (Smaragdové pobřeží)
- skalnaté pobřeží, proslavené písčité pláže. ST. MALO
– město korzárů, historické jádro města, hradby okolo
celého města, krásné písčité pláže. MONT-SAINT-
MICHEL – žulový ostrůvek s klášterem, už od ve
středověku slavné poutní místo.
8. den: FOUGÉRES – opevněné město, středověké
domy, hrad.Vycházka po hradbách. Noční přesun.
9. den: návrat v dopoledních hodinách.

Gotické katedrály s jedinečnými farními dvory.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Poznávací zájezd vás zavede do jedné z turisticky a rekreačně nejpřitažlivější a 
nejnavštěvovanější oblasti Francie. Divoké skalnaté pobřeží, romantické pláže, zelené lesy, 
malebné vesnice, zajímavá města, starobylé zvyky a pohostinní obyvatelé. „Země moře“ je 
protkána legendami o potopených městech a artušovských lesích. Jsou zde krásné přírodní 

scenérie s písčitými plážemi. Najdete zde menhiry a dolmeny. 

Ubytování: hotely, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně za příplatek.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování a průvodce.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD



ELBA 
S TOSKÁNSKEM

20. 5. – 27. 5. 2020       9 950,- Kč

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční přesun.
2. den: SAN GIMIGNANO (UNESCO) – jedno z
nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby a
historické rodové věže dokreslují malebný obraz
středověkého města. SIENA (UNESCO) – město,
jehož kostely a paláce vytvářejí působivý
architektonický komplex, náměstí Piazza del Campo ve
tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm.
3.den: VOLTERRA – město alabastru, které dosáhlo
svého největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné městské
brány, impozantní středověké paláce. Odpoledne
trajektem na Elbu. PORTOFERRAIO – hlavní město
ostrova, nad městem dvě pevnosti. V okolí města bílé
pláže. VILLA DEI MULINI – Napoleonova
rezidence. LACONA – dlouhé pláže, nádherné duny.
4. den: CAPOLIVERI – malebné vinařské městečko
s úzkými uličkami. PORTO AZZURRO – rušné

rekreační středisko, romantický přístav. RIO
MARINA – rekreační středisko s pěkným přístavem.
5. den: okruh západní částí ostrova, zastávky na
fotogenických místech. MARCIANA – možnost
výletu lanovkou (nákupní košík) na vrchol Monte
Capanne 1018 m. CHIESSI/POMONTE – oblázkové
pláže s čistou vodou, trasa po romantickém pobřeží.
MARINA DI CAMPO – nejhezčí město na Elbě.
6. den: dopoledne odjezd z Elby. PISA (UNESCO) –
prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá věž,
Baptisterium, Dóm.
7. den: FLORENCIE (UNESCO) – perla Toskánska s
monumentálními stavbami florentské renesance.
8.den: návrat v dopoledních hodinách.

Gotické katedrály s jedinečnými farními dvory.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Poznávací zájezd nejhezčími místy Itálie. Navštívíte UNESCO památky Toskánska. Ochutnáte 
místní bílá a červená vína. Na Elbě je také mnoho vyhlídek. Elbu obklopuje křišťálově čistá voda 
a bílé pláže. Užijete si toskánskou pohodu a jeho magickou zvlněnou krajinu. Tu pokrývají vinice 

a olivové háje přesně jakoby namalované malířem.

Ubytování: v Toskánsku 2x hotel, na Elbě 3x bungalovy.
Stravování: v Toskánsku snídaně, na Elbě k dispozici kuchyňka.
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekt na Elbu, 5x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD



PORTUGALSKO 
– ZEMĚ MOŘEPLAVCŮ

4. 5. – 11. 5. 2020 
12. 5. – 19. 5. 2020

Program
1. den: odlet z Prahy ve večerních.
2. den: celodenní prohlídka Lisabonu. LISABON –
hlavní město Portugalska. KLÁŠTER JERONYMITŮ –
monumentální klášter. PRAÇA DE COMERCIO –
jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších náměstí v
celé Evropě. Prohlídka dalších míst, jakými jsou čtvrť
Baixa s řadou kaváren či hrad svatého Jiří.
3. den: SINTRA (UNESCO) – dříve královské letní
sídlo, dnes oblíbená turistická destinace. CASCAIS –
historické centrum, barevné uličky, rybářský přístav.
4. den: FÁTIMA – poutní místo získalo na významu
během první světové války, kdy se zde údajně třem
dětem zjevila Panna Marie. TOMAR (UNESCO) –
opevněný klášter. COIMBRA – krásné město s
bohatou historií. Najdete zde malebné historické
centrum i nejslavnější portugalskou univerzitu.
5. den: PORTO – druhé největší město Portugalska s
historickým jádrem a křivolakými uličkami. Za zmínku
stojí i pravé portské víno, které je zde možné ochutnat

na každém rohu. NAZARÉ – vyhlídka na Atlantický
oceán, vycházka. OBIDOS – středověká vesnice.
6. den: ALMENDRES CROMLECH – megalitické
monumenty. EVORA (UNESCO) – starobylé město s
historickým centrem. ARRAIOLOS – malebná
vesnička, které dominuje hrad. MONSARAZ – hrad,
megalitické památky a přehradní nádrž.
7. den: ALGARVE – národní park Ria Formosa
můžeme najít v nejjižnějším portugalském regionu.
Jedná se o jedinečné místo plné zajímavých vodních
lagun, ostrůvků, pláží a panensky krásné přírody, kterou
obývá několik ptačích a dalších druhů zvířat. Možnost
vykoupání. Přesun do Lisabonu.
8. den: v odpoledních hodinách odlet zpět do Prahy.

Gotické katedrály s jedinečnými farními dvory.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Nádherná přístavní města, nepřeberné množství památek a krásné pláže. To vše, a ještě mnohem 
víc na vás čeká v zemi na konci světa. Portugalsko se může pyšnit velmi dlouhou a bohatou 

historii. Portugalsko se může pyšnit nekonečným množstvím nádherných a významných památek, 
které jsou rozptýleny po celé zemi. Nejsou to však jen krásné památky, které z Portugalska činí 

zajímavou zemi. Za zmínku stojí také krásné pláže, skalnatá pobřeží a úchvatná příroda. Pěstování 
oliv a výroba portského vína zde mají dlouholetou tradici. 

Ubytování: penziony a hotely, 2P s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v restauracích. 
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Lisabon a zpět včetně 
všech poplatků, přeprava mikrobusem po celém Portugalsku, 
7x ubytování, 7x snídaně a průvodce. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 500,- Kč.

28 950,- Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZD



JIŘINKOVÉ KORZO 
A ROTTERDAM

4. 9. – 8. 9. 2020 7 450,- Kč

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, noční přesun.
2. den: KINDERDIJK (UNESCO) – skanzen
větrných mlýnů, do kterých lze nahlédnout. DELFT –
kouzelné městečko proslavené modrobílou keramikou
fajáns a také jako rodiště Jana Vermeera. V továrně
Royal Delft si můžete prohlédnout výrobu keramiky.
ROTTERDAM – mrakodrapy, moderní architektura a
všude kolem nejen voda, ale i umění.
3. den: ZUNDERT – největší květinové korzo na
světě. Uvidíte na 600 000 květů jiřin, na 20 pohyblivých
soch a 10 m vysoké alegorické vozy. Ve městě se
narodil van Gogh. ROTTERDAM – večerní prohlídka
města, poznáte atmosféru večerního města.

4. den: ROTTERDAM – prohlídka města.
EUROPOORT – jeden z největších přístavů na světě,
plavba lodí přístavem. EUROMAST – 185 metrů vysoká
věž, symbol města. MARKT HALL – moderní stavba
tržnice, lze ochutnat místní specialitu – holandský
„haring“ (slaneček) nebo „kibbeling“ (smažená ryba).
KIJK-KUBUS – kompletně zařízené předváděcí domky
ve tvaru krychle. WITTE HUIS – do nedávna nejvyšší
budova kanceláří v Evropě, možnost návštěvy. MUZEA
– možnost návštěvy námořních i uměleckých muzeí.
5. den: návrat v ranních hodinách.

Navštivte evropský Manhattan.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Poznávací zájezd se sledováním květinového korza a podrobná prohlídka Rotterdamu. Korzo 
květinových vozů Corso Zunder je největším květinovým korzem nejen v Holandsku, ale v celé 

Evropě. Ulicemi městečka projíždí průvod alegorických vozů nesoucích obrovské výtvory z 
květin upevněných na konstrukci z kovu a papírové hmoty – samých jiřin, které se tu všude v 

okolí pěstují. Alegorické vozy vždy reprezentují jednotlivé správní obvody, které spolu soutěží o 
nejpovedenější výtvor.

Ubytování: hotel v Rotterdamu, 2P s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 690,- Kč.
V ceně je: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD



IRSKO 
– ZEMĚ KELTSKÝCH TRADIC

24. 8. – 31. 8. 2020 29 950,- Kč

Program
1. den: odlet z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den: HILL OF TARA (Královská hora) - sídlo
legendárních irských králů. NEWGRANGE –
nejvzácnější keltské kříže v Irsku, megalitické hrobky.
MONASTERBOICE – klášterní komplex, kříže.
BELFAST – prohlídka hlavního města Severního.
3. den: CARRICK-A-REDE ROPE BRIDGE –
vycházka na ostrůvek po lanovém mostě. GIANT´S
CAUSEWAY – Cesta obrů, soustava čedičových
sloupů. BUSHMILLS – návštěva nejstarší výrobny
whisky na světě, degustace 3x přepálené whisky.
DUNLUCE – romantický hradní areál položený na
skalním útesu nad mořem. DERRY – podvečerní
prohlídka města, staré město s křivolakými uličkami
4. den: CONNEMARA – průjezd poloostrovem,
irská divočina. GALWAY – prý nejkrásnější město,
ručně malované reklamy, malebné staré město a přístav.

5. den: BURREN – jedinečná oblast holých skalnatých
návrší, vycházka. CLIFFS OF MOHER – skalní útesy,
vycházka na Hag´s Head, daleký výhled.
6. den: RING OF KERRY – úchvatná vyhlídková
silnice poloostrovem. KILLARNEY – národní park,
zámek Muckross House.
7. den: ROCK OF CASHEL – na vápencovém
pahorku zřícenina hradu, bývalého sídla keltských králů.
GLENDALOUGH - "Irské Delfy", raně křesťanský
klášter, vycházka. DUBLIN – večerní prohlídka
hlavního města Irska včetně čtvrti Temple Bar.
8. den: DUBLIN – dopolední prohlídka města.

Velký okruh ostrovem včetně Severního Irska.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Poznávací zájezd do země Keltů, megalitických památek, hradů a katedrál. Uvidíte čarokrásná 
horská jezera, keltské kříže, historické památky světového významu. Čekají na vás přívětiví 

obyvatelé, nejhezčí hospůdky na světě s irskou muzikou a jedinečným pivem Guinness, případně 
třikrát přepalovaná whisky. Zpestřením programu budou túry a vycházky v neobyčejně krásné 

přírodě a v národních parcích v době kvetoucího vřesu. 

Ubytování: penziony, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Zpravidla k dispozici kuchyňky.
V ceně je zahrnuta přeprava: letenka Praha – Dublin a 
zpět včetně všech poplatků, přeprava podle programu 
mikrobusem v Irsku, 7x ubytování, 7x snídaně a průvodce. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 500,- Kč.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD



POLSKO –
VELKÝ OKRUH

2. 6. – 7. 6. 2020 7 250,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. LODŽ – krátká
zastávka v historickém jádru města.
2. den: VARŠAVA – celodenní prohlídka města.
STARÉ MĚSTO (UNESCO) – je obehnáno hradbami.
Zámecké náměstí se sloupem Zikmunda III. Vasy,
katedrála sv. Jana, Staroměstské náměstí a mnoho
dalších významných památek. KRÁLOVSKÝ ZÁMEK –
možnost prohlídky bohatých interiérů. PALÁC VĚDY A
KULTURY – z vyhlídkové terasy výhled.A další…
3. den: OLSZTYN – pozoruhodné staré město.
Katedrála sv. Jakuba – nádherná sklípková klenba.
MALBORK (UNESCO) – křižácký hrad je skvělou
ukázkou obranných středověkých staveb.
4. den: SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK
(UNESCO) – pohyblivé až 40 m vysoké duny. Výlet lodí
přes jezero k dunám. LEBA – oblíbené přímořské
letovisko. SOPOTY – přímořské letovisko, krásná pláž.

GDYNIA – přístaviště trajektů nedaleko centra města.
Kotví zde muzejní loď Blyskawica či Dar Pomorza –
nádherná třístěžňová plachetnice, Oceánografické
muzeum s mořským akváriem.
5. den: OLIWA – monumentální katedrála s
klášterem. GDAŇSK – jedno z nejkrásnějších měst
severní Evropy. Staré hanzovní město, bohatě zdobená
průčelí domů. WESTERPLATTE – poloostrov,
památník 2. sv. války. HNĚZDNO – město leží na
sedmi pahorcích mezi jezery, místo korunovace
polských králů. POZNAŇ – Starý rynek s místními
umělci, radnice s orlojem je jednou z nejkrásnějších
budov. TUMSKÝ OSTROV – monumentální katedrála
(nejstarší v Polsku) sv. Petra a Pavla se Zlatou kaplí.
6. den: návrat v ranních hodinách.

Za krásami Baltského moře.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Poznávací zájezd za památkami a přírodními krásami. Polsko je pro turisty atraktivní zemí. 
Navštívíte mnoho zajímavých míst – křižácký hrad, středověká města, dřevěné kostelíky a 

pohyblivé písečné duny. Náš severní soused v uplynulém období vložil do cestovního ruchu 
značné finanční prostředky a na návštěvnosti této země je to znát. 

Ubytování: 4x hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 760,- Kč.
V ceně je: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD



BAVORSKO 
S VELIKONOČNÍ VÝZDOBOU 

10. 4. – 12. 4. 2020 4 650,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. NÖRDLINGEN –
středověké město s kruhovými hradbami vystavěné v
obřím kráteru po meteoritu Riess. Město lze po
hradbách obejít. DINKELSBÜHL – jedno z
nejkrásnějších středověkých měst v Německu.
Romantická zákoutí, křivolaké uličky, hrázděné domy.
2. den: ROTHENBURG OB DER TAUBER – další
středověké město sevřené hradbami, hrázděné domy,
radnice, kostel sv. Jakuba. BAD WINDSHEIM –
historické město s nedalekým skanzenem, který
představuje francká řemesla a tradice, včetněVelikonoc.

3. den: BAMBERG (UNESCO) – jedno z
nejkrásnějších německých historických měst s
tisícovkou historických domů. Čtvrť Malé Benátky, hrad
z filmu Tři mušketýři, radnice na ostrůvku, a hlavně
velikonoční kašny. FORCHHEIM – kašna před
nejkrásnější středověkou hrázděnou radnicí v
Německu. BIEBERBACH – největší velikonoční
nazdobená kašna na světě, kterou zdobí na 12 tisíc
kraslic. Návrat do 22.00 hodin.

Velikonoce – nejkrásnější svátky roku.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Při tomto zájezdu budete mít možnost poznat hezký a originální zvyk – velikonoční zdobení 
kašen zelení a kraslicemi. Uvidíte nazdobenou kašnu umístěnou přímo v nejkrásnějším 

středověkém městě Rothenburg. V programu je také prohlídka kouzelného starobylého města 
Bamberg. Francké Švýcarsko je atraktivní romantická oblast s hlubokými údolími, vápencovými 

skálami, bystřinami a zříceninami hradů.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně  v restauraci.
V ceně je: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD



Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách.
2. den: COCHEM – vinařské město s rozsáhlým
hradem. TREVÍR (UNESCO) – univerzitní město
a nejstarší město Německa, památky z římské éry.
3. den: LUCEMBURK – dopoledne prohlídka
města. Navštívíte místa, jako katedrálu Notre-
Dame, náměstí Jana Palacha, promenádu La
Corniche (nejhezčí terasa v Evropě) nebo
Velkovévodský palác – sídlo lucemburského
velkovévody. ECHTERNACH – starobylé poutní
město. MALÉ LUCEMBURSKÉ ŠVÝCARSKO
– nádherná příroda plná nezvyklých skalních
útvarů, jeskyní, propastí a vodopádů.Vycházka.
4. den: VIANDEN – jeden z nejkrásnějších hradů
v Lucembursku. Zde se narodil král Jan
Lucemburský. V obci je dům spisovatele Viktora
Huga. DIEKIRCH – zde si prohlédnete

historickou armádní techniku. ETTELBRÜCK –
zde si prohlédnete armádní techniku a dozvíte více
o generálu Pattonovi. ÚDOLÍ SEDMI HRADŮ
– sedm nádherných hradů. LUCEMBURK –
prohlídka hřbitova amerických vojáků (hrob
generála Pattona) a podvečerní prohlídka.
5. den: SCHENGEN – malá vinařská obec
nedaleko místa, kde se stýkají hranice Německa,
Francie a Lucemburska. ŠTRASBURK – město
má velký význam v rámci Francie a Evropy. Sídlí v
něm Rada Evropy nebo zde zasedá Evropský
parlament. Významná je katedrála NOTRE – DAME
s vyhlídkovou věží. Zajímavá je malebná čtvrť Malá
Francie s romantickými domky a hospůdkami.
6. den: návrat v ranních hodinách.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Lucemburk je považován za nejpozoruhodněji umístěné evropské hlavní město. Romantika zde
dýchá na každém kroku. Sídlí zde rovněž řada institucí Evropské unie a mají tu i bohaté sbírky ve
svých muzeích. Lucembursko láká milovníky historie, neboť romantické hrady se zde nacházejí
téměř na každém kroku, a turisty, kteří mají rádi úžasnou přírodu plnou zajímavých scenérií.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost večeří za 1 630,- Kč. 
V ceně je: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce. 

PAMÁTKY A PŘÍRODA 
LUCEMBURSKA

15. 7. – 20. 7. 2020 7 550,- Kč
Malá, ale bohatá země. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD



BERLÍN 
– MĚSTO NAPLNĚNÉ HISTORIÍ

14. 5. – 17. 5. 2020 6 250,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. SPREEWALD
(UNESCO) – překrásná příroda, hejna vodních ptáků a
restaurace na hrázi kanálů. Projížďka na pramicích.
2. - 3. den: dopoledne přesun do Berlína. BERLÍN *
ALEXANDERPLATZ – nejznámější berlínské náměstí,
pojmenované po císaři Alexadru. TELEVIZNÍ VĚŽ –
stále největší stavba metropole. BRANIBORSKÁ
BRÁNA – svědek řady významných událostí.
ZEUGHAUS – bývalá zbrojnice, krásná barokní stavba.
FRIEDRICHSWERDERSCHE KIRCHE – sochařská
sbírka národní galerie. BERLINER DOM – největší
kostel v Berlíně z poloviny 18. století. MUZEJNÍ
OSTROV (UNESCO) – ostrov mezi rameny Sprévy je
kolébkou berlínských dějin. PERGAMONMUSEUM –
sbírky řeckého, římského a asijského umění.

GEMÄLDEGALERIE – výjimečná sbírka evropských
mistrů. POTSDAMERPLATZ – nejmodernější evropská
architektura. REICHSTAG – budova někdejšího
říšského sněmu, dnes sídlo parlamentu. Lze vyjet
výtahem na skleněnou kopuli. CHECKPOINT
CHARLIE – muzeum Berlínské zdi a rozdělení Berlína.
OLYMPIJSKÝ STADION – postaven pro olympijské hry
v roce 1936. Možnost projížďky lodí po kanálech.
4. den: POSTUPIM * SANSSOUCI – jeden z
nejkrásnějších zámeckých komplexů v Evropě. Rozsáhlý
park tvoří několik krásných zahrad. Možnost prohlídky
Nového paláce nebo zámku Charlottenhof. Návrat do
21.00 hodin.

Objevte zbytky Berlínské zdi.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Poznávací zájezd do Sprewaldu a především Berlína, kam proudí čím dál víc turistů. Náš 
zájezd vás provede krásnými místy s možností prohlídek nejzajímavějších muzeí. Trochu svérázné 

je muzeum NDR nebo Palác republiky, odkud se vysílala i televizní show Ein Kessel Buntes. 

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.  Možnost dokoupení večeří za 990,- Kč.
V ceně je: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD



KAISERGEBIRGE –
CÍSAŘSKÉ POHOŘÍ

20. 8. – 23. 8. 2020 6 750,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. KITZBÜLSKÉ
ALPY – lehká túra v pohoří. Panoramatické výhledy na
Císařské pohoří.
2. den: KAISERGEBIRGE – východiště Griesner
Alm 986 m – výstup k chatě Stripsenjochhaus 1577 m a
dále na výhledový hřeben s vrcholem Feldberg 1815 m
s panoramatickým výhledem na celé Císařské pohoří.
Sestup zpět ke Griesner Alm. Celkem 6 hodin,
převýšení 960 m. Možnost krácení.
3. den: KAISERGEBIRGE – východiště
Wochenbrunner Alm 1085 m – okolo masivu Wilder

Kaiser přes alpské louky na chatu Gaudeamushütte
1263 m a vrchol Baumgartenköpfl 1572 m. Dále kolem
vodopádu Schleierfall (60 m vysoký). Následuje sestup
do Griesenau 730 m. Celkem 8 hodin, převýšení nahoru
1 000 m, dolů 1150 m. Možnost krácení.
4. den: KAISERGEBIRGE – lehká túra v místě
ubytování s výhledy na Císařské pohoří. V odpoledních
hodinách odjezd, návrat do 22 hodin.

Objevte zbytky Berlínské zdi.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Horská turistika s možností krácení. Menší, leč velmi atraktivní pohoří Kaisergebirge, které je 
rájem vysokohorských turistů. Pohoří leží mezí Loferem a Kufsteinem a dělí se na dvě části. 

Divoké vápencové skály masivu Wilder Kaiser a převážně klečemi porostlý Zahmer Kaiser. Čeká 
vás svět ostrých skalních hrotů a rozeklaných vápencových hřebenů. Pohoří je často považované 

za jedno z nejkrásnějších v Alpách. Nejzajímavější částí je Wilder Kaiser – Divoký Císař. 
Majestátní masiv se vypíná vysoko nad tyrolské okolí, přitahuje nejen pohodové a horské turisty. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
Cena zahrnuje: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce. 

PĚŠÍ TURISTIKA



PŘÍRODA 
TĚŠÍNSKÝCH BESKYD

10. 9. – 13. 9. 2020 4 750,- Kč

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách. KOZUBOVÁ 982
m – kamenná chata je součástí kaple sv. Anny. MALÁ
KYKULA A KYČERA – krásné rozhledy na hřeben
Slezských Beskyd, za pěkného počasí i na slovenské
hory, celkem 9 – 12 km.
2.den: lanovkou na hřeben Těšínských Beskyd. Pěší
trasa z horní stanice lanovky na Velkou Čantoryji a dál
hřebenem Slezských Beskyd. Délka trasy dle zdatnosti
7–15 km. VELKÁ ČANTORYJE 995 m – nejvyšší
vrchol Slezských Beskyd ležící na česko-polské hranici.
Nová rozhledna s výhledem do tří zemí. VELKÝ
ŠOŠOV 885 m – vrchol s polskou chatou na česko-
polské hranici, částečné výhledy. VELKÝ STOŽEK
978 m – vrchol s možností občerstvení na polské chatě.

3. den: naučná stezka Mionší s místním průvodcem,
celkem 7 km. MIONŠÍ – skvost beskydské přírody -
"prales“, patří mezi nejzachovalejší lesní komplexy.
SLEZSKÉ DNY – účast na folklorních slavnostech.
4. den: pěší trasy na 6 a 7 km. HRČAVA – rázovitá
nejvýchodnější horská obec České republiky.
TROJMEZÍ – rozhraní všech tří států, mramorový
trojhran. JAWORZYNKA – rázovitá polská obec za
státními hranicemi, muzeum místního řezbáře.
GÍROVÁ 840 m – vrchol s turistickou chatou v
blízkosti trojmezí. Návrat do 20 hodin.

Účast na folklorních slavnostech Slezské dny.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Nenáročná turistika v nejvýchodnější části Moravy na pomezí tří států – České republiky, Polska 
a Slovenska. Díky prolínání kultur zde vznikly charakteristické tradice a zvyky. Celé území má 
zajímavý horský krajinný a přírodní ráz, zasahuje do Slezských a Moravskoslezských Beskyd. 

Každý den bude k dispozici kratší a delší túra. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 450,- Kč.
Cena zahrnuje: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.

PĚŠÍ TURISTIKA



ZÁPADNÍ TATRY
8. 7. – 13. 7. 2020 6 950,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. VLKOLÍNEC
(UNESCO) – památková rezervace, vycházka na vyhlídku.
2. den: túra Žiarská dolina – Žiarská chata – Baníkov
2178 m – Tri kopy – Smutné sedlo – Žiarská chata –
Žiarská dolina. Lehká túra pouze na Žiarskou chatu.
ŽIARSKÁ DOLINA – jedna z nejznámějších dolin s
turistickou chatou. BANÍKOV – mohutný skalnatý
vrchol s výhledem. TRI KOPY – rozeklaná část
hlavního hřebene Západních Tater se třemi vrcholky.
3. den: túra ústí Ráčkové doliny – Ráčkova dolina –
Ostredok – Jakubina 2103 m – Hrubý vrch 2136 m,
zpět Jamnickou dolinou. Lehká túra Ráčkovou dolinou.
RÁČKOVA DOLINA – pěkná dolina s vodopádem.
OSTREDOK – z vrcholu se naskýtají výhledy na

Smrek, Roháče, Klin a Bystrou. JAKUBINA – druhý
nejvyšší vrchol Západních Tater. Pasou se zde kamzíci, z
vrcholu se otevírají impozantní výhledy.
4. den: túra ústí Žiarské doliny – Baranec 2184 m –
ústí Ráčkové doliny. BARANEC – jeden z
nejznámějších vrcholů vytváří dominantu Liptova.
5. den: túra Podbánské – Blýšť 2154 m – Bystrá 2248
m – Bystrá dolina. Lehké túry Koprovou nebo Tichou
dolinou. PYŠNÉ SEDLO – významné sedlo.
BYSTRÁ – nejvyšší vrchol Západních Tater.
6. den: SÚĽOVSKÉ SKÁLY – túra skalním městem
na Súľovský hrad. Návrat do 20 hodin.

Možnost výběru lehčí a náročnější túry.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Západní Tatry jsou snem mnoha horských turistů. Patří k jedněm z nejkrásnějších a 
nejzajímavějších karpatských pohoří. Pohoří neomráčí nikoho svou výškou či strmostí 

jednotlivých vrcholů, ale jejich travnaté vrcholy a hřebeny, hluboké a poměrně dlouhé doliny 
chytí za srdce každého turistu. Z holých vrcholů se otevírají nádherné výhledy na Chočské vrchy, 

Vysoké a Nízké Tatry. Plavky s sebou, možnost večerního koupání v termálu v Bešeňové.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 890,- Kč. 
V ceně je: přeprava, 5x ubytování, 5x snídaně a průvodce. 

PĚŠÍ TURISTIKA



SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH 
VODOPÁDŮ
12. 8. – 17. 8. 2020 9 850,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. WATTENS –
kouzelný křišťálový svět Swarovski.
2. den: MIEDERS 953 m – kabinkovou lanovkou na
vrchol Koppeneck 1600 m, 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.
MISCHBACH – WASSERFALL – vycházka k
vodopádu padajícímu do údolí z výšky 100 metrů.
3. den: STUBAISKÝ LEDOVEC – výjezd
kabinkovou lanovkou do výšky 3210 m, výhled na 109
vrcholů, vycházka k ledovci. EISGROTTE – možnost
návštěvy ledovcové jeskyně. DRESDNER HÜTTE –
vycházka okolo vodopádu u nejstarší turistické chaty v
údolí. GRAWA-WASSERFALL – vycházka k
nejširšímu vodopádu veVýchodních Alpách.

4. den: NEUSTIFT – kabinkovou lanovkou k
Bergrestaurant Agrar 1 790 m. Od největších
průchozích slunečních hodin v Alpách vycházka s
výhledy do údolí Stubaital. Zdatnější účastníci výstup na
Elferturm 2495 m připomínající jižněji ležící Dolomity.
5. den: STUBAIBLICK – nenáročný výstup k
vyhlídkové plošině a naučný okruh věnovaný alpské
flóře. Odpoledne jízda Stubaiskou nostalgickou
železnicí do Innsbrucku. INNSBRUCK – podvečerní
prohlídka hlavního tyrolského města.
6. den: návrat v ranních hodinách.

Všechny lanovky jsou již v ceně. 

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Zájezd do krásných rakouských hor rozkládajících 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 rozmanitostí a krásou.
S kartou Stubai Supercard můžete zdarma navštívit různé přírodní zajímavosti a 

lanovky ve Stubaiském údolí v Tyrolsku.

Ubytování: horský penzion, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím.
Stravování: polopenze. Ochutnáte domácí speciality 
vyrobené přímo v místě ubytování.
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta Stubai
Supercard, 4x ubytování, 4x polopenze a průvodce.

POHODOVÁ TURISTIKA • SE SLEVOVOU KARTOU



LECHTALSKÉ ÚDOLÍ 
S KARTOU
15. 7. – 20. 7. 2020 9 350,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. FERNPASS – v
závratné výšce nad údolím se klene visutý most, který
spojuje zříceninu hradu Ehrenberg s pevností Fort
Claudia. Přechod po 400 m dlouhém vzdušném
visutém mostě, který se klene až 115 m vysoko nad
údolím. Můžete zde otestovat strach z výšek. Přechod
vzdušného mostu není povinný. Prohlídka zříceniny
hradu Ehrenberg a pevnosti Fort Claudia.
2. den: JÖCHELSPITZ-BAHN – túra na slunné
straně Lechtálského údolí. Lanovkou do nadmořské
výšky 1769 m, kde najdete jednu z nejslunnějších a
nejkrásnějších vyhlídek v regionu. Užijte si fantastické
alpské panorama. Líbit se vám budou koberce pestrých
květin. HILZGAU – vycházka nádherným údolím.

3. den: STEFFISALP EXPRES – čtyřsedačkovou
lanovkou do výšky 1884 m. Túry nádhernou krajinou k
jezeru Körbersee.
4. den RÜFIKOPS SEILBAHN – kabinkovou
lanovkou do výšky 2350 m. Turistika chráněnou
přírodní oblastí s vápencovými skálami podle zdatnosti
jednotlivých účastníků.
5.den: PETERSBODENBAHN – lanovka vás vyveze
do horských výšin, panoramatické výhledy.
6. den: návrat v ranních hodinách.

Lanovky jsou již v ceně zájezdu.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Nový zájezd s lehkou turistikou se slevovou kartou, tentokrát do kouzelné oblasti Lechtalských
Alp, které leží v západním Rakousku ve spolkových zemích Tyrolsko a Vorarlbersko. Příroda je 

zde jen minimálně poznamenaná člověkem. Lechtalské Alpy vynikají hlubokými dolinami a 
strmými, působivě formovanými štíty, mnohdy porostlými travou do značné výšky. Podél říčky 

Lech jsou jako perly rozesety malebné vesnice, ze kterých jsou vedeny naše výlety na úchvatné 
vyhlídky na alpské velikány. Možnost slevy na vstup do několika bazénů.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 1 590,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně, 
slevová karta Aktiv Lechtal Card a průvodce. 

POHODOVÁ TURISTIKA • SE SLEVOVOU KARTOU



ZA LEDOVÝM MUŽEM 
DO ŐTZTALU
21. 8. – 28. 8. 2020 11 950,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. WATTENS -
křišťálový svět Swarovski, křišťálová stěna z 12 tun
těžkého křišťálového skla, největší křišťál na světě.
2. den: kabinkovou lanovkou na vrchol Koppeneck
1600 m. MARIA-WALDRAST – přes lesy a pastviny
pěšky na nejvýše položené poutní místo v Evropě,
návrat lanovkou nebo bobovou dráhou do údolí.
MISCHBACH – WASSERFALL – vycházka k
vodopádu padajícímu do údolí z výšky 100 metrů.
3. den: STUBAISKÝ LEDOVEC – výjezd
kabinkovou lanovkou do výšky 3210 m. TOP OF
TYROL – vyhlídková terasa, výhled na 109 vrcholů,
vycházka k ledovci. EISGROTTE – ledovcová jeskyně.
DRESDNER HÜTTE – vycházka okolo vodopádu u
nejstarší chaty v údolí. GRAWA-WASSERFALL –
vycházka k nejširšímu vodopádu veVýchodních Alpách.

4. den: NEUSTIFT – od největších průchozích
slunečních hodin v Alpách vycházka s výhledy do údolí
Stubaital a Pinnistal dle zdatnosti účastníků. Zdatnější
účastníci výstup na Elferturm 2495 m připomínající
jižněji ležící Dolomity.
5. den: lanovkou do výšky 2136 m. STUBAIBLICK –
nenáročný výstup k vyhlídkové plošině a naučný okruh
věnovaný alpské flóře. Odpoledne jízda Stubaiskou
nostalgickou železnicí do Innsbrucku. INNSBRUCK –
prohlídka hlavního tyrolského města. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.

Všechny lanovky a vstupy jsou již v ceně. 

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Nový zájezd se slevovou kartou se středně náročnou turistikou směřující do Ötztalských Alp. Z 
hlavního údolí budete moci každý den vyjet lanovkou do sousedství atraktivních třítisícovek a 
absolvovat túru přizpůsobenou vašim schopnostem. Slevová karta Ötztal Card vám umožní 

objevovat nejen svět hor, v nichž v době kamenné žil muž z ledu Ötzi, ale též navštívit atraktivní 
termální lázně či vodní adrenalinový park.

Ubytování: hotel Viktoria Sölden ***, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta Ötztal Card, 5x 
ubytování, 5x snídaně, jízdné lanovkami a průvodce. 
Sleva pro děti do 15 let 1 500,- Kč 

POHODOVÁ TURISTIKA • SE SLEVOVOU KARTOU



RÝNSKÁ 
CYKLOSTEZKA

5. 8. – 10. 8. 2020 8 650,- Kč

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční přesun.
2. den: Mohuč – Eltville – Bingen, celkem 40 km.
MOHUČ – původně římské město, největší klenot
města je Kaiserdom, náměstí Markt, atmosféra nábřeží.
ELTVILLE – město vína a růží. Nádherné
aristokratické vily na promenádě řeky obklopené
růžemi, hrad Crass. BINGEN – známá je věž na malém
ostrově Rýna před Bingen. Starý přístavní jeřáb Binger.
3. den: Bingen - Bacharach – St. Goar - Boppard –
Koblenz, celkem 62 km. BACHARACH - vinaři
pěstují na svazích vynikající vína a vinárny zvou k
vyzkoušení. SANKT GOAR – známý svou polohou v
údolí Rýna. Nad městem stojí zřícenina Burg Rheinfels.
Slavná skála Lorelei je na protějším břehu. BOPPARD
– malebné město, nejstrmější železnice v zemi.

4. den: Koblenz – Weissethurm – Remagen, celkem 49
km. KOBLENZ – soutok Mosely a Rýna ve známém
trojúhelníku Deutches Eck. WEISSETHURM – bílá
věž. REMAGEN – pověstný most.
5. den: Remagen – Bonn – Kolín nad Rýnem, celkem 55
km. BONN – bývalé hlavní město západního Německa.
Náměstí Marktplatz, rodný dům Ludwiga van
Beethovena, románský chrám Münster až ze 11. století
- místo korunovace Karla IV. KOLÍN NAD RÝNEM –
město patří k nejstarším v Německu. Gotická katedrála
svatého Petra (UNESCO) je sídlem arcibiskupa.
Prohlídka centra města. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.

Podél hradů a vinic.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Řeka Rýn na německém území líně plyne mezi kopci. Vytváří tak na svých březích ideální 
podmínky pro pohodové cyklisty, kteří si chtějí vychutnat čas na kole. Na své si zde tak přijdou i 

rodiny s dětmi či milovníci in–linů. Stezky jsou hladce asfaltové a vedou místy, které doslova 
vybízejí k zastavení, pokoukání či posezení v některé z mnoha hospůdek. Jedním z nejvíce 

oblíbených úseků je část mezi Mohučí, Koblenzí a Kolínem nad Rýnem měřící kolem 200 km.

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v restauracích.  
Cena zahrnuje: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.

CYKLISTIKA



TOSKÁNSKEM 
NA KOLE

2. 6. – 8. 6. 2020 8 950,- Kč

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: po nočním přejezdu vás čeká kratší etapa
nejslavnější vinařskou oblastí Toskánska – Chianti (celkem
40 km, 620 m stoupání, 770 m klesání). Projíždět budete
typickou zvlněnou krajinou. Čeká vás mnoho malebných
vesniček a na vršcích kopců mnoho hradů. Mezi místy na
trase patří RADDA (vinařské město) a PANZANO z nějž
jsou rozhledy do krajiny. Cílem bude SIENA.
3. den: trasa je vedena oblastí jižně od Sieny, krajem
starých etruských měst a zemědělských obcí (celkem 60 km,
670 m stoupání, 710 m klesání s možností krácení).
Navštívíte město vína MONTALCINO. Za prohlídku stojí
pevnostní město BUONCONVENTO. Možnost
prohlídky historického jádra Sieny.
4. den: začátek etapy (celkem 60 km, 550 m stoupání, 1050
m klesání s možností krácení) je ve městě VOLTERRA,
které leží na příkrém svahu, jehož historie sahá až do dob
Etrusků. Závěrečná část s možností koupání a relaxace bude
patřit projížďce po COSTA - odpočinkové místo s

dlouhými plážemi, jemným pískem a piniovými lesy.
Nakonec budete projíždět na pobřeží přírodním parkem.
5. den: den je věnován méně navštěvované jihozápadní části
Toskánska (celkem 60 km, 540 m stoupání, 1030 m klesání s
možností krácení). Dominantou je nejvyšší hora Toskánska
MONTE AMIATA 1738 m. Typické jsou zde porosty
macchií. Dojedete na mořské pobřeží - možnost koupání
nebo návštěvy ostrova olivových hájů.
6. den: závěrečná etapa bude patřit malebné vinařské
oblasti Chianti (celkem 48 km, 530 m stoupání, 540 m
klesání). Začátek je v Sieně. Navštívíte městečko
MONTERIGGIONI se zachovalými středověkými
hradbami. COLLE DI VAL D'ELSA je městem
křišťálového skla. Zlatým hřebem etapy je SAN
GIMIGNANO, kterému se díky množství památek
přezdívá „Manhattan Toskánska". Noční přesun.
7. den: návrat v poledních hodinách.

Rozmanitá krajina venkova.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Putování venkovským Toskánskem po málo frekventovaných silnicích zvlněným až kopcovitým 
terénem. Kopců se účastníci nemusí bát, protože vždy lze trasu krátit. Účastníky čekají i dlouhé 
sjezdy k mořskému pobřeží. Ubytování je zajištěno na jednom místě v kempu na okraji Sieny.

Ubytování: mobilní domy v Sieně.
Stravování: možnost vlastní vaření.  
Cena zahrnuje: přeprava, 4x ubytování a průvodce.

CYKLISTIKA



ŠVÝCARSKO –
PODÉL ŘEKY RHÓNY 
9. 7. – 14. 7. 2020 9 600,- Kč

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách.
2. den: GRIMSELPASS 2164 m – panoramatický
sjezd z horského průsmyku až na dno údolí, které
je pokladnicí walliské lidové architektury.
Pokračování po pohodlné cyklostezce.
3. den: LEUKERBAD 1450 m – z termálního
lázeňského letoviska po silnici do údolí řeky Rhóny.
Pokračování mezi vinohrady a ovocnými sady do
Sionu, města s pozůstatky středověkého hradu.
4. den: WALLISKÉ ALPY – ZERMATT 1710
m – nejdříve musíte vyjet do Zermattu (po vlastní
ose nebo zubačkou), který leží na úpatí

Matterhornu. Po silnici zpět do Täsche a údolím
řeky Rhóny do cíle v Sierre. Možnost výjezdu
zubačkou na vyhlídku Gornergrat a poté
vyhlídkový dvacetikilometrový sjezd na kolech zpět
do Zermattu.
5. den: FORCLAZ 1520 m sedlo na švýcarsko-
francouzské hranici nedaleko Mont Blancu. Sjezd
do údolí řeky Rhóny k Ženevskému jezeru.
6. den: návrat v ranních hodinách.

Region Wallis lemuje 40 čtyřtisícovek.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

Cyklostezka vás povede z hor údolím řeky Rhony s krásnou horskou kulisou kolem jezer a
vodopádů, středověkými městečky k největšímu švýcarskému jezeru a nejkrásnějšímu městu na
jeho břehu Montreux. Program je doplněn o návštěvu horského střediska Zermatt s
majestátním Matterhornem.

Ubytování: apartmány v rekreačním středisku Leukerbad, 
dvoulůžkové ložnice.  
Stravování: k dispozici kuchyňky. 
Cena zahrnuje: přeprava, 3x ubytování a průvodce. 

CYKLISTIKA
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