
již 28 let

ZÁJEZDY 2019
CESTY ZA POZNÁNÍM     PĚŠÍ TURISTIKA

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA     CYKLOTURISTIKA



P O Z V Á N K A
na cestovatelské promítání a setkání příznivců cestovní kanceláře HOŠKA – TOUR 

v sobotu 2. února 2019.
Setkání se opět uskuteční v kulturním sále a přilehlých prostorech hotelu Grand 

v areálu lázní v Lázních Bělohradě.  
Program
10.00 – 11.00 hodin         příchod jednotlivých účastníků
11.00 – 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 přihlá-
sit, příp. uhradit i zálohu. Sejdete se zde i s většinou spolupracovníků cestovní kanceláře. Občerstvení je možné v kavárně 
(káva, víno, pivo, zákusky, nealko). V hotelu Grand není restaurace pro veřejnost, proto je nutné si večeři z nabídky vybrat 
a objednat ihned po příchodu. Nabízíme možnost vykoupání v lázeňském bazénu ve vodě o teplotě cca 30°C za zlevně-
nou cenu 80,- Kč. K dispozici podvodní trysky a perličková lavice. 
Podrobný program najdete před setkáním na webu: hoska-tour.cz.
Každý účastník obdrží suvenýr.

Lubomír Hoška

Vážení přátelé,
více než 28 let Vám cestovní kancelář HOŠKA TOUR přináší 
nabídku zážitků. Letos jsme, víc než kdy jindy, připravili pestrou 
nabídku zájezdů plnou nádherných míst, na kterých jste mož-
ná ještě nebyli. Na následujících stránkách se začtete do no-
vinek a vyšperkovaných zájezdů, které opakujeme. Vzhledem 
k tisícům odjetých zájezdů je stále obtížnější najít nová místa, 
ale několik novinek, které jsme si sami projeli, jsme pro Vás při-
pravili. Vážíme si Vaší důvěry a chceme ji zachovat i do budou-
cích let. Chceme i nadále zlepšovat kvalitu služeb a přinášet 
Vám nové zážitky. Přitom zachováváme osobní přístup. 
V katalogu najdete přehledný seznam zájezdů, dále obecné 
informace a pak už jen spousty stránek cestovatelské inspi-
race mezi poznávačkami, cykloturistickými a jednodenními 
zájezdy.  
Přejeme Vám příjemné chvíle při výběru zájezdů a těšíme se 
na shledanou na některém z nich.

                   
ROCNIK
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PROČ CESTOVAT S NÁMI
• 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. 

JAK TO CHODÍ NA ZÁJEZDU
Na každém našem zájezdu je po celou dobu přítomen kvalifikovaný průvodce. Rád Vám poradí 
s případným vlastním programem. Cestující z jedné smlouvy spolu sedí v autobuse a jsou spolu 
ubytováni. Místa v autobuse zpravidla obsazujeme podle došlých smluv od přední části autobusu. 
Náročnost odpovídá typu zájezdu. U pěší turistiky je obvykle možnost výběru z více tras. Mimo letec-
kých zájezdů, které jsou realizovány v malých skupinách, jsou autobusové zájezdy obvykle ve skupi-
ně po 20 - 50 účastnících. 
U cyklistických zájezdů lze trasu krátit, autobus je k dispozici na trase, samozřejmě cestujete naleh-
ko. Jezdíme s cyklovleky. Cyklisti mají k dispozici podrobné mapky s trasou, průvodce je s účastníky 
po celou trasu. Elektrokolo není problém. Jednoduché zavěšení kol provede náš tým. 
Snídaně jsou často v rámci ubytování, večeře za příplatek. Občas bývá v ceně i polopenze. Při ubyto-
vání, kde je k dispozici kuchyňka s možností vlastního vaření, stravování nezajišťujeme. 
V ceně zájezdu není vstupné, pokud není uvedeno jinak. U zájezdů, kde se využívají slevové karty, 
se vstupné a jízdné lanovkami podle programu již neplatí.

HISTORIE A JAK DÁL
Zakladatelem cestovky je Lubomír Hoška, který se netají svojí láskou k cestování. V mládí z rod-
ného Podkrkonoší objel na kole východní blok, víkendy trávil na různých turistických akcích po ce-
lém Československu. První zájezdy organizoval ještě v rámci ČSTV. Oficiální založení cestovní 
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 2019 Vám představuje zájezdy vybroušené k dokonalosti a také 
hodně novinek. Pořádáme i letecké poznávací zájezdy, připravili jsme nové cyklistické zájezdy 
a spoustu nenáročných zájezdů po celé Evropě.
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Datum                Destinace                                             Název zájezdu                                                         Ubytování                   Strana

Poznávací zájezdy 
12.4. – 16.4. Nizozemí KVĚTINOVÉ KORZO hotel 7
19.4. – 22.4. Slovensko/Maďarsko VELIKONOCE V TERMÁLECH penzion, soukromí 7
30.4. – 5.5. Bosna a Hercegovina/Chorvatsko BOSNA A HERCEGOVINA hotely, penziony 8
10.5. – 19.5.
14.9. – 23.9. 

Moldávie/Ukrajina/ Rumunsko NEPOZNANÁ MOLDÁVIE hotely, penziony 10

11.5. – 12.5. Polsko WROCLAW – DOLNÍ SLEZSKO hotel 11
16.5. – 20.5. Francie PAMÁTKY PAŘÍŽE A VERSAILLES hotel 12
22.5. – 29.5.
27.9. – 4.10.

Černá Hora/Albánie BALKÁNSKÉ PERLY hotel 13

1.6. – 2.6. Rakousko PARKY NEDALEKO VÍDNĚ hotel 15
5.6. – 12.6. Francie AZUROVÉ POBŘEŽÍ A PROVENCE hotel 18
15.6. – 20.6. Slovensko/Maďarsko VEĽKÝ MEDER S PROGRAMEM hotel, penzion 20
13.7. – 21.7. Litva/Lotyšsko/Estonsko JANTAROVÁ CESTA hotely 29
24.7. – 29.7. Lucembursko/Německo/Francie PAMÁTKY A PŘÍRODA LUCEMBURSKA hotel 34
8.8. – 11.8. Polsko NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ PAMÁTKY hotel 42
15.8. – 19.8. Rusko OKOUZLUJÍCÍ SANKT PETĚRBURG hotel 45
6.9. – 8.9. Německo VÍKEND V BERCHTESGADENSKU hotel 48
27.9. – 29.9. Česko/Rakousko KDE SE RODÍ VÍNO penzion 51
11.10. – 12.10. Česko VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK hotel 52
25.10. – 28.10. Slovensko/Maďarsko SLOVENSKÉ A MAĎARSDKÉ TERMÁLY penzion, soukromí 53
29.4. – 6.5. Portugalsko MADEIRA – POZNÁVACÍ hotel, penzion 57

Poznávací zájezdy s vycházkami / Pěší turistika
4.5. – 7.5. Česko/Německo FRANCKÉ ŠVÝCARSKO A SMRČINY hotel 9
29.5. – 3.6. Itálie OKOLÍ JEZERA LAGO DI GARDA hotel 14
3.6. – 9.6. Island PERLY JIŽNÍHO ISLANDU hotely 15
10.6. – 16.6. Island PERLY SEVERU A ZÁPADU ISLANDU hotely 16
3.6. – 16.6. Island PERLY ISLANDU hotely 18
6.6. – 9.6. Česko/Německo TACHOVSKO – ČESKÝ LES hotel 19
29.6. – 6.7. Ukrajina AŽ NA KONEC ČSR hotely 22
29.6. – 8.7. Rumunsko RUMUNSKO – VELKÝ OKRUH hotely 24
16.7. – 22.7. Slovinsko JULSKÉ ALPY – SLOVINSKÝ KRAS hotel 31
17.7. – 22.7. Německo/Rakousko TAURSKÁ CESTA penzion 32
23.7. – 5.8. Švédsko/Norsko TAM, KDE SLUNCE NECHODÍ SPÁT chatky, rorbu 33
31.7. – 5.8. Slovensko DOLNÍ ZEMPLÍN hotel 38
15.8. – 18.8. Česko JEŠTĚ JEDNOU MODRAVA hotel 44
21.8. – 25.8. Rakousko LANOVKY V SOLNÉ KOMOŘE hotel 45
30.8. – 1.9. Česko VLTAVSKÉ VYHLÍDKY hotel 47
13.9. –15.9. Česko KROJOVANÉ VINOBRANÍ hotel 49
20.9. – 29.9. Španělsko MALLORCA – OPRAVDOVÝ RÁJ hotel 50
15.11. – 17.11. Česko POSLEDNÍ PUCHÝŘ 54

termíny 
od května 
do září

Portugalsko MADEIRA – TURISTICKÁ I. penziony, hotely 54

25.10. – 1.11. Portugalsko MADEIRA – TURISTICKÁ II. penziony, hotely 57

Pěší turistika / Vysokohorská turistika
20.6. – 26.6. Slovensko NÍZKÉ TATRY hotel 21
4.7. – 10.7. Itálie TURISTIKA V DOLOMITECH apartmány 26
12.7. – 14.7. Česko BESKYDY – LYSÁ HORA penzion 27
24.7. – 29.7. Rakousko TURISTIKA V TYROLSKU penzion 35
1.8. – 4.8. Česko BÍLÉ KARPATY penzion 39
21.8. – 26.8. Polsko BIESZCZADY – RÁJ PRO ROMANTIKY penzion 46
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NAVŠTIVTE NÁŠ WEB  
Na našem webu najdete kompletní nabídku zájezdů, a to včetně přidaných termínů. Navíc zde můžete pohodlně 
prohlížet katalog zájezdů s kompletními fotogaleriemi a videi, a to včetně parametrického vyhledávače. 
Běžně doplňujeme i jméno průvodce, případně další podrobnosti k jednotlivým zájezdům. Zde se můžete 
informovat o aktualitách cestovní kanceláře, o výhodných akcích, radách, tipech nebo dalších zajímavostech. 
Naleznete zde fotogalerie z minulých ročníků, cestopisy, zajímavá videa a články. Můžete se zde přihlásit  
k zasílání našeho e-mailového zpravodaje. 

www.hoska-tour.cz

Cykloturistika
18.5. – 24.5. Francie FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA hotel 59
5.6. – 10.6. Německo RUJANA – USEDOM hotel 60
14.6. – 16.6. Česko TŘEBOŇSKO hotel 61
19.6. – 23.6. Polsko POZNAŇ – KOLEM STA JEZER hotely 62
25.6. – 1.7. Itálie DOLOMITY Z KOPCE apartmány 63
5.7.- 10.7. Švýcarsko PODÉL ŘEKY RHÓNY hostel 65
17.7. – 21.7. Slovensko/Polsko ZAMAGUŘÍ A PIENINY chatky 66
23.7. – 30.7. Rakousko MURSKÁ CYKLOSTEZKA hotely, penziony 67
1.8. – 4.8. Česko POHRANIČNÍ HVOZDY ŠUMAVY penzion 68
7.8. – 11.8. Rakousko ENŽSKÁ CYKLOTRASA penzion, hotely 69
21.8. – 26.8. Německo VINICEMI PODÉL MOSELY hotely, penziony 70
5.9. – 8. 9. Slovensko/Maďarsko/Rakousko PODUNAJÍ S TERMÁLY hotel 71
13.9. – 15.9. Česko KROJOVANÉ VINOBRANÍ hotel 72
27.9. – 29.9. Česko/Rakousko KDE SE RODÍ VÍNO penzion 72

Zájezdy se slevovými kartami
30.6. – 6.7. Švýcarsko ŠVÝCARSKÝ ENGADIN hostel 25
5.7. – 11.7. Švýcarsko KRÁSY ŠVÝCARSKA hostel 27
16.7. – 22.7. Rakousko VÝLETY SE SALZBURSKOU KARTOU hotel 30
25.7. – 29.7. Rakousko DACHSTEIN SE SLEVOVOU KARTOU hotel, apartmány 36
6.8. – 13.8. Rakousko ZA LEDOVÝM MUŽEM DO ŐTZTALU hotel 40
8.8. – 11.8. Česko OLOMOUCKO SE SLEVOVOU KARTOU hotel 41
14.8. – 19.8. Rakousko SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ penzion 43

Jednodenní zájezdy
21.4. Německo VELIKONOČNÍ JÍZDA KŘIŽÁKŮ 74
1.5. Polsko POLSKÉ PODHŮŘÍ KRKONOŠ 74
8.5 Polsko POLSKÁ KERAMIČKA A ZÁMEK 74
18.5. Česko ROMANTICKÉ PARKY V KVĚTU 75
1.6. Česko MORAVSKÝ KRAS 75
15.6. Německo MÍŠEŇ A MORITZBURG 75
22.6. Česko DO POHÁDKOVÉHO MLÝNA 76
1.9. Česko ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ II. 76
14.9. Česko VINOBRANÍ V LITOMĚŘICÍCH 77
21.9. Polsko SKÁLY JANOVICKÉHO RUDOHOŘÍ 77

Adventní zájezdy
Přehled adventních zájezdů                                                                                                                                                                                              73

Zájezdy s koupáním na mořském pobřeží nebo v termálních koupalištích jsou zařazeny 
u poznávacích zájezdů a zájezdů s pěší a vysokohorskou turistikou. 
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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.

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU
HOLIDAY WORLD v areálu Výstaviště Praha – Holešovice 

ve dnech 21. - 24. února 2019

INFOTOUR v budově KC Aldis Hradec Králové 
ve dnech 8. - 9. března 2019

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY
Naše zájezdy zaměřujeme i na studenty a mladé lidi. Zájezdy 
pořádáme pro základní i střední školy. Nabízíme přiznivé ceny. 
Na každých 10 studentů poskytujeme jedno místo zdarma 
pro pedagogický doprovod. Moderní komfortní autobus 
přistavíme na Vámi určené místo. Program a délku zájezdu 
upravíme podle vašeho přání. Náš průvodce se o Vás bude 
starat po celou dobu zájezdu. Podívejte se na pár ukázkových 
školních programů na našem webu www.zajezdy-skoly.cz.

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

SOUTĚŽ CESTOPISOVÁNÍ
Cestovní kancelář vyhlašuje soutěž o nejlepší cestopis. Svoje 
cestopisy zasílejte do konce listopadu 2019. Na setkání 
příznivců cestovní kanceláře 2020 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

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. 

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 katalogy 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. 
Náš web www.zajezdynazakazku.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.  

ZÁJEZD JAKO BENEFIT 
Zájezd lze uhradit z 50% poukázkami Sodexo, či Sodexo Flexi 
pass CARD. V tomto případě nemá klient nárok na žádnou 
slevu. Žádejte svého zaměstnavatele o příspěvek z FKSP. 
Na základě objednávky rádi vystavíme fakturu.

NAVŠTIVTE NÁŠ MAGAZÍN 
Nechte se inspirovat k cestám poutavými články a cestopisy 

ze zajímavých míst. Články naleznete na adrese 
www.hoska-tour.cz/magazin.

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 ní děje. 
www.hoska-tour.cz/zpravodaj
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LEGENDA

pobytové zájezdy pobytové zájezdy na mořském pobřeží nebo v 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
zájezdy se slevovou kartou polodenní i celodenní program v rámci slevové karty
letecké zájezdy celodenní program, obvykle v menší skupině osob 

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. 

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
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), náklady na technickou pomoc, úrazové 
pojištění (trvalé následky) 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 
(trvalé následky) 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.

PLATBA
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 INFORMACE

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Zpravidla vyjíždíme z Trutnova, Hradce Králové 
a Jičína. Trasu sestavujeme s přihlédnutím 
na bydliště většiny účastníků a cílové 
destinace. Zpravidla jezdíme přes Prahu, 
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. Bližší 
informace průběžně na tel. č. 603 164 558. 

ZASEDACÍ POŘÁDEK
Sestavujeme s přihlédnutím na pořadí došlých 
smluv.

JAK SE PŘIHLÁSIT
Z našeho webu hoska-tour.cz online. 
V katalogu je vložena Smlouva o zájezdu. 
Volná místa ověříte na našem webu přes 
live chat, e-mailem nebo telefonicky. Pokud 
odešlete smlouvu elektronicky, zašleme Vám 
ji potvrzenou zpět. To se týká i tištěné zaslané 
klasickou poštou. Prosíme, abyste smlouvu 
podepsali a zaslali zpět, stačí naskenovat. 
Zároveň je nezbytné zaplatit zálohu do 7 dnů 
ve výši alespoň 1/3 ceny, u leteckých zájezdů 
požadujeme 50% ceny. Jednodenní zájezdy 
se platí jednorázově. Doplatek je nutné 
uhradit 30 dnů před odjezdem. Nejpozději 
dva týdny před odjezdem obdržíte e-mailem 
nebo klasickou poštou pokyny pro přihlášené 
účastníky. V těch najdete odjezdová místa, 
časy, podrobnosti k ubytování, vstupy, kontakt 
na průvodce a další nezbytné informace.



SLEVY

I.

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

Slevu ve výši 5% ze základní ceny poskytujeme klientům 
těchto pojišťoven. Je nutné předložit kartu pojištěnce nebo 
zaslat její fotokopii.

DĚTSKÁ 10%

OZP, ZP MV ČR   5%

Slevu ve výši 4 – 5% ze základní ceny, nejvýše 500,- Kč (zlevněná cena), poskytujeme klientům, kteří se v období 
2015 - 2018 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. 
Větší skupiny slevy dohodou.

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 
a studentům do 26 let po předložení průkazu.

STUDENTSKÁ  4 – 5%

Slevu ve výši 5% ze základní ceny poskytujeme 
držitelům věrnostní karty Sphere card. Je nutné 
předložit kartu nebo zaslat její fotokopii. 

SPHERE CARD  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. 

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

Tuto slevu lze sloučit s případnou slevou v bodě I. 

V případě, že u zájezdu je uvedena pouze jedna cena, neposkytujeme žádné slevy. V ceně zájezdu není zahrnuto vstupné, pokud není 
uvedeno jinak. U zájezdů, kde se využívají slevové karty, se vstupné a jízdné lanovkami podle programu již neplatí.
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Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy s vycházkami
Pěší turistika
Vysokohorská turistika

Nizozemí

KVĚTINOVÉ KORZO

Barevná pole plná tulipánů.
Průvod alegorických vozů.

č. 010 12.4. – 16.4. 7 150,-/6 800,-

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční 
přesun do Holandska.
2. den: KEUKENHOF – největší světová květinová 
zahrada tulipánů, narcisů, hyacintů a dalších 
květin, stromů, rybníčků a fontán. JARNÍ 
KVĚTINOVÉ KORZO – květinový průvod. Jedná 
se o průvod alegorických vozů z tisíců řezaných 
květů. Toto korzo patří k tomu nejkrásnějšímu 
a nejvoňavějšímu, co můžete v Holandsku spatřit 
a zažít. 
3. den: ROTTERDAM – třetí největší přístav světa, 
prohlídka města (chrám sv. Vavřince), projížďka 
lodí po přístavu, návštěva věže Euromast – 
vysoká 185 m, kombinací výtahů vyjedeme až 
na vrchol s krásným výhledem na přístav a moře 
a půl Holandska. DELFT – prohlídka typického 
holandského městečka, návštěva manufaktury 
na výrobu delftské fajance. BAD SCHEVENINGEN 
– světoznámé rekreační přímořské středisko. 
4. den: VOLENDAM – rybářská vesnice se sta-
robylým centrem čítajícím mnoho malých ry-
bářských domků. ALIDA HOEVE – na rodinné 
sýrové farmě ze 17. století se seznámíte s tradiční 
výrobou sýrů Edam a Gouda. Možnost ochut-
návky i zakoupení sýrů. AMSTERDAM – koru-
novační a největší město Holandska. Malebné 
město na řece Amstel proslulé kanály, galeriemi 
s obrazy nejslavnějších mistrů a kosmopolit-

ní atmosférou. Je jednou z nejnavštěvovaněj-
ších evropských metropolí. Možnost projížďky 
na vyhlídkové lodi po grachtech, exkurze 
do brusírny diamantů, prohlídka Říšského muzea. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.                                              
5. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím. Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 850,- Kč. 
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.

Slovensko / Maďarsko

VELIKONOCE V TERMÁLECH

Víte, kde strávit Velikonoce?
Termín od pátku do pondělí.

č. 020 19.4. – 22.4. 3 450,-/3 300,-

Každoroční velikonoční zájezd do teplého 
prostředí termálních lázní. Nabízíme vám 
možnost vyhřát si kosti po dlouhé zimě v termálu 
s ubytováním v penzionu a soukromí ve Veľkém 
Mederu. Při tomto zájezdu se využívá velikonoč-
ních svátků. Dovolenou nebudete potřebovat.
Program    
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Brně. Předpokládaný příjezd 
do Dunajské Stredy ve 13.30 hodin. 

Slevu ve výši 5% ze základní ceny poskytujeme 
držitelům věrnostní karty Sphere card. Je nutné 
předložit kartu nebo zaslat její fotokopii. 
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DUNAJSKÁ STREDA – Thermalpark patří 
k jedněm z nejoblíbenějších a nejnavštěvova-
nějších termálů na jižním Slovensku. K dispozici 
jsou 4 vnitřní a 6 venkovních bazénů s minera-
lizovanou a termální vodou o teplotě od 24 do 
40 °C. Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci 
páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu. 
2. den: GYÖR – historické město čtyř řek 
s krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem 
biskupů a svědkem korunovací maďarských králů, 
dodnes je chráněno hradbami. Krátká prohlídka 
historického jádra města. Moderní termální bez-
chlorové lázně byly otevřeny v roce 2003, když 
kronikáři zaznamenali léčivé účinky již ve středo-
věku. Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 67°C teplá 
voda s vyšším obsahem jodidu tryská z hloubky 
2000 m. K dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény 
s léčivou vodou, vnitřní i venkovní rekreační 
bazény (vířivky, tobogány, vodopády, kruhové 
proudy) o teplotě 29 až 37°C. Samoobslužná 
restaurace nabízí místní speciality.
3. den: VEĽKÝ MEDER – termální prameny 
vyvěrají o teplotě až 76,5°C. Příznivě působí 
na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů 
a na celkovou regeneraci organismu. Rekonstru-
ovaný moderní areál poskytuje služby v krytém 
nebo kombinovaném bazénu s teplotou vody 32 
až 37°C. K dispozici rodinný zábavní bazén s atrak-
tivní Vodní věží. Největší zájem je o relaxační 
sedací bazén o teplotě 37°C. Nově otevřený krytý 
plavecký bazén, do kterého jsou nutné koupací 
čepice.  

4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící 
v severozápadní části země nedaleko Bra-
tislavy, k dispozici jsou tři zážitkové bazény 
s termální vodou o teplotě 32 až 34°C, dále 
polokrytý a krytý sedací léčebný bazén s termální 
vodou o teplotě 35 až 37°C, venkovní léčebné 
bazény a plavecký bazén s vodou teplou 26 až 
28°C. Termální pramen má osvědčení léčivé 
vody a patří v kvalifikačním žebříčku mezi 5 
nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Možnost 
občerstvení v samoobslužné restauraci. V odpo-
ledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin. 
Ubytování: penziony a soukromí ve Veľkém 
Mederu, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  
Stravování: možnost vlastního vaření. V cestovní 
kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší 
informace na webových stránkách nebo 
v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování 
a průvodce. 

Bosna a Hercegovina

BOSNA A HERCEGOVINA/CHORVATSKO

A její lahůdky.
Prohlídka starobylého Mostaru.

č. 030 30.4. – 5.5. 6 950,-/6 650,-

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční 
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Česko / Německo

FRANCKÉ ŠVÝCARSKO A SMRČINY

Jedna z nejkrásnějších 
oblastí Německa.

č. 040 4.5. – 7.5. 4 550,-/4 350,-

Poznávací zájezd s vycházkami. Putování při naší 
západní hranici a tři jednodenní výjezdy 
do Bavorska. Francké Švýcarsko je atraktivní ro-
mantická oblast s hlubokými údolími, vápenco-
vými skálami, bystřinami a zříceninami hradů. 
Fichtelgebirge je malebné pohoří ležící nedaleko 
našich hranic. Neméně zajímavý je skalní labyrint 
Luisenburg protkaný chodníky s řadou žebříků, 
vyhlídek a soutěsek.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do západních Čech. CHEB – městská památková 
rezervace, muzeum, hrad. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 
– klidné lázeňské město rozložené v parkově 
upravené zeleni, minerální prameny, centrum 
je nejmladší městskou památkovou rezervací. 
OSTROH – prohlídka opraveného hradu Seeberg. 
SOOS – vycházka přírodní rezervací, kterou 
tvoří rozlehlá rašeliniště a slatiniště. Vyvěrá zde 
velké množství minerálních pramenů a čistý oxid 
uhličitý v tzv. mofetách – bahenních sopkách.

přesun přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: JAJCE – kratší prohlídka města (Starý 
hrad, Medvědí věž). SARAJEVO – prohlídka histo-
rického města, (Baščaršija – turecká čtvrť, tržnice, 
Tunel spasa – sarajevský tunel, který byl v letech 
1992–1995 jedinou zásobovací a únikovou 
cestou během obléhání a ostřelování Sarajeva).  
VRELO BOSNE – park, kde pramení řeka Bosna, 
je oblíbeným místem romantických procházek. 
Ubytování v Sarajevu.
3. den: MOSTAR – prohlídka starobylého města, 
ležícího na řece Neretva (Stari most, Karado-
zbegova mešita). VRELO BUNE – pramen řeky 
Bruny, který tvoří téměř 100 metrová kolmá 
vápencová stěna, z níž vyvěrá proud vody a vytéká 
do prostoru pod skalní stěnou, dervišský klášter 
“tekiji”. MEDUGORJE – slavné poutní místo. 
4. den: KRAVICA – vodopády na řece Trebižat, 
jejich šířka je celkem 120 metrů a spouštějí se 
z výšky 28 metrů. POČITELJ – malebné středově-
ké městečko, ležící na levém břehu řeky Neretva. 
Přejezd k Jaderskému moři. Nocleh v hotelu 
na mořském pobřeží v Dreveniku.
5. den: možnost ranního vykoupání v moři, 
odjezd směr MAKARSKÁ. VEPRIČ – poutní místo. 
Přejezd zpět do vnitrozemí Bosny a Hercegoviny. 
V odpoledních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotely, pensiony na trase, dvoulůžko-
vé pokoje s příslušenstvím.   
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.
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Moldávie / Ukrajina / Rumunsko

NEPOZNANÁ MOLDÁVIE

č. 050 10.5. – 19.5. 14 950,-/14 450,-
č. 051 14.9. – 23.9. 14 950,-/14 450,-

Zastávky na Ukrajině a v Rumunsku.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Noční přesun.  
2. den: LVOV – prohlídka nádherného historické-
ho centra, které je zapsáno na Seznam kulturního 
dědictví UNESCO. Katedrála sv. Jiří, dominikánský 
klášter Božího těla – slouží i pro řeckokatolic-
kou církev. Je to jedna z nejcennějších památek 
Ukrajiny; římskokatolická katedrála Nanebevzetí 
Panny Marie. Odpoledne odjezd směr na východ. 
KAMENEC PODOLSKÝ – jeden ze 7 divů 
Ukrajiny. Starobylé město ve Chmelnické oblasti, 
s hlubokým kaňonem řeky Smotryč, obklopující 
střed města (chrám Nejsvětější Trojice, Radnice, 
římskokatolická katedrála a socha Panny Marie).  
3. den: přejezd do MOLDAVIE. SOROCA – 
prohlídka pevnosti z 15. století, nyní kamenná, dříve 
dřevěná, s výhledy na Ukrajinu za řekou Dněstr. 
CAPRIANA – pravoslavný klášter a bývalé sídlo 
moldavského biskupa. Je to nejvýznamnější poutní 
místo Moldávie. Přejezd do hlavního města KIŠINĚV. 
4. - 5. den: KIŠINĚV + okolí – prohlídka zajíma-
vostí. KIŠINĚV – nejzelenější město v Evropě, 
s četnými jezery, na řece Byk. Uvidíte např. Vítězný 
oblouk neboli svatá Brána, Pomník vítězství – 
červená pyramida z pěti postavených pušek, 
25 m vysoká, Katedrála Zrození páně se zvonicí 
na náměstí Vítězství, Národní archeologické a his-
torické muzeum - „dědeček muzeí“, třída Štěpána 
Velikého – parlament, prezident, vláda. Parky, 
bulváry. CRICOVA – vinařské království, podzemní 
vinné sklepy vytesané ve skále, dlouhé více jak 
60 km. Zde se vyrábí bílé i červené šampaňské. 
ORCHEI VECHI – starobylé osídlení u řeky Räut, 
klášter vytesaný ve skále. Klášterní areál CURCHO 
s nejvyšší katedrálou Moldávie. Výlet do mezi-
národně neuznávané Podněsterské moldavské 

2. den: FRANCKÉ ŠVÝCARSKO * jedna z nej-
krásnějších a nejmalebnějších oblastí Německa. 
POTTENSTEIN – klimatické lázně, hrázděné 
domy, vycházka údolím Püttlachtal na hrad. 
TÜCHERSFELD – skalní vyhlídka, muzeum 
Franckého Švýcarska. GÖSSWEINSTEIN – hrad, 
majestátní bazilika. MUGGENDORF – vycházka 
na romantickou skalní vyhlídku Oswaldshöhle. 
STREITBERG – vycházka na zříceninu hradu 
s pěkným výhledem.
3. den: FICHTELGEBIRGE * OCHSENKOPF 
1024 m – lanovkou na druhý nejvyšší kopec 
pohoří, turistická chata. Z rozhledny kruhový 
výhled. PRAMEN OHŘE – krátká zastávka. FICH-
TELBERG – vycházka okolo romantického jezera. 
LUISENBURG – vycházka skalním labyrintem. 
4. den: WALDSASSEN – dominantou města 
je Stiftbazilika, jeden z nejvýznamnějších 
kostelů Bavorska. Na návrší Glasberg je klášter 
a kruhová kaple s pěkným výhledem na Chebsko. 
PARKSTEIN – městečko s čedičovým kuželem, 
na kterém je hezký kostelík a zříceniny hradu, 
nádherný rozhled. LEUCHTENBERG – městečko 
se zachovalým rozsáhlým hradem. PLEYSTEN 
– perla Hornofalckého lesa, zajímavý klášterní 
kostel. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 
do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 390,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.
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Polsko

WROCLAW – DOLNÍ SLEZSKO

Památky UNESCO na dohled.
Perla slezského baroka.

č. 060 11.5. – 12.5. 2 250,-/2 150,- Kč

Poznávací zájezd do Dolního Slezska, které se 
od ostatních oblastí Polska liší nesmírným bohat-
stvím architektonických památek. Odjezd 
a příjezd bude v Hradci Králové přizpůsoben 
jízdnímu řádu pražských rychlíků. Při větším 
počtu účastníků z Prahy bude za příplatek zajištěn 
svoz. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do Polska. KSIAŽ – třetí největší zámek v Polsku 
s více než 400 místnostmi. Je položen na vysokém 
skalnatém ostrohu nad říčním údolím. SWIDNICA 
– kostel sv. Trojice, gotický kostel sv. Václava a Sta-
nislava s bohatým barokním interiérem, historické 
náměstí s kašnami. JAWOR a SWIDNICA – kostely 
Míru jsou zapsány na Seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Jedná se o nejstarší kostely s dřevěnou 
kostrou v Evropě. Výklad v českém jazyce. 
WROCLAW (Vratislav) je jedno z nejkrásnějších 
měst, které založil český kníže Vratislav. Právě 
zde bylo založeno biskupství. TRHOVÉ NÁMĚSTÍ 
– druhé největší náměstí v Polsku, k odpočinku 

republiky. BENDER (TIGHINA) – město spojené 
s Podněstřím jen mohutným mostem přes řeku 
Dněstr. Je zde stará turecká pevnost, Leninova 
třída. Do Tiraspolu jezdí pravidelná městská 
doprava (od r. 1993). TIRASPOL – hlavní město 
Podněsterské moldavské republiky, město sídlišť 
a reprezentačních budov podle ruského stylu. 
Fakultativní návštěva závodu KVINT na výrobu 
koňaku, ochutnávka s pohoštěním, exkurze 
do likérky s výrobou Martini, vermutu, …  
6. - 7. den: odjezd na jih Moldávie do města 
COMRAT – hlavní město turkotatarské GAUGAZIE 
s dominující katedrálou z počátku 19. století, 
menšina Gangazů tureckého původu. Dále 
HOLUBINKA (Huluboaia) - cca 15 km od rumunské 
hranice, jediná vesnice v Moldavii s českou 
menšinou – žije zde cca 150 Čechů, Katedrála 
sv. Jana a místní „BASCANI“ neboli Gaganzský 
parlament. CAHUL – lázeňské město na jihu země.  
8. - 9. den: RUMUNSKO – kouzelné karpatské 
oblasti: SINAIA – klášter, královský zámek PELES. 
BRAN – domnělý tajemný Drákulův hrad; BRAŠOV 
– historické jádro s Černým kostelem; FAGARAŠ 
– nejvyšší horský hřeben Karpat. HUNEDOÁRA – 
hrad CORVIN, největší rumunská pevnost. 
10. den: časně ráno odjezd přes Maďarsko 
a Slovensko. Návrat ve večerních hodinách.
Ubytování: hotely, penziony na trase, dvoulůžko-
vé pokoje s příslušenstvím.   
Stravování: 8x snídaně, 5x večeře. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 8x ubytování, 8x 
snídaně, 5x večeře a průvodce.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.
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nástupu i v západních Čechách, noční přesun.  
2. den: PAŘÍŽ * TROCADÉRO – z terasy pěkný 
výhled. EIFFELOVA VĚŽ – symbol Paříže. Možnost 
výstupu do druhého či třetího patra, které je 
ve výšce 276 m. Za jasného počasí je vidět 
i katedrála v Chartres. MARTOVO POLE – rozlehlý 
park z větší části s typickou francouzskou zahradní 
architekturou. PALÁC INVALIDŮ – monumentál-
ní komplex staveb, v královském kostele hrobka 
Napoleona I. PONT NEUF – nejstarší most v Paříži. 
CONCIERGERIE – královský palác, později vězení. 
Sainte Chapelle (Svatá kaple) – jeden z nejvý-
znamnějších architektonických výtvorů západního 
světa, kaple, která je klenotem gotického stavitel-
ství, byla postavena pro uchování křesťanských 
relikvií. NOTRE – DAME – slavná katedrála. Impo-
zantní interiér, západní průčelí s portály, barevné 
mohutné rozety, okázalý opěrný systém.
3. den: VERSAILLES – za Ludvíka XIV. centrum 
politické moci ve Francii. Prohlídka jednoho 
zámeckého okruhu. Vycházka do francouz-
ské zahrady. PAŘÍŽ * LA DÉFENSE – obchodní 
čtvrť s mrakodrapy. ARC DE TRIOMPHE (Vítězný 
oblouk) – z vyhlídkové plošiny neobyčejné 
panorama. ELYSEJSKÁ POLE – hlavní obchodní 
třída. MONTMARTRE – kopec je spjat s uměleckým 
životem. Na náměstí Place du Tertre se scházejí 
malíři a karikaturisti. Můžete si zde koupit téměř 
jakýkoliv obraz nebo si nechat namalovat svůj 
portrét. SACRE COEUR – z terasy nádherný výhled 
na město. MOULIN ROUGE – známý zábavní 
podnik. CONCORDE (Náměstí Svornosti) – jedno 

zvou romantické hospůdky a kavárny. RADNICE 
– jedna z nejvýznamnějších ukázek gotické archi-
tektury ve střední a východní Evropě. KRÁLOVSKÝ 
PALÁC – v barokním paláci je umístěno náro-
dopisné a archeologické muzeum. KOSTEL SV. 
ALŽBĚTY – zajímavá gotická bazilika s vysokou 
věží. TUMSKÝ OSTROV – atraktivní oblast s mnoha 
památkami. Katedrála Jana Křtitele se vyznačuje 
směsicí slohů, gotický kostel Nejsvětější Panny 
Marie Na písku. 
2. den: WROCLAW – zastávka u Národní 
haly, která je zapsána na Seznamu kulturních 
památek UNESCO. JAWOR – kostel Míru, největší 
hrázděná stavba na světě. BOLKÓW – městečku 
vévodí impozantní hrad. KRZESZOW – cisterci-
ácký klášter nazývaný „perla slezského baroka“. 
Největším pokladem baziliky Nanebevzetí je 
obraz Laskavé Matky Boží, který je nejstarším ma-
riánským obrazem v Polsku. Bazilika je považová-
na za jeden z nejhezčích barokních svatostánků 
v Evropě. Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.   
Stravování: snídaně. Večeře na základě jídelního 
lístku v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x 
snídaně a průvodce. 

Francie

PAMÁTKY PAŘÍŽE A VERSAILLES

Svatyně umělců z celého světa.
Čekají vás světoznámé památky.

č. 070 16.5. – 20.5. 5 850,-/5 600,- Kč

Paříž se pyšní mnoha historickými památkami, 
které přijíždějí obdivovat ročně miliony návštěv-
níků. Nikdo si nenechá ujít světoznámé památky, 
jako je Notre Dame, Eiffelova věž, Louvre, ostrov 
Ile de la Cité a Sacre Coeur. Na světě je jen málo 
turisticky zajímavějších míst, než je Paříž.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
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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 – nejzacho-
valejší středověké město v Černé Hoře je zapsáno 
do Seznamu světového kulturního dědictví 
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. 
MORAČA – návštěva kláštera, jedné z nejdů-
ležitějších středověkých památek země. NP 
BIOGRADSKÁ GORA – krátká túra kolem stej-
nojmenného jezera, 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 nejhlubším v Evropě. Strmé skály kaňonu 
se zde vypínají nad modrozelenou vodou řeky. 
7. den: pobyt v NP Durmitor. ŽABLJAK – horské 
středisko. NP DURMITOR – vysokohorské 
krasové vápencové pohoří, které patří k nejzají-
mavějším v Evropě. ČERNÉ JEZERO – procházka 
kolem malebného jezera, na jehož jižní straně se 
zdvíhají vysoké vrcholy. Možnost prodloužení túry 
až na rozmezí vrstvy jehličnatých lesů a kosodře-

z nejkrásnějších náměstí na světě, místo popravy 
Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty. PLACE VENDOME 
– sloup Vítězství, Hotel Ritz, dům, ve kterém 
zamřel Chopin. ELYSEJSKÝ PALÁC – sídlo prezi-
denta. LA MADELEINE – kostel sv. Máří Magdalény 
vybudován ve stylu řeckého chrámu. MOST 
ALEXANDRA III. - nejkrásnější z pařížských mostů.
4. den: PAŘÍŽ * prohlídka některého muzea. Al-
ternativně prohlídka města. Výlet lodí po Seině. 
MUSÉE DU LOUVRE – nejslavnější muzeum, 
evropské malířství a sochařství, orientální, 
egyptské, řecké, etruské a římské umění. MUSÉE D´ 
ORSAY – nejvýznamnější impresionistická sbírka 
v Paříži. V podvečerních hodinách odjezd. REMEŠ 
– večerní zastávka u katedrály. Noční přesun.
5. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce. 

 

Černá Hora / Albánie

BALKÁNSKÉ PERLY

č. 080 22.5. – 29.5. 8 250,-/7 850,-
č. 081 27.9. - 4.10. 8 250,-/7 850,-

Poznejte Černou Horu a Albánii.

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 plošině. 
SKADARSKÉ JEZERO – nejkrásnější balkánské 
jezero, domov mnoha vzácných ryb i ptáků. 
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mezi italskými jezery. Vycházka podle jezera. 
PREGASINA – vycházka do městečka, které se 
rozkládá vysoko nad jezerem, pěkné výhledy. VIA 
PONALE – lehká túra po historické cestě s tunely 
(baterka vhodná), výhledy na jezero a památky 
z 1. světové války. LIMONE – starobylé kamenné 
městečko na svazích u jezera Lago di Garda, kde je 
obnoveno pěstování citrusů. Možnost výletu lodí 
po jezeře Lago di Garda z Rivy do Limone.
4. den: RIVA DEL GARDA – polodenní túra 
ke kapličce S. Barbora, panoramatický výhled 
na severní část jezera Lago di Garda. VARONE – 
pěkné vodopády s malou botanickou zahradou. 
VILLA CANALE – vycházka k historické kamenné 
vesničce. LAGO DI TENNO – vycházka okolo 
romantického jezera.
5. den: MONTE BALDO – na hřeben pohoří 
Monte Baldo vyjedete unikátní rotační kabinovou 
lanovkou. Trasa s ohledem na zdatnost jednotli-
vých účastníků po hřebeni na vrchol Cima Valdritta 
2218 m a zpět k lanovce. Fantastické výhledy 
na jezero. MALCESINE – kouzelné městečko 
s úzkými uličkami a romantickým hradem, který 
se vypíná přímo nad hladinou jezera. Možnost 
prohlídky hradu. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 960,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 

viny na planinu Brojiště, ze které jsou již vrcholy 
masivu Durmitoru jako „na dlani“. Noční přesun.
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím. Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 050,-Kč.
Stravování: polopenze. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
polopenze a průvodce. 
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Itálie

OKOLÍ JEZERA LAGO DI GARDA

Modrý klenot 
obklopený horami.

č. 090 29.5. – 3.6. 7 250,-/6 900,-

Poznávací zájezd s pěší turistikou do nádherných 
vápencových hor v okolí jezera Garda. Roman-
tické vycházky či túry vedou místy, kde probíhaly 
boje za I. světové války. Koupat se budete v čistých 
jezerech.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, 
možnost nástupu i v západních Čechách. Noční 
přesun přes Německo a Rakousko do Itálie. 
2. den: TRENTO – příjemné náměstí s kašnou 
Neptuna, arkádami, dómem, obchůdky 
a kavárnami, dóm se středověkou kryptou. 
ROVERETO – zastávka u zvonu Míru, který zvoní 
každý večer na památku padlých ve všech válkách 
a ossaria s vyhlídkou. ARCO – prohlídka města. 
COLODRI – lehká túra, se zastávkou v botanické 
zahradě, na vyhlídku nad městečkem Arco nebo 
vycházka na hrad. LAGO DI GARDA – velmi 
oblíbené, největší a nejčistší italské jezero. Severní 
břehy lemují vysoké alpské štíty. Podvečerní 
vycházka podle jezera, možnost vykoupání.
3. den: VALLE DI LEDRO – jedinečným 
způsobem se zde prolíná smysl pro pořádek 
s italským temperamentem, životní styl horalů 
s téměř středomořským způsobem života 
u jezera Lago di Garda. LAGO DI LEDRO – perla 
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Island

PERLY JIŽNÍHO ISLANDU

Ostrov ledu a ohně.

Za velrybami.

č. 110 3.6. – 9.6. 29 750,-/29 250,-

Poznávací zájezd s pěší turistikou s možností 
krácení. Týden na Islandu 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, které je vyvrhne zpět 
na černou pláž. Vykoupat se budete moci 
v horkých vodách horské bystřiny nebo ve známé 
Modré laguně. Nabízí se možnost výletu lodí 
za velrybami 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: noční transfer mikrobusem do jižní části 
ostrova. Dopoledne procházka po tajuplné 

Rakousko

PARKY NEDALEKO VÍDNĚ

Schované památky nedaleko Vídně.
Jeskyně s evropským unikátem.

č. 100 1.6. – 2.6. 2 950,-/2 850,-

Poznávací zájezd do oblasti jižně od Vídně. 
Navštívíte památky evropského významu. Zájezd 
je určen především pro milovníky parků a květin.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Brně. Přesun přes Vídeň do Dolních 
Rakous. LAXENBURG – jeden z nejpůsobivějších 
zámeckých areálů v Evropě ležící nedaleko Vídně. 
Park je příkladem historické zahradní architek-
tury. Nechala ho rozšířit císařovna Marie Terezie 
a její vnuk císař František. Najdete zde mnoho 
letohrádků, jeskyní a chrámů. FRANZENSBURG 
– napodobenina středověkého rytířského hradu 
postaveného na ostrově. BADEN – město růží 
se zajímavým historickým jádrem. Císařský dům, 
radnice, Beethovenův dům. DOBLHOFFPARK – 
největší rozárium v Rakousku. Obdivovat budete 
na 600 druhů růží.
2. den: HINTERBRÜHL – jeskyně s největším 
podzemním jezerem Evropy. Prochází se členitým 
jeskynním systémem chodeb. Zpestřením je 
romantická plavba po jezeře. SCHÖNBRUNN 
– letní sídlo císařské rodiny. Možnost prohlídky 
zámku, případně kočárovny a rozsáhlých zahrad. 
KAHLENBERG – známá vídeňská vyhlídka 
nad vinařskou čtvrtí Grinzing. V podvečerních 
hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeře 
za celkovou cenu 320,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x 
snídaně a průvodce. 

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



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

Kalendář zájezdů na rok 2019

16

a návštěva ostrova by nebyla úplná (příplatek 70 
€). Alternativně okružní jízda do nejzápadnější 
části Islandu poloostrova REYKJANES (Geoter-
mální pole Seltún & Gunnuhver, útesy Reykja-
nestá, most mezi kontinenty, maják Garður). 
Odlet z Islandu po půlnoci.
7. den: přílet do Prahy v ranních hodinách.
Ubytování: 2x v apart-hotelu (dvoulůžko-
vé pokoje s vlastním sociálním zařízením 
a vybavenou kuchyňkou), 2x hotel (dvoulůžkové 
pokoje, společné soc. zařízení).
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. 
Možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykjavík 
(Keflavík) a zpět včetně všech poplatků, přeprava 
mikrobusem po Islandu, 4x ubytování a průvodce. 
Smlouvy o zájezdu zaslat nejlépe do 1. února. 
Po tomto termínu již s ohledem na nákup letenky 
negarantujeme uvedenou cenu. 

Island

PERLY SEVERU A ZÁPADU ISLANDU

Poloostrovy Snæfellsnes 

a Reykjanes.

č. 120 10.6. – 16.6. 29 950,-/29 450,-

Poznávací zájezd s pěší turistikou s možností 
krácení. Týden na severu a západu Islandu vás 
seznámí nejen s nejkrásnějšími místy severních 
fjordů, nádhernou přírodou okolí jezera Mývatn, 
ale také národním parkem Sn¦felsjökul. Čekají 
na vás sopečné krátery, mohutné vodopády 
i kouřící fumaroly. Vykoupat se budete moci 
v teplých termálních vodách. Nabízí se možnost 
výletu lodí za velrybami do vln oceánu i za pa-
puchalky hnízdícími na blízkých ostrovech 
u Husavíku. To vše a mnohem vice můžete zažít 
na našem zájezdu na Island – ostrov ledu a ohně.
Tento zájezd je možné spojit se zájezdem PERLY 
JIŽNÍHO ISLANDU včetně prodloužení o 2 noci 
s programem v Reykjavíku. Můžete využít této 
možnosti.

černé pláži REYNISFJARA s kamennými útesy 
a úchvatný pohled na Atlantik u nejjižnějšího bodu 
Islandu z útesů mysu DYRHÓLAEY na skalní bránu 
v oceánu. Zastávka ve Víku. Odpoledne ubytování 
v hotelu ve Skógaru, v blízkém okolí můžete 
obdivovat bílý závoj 62 m vysokého vodopádu 
SKÓGAFOSS, k jehož hraně je možné vystoupat 
po schodech a vidět další vodopády. Nabízí se 
i možnost prohlídky skanzenu (muzea) a „utajené“ 
soutěsky na islandských koních (fakultativně 50 €).
3. den: přesun pod největší evropský ledovec 
VATNAJÖKULL. Navštívíte N. P. SKAFTAFELL 
– pěšky k vodopádu SVARTIFOSS. Odpoledne 
pěší vycházka k ledovcovému jezeru FJALLSÁR-
LÓN – možnost plavby na raftech po jezeře až 
k ledovci. Uvidíte nádhernou ledovcovou lagunu 
JÖKULSÁRLÓN a DIAMOND BEACH. Podíváte 
se ke kaňonu FJAÐRÁRGLJÚFUR, nejvíce publi-
kované soutěsce Islandu. 
4. den: tajuplný vodopád SELJALANDSFOSS, 
za jehož padající vodní stěnou můžete procházet, 
a vodopád GLJÚFRAFOSS v nedaleké jeskyni. 
Pěší sestup do údolí REYKJADALUR s možností 
vykoupání v horském přírodním termálním potoce 
(35 až 45°C). 2x ubytování na hotelu v Selfoss.
5. den: trasa „Zlatého islandského trojúhel-
níku“ vás nejdříve zavede ke kráteru KERIÐ – 
možnost sestoupit až do jeho nitra k blankytně 
zelenému jezeru. Zastavíte se u kostela prvního 
biskupství na Islandu ve SKÁLHOLT. Podíváte 
se do geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou 
podívanou na famózní gejzír STROKKUR 
a GEYSIR, k vodopádům GULLFOSS, považova-
ným za nejkrásnější na ostrově. Procházka roman-
tickou krajinou v N.P. ÞINGVELLIR (UNESCO), kde 
byl v r. 930 založen první demokratický parlament 
světa – ALÞING. 
6. den: prohlídka nejsevernějšího hlavního města 
REYKJAVÍK – radnice, parlament, koncertní sál 
Harpa, moderní kostel Hallgrímskirja, vodojem 
Perlan s otočnou restaurací s výhledem na město, 
vila Höfdi – místo schůzky Gorbačova a Reagana. 
Při dobrém počasí fakultativně velrybí safari 
(příplatek 60 €). Odpoledne světoznámé termální 
lázně MODRÁ LAGUNA – vykoupání a relaxace 
patří na Islandu k nezapomenutelným zážitkům 
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ptactvem. Pláž SKARÐSVÍK BEACH. Na severu 
poloostrova je rybářské městečko OLAFSVÍK, 
kde se nachází námořní muzeum. Dominantou 
a symbolem severního pobřeží poloostrova je 
kopec KIRKJUFELL s blízkým vodopádem.
6. den: BORGARFJÖRDUR, kraj považovaný 
za domov islandských ság. Návštěva největších 
horkých pramenů na Islandu DEILDARTUNGU-
HVER produkujících 180 litrů téměř vařící vody 
za vteřinu. Zastávka v REYKHOLT, kde je zajímavý 
kostel. Kaskády vodopádů HRAUNFOSSAR trys-
kajících zpod lávového pole. Prohlídka hlavního 
města REYKJAVÍK – radnice, parlament, koncertní 
sál Harpa, moderní kostel Hallgrímskirja, vodojem 
Perlan s otočnou restaurací s výhledem na město, 
vila Höfdi – místo schůzky Gorbačova a Reagana. 
Poloostrov REYKJANES (Geotermální pole 
Seltún & Gunnuhver, útesy Reykjanestá, most 
mezi kontinenty, maják Garður) nebo alterna-
tivně MODRÁ LAGUNA (70 €) – světoznámé 
termální lázně – vykoupání a relaxace. Odlet 
z Islandu po půlnoci.
7. den: přílet do Prahy v ranních hodinách.
Ubytování: penziony, dvoulůžkové pokoje. 
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. 
Možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykjavík 
(Keflavík) a zpět včetně všech poplatků, přeprava 
mikrobusem po Islandu, 4x ubytování a průvodce. 
Smlouvy o zájezdu zaslat nejlépe do 1. února. 
Po tomto termínu již s ohledem na nákup letenky 
negarantujeme uvedenou cenu. 

Program
1. den: odlet z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: noční transfer mikrobusem na sever 
ostrova do HUSAVÍKU. Prohlídka nejsever-
něji položeného města s možností fakul-
tativního výletu na velrybího safari nebo 
lodí na papuchalky (cca 80 €), 2x ubytování 
v penzionu u zátoky nedaleko Husavíku.  
3. den: „DIAMOND CIRCLE“ neboli „Diamantový 
okruh“. Přesun k jezeru MÝVATN, kde vystoupá-
te na sopku HVERFJALL, projdete se skalním la-
byrintem lávového pole HALLARFLÖT, podíváte 
se do zatopené jeskyně GRJÓTAGJÁ. Geoter-
mální pole NÁMASKARÐ nás uchvátí pastelově 
barevnou škálou povrchu země způsobenou 
minerály, za které vděčí tato oblast tektonickému 
zlomu transkontinentálních desek. Uvidíte kouřící 
fumaroly a solfatáry. Podíváte na nejmohutněj-
ší vodopád na Islandu DETTIFOSS nebo bude 
možné navštívit termální koupaliště.
4. den: při přesunu na západní pobřeží se zastavíte 
u vodopádu GODAFOSS. Prohlédnete si největší 
město AKUREYRI – bránu severu, podíváte se 
do skanzenu GLAUMBÆR s drnovými domky.  
Skalní monument HVÍTSERKÚR se tyčí ve fjordu 
Húnarfjöjdur, 2x ubytování v oblasti Borganes. 
5. den: naše trasa vás zavede k tajuplnému N.P. 
SNÆFELSJÖKUL, kam J. Verne umístil svůj děj 
knihy „Cesta do středu země“. Budete moci 
navštívit jeskyni VATNSHELLIR (30 €) a získat 
představu o vzniku ostrova. Pobřeží u ARNAR-
STRAPI na úpatí ledovce Snæfelsjökul je proslulé 
zvláštními skalními formacemi a hnízdícím 
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Francie

AZUROVÉ POBŘEŽÍ A PROVENCE

V St. Tropez vás čeká 
četnická stanice.

č. 130 5.6. – 12.6. 9 950,- /9 500,- 

Poznávací zájezd, s možností vykoupání, 
na sluncem ozářený jihovýchodní okraj Francie. 
Zajímavou zastávkou bude St. Tropez, které je 
známé tím, že zde hrál herec Louis de Funes svoji 
filmovou roli nekompromisního četníka. Provence 
je kraj Vincenta van Gogha. V horkém létě, kdy 
vane jemný větřík, se krajina vlní. Právě toto 
vlnění je tak typické pro jeho obrazy. Na tržištích 
se prodávají plátěné pytlíky s levandulí a proven-
sálským kořením. Účastníky čeká krásná příroda 
a čisté písečné pláže.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
nástupu i v západních Čechách. Noční přesun 
přes Německo a Itálii do Francie. 
2. den: v ranních hodinách příjezd na Riviéru. 
MONAKO – MONTE CARLO – celodenní pobyt 
v druhém nejmenším státě na světě, kasino, 
královský palác, botanická zahrada, Oceáno-
grafické muzeum, možnost koupání. Své štěstí 
můžete vyzkoušet v turistické části kasina.  
3. den: ANTIBES – rušné rekreační středisko, 
historické jádro, Picassovo muzeum. CANNES – 
dlouhé písečné pláže, palmy, festivalový palác, 
luxusní hotely a penziony. SAINT TROPEZ - 
„slavné“ město, nově opravená četnická stanice 
s velmi zajímavým muzeem, přístav luxusních 
jachet, vycházka na citadelu. 
4. den: volný den na mořském pobřeží s možností 
krátkého výletu.
5. den: VERDON – jeden z nejhlubších kaňonů 
v Evropě. Zastávky na vyhlídkových místech. 
6. den: AVIGNON – papežský palác, městské 
hradby, katedrála. PONT DU GARD – akvadukt. Im-
pozantní vodovod přes řeku Gard je pravděpodob-
ně nejznámější svého druhu v Evropě. Mohutný tří-

Island

PERLY ISLANDU

Ostrov ledu a ohně.
Islandský trojúhelník.

č. 110+120 3.6. – 16.6. 53 650,-/52 650,-

Zájezd je možno prodloužit o 2 noclehy v Reykja-
víku s programem dle dohody. Například tzv. 
Zlatý trojúhelník (viz. zájezd Perly jižního Islandu 
pátý den) a rozšířená prohlídka Reykjavíku.  
Program
1. – 6. den: program je shodný se zájezdem PERLY 
JIŽNÍHO ISLANDU.
7. – 8. den: program v Reykjavíku. 
9. – 14. den: program je shodný se zájezdem 
PERLY SEVERU A ZÁPADU ISLANDU.
Ubytování: penziony, hotely, dvoulůžkové pokoje. 
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. 
Možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykjavík 
(Keflavík) a zpět včetně všech poplatků, 
přeprava mikrobusem po Islandu, 10x ubytování 
a průvodce. 
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Česko / Německo

TACHOVSKO – ČESKÝ LES

Zapovězený kraj.
Za památkami do Bavorska.

č. 140 6.6. – 9.6. 4 150,-/3 950,- 

Pěší turistika s možností krácení v naší nejmladší 
chráněné krajinné oblasti Český les. Velká část 
tohoto území patřila až do roku 1990 do hranič-
ního pásma. Většina obcí s odsunem německého 
obyvatelstva zanikla, což přispělo k tomu, že se 
jedná o území relativně nenarušené lidskými 
zásahy. Čeká vás i krátký program v Bavorsku.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do západních Čech. KLADRUBY – klášter je 
národní kulturní památkou. Expozice sv. Jana 
Nepomuckého. Chrám Nanebevzetí Panny Marie 
je unikátním dílem barokní gotiky - J. B. Santini.  
Společná prohlídka kombinovaného prohlídko-
vého okruhu. Absolvování naučné stezky dlouhé 
6 km. Na trase je nejmohutnější strom tachovské-
ho okresu. STŘÍBRO – královské město rozloženo 
nad údolím Mže s mnoha historickými památkami.  
SVOJŠÍN – pěkná obec v údolí Mže. Romantická 
túra údolím říčky Mže dlouhá 5 km s možností 
krácení. TACHOV – městská památková zóna, 
hradby, židovský hřbitov, Knížecí alej s mnoha 

patrový most, který přiváděl vodu do města Nimes. 
BAUX-DE-PROVENCE – mimořádně zajímavá 
obec situovaná na vápencovém skalním ostrohu, 
rozhled na deltu řeky Rhony. ARLES – „město rýže“, 
tržní středisko zemědělských produktů, římský 
amfiteátr, antické divadlo, ve městě namaloval van 
Gogh na tři sta pláten. Fotogenická bude zastávka 
u známého starého mostu. 
7. den: MARSEILLE – největší francouzský stře-
domořský přístav, starý přístav. Notre-Dame-
-de-la-Garde – neobyzantská bazilika vévodí 
městu, zvonici zakončuje obrovská socha Panny 
Marie, interiér je obložen mramorem. Možnost 
fakultativního lodního výletu. CHATEAU D ´IF – 
internace politických vězňů, ostrov proslavil A. 
Dumas svým románem Hrabě Monte Christo. Al-
ternativně na ostrov FRIOUL s možností koupání. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
snídaně a průvodce.
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Slovensko / Maďarsko

VEĽKÝ MEDER S PROGRAMEM

č. 150 15.6. – 20.6. 4 450,-/4 250,- penzion

č. 151 15.6. – 20.6. 6 950,-/6 650,- hotel s polopenzí

Koupání s výlety.

Pobyt ve Veľkém Mederu s poutavými výlety 
v oblasti Podunajské nížiny. Půl dne budete 
relaxovat v blahodárné vodě a půl dne strávíte 
na zajímavých výletech. Čekají vás vnitřní 
i venkovní bazény a na výletech i sklenka vína. 
Zážitkem bude plavba lodí po vodním díle 
Gabčíkovo s průplavem dvou komor. Jeden den 
se stráví v atraktivním termálu v Györu a při cestě 
domů strávíte několik hodin v termálu v Moson-
magyaróváru.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Brně. Předpokládaný příjezd Dunajské 
Stredy do 13.30 hodin. DUNAJSKÁ STREDA 
– Thermalpark patří k jedněm z nejoblíbeněj-
ších a nejnavštěvovanějších termálů na jižním 
Slovensku. K dispozici jsou 4 vnitřní a 6 ven-
kovních bazénů s mineralizovanou a termální 
vodou o teplotě od 24 do 40 °C. Příznivě působí 
na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů 
a na celkovou regeneraci organismu. 
2. den: dopoledne exkurze do pivovaru 
v Hurbanově včetně degustace. Seznámíte se 
výrobou Zlatého bažanta a naučíte se načepovat 
pivo tak, aby zůstala jeho chuť a kvalita. Při 
cestě zpět zastávka v Komárně a půjdete se 
podívat na Nádvoří Evropy. Odpoledne relaxace 
v termálním areálu Veĺký Meder. 
VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvěrají 
z hloubky 1500 m o teplotě až 76,5°C. Příznivě 
působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů 
a na celkovou regeneraci organismu. Rekonstru-
ovaný moderní areál poskytuje služby ve svém 
krytém nebo kombinovaném bazénu s teplotou 
vody 32 až 37°C. K dispozici rodinný zábavní 
bazén s atraktivní Vodní věží. Lze využít krytý 

památnými stromy a Muzeum Českého lesa.
2. den: SVĚTCE – národní kulturní památka. 
Společná prohlídka opravené jízdárny. ČESKÝ 
LES * PODKOVÁK – túra naučnou stezkou do ra-
šeliniště s porostem borovice blatky a s výskytem 
vzácných rostlin. Součástí stezky je i povalový 
chodník. Na stezce dlouhé 10 km je i vyhlídková 
plošina a zastřešený vyhlídkový altán s výhledem 
na drobné vodní plochy. STARÁ KNÍŽECÍ HUŤ – 
naučná stezka Sklářství v okolí Lesné.
3. den: FLOSSENBURG – mohutná zřícenina stře-
dověkého hradu a nedaleký koncentrační tábor.
LEUCHTENBERG – na kopci nad městečkem se 
rozkládá zachovalý rozsáhlý hrad. PLEYSTEN 
– perla Hornofalckého lesa, zajímavý klášterní 
kostel. BÄRNAU – jedno z nejstarších měst v horní 
části Falckého lesa. Křížová cesta s kaplí, rozhledna 
s kruhovým výhledem do Čech i Bavorska. 
4. den: ROZVADOV – Muzeum železné opony. 
Mezi nejcennější exponáty patří například ori-
ginální osobní telefon bývalého prezidenta 
Gustava Husáka. Jeden byl určen pro vnitřní ko-
munikaci a druhý pro přímé spojení do Kremlu. 
MILÍŘE – vycházka na rozhlednu s kruhovým 
výhledem. PŘIMDA – národní kulturní památka. 
Vycházka na zříceninu jednoho z našich nejstar-
ších kamenných hradů. Od hradu pěkný výhled. 
Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel v Tachově, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 390,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 
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bazén s vodou teplou 26 až 28°C. Termální 
pramen má osvědčení léčivé vody a patří v kva-
lifikačním žebříčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých 
vod v Evropě. Možnost občerstvení v samo-
obslužné restauraci. V odpoledních hodinách 
odjezd, návrat do 20.00 hodin. 
Ubytování: penzion a soukromí ve Veľkém 
Mederu, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 
nebo hotel*** v blízkosti termálních lázní. 
Stravování: v soukromí a penzionu jsou 
k dispozici kuchyňky. V blízkosti ubytování jsou 
restaurace. V cestovní kanceláři lze objednat ste-
rilovaná jídla. V hotelu je zajištěna polopenze.
V ceně je zahrnuta: soukromí a penzion – 
přeprava, 5x ubytování a průvodce. 
V ceně je zahrnuta: hotel – přeprava, 5x 
ubytování, 5x polopenze a průvodce. 

Slovensko

NÍZKÉ TATRY

Horehronské slavnosti 
Dny zpěvu a tance.

č. 160 20.6. – 26.6. 6 550,-/6 250,- 

Nízké Tatry patří mezi nejnavštěvovanější pohoří 
na Slovensku. Jsou také nejdelším pohořím. Hory 
se vám přiblíží při využití lanovky. Nádherné 
výhledy si takto užijí všechny věkové kategorie. 
Pestrá příroda i pestrá nabídka služeb čeká 
jen na vás! Muráňská planina je opravdovým 
přírodním klenotem.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i na Moravě. Celodenní přesun 
na Slovensko. ŠPANIA DOLINA – zastávka v obci, 
která je památkovou rezervací lidové architektury. 
Vycházka na rozhlednu Šachtičky. 
2. den: NÍZKÉ TATRY – túra Telgárt 850 m – Kraľova 
hoľa 1946 m – Pohorelá, celkem 22 km. Možnost 
krácení při výstupu pouze na Kraľovu hoľu a zpět. 
TELGÁRT – horská obec nedaleko pramenu 
Hronu, jedinečný železniční kruhový tunel. Obec 

plavecký bazén. Do něho jsou nutné koupací 
čepice. Bazény můžete využívat až do 21.00 hodin.
3. den: GYÖR – historické město čtyř řek 
s krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem 
biskupa a svědkem korunovací maďarských 
králů, dodnes je chráněno hradbami. Moderní 
termální bezchlorové lázně byly otevřeny v roce 
2003, když kronikáři zaznamenali léčivé účinky 
již ve středověku. Alkalická, hydrogen-uhličita-
nová, 67°C teplá voda s vyšším obsahem jodidu 
tryská z hloubky dva tisíce metrů. K dispozici jsou 
vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou, vnitřní 
i venkovní rekreační a plavecké bazény (vířivky, 
tobogány, vodopády, kruhové proudy) s vodou 
teplou 29 až 37°C. Samoobslužná restaurace 
nabízí místní speciality.
4. den: dopoledne výlet k vodnímu dílu Gabčíkovo. 
Dvouhodinová plavba vyhlídkovou lodí se 
zajímavým výkladem místního průvodce. VEĽKÝ 
MEDER – odpoledne relaxace v termálním areálu. 
5. den: dopoledne prohlídka areálu lodního 
mlýna a malého skanzenu u Kolárova. Uvidíte zde 
i nejdelší krytý dřevěný most v Evropě. VEĽKÝ 
MEDER – odpoledne relaxace v termálním areálu. 
V podvečer vycházka do vinohradu v malebné 
krajině s místním vinařem. Posezení u sklenky vína.
6. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící 
v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, 
k dispozici jsou tři zážitkové bazény s termální 
vodou o teplotě 32 až 34°C, dále polokrytý a krytý 
sedací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 
35 až 37°C, venkovní léčebné bazény a plavecký 
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výzdobou.
6. den: NÍZKÉ TATRY – lanovkou na Chopok. Túra 
Chopok 2024 m – Dereše 2003 m – Chabenec 
1955 m – Magurka 1450 m, celkem 15 km. 
Možnost krácení při návratu lanovkou. I zde 
budou kruhové výhledy.
Chopok je druhým nejvyšším vrcholem. 
CHABENEC – jeden z nejvyšších vrcholů tvořících 
hlavní hřeben. Noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách
Ubytování: hotel v oblasti Horehroní, dvoulůžko-
vé pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 780,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
snídaně a průvodce. 

HŘEBENOVKA NÍZKÝCH TATER – možnost 
využití zájezdového autobusu k cestě do oblasti 
Nízkých Tater a absolvovat individuálně souvislý 
přechod. V případě zhoršeného počasí lze pobyt 
dokončit s klasickým zájezdem. 

Ukrajina

AŽ NA KONEC ČSR 

Poslední ráj romantiků.
Pravoslavné kostelíky.

č. 170 29.6. – 6.7. 9 350,-/8 900,- 

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 i milé domorodce. Pojďte poznávat 
dnešní tvář Podkarpatské Rusi. Vydejte se s námi 
do horských sedel. Převýšení vám pomůžou 
překonat terénní auta, pak snadno dosáhnete 
vrcholů. Čekají vás návštěvy dřevěných horských 
obcí, podhorských měst a pravoslavných kostelíků 
i rázovité hospůdky.   
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 

si dodnes zachovává staré zvyky a obyčeje. 
KRAĽOVA HOĽA – mohutná rozložitá hora 
ve východní části Nízkých Tater. Spolu s Kriváněm 
je Kraľova hoľa nejopěvovanější vrch, je nejvíce 
opředený pověstmi a legendami. Jako na dlani 
jsou odtud vidět rozervané štíty Vysokých Tater, 
prakticky všechna pohoří východního Slovenska 
a za dobré dohlednosti i ukrajinské Karpaty. 
Lze odtud nahlédnout do pěti států (Slovenska, 
Polska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska).
3. den: MURÁŃSKÁ PLANINA – výstup 
na Muráňský hrad a túra Muráňskou 
planinou. MURÁŇSKÝ HRAD – stojí na vrchu 
Cigánka, na jižním okraji Muráňské planiny. 
V minulosti proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
hradu, v jejímž rámci byly postaveny dvě vyhlíd-
kové plošiny. MURÁŇSKÁ PLANINA – národní 
park, najdeme zde četné krasové jevy.
4. den: odpočinkový den. ČIERNY BALOG – jízda 
na Čiernohronské lesní železnici, lesnický skanzen. 
Vycházka do Vydrovské doliny. HELPA – roubené 
domy se šindelovou střechou. Účast na folklor-
ním festivalu. ŠUMIAC – prohlídka Muzea zvonců.
5. den: NÍZKÉ TATRY – lanovkou na Chopok. Túra 
Chopok 2024 m – Ďumbier 2046 m – Štefánikova 
chata – sedlo Čertovica 1232 m, celkem 14 km. 
Možnost krácení při návratu lanovkou. CHOPOK 
– jeden z nejkrásnějších vrchů a zároveň horský 
symbol Slovenska. ĎUMBIER – nejvyšší vrchol 
Nízkých Tater. Vrchol je přírodní rezervací. Téměř 
celá trasa nabízí kruhové výhledy. BYSTRIANSKÁ 
JESKYNĚ – prohlídka jeskyní s bohatou sintrovou 
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Salaše, neobydlená krajina, kruhové výhledy, 
romantická údolí. Obtížnost tras s přihlédnutím 
ke zdatnosti účastníků. 
6. den: SINĚVIRSKÉ JEZERO – největší jezero 
na Podkarpatské Rusi opředeno zajímavou 
pověstí, kouzelný národní park, lehká túra. 
KOLOČAVA – rodná obec Nikoly Šuhaje loupež-
níka, malé muzeum Ivana Olbrachta, hroby Nikoly 
Šuhaje a českých četníků, skanzen úzkokolejky.
7. den: MUKAČEVO – prohlídka historického 
jádra města. Na místním tržišti nakoupíte nač si 
vzpomenete. PALANOK – majestátní pohranič-
ní hrad s bohatou historií, muzeum. UŽHOROD 
– prohlídka města – české stopy patrné všude, 
památníky Masaryka a Štefánika, nábřežní 
promenáda, hrad s muzeem karpatské přírody, 
skanzen s exponáty ze všech oblastí Podkarpat-
ské Rusi, folklor. Ve večerních hodinách přesun 
na Slovensko. Nocleh.
8. den: celodenní přesun přes Slovensko, návrat 
v podvečerních hodinách. 
Ubytování: 2x hotel na východním Slovensku, 
dvoulůžkové pokoje, 4x hotel Evropa 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. 
Na Ukrajině místní kuchyně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování, 4x 
polopenze, 2x snídaně a průvodce.

nástupu i v Olomouci. Přesun na východní 
Slovensko. SPIŠSKÝ HRAD – zastávka s možností 
prohlídky rozlehlého hradu. Nocleh na Slovensku
2. den: přejezd na Ukrajinu. SOLOTVINA – oblast 
se solnými doly, možnost vykoupání ve slaném 
jezeře, které se také nazývá ukrajinské Mrtvé 
moře. CHUST – zřícenina středověkého hradu, 
stopy Čechů na každém kroku. RACHOV – nejvýše 
položené město na Ukrajině, nejvýznamnější 
středisko cestovního ruchu, ubytování v hotelu, 
který postavili Češi a kde bydlel T.G.Masaryk. 
3. den: ČERNÁ HORA – fakultativní výlet do horské 
skupiny terénními auty (gruzaviky). Možnost 
horské turistiky, trasy s přihlédnutím ke zdatnosti 
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. JASIŇA – poslední rychlíková 
stanice v prvorepublikovém Československu, 
huculské muzeum a dřevěný kostelík. TRUFANEC 
– pěkný vodopád.
4. den: HOVERLA 2061 m – fakultativní výlet 
do hor terénními auty (gruzaviky). Lehký výstup 
na nejvyšší horu Ukrajiny, která je součástí Kar-
patského národního parku, 400 m převýšení,  
4 hodiny. Kruhový výhled. 
5. den: ČERNÁ HORA – fakultativní výlet terénními 
automobily (gruzaviky). POP IVAN ČERNOHOR-
SKÝ 2022 m – nejvýchodnější hranice bývalého 
Československa, zříceniny meteorologické ob-
servatoře opředené legendami a tajemstvími. 
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starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Tran-
sylvánie. Dojezd do oblasti u městečka Sinaia. 
7. den: horské městečko BUSTENI ležící 
v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd 
lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, nádherné 
skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, 
několik variant 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 Drákulovu 
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, noční přesun.
10. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotely, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování, 7x 
polopenze a průvodce. 
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Rumunsko

RUMUNSKO – VELKÝ OKRUH 

Země přestává být 
přehlíženou zemí.

č. 180 29.6. – 8.7. 12 950,-/12 450,-  

Poznávací zájezd s pěší turistikou. Kulturní 
dědictví Rumunska (malované kláštery 
v Moldávii, historická jádra Sibiu a Sighishoary, 
hrady, královský zámek Peles aj.), ale i nádherné 
přírodní zajímavosti Rumunska (pohoří Ceahlau, 
Bikazská soutěska, pohoří Bucegi a Fagaraš 
s vysokými masivy) lákaly návštěvníky již 
v minulosti. Dnes se cestování do Rumunska 
stává příjemnější, protože i zde se významně 
a rychle rozvíjí sféra obchodu a služeb.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční 
přesun do Rumunska 
2. den: návštěva proslulého „Veselého“ hřbitova 
(UNESCO) v SAPINTÉ, procházka klášterním 
komplexem sestávajícím z lidových staveb 
ve vesnici BARSANA. 
3. den: návštěva malovaných klášterů VORONET 
(UNESCO), který je též nazýván Sixtinskou kaplí 
východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chrá-
něného kláštera HUMOR (UNESCO), prohlídka 
jednoho z nejstarších obydlených klášterů 
Moldavie, klášter NEAMT, život místních popů. 
4. den: celodenní turistika v pohoří CEAHLAU. 
Výstup k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď 
možnost pokračovat ve výstupu 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 
gotický kostel zařazený do kulturního dědictví 
UNESCO. Středověké město SIGHISOARA pře-
zdívané „sedmihradský Norimberk“ s rodným 
domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému 

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů 
na Youtubovém kanále: 
www.youtube.com/ckhoskatour.
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3057 m. ST. MORITZ 1822 m (Svatý Mořic) - 
sportovní a lázeňské středisko obklopeno třítisí-
covými vrcholy.
3. den: BERNINAPASS 2093 m, lanovkou k chatě 
Diavolezza 2973 m. Poměrně krátká túra na Munt 
Pers 3207 m s panoramatickými výhledy na okolní 
zaledněné štíty a zpět k horní stanici lanovky, dolů 
opět lanovkou. Možnost vycházky k ledovci Mor-
teratsch. BERNINA – nejvyšší pohoří Východních 
Alp a jedna z nejkrásnějších oblastí Švýcarska. 
Nejvyšším vrcholem je Piz Bernina 4049 m – 
královna Engadinu. Z České republiky to je také 
nejbližší čtyřtisícovka. BERNINAPASS 2358 m – 
romantické vysokohorské sedlo s jezerem. 
4. den: SURLEJ 1805 m, lanovkou přes Murtel 
2702 m na Corvatsch 3 295 m (kruhový výhled 
na okolní ledovce) a zpět do mezistanice Murtel. 
Túra přes sedlo Surlej do údolí Val Roseg a dál 
za pomoci koňského omnibusu do Pontresi-
ny 1774 m. Lehká túra: lanovkou zpět do údolí 
a vycházky v oblasti St. Moritz. CORVATSCH – 
vynikající panorama, včetně výhledu na vrchol 
Piz Bernina 4049 m. PONTRESINA – rekreační 
středisko. 
5. den: SILS 1803 m, lanovkou Furtchellas 2341 m. 
Panoramatická túra okolo šesti krásných engadin-
ských jezer s výhledem na další jezera v údolí, 
zpět do údolí lanovkou. HORNÍ ENGADIN – 
odpoledne lanovkou a pěšky pohodově na vrchol 
Piz Nair 3057 m. 
6. den: PONTRESINA 1725 m, lanovkou 
do stanice Alp Languard 2325 m, panorama-
tická túra k chatě Muottas Muragl 2453 m. 
Dolů lanovkou. Možnost krácení. CHAMANNA 
SEGANTINI – kruhový výhled na jezera Horního 
Engadinu z chaty nad St. Moritz v Graubündenu, 
možná potkáte i kozorožce. 
7. den: návrat v dopoledních hodinách.  
Ubytování: hostel v rekreačním středisku St. 
Moritz, čtyřlůžkové pokoje s palandami 
a umyvadlem. 
Stravování: bohaté snídaně. Možnost dokoupení 
čtyřchodové večeře za celkovou cenu 1 850,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně, jízdné lanovkami podle programu 
a průvodce.

Švýcarsko

ŠVÝCARSKÝ ENGADIN 

Ve vysokohorském prostředí.
Lanovky v ceně zájezdu.

č. 190 30.6. – 6.7. 9 350,-/8 900,-  

Turistika s maximálním využitím lanovek, jejichž 
cena je již zahrnuta v ceně zájezdu. Denně vás 
čeká výjezd lanovkou do horských výšin, třikrát 
budete mít možnost překonat výšku 3 000 metrů.  
Nečeká vás vysoké převýšení, túry jsou vedeny 
spíše do sestupu, vždy je sestup možno nahradit 
lanovkou. Zaujmou vás pohledy na zaledněné 
štíty, blýskavé hladiny údolních jezer i poutavá 
atmosféra mondénního vysokohorského 
střediska St. Moritz, v němž budete ubytováni. 
Program 
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční 
přesun do Švýcarska. 
2. den: první pobytový den pouze lehký odpo-
činkový program. Dopoledne vycházka Dolním 
Engadinem z vesnice Ardez do Guarda. ÚDOLÍ 
ENGADINU – dlouhé údolí při říčce Inn, v němž 
se choulí rozkošné vesničky. Mnohé z nich se 
pyšní fasádami zdobenými malbami nebo sgrafity. 
ARDEZ – romantická vesnice se zříceninou hradu, 
malované domy, na jednom je překrásný výjev 
Adama a Evy v Rajské zahradě. GUARDA – hezké 
malované domy. HORNÍ ENGADIN – odpoledne 
lanovkou a pěšky pohodově na vrchol Piz Nair 
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Itálie

TURISTIKA V DOLOMITECH 

Nejatraktivnější část Dolomit.
Světové přírodní poklady.

č. 200 4.7. – 10.7. 7 850,-/7 500,-  

Turistika v atraktivním vysokohorském terénu. 
V maximální míře se využívají lanovky. Tento 
zájezd je vhodný i pro děti a mládež, které 
putování lehce zvládnou. Dolomity jsou prý 
nejhezčí stavbou světa. Ve skutečnosti byly 
Dolomity opravdu „postaveny“. Jsou to 
zkamenělé korálové útesy, které rostly na dně 
moře Tethys. Po poklesu moře z něj vystoupily 
nádherné bílé a majestátní hory, zvané též „bledé 
hory“, zcela odlišné od těch okolních. Dolomity 
díky své kráse byly zařazeny mezi Světové přírodní 
poklady UNESCO.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, 
možnost nástupu v jižních Čechách. Noční přesun 
přes Rakousko do italských Dolomit. 
2. den: SEXTENSKÉ DOLOMITY – pěšky kolem 
Drei Zinnen. Východiště Misurina 1756 m. Mýtnou 
silnicí na chatu Auronzo 2320 m. Túra na chatu 
Lavaredo 2344 m a přes Paternsattel 2454 m 
na chatu Drei Zinnen 2405 m. Zpět na chatu 
Auronzo, 5 hodin. Poměrně pohodlný okruh 
okolo symbolu východních Dolomit Drei Zinnen. 
DREI ZINNEN – jeden z nejznámějších horských 
masivů na světě. Významný symbol Dolomit. 
Přesun do místa ubytování. CORVARA – malebné 
rekreační středisko položené přímo pod dolomit-
skými velikány. Místní obyvatelé „Ladinové“ zde 
udržují dávné tradice.
3. den: SKUPINA NUVOLAU – lanovkou 
ke skalnímu útvaru Cinque Torri 2255 m. Túra 
na chatu Averau 2413 m a dál na Nuvolau 2575 m. 
Zpět k chatě Averau a dál úbočím vrcholu Averau 
do sedla Falzarego 2105 m. CINQUE TORRI – 
seskupení mohutných skal vypadajících jako řada 
za sebou vyrovnaných věží nebo prstů. Válečné 

muzeum pod širým nebem. NUVOLAU – fantas-
tické výhledy na masiv Tofany. 
4. den: SELLA – východiště sedlo Pordoj 2239 m. 
Kabinovou lanovkou na Sas Pordoj 2950 m 
ve skupině Sella. Túra napříč skupinou Sella 
přes chatu Boé na chatu Franz Kostner 2541 m 
a k horní stanici lanovky. Kabinkovou lanovkou 
dolů do Corvary. Zdatní účastníci mohou jít 
přes vrchol Piz Boé. PIZ BOÉ 3152 m – nejleh-
čeji dostupná třítisícovka. SELLA – skupina pro 
své souvislé skalní stěny působí jako nedobytná 
pevnost. Panoramatický výhled na Marmoladu 
3342 m, nejvyšší horu a královnu Dolomit.  
5. den: GEISLER – východiště sedlo Gardena 
2121 m. Lehká túra do oblasti romantických vá-
pencových skalek. Nad loukami strmé skalní věže. 
S. CHRISTINA 1520 m – proslulé místo letní i zimní 
turistiky. Kabinkovou lanovkou do horské skupiny 
Geisler. Vycházka podle zdatnosti účastníků. 
V případě zájmu možnost dalšího výletu kabinko-
vou lanovkou na Seiser Alm 2005 m. Velká alpská 
louka se svými zvlněnými pahorky a ojedinělými 
ostrůvky stromů pod ostrými vápencovými štíty. 
Vycházka podle zdatnosti. 
ÚDOLÍ GARDENY – údolím tří jazyků. 
Na značkách a ukazatelích tu najdete německé, 
italské a ladinské názvy. Většina obyvatel vesniček 
Wolkenstein, St. Christina a St. Ulrich ovšem žije 
a myslí ladinsky. Údolí Gardeny je vyhlášené 
především díky dřevořezbářství, což je tu patrné 
na každém kroku. 
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(jízdné cca 11 CHF). Autobusový přesun do re-
kreačního střediska St. Moritz. JULIERPASS 
2284 m – zastávka na jednom z nejvýznamněj-
ších alpských přechodů, který byl využívaný již 
v římských dobách. ST. MORITZ 1822 m (Svatý 
Mořic) - sportovní a lázeňské středisko obklopeno 
třítisícovými vrcholy.
3. den: PITZ NAIR – lanovkou na třítisícový 
vrchol, kruhový výhled. Květinová stezka Heidi 
– procházka horskými květinovými loukami 
na horském úbočí nad St. Moritz. ZUOZ – 
odpoledne prohlídka malebného městečka.
4. den: přes BERNINAPASS 2093 m do údolí 
Poschiavo, odtud po trati vlaku BERNINA 
EXPRESS doOspizio Bernina (jízdné cca 12 
CHF). Vycházka kolem dvou ledovcových jezer. 
DIAVOLEZZA 2973m – výlet lanovkou s pa-
noramatickými výhledy na okolní zaledněné 
štíty. MORTERATSCH – krátký přejezd směrem 
k ledovci, možnost vycházky až k ledovci. 
5. den: SURLEJ 1805 m, lanovkou přes Murtel 
2702 m na Corvatsch 3 295 m (kruhový výhled 
na okolní ledovce). CORVATSCH – vynikající 
panorama, včetně výhledu na vrchol Piz Bernina 
4049 m. PONTRESINA – rekreační středisko, 
z historických budov vyniká románská věž. 
MUOTAS MURAGL – výlet zubačkou. Od horní 
stanice krásný výhled na jezera v údolí Engadinu.
6. den: GLACIER EXPRESEM ze stanice St. 
Moritz do městečka Tiefencastel. Vlak se zde 
kroutí v točitých tunelech, překonává řadu mostů 
a galerií (jízdné cca 12 CHF). VIAMALA – roman-

6. den: ROSENGARTEN – vydáte se po stopách 
krále trpaslíků Laurina a vodní panny z jezera 
Karersee. Východiště sedlo Karersee 1745 m. 
Sedačkovou lanovkou na chatu Paolina 2125 m. 
Úbočím masivu Rotwand na chatu Rosengar-
tenhütte 2339 m. Dál přes hřeben na chatu Vaiolet 
2243 m a k chatě Catinaccio 1946 m. Do re-
kreačního střediska Pera di Fassa pěšky nebo 
mikrobusy. ROSENGARTEN – proslulá je jeho 
každovečerní hra barev, kdy se jeho skály zbarví 
do celého spektra růžových odstínů. Ve večerních 
hodinách odjezd, noční přesun.  
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: apartmány v rekreačním středisku 
Corvara 1550 m, dvoulůžkové ložnice. 
Stravování: k dispozici dobře vybavené kuchyňky. 
Možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: přeprava, mýto na chatu 
Auronzo, 4x ubytování a průvodce. 

Švýcarsko / Lichtenštejnsko

KRÁSY ŠVÝCARSKA 

Glacier Expresem za výhledy. 
V ceně je jízdné lanovkami.

č. 210 5.7. – 11.7. 9 850,-/9 400,-  

Poznávací zájezd s lehkou turistikou s využitím 
lanovek především do Engadinu. Zaujmou vás 
pohledy na zaledněné štíty, blýskavé hladiny 
údolních jezer i poutavá atmosféra mondénní-
ho vysokohorského střediska St. Moritz, v němž 
budete ubytováni. Glacier a Bernina Expres jsou 
zapsány na Seznamu UNESCO.
Program 
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, 
možnost nástupu i v západních Čechách. Noční 
přesun do Vaduzu. 
2. den: VADUZ – ranní prohlídka hlavního města 
Lichtenštejnska, kterému vévodí hrad. GLACIER 
EXPRES – známým vlakem soutěskou Rýna 
po trase slavného švýcarského vlaku Glacier 
Expres na železniční trati Illanz – Domat/Ems 
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a krásnými výhledy na Lysou horu, Smrk a údolí 
Frýdlantu nad Odrou. Možnost krácení. Alterna-
tivně Stezka v korunách stromů ve Frenštátě pod 
Radhoštěm.
2. den: LYSÁ HORA 1323 m – královna Morav-
skoslezských Beskyd. Výstup na nejvyšší vrchol 
Beskyd, celkem 16 km. Z Lysé hory se naskýtá ne-
opakovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd, 
Jeseníky a za pěkného počasí až na Západní 
a Vysoké Tatry. Možnost občerstvení. 
3. den: SMRK 1276 m – výstup na druhý nejvyšší 
vrchol Moravskoslezských Beskyd, celkem 
16 km. Cestou budete mít výhledy na malebnou 
přehradu Šance, beskydské vrcholy, pravděpo-
dobně i Malou Fatru a v případě pěkného počasí 
i Vysoké Tatry. Připravena bude i kratší trasa. 
Návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 260,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce

tická soutěska (vstupné 5 CHF). CHUR – prohlídka 
historického jádra města, které je plné dlážděných 
uliček, skrytých nádvoří a robustních městských 
domů. Noční přesun.
7. den: návrat v dopoledních hodinách.  
Ubytování: hostel v rekreačním středisku St. 
Moritz, čtyřlůžkové pokoje s palandami 
a umyvadlem. 
Stravování: bohaté snídaně. Možnost dokoupení 
čtyřchodové večeře za celkovou cenu 1 850,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně, jízdné lanovkami podle programu 
a průvodce.

GLACIER EXPRESS A BERNINA EXPRESS – 
projedete nejzajímavější úseky švýcarských le-
dovcových vlaků, které jsou zapsány na světové 
listině UNESCO. Lanovkami, které jsou již v ceně 
zájezdu, se dostanete na horské vrcholy v okolí 
údolí Engadin. 
Nechte se dále inspirovat na našem interneto-
vém magazínu www.hoska-tour.cz/magazin. 

Česko

BESKYDY – LYSÁ HORA 

Vystoupáte na beskydské perly.
Kruhové výhledy.

č. 220 12.7. – 14.7. 2 950,-/2 850,-  

Zájezd pěší turistiky. V programu jsou túry 
na TOP vrcholy Beskyd, všechny s kruhovými 
výhledy. Beskydy jsou svojí rozlohou jsou největší 
chráněnou krajinnou oblastí v České republice. 
Naleznete zde původní pralesovité porosty, 
horské louky s výskytem vzácných karpatských 
rostlin a živočichů. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
na severní Moravu. ONDŘEJNÍK 964 m – přechod 
Ondřejníku s výstupem na vrchol Skalka, který je 
nejvyšším vrcholem. Po hřebeni z vrcholu Skalka 
dojdete k turistické chatě Ondřejník s kapličkou 

VĚNUJTE DÁRKOVOU POUKÁZKU
Zájezd je tím nejvhodnějším dárkem pro Vaše milé, 

rodiče, děti a přátele k Vánocům, narozeninám, svát-
ku nebo jen tak pro radost. Poukázku Vám vytvoříme 

na libovolnou finanční hodnotu nebo zájezd s vlastním 
věnováním nebo přáním na konkrétní zájezd. 

poukazy.hoska-tour.cz
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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 Tallinnu. 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, olympij-
ský areál vodních sportů, památník trajektu 
Estonia, Prezidentský palác – estonské Versailles. 
6. den: odpočinek v Tallinnu nebo fakultativ-
ně HELSINKY – hlavní město Finska. Katedrála, 
Uspenský chrám, Sibeliův monument, skalní 
kostel, vyhlídková věž olympijského stadionu, 
moderní architektura. Noční přesun do Litvy.
7. den: zastávka na geografickém středu Evropy 
nedaleko Vilniusu. VILNIUS – prý nejkrásnější 
z pobaltských hlavních měst, perla cihlové gotiky. 
Chrám sv. Anny, brána Aušroš, hlavní klasicistní 
katedrála se zvonicí, čtvrť umělců, Gediminasův 
hrad, památník Franka Zappy, univerzita. Centrum 
města je zapsáno na Seznam kulturního dědictví 
UNESCO. 
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, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 6x 
snídaně, trajekt na Kurskou kosu a průvodce.  
Fakultativně: výlet do Helsinek 1 250,- Kč.

Litva / Lotyšsko / Estonsko

JANTAROVÁ CESTA 

Za historií a přírodními krásami.
Možnost výjezdu do Helsinek.

č. 230 13.7. – 21.7. 10 350,-/9 850,-  

Poznávací zájezd do tří pobaltských států, které 
v minulých letech silně zapracovaly na podpoře 
cestovního ruchu. Navštívíte nejzajímavější místa 
v hlavních městech. Neméně zajímavé budou 
zastávky ve vesnicích a městečkách s typickou ar-
chitekturou a ochotnými domorodci. Fakultativ-
ně 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 

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů 
na Youtubovém kanále: 
www.youtube.com/ckhoskatour.
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Taur do výšky 2000 m. Pěkný výhled, možnost 
vycházky. MAUTERNDORF – prohlídka středo-
věkého hradu s bohatou expozicí. Hrad byl kdysi 
obávaným státním vězením, zajímavé obytné 
komnaty biskupů. GROSSECKBAHN – moderní 
kabinkovou lanovkou. Vycházka podle zdatnosti 
jednotlivých účastníků. 
4. den: HOHENWERFEN – vycházka na rozsáhlý 
hrad. Pěkný výhled do údolí i na okolní hory. 
ALPENDORF – výlet kabinkovou lanovkou. Pano-
ramatické výhledy na Vysoké Taury. GIPFELBAHN 
FULSECK – výlet kabinkovou lanovkou, výhledy 
na Vysoké Taury. GASTEIN – ALPENTHERME – 
podvečerní pobyt v termálních lázních, bazény 
s teplotou vody 24 až 34°C. Výhledy na okolní hory.
5. den: FLACHAU – lyžařské sportovní středisko 
v rámci areálu SKI AMADÉ. STARTJET BAHN – 
výlet lanovkou na Kogalm 1900 m. Možnost 
vycházky. WAGRAIN 838 m – malebná obec 
s mnoha starými domy. Přírodní krásy a pohos-
tinnost místních obyvatel se zde snoubí s čistou 
vodou a svěžím horským vzduchem. Na místním 
hřbitově je pohřben J. Mohr, autor textu vánoční 
písně Tichá noc. GRAFENBERGBAHN – kabin-
kovou lanovkou na Grafenberg 1708 m. Výhled 
na Radstadtské Alpy. V rekreačním středisku je 
krytý i venkovní bazén. 
6. den: SALZBURGER FREILICHTMUZEUM 
– rozsáhlý skanzen se 60 stavbami z celého 
Salzburska. SALZBURG * prohlídka památek. 
HOHENSALZBURG – pevnost, zajímavá expozice, 
výhledy na město. REZIDENCE – nádherné 

Rakousko

VÝLETY SE SALZBURSKOU KARTOU 

Lanovkami za kruhovými 
výhledy.

č. 240 16.7. – 22.7. 11 950,-/11 450,-  

Poznávací zájezd s vycházkami, případně 
s lehkou turistikou, se slevovou Salzburskou 
kartou. Tento zájezd navazuje na zájezd se 
slevovou Salzburskou kartou s ubytováním v Thu-
mersbachu u Zell am See. V celé oblasti se 
nachází nespočet různých lanovek. Nezapomeň-
te na plavky. V ceně zájezdu je jízdné všemi 
lanovkami a vstupné do pamětihodností podle 
uvedeného programu. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v jižních Čechách. Přesun do Rakouska. 
ST. GILGEN 546 m – lázeňské město ležící na okraji 
jezera Wolfgangsee. ZWÖLFERHORN SEILBAHN 
– kabinkovou lanovkou na Zwölferhorn 1476 m. 
Lanovka stoupající vzhůru nabízí nezapomenu-
telné pohledy nejen na sedm jezer, ale i na masiv 
Dachsteinu. Od horní stanice můžete podniknout 
malou vycházku. POSTALM – výjezd mýtnou 
silnicí do sportovního střediska. Okolí Postalmu 
je největší rakouskou selskou oblastí a druhou 
největší alpskou náhorní rovinou v Evropě. 
2. den: GOSAU 932 m – malebná rekreační obec. 
GOSAUKAMMBAHN – kabinkovou lanovkou 
na Zwieselalm 1480 m. Výhled na Dachstein-
ský ledovec, jezero Gosausee, skalní hřeben 
Gosaukamm a Tennengebirge. Vycházka na Jab-
loneckou chatu. GOSAUSEE – vycházka podle 
romantického jezera. ABTENAU – rekreační 
obec. KARKOGELKOMBIBAHN – výlet kabinko-
vou lanovkou, pěkné výhledy. Zpět dolů lanovkou 
nebo letní bobovou dráhou. LAMMEKLAMM – 
vycházka soutěskou.
3. den: OBERTAUERN – horské sedlo, sportovní 
středisko. GRÜNWALDKOPFBAHN – čtyřse-
dačkovou lanovkou na hřeben Radstadtských 
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pramice) s poutním kostelem. Krásná je podve-
černí procházka podle jezera po pěší promenádě. 
BLEDSKÉ JEZERO – je ledovcového původu, 
uloženo v malebné kotlině, díky vlivu minerálních 
pramenů je voda příjemně teplá – až 26°C. 
3. den: JULSKÉ ALPY * LAGHI DI FUSINE – 
romantická procházka jedinečnou přírodní 
rezervací podle jezer. PLANICE – skokanské 
středisko s mamutím můstkem. KRANJSKA 
GORA – rekreační středisko. TARVISIO – lanovkou 
na Monte Santo di Lussari 1788 m. Poutní místo, 
kde byla nalezena socha Matky Boží. Panorama-
tické výhledy. Horská vesnička přímo na vrcholu 
hory s útulnými hospůdkami a obchůdky.  
4. den: SLOVINSKÝ KRAS * ve Slovinsku se 
nachází tisíce krásných jeskyní. POSTOJENSKÁ 
JESKYNĚ – čeká vás cesta podzemním vláčkem 
dlouhá 4 km a dalších 1,7 km pěšky podzem-
ními chodbami, krásná krápníková výzdoba. 
ŠKOCJANSKÉ JAMY – unikátní krasový systém 
11 podzemních propojených jeskyní, propadlých 
údolí a přírodních mostů. Jeskyně jsou zapsány 
na Seznamu přírodního dědictví UNESCO. 
Úchvatná stezka nad jeskynním sálem 300 metrů 
dlouhým, 60 metrů širokým a 100 metrů vysokým.
5. den: JULSKÉ ALPY * okruh přes dvě horská 
sedla. VRŠIČ 1611 m – nejvýše položený 
slovinský průsmyk. Vycházka na vrchol Vršič 
(1737 m) kolem pozůstatků bojů z 1. světové 
války. SOČA – vycházka k prameni. TRENTA – tu-
ristické středisko v údolí Soče. VELIKA KORITA 

zdobené interiéry. MOZARTŮV RODNÝ DŮM 
– prohlídka muzea. SALZBURG SCHIFF FAHRT – 
lodní výlet tančící lodí po řece Salzach. V případě 
zájmu přírodopisné muzeum, či jiné pamětihod-
nosti na Salzburskou kartu zdarma. Ve večerních 
hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel v letovisku Eben in Pongau, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
polopenze, slevová „Salzburská karta“ a průvodce. 
Speciální sleva pro děti do 15 let 1 300,- Kč. 

Slovinsko

JULSKÉ ALPY – SLOVINSKÝ KRAS 

V termínu Bledských slavností.
K pramenům Soče.

č. 250 16.7. – 22.7. 9 850,-/9 400,-  

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 Slovinsku na vás čeká pohádkový Bled, 
úchvatné Bohinjské jezero a romantické jeskyně 
Slovinského krasu. V rámci Bledských dnů jsou 
živé koncerty na nábřeží, řemeslný trh a po jezeře 
bude jeden večer plout na 15 tisíc svíček.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu i v jižních Čechách. Noční přesun přes 
Rakousko do Slovinska.
2. den: JULSKÉ ALPY * MOJSTRANA – zastávka 
u vodopádu Peričnik. VINTGAR – vycházka roman-
tickou 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 zapůjčení 
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nástupu i v Českých Budějovicích (bude poskyt-
nuta sleva). Nocleh.
2. den: ranní přesun. BERCHTESGADENSKO 
* proslulé nevšedními přírodními krásami. 
KÖNIGSSEE – jezero uprostřed národního parku 
je obklopeno vysokými horami, jejichž králem je 
Watzmann. Lodí přes Královské jezero ke kostelu 
sv. Bartoloměje a k Zadnímu jezeru. Vycházka 
na salaš. KEHLSTEIN – výlet místním autobusem 
na Orlí hnízdo (Hitlerova čajovna), dnes výletní 
restaurace s pěkným kruhovým rozhledem. 
3. den: GROSSGLOCKNER HOCHAL-
PENSTRASSE – nejvyšší rakouská horská silnice 
a jeden z nejkrásnějších horských průsmyků 
v Evropě vedou přímo do srdce Vysokých Taur. 
Zastávky a vycházky na vyhlídkových místech. 
Z vrcholku Edelweisspitze 2571 m je výhled 
na několik desítek třítisícovek. Z výšiny Franz-Jo-
sefs-Höhe 2369 m je nezapomenutelný výhled 
na ledovec Pasterze a nejvyšší vrchol Vysokých 
Taur a Rakouska Grossglockner 3798 m. 
4. den: KRIMMELSKÉ VODOPÁDY – nejvyšší 
rakouské vodopády a zároveň nejvyšší vodopády 
ve střední Evropě, tuto grandiózní přírodní 
podívanou vysokou 400 m si nemůžete nechat 
ujít, k nejkrásnějším vyhlídkovým místům vede 
pohodlná cesta. Hned vedle vstupu k vodopádům 
je expozice Světa vodních divů. KAPRUN – známé 
horské středisko. Stausee Mooserboden 2036 m 
– autobusem a lanovkou do malebného údolí, 
lehká túra. ZELL AM SEE – rekreační a sportovní 
středisko položeno na břehu jezera.

– 750 metrů dlouhá soutěska řeky Soči, pro-
cházková stezka s visutým mostem. PREDEL 
1156 m – sedlo a hraniční přechod do Itálie. 
PREDELSKÉ JEZERO – zastávka, možnost 
vykoupání, nejhezčí partie italských Julských Alp.
6. den: JULSKÉ ALPY * VOGEL 1922 m – lanovkou 
do výšky 1540 m na vrchol Orlova Glava, lehká túra 
po hřebeni nebo na vrchol Šija (v případě větší 
skupiny zájemců možnost výšlapu až na samotný 
Vogel – výstup tam i zpět - 3 hodiny). Krásné 
výhledy na Julské Alpy i s jejich dominantou 
Triglavem. SAVICA – vycházka k 60 m vysokému 
vodopádu. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné 
ledovcové jezero, vycházka podle jezera, možnost 
zapůjčení loďky nebo čas na koupání. Podvečer-
ní pobyt ve středisku Ribčev Laz na břehu jezera. 
Noční přesun přes Rakousko.
7. den: návrat v časných ranních hodinách.
Ubytování: hotel v Bledu, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím. 
Stravování: polopenze (bohatá bufetová snídaně 
i večeře).
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
polopenze a průvodce. 

Německo / Rakousko

TAURSKÁ CESTA

Při cestě tam bez 
nočního přejezdu.

č. 260 17.7. – 22.7. 6 950,-/6 650,-  

Poznávací zájezd s vycházkami. Čekají vás neja-
traktivnější přírodní krásy, vysokohorské silnice, 
malebná údolí i divoké soutěsky se závěrečnou 
prohlídkou Salzburgu. Co je v Alpách nejtypič-
tější, nejtradičnější a nejsvůdnější? Přece horské 
salaše. Z Grossglocknerské vysokohorské silnice 
budete mít výhledy na desítky třítisícovek včetně 
nejvyššího vrcholu Rakouska Grossglockneru 
3798 m.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
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dováno na 14 ostrovech, středověká loď Wasa, 
skanzen. Projdete se Starým městem – Gamla 
Stan, kolem katedrály – Domkyrkan, královského 
paláce – Kungliga Huset a švédského parlamen-
tu – Riksdagen. Zajedete také do supermoderní-
ho centra Globencity s největší sférickou stavbou 
světa, světoznámou sportovní halou Globen. 
UPPSALA – univerzitní město, katedrála, hrad 
s vyhlídkou. GAMLA UPPSALA – mohyly vikin-
ských vladařů, podvečerní zastávka. Noční přesun.
4. den: STORFORSEN – nejmohutnější vodopád 
ve Švédsku. MUDDUS – národní park s hlubokými 
soutěskami, vodopády a rašeliništi, půldenní túra. 
GÄLLIVARE – laponský skanzen.
5. den: KIRUNA – těžba železné rudy, radnice, 
kostel. ABISKO – národní park s vysokohorskou 
severskou přírodou, kaňonem, tundrou, bohatou 
flórou, stády sobů, půldenní túra. NARVIK – 
významné středisko severu, kostel, vojenský 
hřbitov.
6. den: VESTERALY – přejezd romantického 
souostroví, trajekt Melbu – Fiskebol.  LOFOTY * 
romantické souostroví, fjordy, mosty. SVOLVAER 
– hlavní město souostroví. HENNINGSVAER – 
rybářská vesnice, sušené tresky. REINE – malebná 
vesnice.  
7. den: LOFOTY * pokračování v prohlídce zají-
mavého souostroví, rybářské domky. Ä – typická 
vesnice na Lofotech. Zde končí poslední úzká 
silnička, cestu blokují mnohasetmetrové strmé 

5. den: LIECHTENSTEINKLAMM – jedna z nej-
krásnějších rakouských soutěsek přístupná 
po pohodlném chodníku. SALZBURG – město 
festivalů se malebně prostírá na obou březích řeky 
Salzach na úpatí mohutné pevnosti Hohensal-
zburg. Rezidenční náměstí, Kapitulní náměstí, 
klášterní kostel sv. Petra, Mozartův rodný dům. 
Centrum města je zapsáno na Seznamu kultur-
ního dědictví UNESCO. Ve večerních hodinách 
odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: 1x vysokoškolské koleje v Č. Budějo-
vicích, 3x ubytování v penzionu v Brucku (dvou-
lůžkové pokoje).
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, mýto na Gross-
glockner Hochalpenstrasse, 4x ubytování, 3x 
polopenze a průvodce. 

Švédsko / Norsko

TAM, KDE SLUNCE NECHODÍ SPÁT

Velký okruh Skandinávií.
Romantické Lofoty.

č. 270 23.7. - 5.8. 19 450,-/18 950,-  

Poznávací zájezd s několika půldenními túrami. 
Čekají vás neobyčejné přírodní krásy, romantic-
ké fjordy, členité mořské pobřeží, ledovce, velké 
množství úchvatných vodopádů a svérázná ar-
chitektura. Hlubokým zážitkem pro všechny bude 
půlnoční slunce a souostroví Lofoty s krásnými 
horami a malebnými rybářskými vesničkami. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Celodenní 
přesun do Rostocku. Noční trajekt Rostock – Trel-
leborg.
2. den: OMBERK 264 m – krátká vycházka 
na vyhlídku. RÖKSTENEN – runový kámen 
s nejdelším nápisem. LINKÖPING – prohlídka 
živého skanzenu. NORRKÖPING – „Paříž severu“, 
krátká zastávka v centru města.
3. den: STOCKHOLM – „město na vodě“ vybu-
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Lucembursko /Německo / Francie

PAMÁTKY A PŘÍRODA LUCEMBURSKA

Malá, ale bohatá země.
Hrady na každém kroku.

č. 280 24.7. – 29.7. 7 250,-/6 900,-  

Poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou 
především do Lucemburska. Lucemburk je 
považován za nejpozoruhodněji umístěné 
evropské hlavní město. Romantika zde dýchá 
na každém kroku. Je zapsáno na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Sídlí zde rovněž řada 
významných institucí Evropské unie – především 
Evropský soudní dvůr či Sekretariát Evropského 
parlamentu. Z muzeí si nenecháte ujít Národní 
muzeum dějin a umění, Přírodovědné 
nebo Muzeum dějin hlavního města. V každém 
případě Lucembursko stojí za poznání. Láká 
především milovníky historie, neboť krásné a ro-
mantické hrady se zde nacházejí téměř 
na každém kroku, a turisty, kteří mají rádi úžasnou 
přírodu plnou zajímavých scenérií.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu i v západních Čechách. Noční přesun 
přes Německo. 
2. den: COCHEM – vinařské město v údolí Mosely 
s rozsáhlým hradem. TREVÍR – univerzitní město 
a nejstarší město Německa s bohatou historií. 
Město je proslulé existencí významných památek 
z římské éry, které jsou zařazeny na Seznam kul-
turního dědictví UNESCO. Prohlídka historického 
jádra města. Je zde nejkrásnější tržiště v Německu 
s fontánami a se spoustou květinových a ze-
leninových stánků. Nad jedním z náměstí se 
tyčí nadživotní socha Karla Marxe, který se zde 
narodil. LUCEMBURK – město mostů a viaduktů. 
Podvečerní prohlídka města. 
3. den: LUCEMBURK – dopoledne prohlídka 
města, katedrála Notre-Dame – v kryptě sv. Petra 
spočívají ostatky krále Jana Lucemburského. 
Můžete si prohlédnout i dřevěnou sošku patronky 

skalní srázy a suťová pole. Odpoledne trajekt 
Svolvaer – Skutvik.
8. den: POLÁRNÍ KRUH – zastávka, možnost 
nákupu suvenýrů. SVARTISEN – půldenní túra 
k ledovci, možnost krácení při použití lodě. Noční 
přesun.
9. den: TRONDHEIM – bývalé sídelní město, 
katedrála Nidaros, arcibiskupský palác, dřevěný 
most. SUNNDALEN – zajímavé údolí s mnoha 
vodopády. TROLLTINDAN – zastávka u úchvatné 
stěny Trollů. TROLLSTIGVEIEN – pozoruhodná 
silnice Trollů, zastávky na zajímavých místech.
10. den: NORDDALFJORD – přejezd fjordu. GEI-
RANGERFJORD – vyhlídková plavba po fjordu, 
vyhlídka na vodopád Sedm sester. DALSNIBBA 
– vycházka na vyhlídkový vrchol. LOM – nejstarší 
dřevěný kostel. 
11. den: JOTUNHEIMEN – túra v národním 
parku. PEER GYNT – úchvatná cesta, vyhlídky.
12. den: LILLEHAMMER – zastávka u olympij-
ského můstku. HAMAR – zastávka u olympij-
ské haly ve tvaru vikinské lodi. OSLO – pevnost 
Akershus, muzea lodí Fram a Kon-Tiki, Vigelandův 
park. SVINESUND – hraniční přechod do Norska, 
vysoký most, vyhlídka.
13. den: GÖTEBORG – krátká prohlídka centra 
města, přístav, „Rybí kostel“, Poseidonova kašna. 
LUND – prohlídka katedrály. MALMÖ – krátká 
zastávka. Noční trajekt Trelleborg – Rostock. 
14. den: přesun přes Německo po stejné trase, 
návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: 8x chatky (čtyřlůžkové), 1x rorbu 
(na Lofotech – typické rybářské domky). 
Stravování: k dispozici vařiče nebo kuchyňky, 
možnost ohřevu vlastních jídel. V cestovní 
kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší 
informace na webových stránkách nebo 
v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekty přes moře 
i fjordy dle programu, 9x ubytování a průvodce.

www.facebook.com/hoskatour
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ze středověkých hradů úspěšně přežily nebo se 
dočkaly rozsáhlých rekonstrukcí. ÚDOLÍ SEDMI 
HRADŮ – sedm nádherných hradů.
5. den: odjezd v ranních hodinách. SCHENGEN – 
malá vinařská obec nedaleko místa, kde se stýkají 
hranice Německa, Francie a Lucemburska. V obci 
žije 425 obyvatel. Krátká zastávka. ŠTRASBURK – 
město má velký význam v rámci Francie a vůbec 
celé Evropy. Sídlí v něm Rada Evropy, Evropský 
soud pro lidská práva a taky v něm pravidel-
ně zasedá Evropský parlament. Významná je 
katedrála NOTRE – DAME s vyhlídkovou věží. 
Zajímavá je malebná čtvrť Malá Francie s ro-
mantickými domky a hospůdkami. Ve večerních 
hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách. 
Ubytování: hotel v Lucemburku, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 960,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  

Rakousko

TURISTIKA V TYROLSKU

Přírodní skvosty stojí za návštěvu.
Scenérie rakouskouských hor.

č. 290 24.7. – 29.7. 7 250,-/6 900,-  

Zájezd pěší turistiky. Rakousko je země tisíců 
horských jezer, divokých řek, hlubokých lesů i ne-
konečných alpských strání. Není tedy divu, že se 
zde setkávají milovníci neposkvrněné přírody. 
V programu jsou místa známější i ta méně známá, 
ale o to malebnější. Určitě vás zláká vidina pře-
krásných výhledů na scenérie rakouských hor.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu i v západních Čechách. Noční přesun 
do Rakouska. 
2. den: ACHENSEE – největší a snad nejkrásnější 
tyrolské jezero. Možnost vycházky podle jezera. 

města Panny Marie Utěšitelky. Square Jan Palach 
(náměstí Jana Palacha) – Palach zde má pamětní 
desku. KASEMATY – byly součástí lucemburského 
opevnění a byly tak dokonalé, že se Lucembur-
ku přezdívalo Gibraltar severu. PROMENÁDA LA 
CORNICHE – je považována za nejhezčí terasu 
v celé Evropě. GRUND – plné starých hrázděných 
domů. VELKOVÉVODSKÝ PALÁC – stojí na místě 
středověké radnice. Dnes je oficiálním sídlem 
lucemburského velkovévody, odehrává se tu 
mnoho oficiálních státních ceremonií a audiencí. 
ECHTERNACH – starobylé poutní město ležící 
nedaleko hranice s Německem. Bazilika sv. Willib-
rorda s hrobkou patrona města, zahrada prelátů 
nebo klášter Benediktů. MALÉ LUCEMBURSKÉ 
ŠVÝCARSKO – jedna z nejkrásnějších oblastí 
v Lucembursku. Nádherná příroda plná nezvyk-
lých skalních útvarů, jeskyní, propastí a vodopádů. 
Vycházka.
4. den: VIANDEN – jeden z nejkrásnějších hradů 
v Lucembursku. Přezdívá se mu Lucembur-
ský Karlštejn, jedná se totiž o velmi významnou 
stavbu s bohatou historií. Právě zde se narodil 
český král Jan Lucemburský. Ve stejnojmenné 
obci je k vidění dům světoznámého spisovate-
le Viktora Huga. ARDENY – smutně připomí-
nají boje za 2. světové války. Památníky bitvy 
v Ardenách z přelomu let 1944 a 1945 tu stojí 
na každém rohu. ETTELBRÜCK – zde si pro-
hlédnete armádní techniku, taktické plány nebo 
se dozvíte více o generálu Pattonovi. Ačkoliv byl 
region silně poničen oběma armádami, mnohé 
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sportů Rakouska. MAYRHOFEN – lanovkou 
Ahornbahn k restauraci Panorama 1965 m. Túra 
směrem k vrcholu Ahorn Spitze 2976 m. AHORN 
SPITZE – nejatraktivnější vrchol Zillertalských Alp. 
Bezmála tři tisíce metrů vysoký vrchol nabízí pa-
noramatický výhled na všechny světové strany.
6. den: ALPBACHTAL – další velmi pěkné údolí. 
ALPBACH – jedna z nejkrásnějších alpských 
obcí. Výlet kabinkovou lanovkou na Hornboden. 
WIEDERSBERGER HORN 2127 m – lehká túra 
na vrchol s dřevěným křížem, 2 hodiny. V odpo-
ledních hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím. 
Stravování: snídaně formou bufetového stolu. 
Možnost dokoupení večeří za 1 280,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně, pojištění a průvodce.

Rakousko

DACHSTEIN SE SLEVOVOU KARTOU

č. 300 25.7. – 29.7. 6 250,-/5 950,- apartmán

č. 301 25.7. – 29.7.  7 150,-/6 800,-              hotel

Lanovky v ceně.

Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Další 
putování se slevovou kartou. Objevte krásy 
Štýrska. Ne všechny cesty vedou do Říma. 
Mnohé vedou na okouzlující místa v „zeleném 
srdci“ Rakouska. Zažijte nezapomenutelnou 
aktivní dovolenou. Lehká turistika s přihlédnu-
tím na zdatnost jednotlivých účastníků. Možnost 
vykoupání ve schladminském bazénu. V ceně 
zájezdu je jízdné všemi lanovkami, vstupné 
do bazénu a pamětihodností podle uvedeného 
programu. 
Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i 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 

K jezeru vede z městečka Jenbach ozubená 
železnice s parními lokomotivami. MAURACH – 
výlet lanovkou do masivu Rofan k Erfurter Hütte 
1831 m. Túra na vrchol Rofanspitze 2259 m a zpět 
k lanovce, 3 hodiny. Možnost lehké vycházky. 
ROFANSPITZE – vyhlídkový vrchol s křížem.
3. den: WILDSCHÖNAU – jedno z nejkrásnějších 
tyrolských údolí s malebnými horskými loukami 
a rázovitými vesnicemi. Možnost prohlídky země-
dělského muzea. AUFFACH – obec na konci údolí, 
půlkruh horských štítů. Louky Schönangeralm nad 
obcí obhospodařuje 25 farmářů a vyprodukují 
2000 litrů mléka za den na sýr a máslo, které je 
zpracováno na místě. Výlet kabinkovou lanovkou 
a lehká túra na Schatzberg 1898 m, 3 hodiny. 
SCHATZBERG – romantický vrchol s pěknými 
výhledy.
4. den: ST. JOHANN – kabinkovou lanovkou 
na úbočí vrcholu Kitzbüheler Horn 1996 m. Lehká 
túra na vrchol. KITZBÜHEL – nejstarší tyrolské 
sportovní středisko. KITZBÜHELER HORN – 
s typickou 102 m vysokou stavbou vysílače patří 
k nejvýznamnějším vyhlídkovým vrcholům pohoří 
Kitzbüheler Alpen. Výhled na sjezdovku Hahnen-
kamm a skalnaté pohoří Wilder Kaiser. Je dosaži-
telný lanovkami. Za prohlídku stojí Alpenblumen-
garten považovaná za „nejkrásnější místo Evropy“ 
ve výšce 1800 m s kolekcí asi 120 druhů alpských 
rostlin. 
5. den: ZILLERTAL – obrovská lyžařská oblast, 
řadící se každoročně mezi 10 nejlepších středisek 
světa, je jednou z největších oblastí zimních 
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4. den: GIPFELBAHN HOCHWURZEN – kabin-
kovou lanovkou z Rohrmoosu 1118 m na Hoch-
wurzen 1840 m. Lehká túra na Rossfeld 1919 m 
a případně až na Hochfeid 2189 m v masivu 
Schladmingských Alp. Panoramatické výhledy 
na masiv Dachsteinu. Za poplatek lze sjet k dolní 
stanici lanovky na tříkolce – kouzelný sjezd nejen 
pro děti. ADMONT – jedna z nejstarších osad 
ve Štýrsku. Možnost prohlídky kláštera s bohatou 
výzdobou. LINEC – zastávka v centru města. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
5. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: apartmány v rekreačním středisku 
Schladming, dvoulůžkové ložnice s příslušen-
stvím. 
Stravování: k dispozici dobře vybavené kuchyňky. 
Možnost objednání sterilovaných jídel v CK. 
Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
slevová karta „Sommercard“ a průvodce. 

Ubytování: hotel v rekreačním středisku Schlad-
ming, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Rovněž je možnost 
dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: v hotelu – přeprava, 3x 
ubytování, 3x snídaně, slevová karta „Sommer-
card“ a průvodce. 

Sleva pro děti do 15 let 1000,- Kč.

hřebeni Schladmingských Alp. Zde najdete 
krásnou panoramatickou cestu s výhledy do údolí 
řeky Enns a na masiv Dachsteinu. 
2. den: DACHSTEIN GLETSCHERBAHN –
kabinovou lanovkou od Türlwandhütte 1680 m 
na Bergstation 2694 m. Lehká túra přes Schlad-
mingský ledovec k turistické chatě Dachs-
teinwarte 2741 m ležící přímo u paty vrcholu 
Hoher Dachstein. Velké panoramatické výhledy. 
Nedaleko horní stanice lanovky je možnost 
prohlídky ledovcové jeskyně či přechodu 
vzdušného lanového mostu. RIESACHFÄLLE 
– fascinující stezka Wilde Wasser podle obřích 
vodopádů po nově zpřístupněném chodníku 
k romantickému jezeru Riesachsee. Prochází se 
i po atraktivním vzdušném lanovém mostě. 
3. den: SCHLADMINGER TAUERNSEILBAHN – 
kabinkovou lanovkou z obce Haus ke Krummholz 
Hütte 1838 m. Zde vás čeká čistý vzduch, klidné 
prostředí a nádherné výhledy. Túra podle 
zdatnosti jednotlivých účastníků. Možnost 
vycházky na Hauser Kaibling 2015 m. Turistické 
chaty nabízejí kulinářské speciality. Panoramatické 
výhledy na masiv Dachsteinu. TRAUTENFELS 
– prohlídka zámku. Rozsáhlé přírodovědné i 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.
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4. den: jednodenní výlet do Maďarska. PALHÁZA 
– výlet lesní úzkokolejkou. SATORALJAÚJHELY 
(Nové Město pod Šátorem) – město při slovenské 
hranici. Výlet lanovkou na vrchol Magas hegy 
509 m. kruhový výhled. SÁROSPATAK (Šarišský 
potok) – malebné městečko, kterému Maďaři 
říkají „Athény na Bodrogu“. Město se váže k rodu 
Rakócziů. K nejvýznamnějším památkám patří ro-
mantický hrad, Rakócziho sklepy a hradní kostel.
5. den: SLÁNSKÉ VRCHY – malebné pohoříčko 
při maďarských hranicích porostlé bukovým 
lesem s nejvyššími kopci vysokými 800 až 1000 m. 
IZRA – túra k romantickému jezeru, možnost 
vykoupání. Dobře utajená perla Slánských vrchů. 
SLANEC – vycházka na Slánský hrad, pěkný 
výhled. Ve večerních hodinách odjezd, noční 
přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 640,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce. 

Slovensko

DOLNÍ ZEMPLÍN

U nás hledejte, 
co jinde nenajdete.

č. 310 31.7. – 5.8. 6 550,-/6 250,-  

Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Poznejte 
neznámý kout Evropy – Dolní Zemplín. V jižní části 
Východoslovenské roviny utvořily řeky Latorica, 
Tisa a Bodrog svérázný region Medzibodrožie. 
Rozsáhlé lány slunečnic přecházejí v lužní lesy 
a stará ramena řek. Čeká vás Tokajská vinohrad-
nická oblast s mnoha vinnými sklepy, ve kterých 
na vás čeká vynikající víno. Zajímavé jsou 
naprosto neznámé Slánské vrchy. V Čierné nad 
Tisou jednali v roce 1968 Brežněv s Dubčekem 
o dalším osudu Československa.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Olomouci. Celodenní přesun 
na východní Slovensko. 
2. – 3. den: TREBIŠOV – kostel Navštíve-
ní P. Marie, paulánský klášter, vlastivědné 
muzeum, Andrássyovské mauzoleum. ZEM-
PLINSKÉ VRCHY – vycházka do Tokajské vino-
hradnické oblasti (část vinohradnické oblasti 
zasahuje i na Slovensko). Možnost ochutnávky 
tokajského vína v prastarých vinných sklepech. 
ZEMPLÍN – historicky významná obec. KLIN 
NAD BODROGEM – vycházka k mrtvému 
ramenu řeky Bodrog, nedaleko nejníže položené 
místo Slovenska. BORŠA – rodiště F. Rákocziho. 
VELKÝ KAMENEC – vycházka na zříceninu hradu 
s pěkným výhledem. SVÄTUŠA – staré vinné 
sklípky. Na místním kostele dochovaný cenný 
románský a pozdně gotický portál. KRÁĽOVSKÝ 
CHLMEC – kostel Ducha svatého, Muzeum his-
torických kočárů. Vycházka na Velký kopec 264 m 
– pěkný výhled. LATORICA – chráněná krajinná 
oblast protkaná sítí živých a mrtvých ramen řeky 
Latorica. ČIERNA NAD TISOU – překladové 
nádraží.

VĚNUJTE DÁRKOVOU POUKÁZKU
Zájezd je tím nejvhodnějším dárkem pro Vaše milé, 

rodiče, děti a přátele k Vánocům, narozeninám, svát-
ku nebo jen tak pro radost. Poukázku Vám vytvoříme 

na libovolnou finanční hodnotu nebo zájezd s vlastním 
věnováním nebo přáním na konkrétní zájezd. 

poukazy.hoska-tour.cz
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jemnosti. Na slovenské straně turistická chata. 
3. den: túra přírodním parkem přes Velký Lopeník 
911 m na Mikulčin vrch 799 m. VELKÝ LOPENÍK 
– v roce 2005 byla na druhém nejvyšším vrcholu 
Bílých Karpat zpřístupněna rozhledna. MIKULČIN 
VRCH – malé zimní i letní rekreační středisko s tu-
ristickou chatou, které se nachází již v oblasti Mo-
ravských Kopanic. Za pěkného počasí nádherný 
výhled na slovenské hory. TVAROŽNÁ LHOTA 
– malé muzeum oskeruší. Zajímavá expozice 
je věnovaná tomuto stromu Slovácka. Možnost 
ochutnávky pálenky. 
4. den: nenáročná túra přes romantické Vojšické 
louky. VOJŠICKÉ LOUKY – přírodní rezervace. 
Nejrozsáhlejší komplex květnatých bělokarpat-
ských luk s mohutnými roztroušenými duby. 
KUŽELOV – větrný mlýn holandského typu. 
Zajímavá národopisná expozice. KNĚŽDUB – 
opravený slovácký dům s unikátními štukovými 
lidovými omítkami. Dům slováckých umělců 
bratří Úprků. TRAVIČNÁ – vycházka na novou 
rozhlednu, kruhový výhled na celé Slovácko. 
V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 
hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 390,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.

Česko

BÍLÉ KARPATY

Krajina plná tajemství.
Svérázný kopaničářský kraj.

č. 320 1.8. – 4.8. 4 150,-/3 950,-  

Pěší turistika na pomezí Moravy a Slovenska. Túry 
budou přizpůsobeny zájmu a fyzické zdatnosti 
jednotlivých účastníků. Bílé Karpaty jsou CHKO 
a pokrývají dvě ze čtyř typických folklórních částí 
Slovácka – Horňácko a Moravské Kopanice, cha-
rakteristické svými stavbami a kroji a dodnes 
živými lidovými zvyky. Snad nejhezčí kopaničář-
skou obcí je Koprník.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
na Moravu. Túra ze Starého Hrozenkova po naučné 
stezce Moravské Kopanice. MORAVSKÉ 
KOPANICE – stezka prochází pestrou krajinou 
v okolí Starého Hrozenkova. Seznámí návštěvníky 
s přírodou, historií a kulturou tohoto svérázného 
“kopaničářského kraje”. Ve Starém Hrozenkově se 
udržují živé lidové tradice.
2. den: túra z Květné přes Velkou Javořinu 970 m 
do Velké nad Veličkou. VELKÁ JAVOŘINA – 
nejvyšší vrchol nádherných Bílých Karpat, z hra-
ničního hřebene vynikající výhled, státní hranice 
se Slovenskem. Památník Česko-slovenské vzá-
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2283 m, návrat lanovkou zpět do Söldenu.
3. den: KÜHTAI – sedačkovou lanovkou do výšky 
2311 m k Drei Seen Hütte, půldenní vysokohorská 
túra okolo tří horských jezer. Pro zdatné možnost 
výstupu na vrchol Gaiskogel 2820 m. AREA 47 – 
vodní adrenalinový park na řece Ötztaler Ache 
plný skluzavek a dalších vodních atrakcí.
4. den: HOCHGURGL – lanovkou k vyhlídkové 
restauraci Top Mountain Star, krátká vycházka 
na vrchol Wurmkogel 3082 m, sjezd lanovkou 
zpět. TOP MOUNTAIN MOTORCYCLE MUSEUM 
– muzeum na vysokohorské alpské silnici pre-
zentující více než 230 motocyklů. AQUA DOME 
– Tirol Therme Längenfeld – návštěva termálních 
lázní s osmi bazény o teplotě až 36 °C.
5. den: SÖLDEN – lanovkou Gaislachkogelbahn 
do výšky 3040 m, kruhové výhledy od vrcholové-
ho kříže 3056 m, návrat zpět do údolí lanovkou. 
Místní dopravou po vysokohorské silnici Glet-
scher-Hochalpenstraße k lanovce Tiefenbach, 
výjezd lanovkou na panoramatickou vyhlídku 
Mutkogel 3250 m, sjezd lanovkou zpět do dolní 
stanice lanovky. Odtud půldenní vysokohorská 
túra do obce Vent (převažuje sestup). VENT – 
horská obec v údolí Venter Tal 1890 m.
6. den: UMHAUSEN – půldenní pěší túra okolo 
vodopádu po visutém mostě a atraktivních 
schodištích ke Gasthof Stuibenfall, možnost 
krácení při sestupu. STUIBENFALL – nejvyšší 
vodopád Tyrolska rozdělený do dvou strmých 
stupňů vysoký 159 m. Odpoledne návštěva 
GREIFVOGELPARK – letové ukázky dravců a sov 
a ÖTZI DORF – muzeum doby kamenné ukazující 
život v Ötziho době.
7. den: OBERGURGL – kabinovou lanovkou 
k Hohe Mut Alm 2670 m, výhledy na 21 třítisí-
covek. Celodenní túra k ledovci Rotmoosfer-
ner, atraktivní sestup do údolí okolo vodopádu 
Rotmoos Wasserfall; možnost krácení lanovkou. 
8. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
snídaně, slevová karta Ötztal Card a průvodce.
Sleva pro děti do 15 let 1500,- Kč.

Rakousko

ZA LEDOVÝM MUŽEM DO ŐTZTALU

Zájezd se slevovou kartou.
Sousedství třítisícovek. 

č. 330 6.8. – 13.8. 11 450,-/10 950,-   

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 schop-
nostem. 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.
Program: 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu i v západních Čechách. Noční přesun 
do Rakouska.
2. den: SÖLDEN – místní dopravou po vyso-
kohorské silnici Gletscher-Hochalpenstraße 
k lanovce na Schwarze Schneid, výjezd lanovkou 
a krátký výstup na panoramatickou plošinu 
3340 m s výhledem na Wildspitze, návrat stejnou 
cestou. WILDSPITZE – druhá nejvyšší hora 
Rakouska, 3770 m. Odpoledne výjezd lanovkou 
LANGEGGBAHN do 2663 m a pěší sestup horskými 
loukami k horní stanici lanovky Giggijochbahn 
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nější zahradnická díla v Evropě. PROSTĚJOV – 
radniční věž. Dvoupatrová budova radnice s asy-
metricky umístěnou věží. Vnitřní vyhlídka z věže je 
umístěna ve výšce 46 m. 
3. den: OLOMOUC – prohlídka historického 
jádra města s průvodcem. Hodinová prohlídka 
nejvýznamnějších památek Horního náměstí, 
která pokračuje prohlídkou expozice „Historie 
olomoucké radnice” a expozice „Příběh olo-
mouckého orloje”, umístěných v budově 
radnice. Prohlídka je zakončena výstupem 
na radniční věž. Arcibiskupský palác – sídlo olo-
mouckých biskupů a arcibiskupů, místo, kde 
na trůn nastoupil František Josef I. a před bitvou 
u Slavkova se radil rakouský císař s ruským carem, 
i budova, v níž pobývala císařovna Marie Terezie 
či papež Jan Pavel II. Arcidiecézní muzeum – sídlí 
v areálu národní kulturní památky hradu. SVATÝ 
KOPEČEK – bazilika Navštívení Panny Marie.  
Zoologická zahrada chová na 400 druhů zvířat 
a podílí se na záchraně celé řady z nich. Nabízí ná-
vštěvníkům také pohled z vyhlídkové věže.
4. den: PŘÍKAZY – skanzen. Máte možnost 
podívat se do minulosti, jak žili Hanáci. Bohatou 
kolekci sbírek tvoří inventář řemeslnických dílen 
a nástrojů, expozice věnovaná praní a žehlení, 
sbírka dětských hraček a originální hanácká 
hospoda. LITOVEL – nejvyšší radniční věž 
v České i Slovenské republice, která je postavena 
na řece, výška 65 metrů. Vyhlídka z radniční věže 
s výhledem na Litovelské Pomoraví. ŠTERNBERK 
– jádro hradu je středověké, unikátní sbírky 

Česko

OLOMOUCKO SE SLEVOVOU KARTOU

Vstupné se již neplatí.
Památky UNESCO.

č. 340 8.8. – 11.8. 4 550,-/4 350,-   

Olomouc je druhá největší památková rezervace 
v ČR a nabízí řadu atraktivních míst. Mnoho zají-
mavých míst nabízí i střední Morava. Chloubou 
Olomouce je barokní sloup Nejsvětější Trojice, 
který je zapsán mezi památky kulturního dědictví 
UNESCO. Veškeré vstupné do jednotlivých 
památek je zahrnuto v ceně zájezdu. Program 
může být upřesněn na základě slevové karty 
na rok 2019.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní 
Moravu. BOUZOV – romantický hrad založený 
v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka, 
svoji roli si zahrál v mnoha pohádkách a histo-
rických filmech. Prohlídka základního okruhu 
reprezentačními prostorami hradu. Možnost 
výstupu na vyhlídkovou věž Hlásku. JAVOŘÍČSKÉ 
JESKYNĚ – svými impozantními dómy, dlouhými 
chodbami, puklinami, propastmi a bohatou 
krápníkovou výzdobou patří mezi nejkrásnější 
jeskyně. NÁMĚŠŤ NA HANÉ – zámek se pyšní 
krásnými interiéry a unikátní sbírkou míšeňského 
porcelánu. V zámku jsou k vidění dva kočáry olo-
mouckých arcibiskupů i s postroji. ČECHY POD 
KOSÍŘEM – prohlídka filmové expozice J. a Z. 
Svěrákových (filmy: Obecná škola, Kolja, Tmavo-
modrý svět, Vratné lahve, Kuky se vrací, Tři bratři). 
OLOMOUC – podvečerní prohlídka centra města. 
2. den: HELFŠTÝN – rozsáhlý areál hradu se 
rozkládá na skalnatém kopci nad Lipníkem nad 
Bečvou. Expozice prezentuje umělecké kovářství. 
KROMĚŘÍŽ – arcibiskupský zámek, unikátní 
památka zařazená na Seznam kulturního dědictví 
UNESCO. V zámecké obrazárně jsou umístěny 
druhé nejvýznamnější obrazové sbírky v ČR s díly 
Tiziana. Květná zahrada – patří mezi nejvýznam-
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– historické centrum dobývání polské soli. Exkurze 
do solného dolu, který je jedním z nejstarších 
činných v Evropě. Důl je zapsán na Seznamu kul-
turního a přírodního dědictví UNESCO. Možnost 
prohlídky i podzemního muzea, sochy vytesané 
z kamenné soli, podzemní jezírko.
2. den: KRAKOW – druhé největší turistic-
ké centrum v Polsku. Městské historické jádro 
je zapsáno na Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. WAWEL – královský zámek. 
Možnost prohlídky reprezentačních komnat 
s průvodcem. Za prohlídku stojí katedrála sv. 
Stanislava včetně výstupu na věž. Zikmundova 
kaple je považována za vrcholné renesanční dílo 
v rámci celého Polska. Je také nazývána perlou 
renesance na sever od Alp.  V kryptě je pochován 
i polský prezident Kaczynski s manželkou. 
RYNEK GLÓWNY – největší středověké náměstí 
ve střední Evropě. Tržnice Sukiennice, radniční 
věž. OJCOWSKÝ NÁRODNÍ PARK – vycházka 
malebnou oblastí s vápencovými skalami různých 
tvarů. Nejslavnější skálou je Herkulův kyj. OJCÓW 
– zřícenina středověkého hradu. 
3. den: ŠLAKEM ORLÍCH HNÍZD – putování 
zajímavou krajinou mezi Krakovem a Čensto-
chovou. 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 opravený 
královský hrad. OLSZTYN – poslední „orlí 
hnízdo“, vycházka na rozsáhlou zříceninu hradu. 

původního rodového muzea a bohatý mobiliář. 
UNIČOV – šatlava nabízí prohlídku dochova-
ných prostor městského vězení, které fungovalo 
až do roku 1945. Seznámíte se s vývojem práva 
v Uničově, mučicími nástroji nebo si prohléd-
nete dochované malby a nápisy v jednotlivých 
celách. LOŠTICE – Muzeum Olomouckých 
tvarůžků, moderně pojaté expozice ukazují průřez 
historií Olomouckých tvarůžků, možnost nákupu 
v podnikové prodejně. Ochutnání specialit 
v místní restauraci připravených z tvarůžků. 
Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel v centru Olomouce, dvoulůžko-
vé pokoje s příslušenstvím.
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně, veškeré vstupné podle programu 
a průvodce.  

Polsko

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ PAMÁTKY

Za papežem Janem Pavlem II.
Památky UNESCO.

č. 350 8.8. – 11.8. 5 150,-/4 900,-   

Poznávací zájezd do Malopolska, které je nej-
malebnější a nejrozmanitější oblastí v srdci 
střední Evropy díky oblíbeným místům, jako jsou 
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Krakow 
s Wieliczkou a Šlak Orlích hnízd. Krakovský 
Wawel je duchovním a historickým jádrem 
celého národa. I romantický Ojcowský národní 
park a Jasná Góra v Czestochowe jsou častým 
cílem návštěvníků z celého světa. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, při cestě 
tam je možnost nástupu i v Olomouci. Přesun 
do Polska. WADOWICE – rodiště papeže Jana 
Pavla II., prohlídka muzea. KALWARIA ZEBRZY-
DOWSKA – jedno z nejvýznamnějších poutních 
míst v Polsku. Památka kulturního dědictví 
UNESCO. Vycházka po křížové cestě. WIELICZKA 
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pramenem a klášterní restaurací, návrat lanovkou 
nebo bobovou dráhou do údolí. MISCHBACH – 
WASSERFALL – vycházka k vodopádu padajícímu 
do údolí z výšky 100 metrů téměř volným 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 – 
možnost návštěvy ledovcové jeskyně. DRESDNER 
HÜTTE – vycházka okolo vodopádu u nejstarší 
turistické chaty v údolí. GRAWA-WASSERFALL – 
vycházka podél říčky Ruetz k nejširšímu vodopádu 
ve Východních Alpách. 
4. den: NEUSTIFT – kabinkovou lanovkou Pano-
ramabahn Elfer k Bergrestaurant Agrar 1 790 m. 
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 připomí-
nající 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 
věnovaný alpské flóře, pěšky do mezistanice 
kolem chaty Schlickeralm, lze krátit lanovkou. 
Zdatnější účastníci hřebenová túra k chatě Star-
kenburgerhütte 2229 m. Odpoledne jízda Stu-
baiskou nostalgickou železnicí do Innsbrucku. 
INNSBRUCK – podvečerní prohlídka hlavního 
tyrolského města. Ve večerních hodinách odjezd, 
noční přesun.

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 Černé 
Madony. Papežský sál s cyklem nástěnných textilií 
ze života sv. Otce 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 Czesto-
chowa, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hote-
lových restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 

Rakousko

SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ

S kartou do Stubaiských Alp.
Ochutnáte domácí speciality.

č. 360 14.8. – 19.8. 9 550,-/9 100,-   

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 
nástupu i 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-WALDRAST 
– přes lesy a pastviny pěšky na nejvýše položené 
poutní místo v Evropě s pověstným léčivým 
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VYDRA – romantická říčka s četnými peřejemi 
a kaskádami, tvoří i obří hrnce. ANTÝGL – bývalá 
královská rychta. ČEŇKOVA PILA – v malebném 
koutě soutok Vydry s Křemelnou, muzeum 
Elektrárna Vydra.
3. den: pěší túra z Horské Kvildy přes Filipovu 
Huť do Modravy, celkem 7 km. Možnost občer-
stvení v pivovaru Lyer na Modravě. Odpolední 
túra v okolí obce Srní podle Vchynicko – tetov-
ského kanálu. FILIPOVA HUŤ 1093 m – nejvýše 
položená osada v ČR. SRNÍ – v obci se dochovala 
řada chalup horského typu. VLČÍ VÝBĚH – 
dřevěná lávka s pozorovatelnami vedoucí nad 
výběhem s vlky, návštěvnické centrum.
4. den: pěší túra z Rejštejna údolím Otavy 
do Annína, celkem 7 km. REJŠTEJN – osada 
s památkami na rýžování zlata. ANNÍN – sejfy při-
pomínají rýžování zlata. Známé je annínské sklo. 
DOBRÁ VODA U HARTMANIC – staré poutní 
místo se studánkou léčivé vody. Kostel sv. Vintíře 
– skleněné oltářní retabulum se scénou Ukřižo-
vání. Svým rozsahem a váhou jde o ojedinělé 
skleněné dílo navazující na tradici zpracování 
skla na Šumavě. Vycházka s dalekými výhledy. 
SUŠICE – historické město a centrum horního 
Pootaví. Centrum je městskou památkovou zónou 
s mnoha zajímavými stavbami. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel na Zadově, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 480,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.

6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: horský penzion, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím.
Stravování: polopenze. Ochutnáte domácí spe-
ciality vyrobené přímo v místě ubytovaní.
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta 
Stubai Supercard, 4x ubytování, 4x polopenze 
a průvodce.

Česko

JEŠTĚ JEDNOU MODRAVA

Policie Modrava nejsou jen 
kriminální případy.

č. 370 15.8. – 18.8. 4 250,-/4 050,-   

Poznávací zájezd s pěší turistikou po natáčecích 
místech kriminálního seriálu Policie Modrava. 
Ten odvysílala televize Nova a odehrál se 
v prostředí 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 Šumavu. Pěší túra přes hrad Kašperk do Kašper-
ských Hor, celkem 6 km. 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 horská 
obec s roztroušenými chalupami. JEZERNÍ 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 Modravského potoka. 
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Ubytování: hotel v centru města, dvoulůžkové 
pokoje.  
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: letenka do Petěrburgu včetně 
všech poplatků, transfer z letiště na ubytování 
a zpět, cesta autobusem do Petrodvorce 
a Puškina, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce. 
V ceně není vízum, které zajistí cestovní kancelář 
za cenu 1 990,- Kč. Cestovní pas bude třeba 
doručit do CK minimálně 1 měsíc před zájezdem. 
Předán zpět bude až při odletu.

Rakousko

LANOVKY V SOLNÉ KOMOŘE

Všechny lanovky jsou již v ceně.
Čtyři lanovky – jeden tiket.

č. 390 21.8. – 25.8. 8 650,-/8 250,-   

Turistický zájezd do oblasti Solné komory a masivu 
Dachsteinu. Čekají vás jezera s průzračně čistou 
vodou, zelené louky a vápencové skály. V ceně 
je jízdné lanovkami na všechny čtyři vrcholy 
uvedené v programu s krásnými vyhlídkami 
na jezera a silnice Loserpanoramastrasse. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v jižních Čechách. Přesun do Rakouska. 
GMUNDEN – lanovkou na vrchol GRÜNBERG 

Rusko

OKOUZLUJÍCÍ SANKT PETĚRBURG

Unikátní památky.
Jantarová komnata.

č. 380 15.8. – 19.8. 18 950,-/18 450,-   

Letecký zájezd do Sankt Petěrburgu, jednoho 
z nejkrásnějších měst Evropy. Město se rozkládá 
v oblasti delty široké Něvy na konci Baltského 
moře ve Finském zálivu. Unikátní památky, krásné 
carské zahrady. Sankt Petěrburg každého ná-
vštěvníka okouzlí.    
Program
1. den: odlet v dopoledních hodinách z Prahy, 
transfer do hotelu. První seznámení s městem.
2. den: SANKT PETĚRBURG * NĚVSKÝ PROSPEKT 
– nejznámější ruská ulice dlouhá 4 km. KAZAŇSKÁ 
KATEDRÁLA – hrob maršála Kutuzova, muzeum 
historie náboženství. KLÁŠTER ALEXANDRA 
NĚVSKÉHO – založen Petrem Velikým. ZIMNÍ 
PALÁC – barokní a rokokový palác hostí část 
Ermitáže. ERMITÁŽ – jedno z největších umělec-
kých muzeí na světě. KŘIŽNÍK AURORA – symbol 
města. ALEXANDRŮV SLOUP – připomíná vítězství 
nad Napoleonem. ADMIRALITA – bývalé ústředí 
ruského námořnictva. KATEDRÁLA SV. IZÁKA – 
zlatý dóm. DOMEK PETRA VELIKÉHO – zde žil Petr 
Veliký, když dohlížel na stavbu města. MĚDĚNÝ 
JEZDEC – nejznámější socha Petra Velikého. PET-
ROPAVLOVSKÁ PEVNOST – politické vězení, každý 
den v poledne z bašty střílí z děla. Pěknou barokní 
stavbou je katedrála. KATEDRÁLA VE SMOLNÉM – 
jedna z Rastrelliho nejskvostnějších budov. Odtud 
Lenin řídil Velkou říjnovou socialistickou revoluci. 
NĚVA – možnost projížďky po kanálech Něvy. 
3. den: PETRODVORCE – postavené Petrem 
Velikým, zahrady, fontány a kanály. SANKT 
PETĚRBURG * pokračování v prohlídce.
4.den: PUŠKIN – Jekatěrinský palác s Jantarovou 
komnatou. Komplex rozsáhlých zahrad. SANKT 
PETĚRBURG * dokončení prohlídky.
5.den: transfer na letiště, během dne odlet do Prahy.
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5. den: EBENSEE – lanovkou na vrchol FEUER-
KOGEL 1400 m. Lehká túra Alberfeldkogel 1601 m 
k Evropskému kříži, který v sobě ukrývá 1 kámen 
z každé země Evropské unie. Panoramatické 
výhledy na jezero Traunsee a pohoří Höllenge-
birge. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 
do 22.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 280,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, mýto na Loserpa-
noramastrasse, 4x ubytování, 4x snídaně, jízdné 
lanovkami a průvodce. Sleva pro děti do 15 let 
1 350,- Kč  

Polsko

BIESZCZADY – RÁJ PRO ROMANTIKY

Nejodlehlejší oblast Evropy.
Cesta tam bez nočního přejezdu.

č. 400 21.8. – 26.8. 5 950,-/5 700,-   

Horská turistika, s možností krácených túr, 
v zachovalé přírodě na polsko-slovensko-
-ukrajinském pomezí. Bieszczady jsou porostlé 
smíšeným lesem, který ve vyšších polohách 
přechází v travnaté poloniny s dalekými výhledy. 
Bieszczady jsou nejkrásnější na sklonku léta. 
Pochutnáte si na velkých borůvkách a krásně 
červených brusinkách. Čisté řeky jsou plné ryb 
a v lesích žijí i medvědi, jeleni a zubři. Není bez 
zajímavosti, že patří mezi deset největších atrak-
tivit Polska. Uvidíte zbytky zaniklých obcí a staré 
dřevěné kostely původních církví. Po horské túře 
můžete v restauraci vychutnat místní speciality. 
Alternativní program s průvodcem: za přízni-
vého počasí možno absolvovat východ slunce 
na Połonině Caryńska a západ slunce na hřebeni 
Szeroki Wierch nebo Wielka Rawka.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Olomouci. Přesun do Polska.

984 m – vycházka na návrší Hochaschir 981 m. 
Panoramatický výhled na město Gmunden, 
jezero Traunsee a strmé skalní vrcholky dlouhého 
pohoří Höllengebirge. ORTH – zámeček na jezeře 
Traunsee je spojen s pevninou mostem dlouhým 
123 metrů.
2. den: OBERTRAUN – lanovkou na vrchol 
KRIPPENSTEIN 2061 m. Lehká túra na vyhlíd-
kovou plošinu 5 Fingers (5 prstů). Na každém 
z prstů si můžete vyzkoušet svoji odvahu, projít 
se nad propastí a vychutnat si úchvatný pohled 
na Hallstattské jezero. Výhledy na masiv Dachs-
teinu a Hallstattské jezero. HALLSTATT – zastávka 
v půvabném rekreačním středisku, které leží 
u jezera Hallstätter See. Městečko je zapsáno 
na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. 
3. den: GOSAUTAL – lanovkou na vrchol ZWIESE-
LALM 1535 m. Lehké túry po loukách okolo salaší 
s možností občerstvení. Výhledy na průzračné 
jezero Gosausee, kamennou stěnu Gosaukamm 
s vrcholem Bischofsmütze. Odpoledne okružní 
hodinová procházka kolem jezera Gosausee. 
4. den: AUSSEERLAND – štýrská část Solné 
komory. Výjezd po panoramatické silnici 
na náhorní plošinu Loser s výhledem na Dachstein 
a hory Totes Gebirge. Lehká túra kolem jezera 
Augstsee.  Odpoledne zastávka u nejkrásněj-
ších jezer v této oblasti. Křišťálově čisté jezero 
Altaussee se nachází na úpatí Loseru uprostřed  
horské scenérie. Jezero Grundlsee je obklopeno 
majestátním horským masivem Totes Gebirge. 
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hor. V podvečerních hodinách odjezd, prohlídka 
dřevěných kostelíků původních církví, noční 
přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion v rekreačním středisku 
Ustrzyki Górne. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 850,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce. 

Česko

VLTAVSKÉ VYHLÍDKY

Toulky po nejkrásnějších vyhlídkách.
Od Zvíkova po Ztracenku.

č. 410 30.8. – 1.9. 3 550,-/3 400,-   

Autobusem se budete posouvat po toku naší 
krásné řeky Vltavy. Vycházky nebo lehké túry 

2. den: BIESZCZADY – túra: Brzegi Górne (741 m) 
- Polonina Wetlińska (1253 m) - Smerek, celkem 
6 hodin. POLONINA WETLIŃSKA – túra po 5 km 
dlouhém hřebeni, přičemž hned 3 vrcholy překra-
čují hranici 1200 m. Romantické skalky, nádherné 
výhledy na slovenské Bukovské hory. 
3. den: BIESZCZADY – túra: Wetlina (610 m) - Dzial 
(1150 m) - Mała. Rawka (1272 m) - Wielka Rawka 
(1307 m) - Kremenec (1221 m) - Ustrzyki Górne 
(652 m), převýšení 700 m, celkem 7 hodin. Túra 
na trojmezí Slovenska, Polska a Ukrajiny. WIELKA 
RAWKA – nabízí kruhový výhled na všechny 
poloniny a za pěkného počasí i na Vysoké Tatry. 
KREMENEC – vrchol ležící v místě, kde se stýkají 
hranice tří států. Cesta na vrchol při polsko-
-ukrajinské hranici. USTRZYKI GÓRNE – osada 
s možností ubytování a několika obchody.
4. den: BIESZCZADY – túra: Wolosate (736 m) 
- Rozsypaniec (1280 m) - Halicz (1333 m) - 
Tarnica (1346 m) - Szeroki Wierch (1268 m) - 
Ustrzyki Górne, celkem 7 hodin. TARNICA – túra 
v národním parku na nejvyšší vrchol v jedné 
z nejzajímavějších oblastí. Výhledy na Ukrajinu, 
při dobré viditelnosti lze dohlédnout na Poloninu 
Boržavu. Svůj domov tady mají vlci, medvědi 
a zubři.
5. den: BIESZCZADY – túra: Ustrzyki Górne 
(652 m) - Polonina Caryńska – Bieszczadz-
ki (1297 m) - Brzegi Górne (741 m), celkem 4 
hodiny. POLONINA CARYŃSKA – nejzápadnější 
výběžek pohoří je národním parkem. Krásná túra 
otevřeným terénem, fantastický výhled na věnec 
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Německo

VÍKEND V BERCHTESGADENSKU

Nejkrásnější přírodní partie.
Vycházka na salaš.

č. 420 6.9. – 8.9. 4 250,-/4 050,-   

Víkendový poznávací zájezd do Berchtesgaden-
ska, které je proslulé nevšedními přírodními 
krásami. Projdete se i okolo známého kostelíku 
v obci Ramsau, který je velmi často fotografován 
na prospekty. Perlou národního parku je jezero 
Königssee, proslulé po celém světě. Křišťálově 
průzračná voda má kvalitu pitné vody, jezero je 
jako norský fjord ohraničeno strmými horskými 
stěnami.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do Rakouska. KÖNIGSSEE – jezero uprostřed 
národního parku je obklopeno vysokými horami, 
jejichž králem je Watzmann. Lodí přes Královské 
jezero ke kostelu sv. Bartoloměje a k Zadnímu 
jezeru. Vycházka na salaš, možnost ochutnávky 
(podmáslí, sýr, uzené, pálenka). 
2. den: KEHLSTEIN – výlet na Orlí hnízdo 
(Hitlerova čajovna), dnes výletní restaurace 
s kruhovým výhledem. BERCHTESGADEN – 
možnost relaxace v solných lázních Watzmann 
Therme se slanou vodou. Prohlídka nejstarší 

na vyhlídky, které se nacházejí zpravidla při 
meandrech naší „matky řek“ v jejím středním 
toku. Přesněji od soutoku Vltavy s Otavou 
po soutok Vltavy se Sázavou. Všechny vyhlídky 
mají své kouzlo a jsou cílem amatérských i pro-
fesionálních fotografů. Program byl připraven 
s využitím knihy Ivana Klicha Vltavské vyhlídky.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do oblasti střední Vltavy. OBLAST ZVÍKOVA – 
možnost prohlídky hradu Zvíkov. V rámci prohlídky 
je i vstup na vyhlídkovou terasu. Zastávka na vy-
hlídkách u Zvíkovského mostu a Zvíkovského 
Otavského mostu. Vycházka po naučné stezce 
na vyhlídku přírodní památky Kopaniny. Výhled 
na hrad Zvíkov. KRKAVČÍ SKÁLA – vycházka                   
na vyhlídku na Orlickou přehradu. ŽĎÁKOVSKÝ 
MOST – přechod více než půlkilometrového 
mostu 50 m nad hladinou.
2. den: ORLÍK – prohlídka zámku nebo alterna-
tivně lodní výlet po Orlické přehradě. Vycházka 
po naučné stezce parkem na vyhlídku na Orlickou 
přehradu a zámek. Zastávka na hrázi Orlické 
přehrady. ROVIŠTĚ – vycházka na první vyhlídku 
na Slapskou přehradu. VRŠKAMÝK – vycházka 
na rozhlednu. SLAPSKÁ PŘEHRADA – zastávka 
na Vesteckém mostě.
3. den: VESELÝ VRCH – vycházka na teleko-
munikační věž, výhled na Slapskou přehradu, 
Brdy a za dobré viditelnosti na České středo-
hoří a Šumavu. VYHLÍDKA NA VRCHOVIN-
CI – vycházka na jednu z nejlepších vyhlídek 
na Slapskou přehradu. MARJÁNKA – krátká 
vycházka na skalní vyhlídku. ŠEMÍKŮV SKOK 
– vycházka na vyhlídku položenou vysoko 
nad hladinou Slapské přehrady. SMETANOVA 
VYHLÍDKA – vycházka na vyhlídku na meandr 
Štěchovické přehrady. Výhled na osadu Ztracenka. 
Oblíbené místo B. Smetany. MÁJ – nejkrásněj-
ší vyhlídka na Vltavě. Ze 100 m skály je výhled 
na meandr řeky. Ubytování: hotel, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 260,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.  
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S. Čech, F. X. Šalda a jiní. Pohostinnost vinných 
sklepů nabízí dnes v Bzenci mnoho soukromě 
hospodařících vinařů. Bzenecká vína se prodávají 
po celé České republice.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní 
Moravu. BUCHLOV – prohlídka hradu. Vycházka. 
BUCHLOVICE – prohlídka parku a zámku. 
BZENEC – možnost posezení s cimbálovkou.
2. den: BZENECKO – dopoledne putování 
mezi vinohrady. Výhledy poskytnou rozhledny 
Doubí a Floriánka. Z vyhlídkových plošin uvidíte 
vrcholky Bílých Karpat, Chřibů, údolí Moravy 
a hrad Buchlov. Výstup na vyhlídku sv. Florián. 
Odpoledne účast na Bzeneckém vinobraní. Čeká 
vás krojovaný průvod, jarmark, cimbálovka. 
Bohatá nabídka od místních vinařů.
3. den: KYJOV – zámek s vlastivědným muzeem. 
Vycházka mezi vinohrady s pěknými výhledy. 
V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 18.30 
hodin.
Ubytování: hotel v Bzenci, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce. 

německé palírny likéru Encián s možností 
degustace. RAMSAU – malebné městečko 
s kouzelným kostelíkem a pěknými výhledy 
na Alpy.
3. den: BERCHTESGADEN – prohlídka solného 
dolu s podzemním jezerem, lanovkou a klasickou 
skluzavkou. Prohlídka historického jádra města. 
Návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 640,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce. 

Česko

KROJOVANÉ VINOBRANÍ

Ubytování je zajištěno přímo v místě 
vinobraní.

č. 430 13.9. – 15.9. 3 150,-/3 000,-   

Bzenecké krojované vinobraní s jarmarkem řeme-
slných výrobků, výstavami, koncerty, pouťovými 
atrakcemi i taneční veselicí. Beseduje se v búdách 
při skleničkách lahodného moku. Dobré bzenecké 
víno zachutnalo již nejedné známé osobnosti. Při 
svých cestách se zde zastavili básník Petr Bezruč, 
mistr Josef Suk, malíř Mikoláš Aleš, ale i A. Rodin, 
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Tramuntana vystoupáte do průsmyku pod vrchol 
ĹOFRE 1090 m, zájemci zdolají vrchol s krásným 
výhledem (75 min tam i zpět, ↑200 m, ↓200 m), pak 
společně sestoupíte ke statku Finca ĹOfre a dále 
po poutní stezce jedním z nejkrásnějších kaňonů 
Mallorky do městečka BINIARAIX (3,25 hodin 
↑350 m, ↓990 m – bez odbočky na vrchol); prohlíd-
ka přímořského letoviska PORT DE SÓLLER. 
4. den: navštívíte krápníkové jeskyně COVES 
DEL DRAC, kde uvidíte jedno z největších pod-
zemních jezer na světě; odpoledne hlavní město 
PALMA – hrad, královský palác, katedrála, arab-
ské lázně, kostel a klášter sv. Františka, úzké uličky 
a náměstíčka starého města s hospůdkami a bary, 
obchod s výrobky z mallorských perel.
5. den: po klikaté strmé silnici sjedete z výšky 
800 m až k moři k zátoce SA CALOBRA, projde-
te tunelem ve skále a od moře budete postupo-
vat soutěskou TORRENT DE PAREIS, kterou si 
mezi vysokými skalami prorazila k moři říčka, 
budete přelézat velké vápencové kameny, bude-
te hledat cestu pro průchod dnem úzké soutěs-
ky, kdo se bude chtít dostat hlouběji do kaňonu, 
musí se protáhnout za pomoci lana úzkou skalní 
štěrbinou, na závěr dne vás čeká báječná koupel 
(2 - 5 hodin ↑130 m, ↓130 m, záleží na vás, kam až 
budete chtít dojít).
6. den: vystoupíte na nejvyšší turisticky dosaži-
telný vrchol Mallorky – MASSANELLU 1352 m, 
po lesních cestách se dostanete na pěšiny vyso-
kohorského charakteru, na vrcholu vám pak leží 
u nohou celá Mallorka (4,5 hodin ↑770 m, ↓770 
m), je možné výstup kdykoliv přerušit a spokojit se 
s výhledem z nižší pozice; na závěr dne si prohléd-
nete klášter LLUC, kde se na 2 noci ubytujete.
7. den: mezi nejnavštěvovanější místa ostrova 

Španělsko

MALLORCA – OPRAVDOVÝ RÁJ

Turistika, 
poznávání a koupání.

č. 440 20.9. – 29.9. 27 950,-/27 450,-   

Pojeďte s námi poznat nepříliš vzdálený ostrov 
ve Středozemním moři. Mallorca nabízí turistům 
překvapivě širokou škálu výletů především v po-
hoří Tramuntana, které se táhne na SZ ostrova. 
Během výletů do přírody mnoho turistů nepotká-
te. Většina z nich leží jen u moře. Pro vás bude 
teplé moře (25°C) častou odměnou na závěr dne. 
Zdoláte několik vrcholů, projdete ojedinělou sou-
těskou, obejdete zajímavé vyhlídky a jistě vás 
osloví i hlavní město Palma. 
Program
1. den: během dne odlet z Prahy na Mallorcu, let 
trvá 2 hodin 15 min.
2. den: v jihozápadní části ostrova dojdete na ska-
lisko zvané „čertův balkon“, je to útes 400 m nad 
mořem s výhledem na ostrov Dragonera, sestou-
píte k rozvalinám kláštera SA TRAPA a úbočím 
pobřežních skal dojdete až k moři do městečka 
SANT ELM (3 – 4 hodin ↑290 m, ↓610 m), kde vás 
čeká písečná pláž a koupání.
3. den: od přehradního jezera CUBER v pohoří 
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Česko / Rakousko

KDE SE RODÍ VÍNO

Dvě slavnosti během 
jednoho zájezdu.

č. 450 27.9. – 29.9. 3 350,-/3 200,-   

Opakovaný úspěšný poznávací zájezd 
s návštěvou vinařských slavností v rakouském 
Retzu a účastí na Burčákfestu ve Znojmě. Vinařský 
podzim v Dolním Rakousku je zcela mimořádný 
svátek. Vinařská slavnost v Retzu je jedna z největ-
ších oslav vína na evropském kontinentě. 
Nenechte si proto tuto příležitost ujít, vždyť se 
koná kousek od našich hranic. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní 
Moravu. ČÍŽOV – pohraniční zátarasy. HARDEGG 
– nejmenší rakouské město s hradem. ŠOBES –
jedna z nejstarších a nejznámějších vinic.
2. den: SLUP – unikátní technická památka, 
renesanční vodní mlýn ze 16. století s funkční 
mlýnicí a vodními koly, expozice mlynářství. 
ŠATOV – nenápadná stráň nad vinařskou obcí 
skrývá světový unikát – malovaný sklep. Když 
po dlouhém kamenném schodišti sestoupíte 
do podzemí, stanete v podivné říši mořských 
panen, trpaslíků a alpských krajinek. Obě strany 

patří město VALLDEMOSSA, podniknete okružní 
túru v jeho okolí po starých jezdeckých cestách, 
projdete hřebenovou cestu s impozantními vý-
hledy na pobřeží, do Valldemossy se vrátíte dle 
výběru za 3,5 - 5 hodin (↑ ↓450–660 m); prohlídka 
Valldemossy včetně kláštera.
8. den: z vesničky Orient vystoupáte ke zříceni-
nám hradu CASTELL D´ALARÓ 822 m na vrcholu 
skalního ostrohu s výhledy do centrální roviny 
a na tisícové vrcholy; od hradu sestoupíte kolem 
statku Finca Es Verger k městu Alaró (3 hodiny 
↑340 m, ↓590 m); dnešní den se do hotelu na po-
břeží vrátíte brzy odpoledne a budete mít více 
prostoru ke koupání a odpočinku.
9. den: vzrušující výstup na „Matterhorn“ ostrova 
– vrchol GALATZÓ 1026 m, začínáte po lesní pě-
šině, pak půjdete volným terénem, závěrečná pa-
sáž má několik strmějších míst po holých skalách, 
odměnou bude výhled na všechny světové strany 
(4,5 hodin ↑820 m, ↓790 m); zastávka ve vile La 
Granja – stylově zařízená dobová usedlost vás 
vrátí o pár století zpět.
10. den: koupání; nákupy. Ve večerních hodinách 
odlet, přílet před půlnocí.
Ubytování: 7x hotel s přístupem přímo do moře 
a 2x v bývalém klášteře s osobitou atmosférou. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 390,- Kč.
Stravování: bohatá snídaně. Možnost dokoupení 
večeří za celkovou cenu 1 400,- Kč (1.- 3. a 6.- 9. 
večer).
V ceně je zahrnuta: letenka včetně všech letišt-
ních tax, poplatků a palivového příplatku, doprava 
po ostrově auty, mikrobusy nebo autobusem, 9 x 
ubytování, 9x snídaně a průvodce.
Zájezd je určen pro 8 – 22 osob, doprava po ost-
rovech zajištěna auty a mikrobusy, nebo minibu-
sem. Část dne bude věnována turistice, část dne 
se bude přejíždět se zastávkami na zajímavých 
místech, téměř denně budete mít možnost vy-
koupat se v moři a koupit si potraviny nebo si zajít 
na večeři do místní restaurace.
Turistického programu se nemusíte každý den zú-
častnit, můžete zůstat odpočívat, koupat se nebo 
si turistiku zkrátit.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
cestovní kanceláří.



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

Kalendář zájezdů na rok 2019

52

hlavní chodby i stěny pěti přilehlých salonků zdobí 
fantasticky barevné plastické obrazy. Možnost 
degustace. PODYJÍ – vycházka v národním parku 
na Sealsfieldův kámen – vyhlídka. 
ZNOJMO – alternativně prohlídka královského 
města, hradu a rozsáhlého podzemí. LOUCKÝ 
KLÁŠTER – alternativně se lze již odpoledne 
zúčastnit šlapání hroznů bosýma dívčíma 
nohama. Tato úžasná podívaná za účelem 
výroby speciálního vína s názvem Šlapané víno 
– za doprovodu Charlie Slavík Revue, se bude 
odehrávat na nádvoří kláštera u historického 
kládového lisu. BURČÁKFEST – možnost návštěvy 
slavností v areálu Louckého kláštera, které je 
návštěvnickým centrem vinařských závodů 
Znovín. Ochutnávka burčáku, cimbálová 
a dechová hudba, bohatá možnost občerstvení. 
3. den: RETZ – starobylé město, prohlídka histo-
rického podzemí. Vycházka vinicemi k větrnému 
mlýnu a jeho prohlídka. WEINLESEFEST – 
účast na slavnostech u příležitosti sklizně vína 
s vinařským jarmarkem, alegorickým průvodem, 
lidovou hudbou a kašnou s vínem, z níž může 
každý pít, co hrdlo ráčí. Bohatá možnost občer-
stvení místními specialitami. V podvečerních 
hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: penzion v Novém Šaldorfu, dvoulůž-
kové pokoje s příslušenstvím. Docházková vzdále-
nost od Louckého kláštera.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce. 

Česko 

VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK

Ochutnejte rybí speciality.
Poznáte rybářské řemeslo.

č. 460 11.10. – 12.10. 1 750,-   

Od pátku 11. října ožije nejznámější jihočeská 
hráz rybníka Rožmberk slavnostním výlovem. Ná-
vštěvníci zde mohou spatřit nejen tradiční 
rybářské řemeslo, ale také ochutnat rybí speciali-
ty z široké gastronomické nabídky. Kromě rybí 
polévky, filetů z ryb, kapřích hranolek, mohou ná-
vštěvníci ochutnat také řízky Třeboňských baštýřek 
a Jihočeské Jerky ze sušeného rybího masa.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do jižních Čech. TŘEBOŇ – exkurze do pivovaru 
Regent. Prohlídka města. Vycházka po hrázi 
rybníka Svět.
2. den: ROŽMBERK – v časných ranních hodinách 
odjezd na hráz rybníka a sledování výlovu ryb. 
CHOUSTNÍK – při cestě domů prohlídka roman-
tické zříceniny hradu. Z hradeb pěkný výhled.  
Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost doobjednání 
večeře za 130,- Kč.



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA 

Kalendář zájezdů na rok 2019

53

V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x 
snídaně a průvodce.

MOŽNOST CHYTÁNÍ RYB na sádkách, ukázky ry-
bářského nářadí a rybářské techniky na sádkách. 
Návštěvníci mohou zhlédnout malé muzeum 
rybářství. Účast na výlovu přislíbil sám pan Jakub 
Krčín z Jelčan a Sedlčan.
Na výlovu je samozřejmostí prodej živých ryb 
přímo u hráze. Nechte se dále inspirovat 
na našem internetovém magazínu www.hos-
ka-tour.cz/magazin. 

Slovensko / Maďarsko 

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY

Vyhřejte si kosti.
V termální vodě teplé až 38°C.

č. 470 25.10. – 28.10. 3 650,-/3 500,-

Kam na podzim? Přece do slovenských a ma-
ďarských termálních lázní. Ty se poslední dobou 
stávají častým podzimním cílem českých turistů. 
Relaxační a léčebné pobyty jsou každým rokem 
populárnější. Slovensko láká především tím, že 
zde není jazyková bariéra a ceny jsou na celkem 
dobré úrovni. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v Brně. Předpokládaný příjezd do 13.30 
hodin. VEĽKÝ MEDER – termální prameny 
vyvěrají z hloubky 1500 m o teplotě až 76,5°C. 
Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci 
páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu. 
Rekonstruovaný moderní areál poskytuje služby 
ve svém krytém nebo kombinovaném bazénu 
s teplotou vody 32 až 37°C. K dispozici rodinný 
zábavní bazén s atraktivní Vodní věží. Lze využít 
krytý plavecký bazén. Do něho jsou nutné koupací 
čepice. Bazény můžete využívat až do 21.00 hodin.
2. den: GYÖR – historické město čtyř řek 
s krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem 
biskupa a svědkem korunovací maďarských 

králů, dodnes je chráněno hradbami. Moderní 
termální bezchlorové lázně byly otevřeny v roce 
2003, když kronikáři zaznamenali léčivé účinky 
již ve středověku. Alkalická, hydrogen-uhličita-
nová, 67°C teplá voda s vyšším obsahem jodidu 
tryská z hloubky dva tisíce metrů. K dispozici jsou 
vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou, vnitřní 
i venkovní rekreační a plavecké bazény (vířivky, 
tobogány, vodopády, kruhové proudy) s vodou 
teplou 29 až 37°C. Samoobslužná restaurace 
nabízí místní speciality.
3. den:  SZENTENDRE – největší skanzen 
v Maďarsku. Jednotlivé domy představují venkov-
skou architekturu různých maďarských regionů. 
Nechybí ani dřevěné zvonice, škola včetně 
někdejší výbavy. SZÉCHENYI – odpoledne pobyt 
v secesních termálních lázních. Vnitřní léčivé 
i venkovní termální bazény s vodou teplou 28 až 
40o C, saunou a rychlou vodou.  
4. den: VEĽKÝ MEDER – dopoledne koupání. 
Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: penzion a soukromí ve Veľkém 
Mederu, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  
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. 

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

POSLEDNÍ PUCHÝŘ

Setkání přátel turistiky
Nenáročná turistika.

č. 480 15.11. – 17.11. 790,-

Zájezd na tradiční turistický pochod, tentokrát 
do Olomouce, který se koná na závěr turistické 
sezony. Čeká vás i zajímavý doplňující program. 
Na pochod je nutno si v cestovní kanceláři nebo 
u pořadatelů turistické akce vyžádat tiskopis 
závazné přihlášky, který je nutno odeslat do 30. 8. 
na adresu cestovní kanceláře! Přepravu lze 
objednat až do plného obsazení autobusu.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
na střední Moravu. LITOVEL – exkurze do pivovaru 
s degustací. Nahlédnete pod pokličku litovelských 
sládků. Uvidíte, jak se vaří skvělé pivo z nejkvalitněj-
ších surovin. CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ – túra 
lužními lesy s přihlédnutím na časové možnosti.
2. den: OLOMOUC – účast na turistické akci 
„Za posledním puchýřem“ na trase 10 až 50 km.  
3. den: OLOMOUCKO – lehká túra bude 
upřesněna s ohledem na trasy pořadatelů PP. 
Návrat do 18.00 hodin.
Ubytování: na základě přihlášek pořadateli.
Stravování: na základě přihlášek pořadateli.
V ceně je zahrnuta: přeprava.

Portugalsko 

MADEIRA – TURISTICKÁ I.

Ostrov věčného jara. 
Zájezd na 11 dní.

č. 500-508 . 29 980,-/29 480,-   

zájezd č. 500  10.5. – 20.5.  
zájezd č. 501  31.5. – 10.6.  
zájezd č. 502  14.6. – 24.6. 
zájezd č. 503  28.6. – 8.7.  
zájezd č. 504  12.7. – 22.7.  
zájezd č. 505  26.7. – 5.8.
zájezd č. 506  9.8. – 19.8.
zájezd č. 507  23.8. – 2.9.
zájezd č. 508  20.9. – 30.9.

Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990,- Kč.
Turistický zájezd na hornatý ostrov, ležící 700 km 
na západ od Maroka a 960 km od Lisabonu. Je 
protkán množstvím zavlažovacích kanálů – levád, 
podél nichž vedou turistické stezky s nádhernými 
výhledy zejména na Atlantik. Při první vycházce 
zjistíte, že se mu právem říká ostrov „věčného 
jara“. Všude vás totiž provází místní flóra, kvetoucí 
téměř celý rok. Připočtěte přístupné hory a příle-
žitost 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 
přiletěl prozkoumat a zažít. Jestli jste teď dostali 
chuť ostrov prochodit, kochat se nádhernými 
výhledy nejen od levád, ale i z horských masivů, 
koupat se v oceánu, prostě poznat přírodní krásy 
ostrova – je tento program zájezdu ušit na míru 
právě vám.
Program
1. den: odlet z Prahy kolem poledne, přílet 
na Madeiru k večeru, ubytování v MACHICU na 3 
noci, možnost koupání na písčité pláži.
2. den: půjdete podél levády DO CANIÇAL, 
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vinoucí se úbočím z vesničky Maroços, odkud 
vyrazíte; úzké údolí se postupně rozevírá v široké, 
výhledny na malá políčka vystřídají pohledy 
na celé 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 jihovýchodní 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 (muzeum velryb).
3. den: dnes zamíříte do nejvyšších hor 
a vystoupíte na „střechu Madeiry“; přes vyhlídku 
na Portele 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 
tunelů pod druhou nejvyšší horou ostrova PICO 
DAS TORRES (1847 m); projdete místy s divokými 
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 
busem na vyhlídku ACHADA DO TEIXEIRA 
1592 m na severní straně a odtud pěšky k chatě 
pod nejvyšší horou (1 hodina chůze), dále už 
zase společně výstup na PICO RUIVO 1862 m 
- nejvyšší hora ostrova (20 minut); zajímavé 

pohledy na okolní horské štíty, strmá údolí 
a na severní i jižní Atlantik; 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; SANTANA – vesnice s typickými 
lidovými domky ve tvaru 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 farmou (148 m – 1,5 hodiny chůze od busu) 
s výhledem 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 cestě 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 jižní 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 
ostrova, tam se sejdete s těmi, kteří šli kratší 
cestou a prošli kratším, jen 800 m dlouhým a po-
hodlnějším tunelem a společně dojdete k busu 
(celkem 3,5 - 4,5 hodiny – dle zvolené varianty 
i s koupáním 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  
vystoupíte na vyhlídku BICA DA CANA 1620 m 
(30 min i s návratem) s výhledem na nejvyšší hory; 
sestoupíte na sever klikatou kamenitou cestou (90 
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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 jezírkách s mořskou vodou v místě 
vašeho ubytování v Porto Moniz (3 minuty chůze 
od hotelu).
7. den: odjedete k levádě RIBEIRA DA JANELA 
– 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 
nutné; protože se budete vracet stejnou cestou 
zpět (jinak to zde ani nejde), můžete svoji cestu 
podle levády kdykoliv ukončit, jít zpět a počkat 
na ostatní v místním baru.
8. den: pojedete podél západního pobřeží 
Madeiry; zastavíte se na nejzápadnější vyhlídce 
nad Atlantikem u majáku PONTA DO PARGO, 
v malém přístavu PAUL DO MAR, v RIBEIRA 
BRAVA – pobřežní město sevřené v hlubokém 
údolí, možnost koupání; navštívíte CABO GIRAO - 
580 m vysoký útes nad mořem s výhledem na jižní 
pobřeží; navštívíte rybářské městečko CAMARA 
DE LOBOS s malebným přístavem a barevnými 
loďkami; pěšky podle levády DOS PIORNAIS - 
leváda prochází banánovými políčky a následuje 
úsek vytesaný ve skále s krátkými tunýlky (50 
min. podle levády a pak 15 min. výstup k busu); 
dojedete do FUNCHALU – hlavního města, kde 
strávíte poslední 3 noci.
9. den: začnete den na tržišti ve FUNCHALU; 
prohlédnete si botanickou zahradu; vyjedete 
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, 
známé místní atrakci; pojedete do průsmyku 
EIRA DO SERRADO (1094 m) – nahlédne-
te do divokého strmého údolí; pěší sestup 
(1,5 hodiny chůze) do městečka CURRAL DAS 

FREIRAS, založeného jeptiškami, které se zde 
skrývaly před piráty; možnost ochutnávky likérů 
a místní speciality – pražených kaštanů; projdete 
se starou rybářskou čtvrtí ve Funchalu.
10. den: podle levády CALDEIRA VERDE dojdete 
skrz 4 tunely do Caldeira Verde za necelé 2 
hodiny, ze strmých skal padá vodopád do jezírka, 
zvoucího k osvěžující koupeli; delší varianta 
pokračuje po levádě CALDEIRA DO INFERNO, 
tedy ještě 1 hod. skrz několik tunelů, některé mají 
„okna“, minete dva vodopády, které padají do úzké 
soutěsky mezi dvěma tunely s lávkou a dojdete až 
do Caldeira do Inferno, tady cesta končí, zážitek 
to je silný; návrat stejnou cestou pro obě varianty 
(celkem 4 – 6 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 
kterými jede náš průvodce, který se klientům 
věnuje „od rána do večera“
Po ostrově se budete každý den dopravovat 
menším 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 
různých 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, doprava menším 
autobusem, český průvodce, ochutnávka madeir-
ského vína, informační materiály. 
Fakultativně: vstupy – botanická zahrada (5,5 €); 
jízda na saních ve čtvrti Monte (35 € 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.
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Portugalsko 

MADEIRA – TURISTICKÁ II.

Ostrov věčného jara. 
Zájezd na 8 dní.

č. 510 25.10. – 1.11. 25 980,-/25 480,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 390,- Kč.
Program
Program tohoto zájezdu je zkrácen na 8 dnů. 
Podrobný program naleznete na www.hoska-
-tour@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 (cca 6 €); jízda 
na saních ve čtvrti Monte (35 € 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.

Portugalsko 

MADEIRA – POZNÁVACÍ

Procházky 
a květinové slavnosti.

č. 520 29.4. – 6.5. 27 980,-/27 480,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 390,- Kč.
Program
1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách; přílet 
na Madeiru v podvečerních hodinách, ubytování 
v hotelu ve Funchalu na 3 noci.
2. den: navštívíte východní část ostrova PONTA 
DE SAO LOURENCO – skalnatý poloostrov téměř 
bez porostu, procházka; vyjedete do průsmyku 
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, 
klobouky, nábytek a různé dekorace, uvidíte 
místní 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 
MIRADOURO NINHO DA MANTA (30 min tam, 
30 min zpět); dále budete pokračovat do vesničky 

Cestovatelské promítání
Setkání příznivců CK - 2.2.2019
promitani.hoska-tour.cz
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RIBEIRO FRIO (zde se nachází pstruží farma); 
možnost procházky pěšky po rovině na vyhlídku 
BALCOES – nádherný rozhled na okolní hory 
(1 hodina i s návratem); v městečku SANTANA 
si prohlédnete 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 rybami – 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 vyhlídku BICA DA CANA (1620 m – 45 min. 
i s návratem) s výhledem na kaňon na severním 
pobřeží 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 
Madeiry; zastávky na vyhlídce PONTA DO PARGO 
nad Atlantikem a v PAÚL DO MAR; RIBEIRA 

BRAVA – pobřežní město sevřené v hlubokém 
údolí; odjedete na CABO GIRAO - 580 m vysoký 
útes nad mořem s krásným výhledem na jižní 
pobřeží; navštívíte rybářské městečko CAMARA 
DE LOBOS s malebným přístavem a barevnými 
loďkami; pěšky podle levády DOS PIORNAIS – 
leváda vytesaná ve skále, krátké tunýlky (45 min. 
podle levády a 10 min. výstup k busu).
7. den: ochutnávka madeirského vína; navští-
víte botanickou zahradu, uvidíte alegorický 
květinový průvod, který je součástí místních 
květinových slavností.
8. den: odlet v odpoledních hodinách, přílet 
do Prahy ve večerních hodinách (cca 22 hodin).
V ceně zájezdu je zahrnuta: letenka včetně všech 
letištních tax, poplatků a palivového příplatku, 
doprava auty, mikrobusem nebo minibusem, 7x 
ubytování, 7x snídaně a průvodce. 
Bonus – ochutnáte pohár madeirského vína.

Fakultativně: vstupy – botanická (cca 6 €); jízda 
na saních ve čtvrti Monte (35 € 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.

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů 
na Youtubovém kanále: 
www.youtube.com/ckhoskatour.
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kého města s přístavem jachet ANTIBES (hrad 
a pevnost). Dál budete pokračovat do střediska 
NICE, kde na předměstí bude cíl první etapy.     
3. den: cyklotrasa CANNES – Saint-Raphaël – 
Fréjus – Port Grimaud – SAIN TROPÉZ. Celkem 
70 km (+270/-290 m), zkrácená etapa 40 km.
Z La Napoule se vydáte pod pohoří ESTERAL, 
které vás ohromí červenohnědým zabarvením 
v kontrastu s azurovou modří Středozemního 
moře. Nádherné divoké útesy padající přímo 
do moře s malými plážemi jsou neopakovatelným 
zážitkem na Azurovém pobřeží. Po trase budete 
obdivovat letoviska SAINT-RAPHAËL, FRÉJUS 
a SAINTE MAXIME. Nahlédnete i do „Francouz-
ských Benátek“ PORT GRIMAUD, odkud je to již 
blízko do cíle naší etapy v SAINT TROPÉZ, které 
proslavila jak Brigitte Bardotová, tak i Luise de 
Funes ve slavných četnických komediích. Samo-
zřejmě navštívíte známou četnickou stanici, dnes 
muzeum Gendarmerie. Na promenádě u jachet-
ního přístavu můžete nasát atmosféru známého 
letoviska. 
4. den: odpočinkový den, koupání, individuální 
cyklistická trasa.
5. den: cyklotrasa CASTELLANE – GRAND 
CANYON DU VERDON – LAC DE SAINTE CROIX. 
Celkem 77 km (+1700/-1940 m), zkrácená etapa 
25 km (+360 m nebo 40 km +580 m). Jedinečný 
zážitek v Horní Provence nabízí nejdelší soutěska 
na našem kontinentu (20 km), jejíž příkré stěny 
dosahují hloubky až 700 m. Kromě pestré flóry 

CYKLOTURISTIKA

Francie 

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Scenerie Grand Canyonu.
Výborné francouzské víno.

č. 600 18.5. – 24.5. 10 350,-/9 850,-

Francouzská riviéra s více než 120 km okouzlují-
cího pobřeží a bohatou historií u Středozemního 
moře v blízkosti Přímořských Alp. Nejznámějšími 
středisky jsou St Tropez, Antibes, Cannes, Nice, 
Monako a Menton. Navštívíte nejen centrum 
světové kosmetiky v Grasse, ale budete obdivovat 
i Grand Canyon du Verdon, nejvelkolepější 
přírodní výtvor svého druhu v Evropě. Proven-
sálská vesnička Moustiers-Ste-Marie, vklíněná 
v hluboké skalní rokli, patří mezi nejvíce na-
vštěvovaná místa v celé Francii. Monte Carlo, 
kde se jezdí jeden z nejatraktivnějších závodů 
Formule 1 na světě, je známé také svým kasinem 
a jachetním přístavem. V každé malé hospůdce 
můžete ochutnat výborné francouzské víno. Neo-
pakovatelné gastronomické zážitky anebo prostě 
jen tak „umění žít“, to je Provence-Alpes-Côte 
d‘Azur. 
Program
1. den: odjezd v dopoledních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun 
do Francie.
2. den: cyklotrasa GRASSE – Cannes – Antibes – 
NICE. Celkem 63 km (+120/-890 m). Start první 
etapy je na historické cestě Route Napoleon 
v sedle COL DU PILON vysoko nad GRASSE – 
hlavním městem parfémů. Po krátkém sjezdu se 
vám otevře nádherný pohled na město a katedrálu. 
Projedete úzkými uličkami centra Grasse (parfu-
merie) a dále po silnicích s provozem pokračujete 
údolím do CANNES, které je slavné nejen díky 
filmovému festivalu, ale také plážemi se zlatým 
pískem. Projedete několika přístavy s jachtami 
přes poloostrov CAP D´ANTIBES do historic-
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je možné pozorovat orla skalního, který se 
vznáší v hloubi kaňonu. Přes vesnici LA PALUD 
se přesunete do MOUSTIERS Ste. Marie, kde je 
nádherné panoráma a kaple, která se tyčí vysoko 
nad městem pod skalními stěnami. Etapa je 
ukončena na jezeře LAC DE SAINTE CROIX, kde se 
zrcadlí konec soutěsky Gorges du Verdon.
6. den: cyklotrasa NICE – MONTE CARLO (Monaco) 
– MENTON. Celkem 55 km (+420/-430 m). 
Závěrečná etapa po Francouzské riviéře nás 
provede největším střediskem NICE, nazývaným 
perlou Azurového pobřeží. Projedete známou 
Anglickou promenádou, uvidíte otisky slavných 
hvězd stříbrného plátna, vyfotíte se nad přístavem 
a zajedete na poloostrov Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Podíváte se ke knížecímu paláci MONACO, 
navštívíte katedrálu Notre Dame a terasy nad 
útesy s exotickou flórou s vyhlídkou na oceá-
nografické muzeum. Projedete si na kole část 
městského okruhu F1, vyfotíte také světoznámé 
Casino nad přístavem plným honosných jachet. 
Vaše putování na pobřeží CÔTE D´ AZUR ukončíte 
v MENTONU, ležícím na francouzsko-italské 
hranici. V podvečerních hodinách odjezd, noční 
přesun.
7. den: v odpoledních hodinách odjezd.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.   
Stravování: snídaně. Večeře individuálně 
v restauracích. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce. 

Německo 

RUJANA - USEDOM

Až na nejsevernější mys Arkona.
Rovinaté trasy s výhledy na moře.

č. 610 5.6. – 10.6. 7 550,-/7 200,-

Pohodová pobřežní cykloturistika. Oslnivě bílé 
křídové útesy lákají na největší německý ostrov 
Rujana každoročně nejen mnoho rekreantů, ale 
i cykloturistů na nově vyznačené stezky. Příroda je 
zde rozmanitá a na větší kopce tady takřka nena-
razíte. Břehy jsou nízké, občas členité. Na pobřeží 
se vyskytuje mnoho písečných kos, přesypů a dun. 
Během cyklistických výletů si můžete odpočinout 
na některé z mnoha pláží a ochutnat rybí specia-
lity, které nemají chybu. 
Program  
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu i v Praze a severních Čechách. Noční 
přesun na sever Německa.
2. den: RUJANA – cyklotrasa Lobbe – Seebad 
Thiessow – Klein Zicker – Lobbe – Ostseebad Sellin 
– Ostseebad Binz – Mukran - Sassnitz, celkem 
53 km. Podle východního pobřeží po zpevněných, 
většinou však asfaltových cyklostezkách s výhledy 
na mořské pobřeží. SEEBAD THIESSOW – bílé 
písečné pláže, hustý smíšený les, slaniska, vlčí 
máky a chrpy, poloostrov ze tří stran obklopuje 
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moře. OSTSEEBAD SELLIN – rekreační středisko, 
bílé pláže, historické centrum města, nedaleko 
biosférická rezervace. OSTSEEBAD BINZ – 
svérázná přímořská architektura, dlouhé pláže, 
lovecký zámeček Granitz, pěší promenáda s 370 m 
dlouhým molem. NEU MUKRAN – moderní 
přístav, odtud každý den vyplouvá několik trajektů 
do skandinávských a pobaltských zemí. SASSNITZ 
– největší a zároveň hlavní město ostrova, které 
žije rušným životem. Přímo ve starém přístavu si 
můžete prohlédnout vyřazenou ponorku pochá-
zející z roku 1963 a navštívit některou z mnoha 
rybích restaurací.
3. den: RUJANA – cyklotrasa Dranske – mys Arkona 
– Putgarten – Vitt – Schaabe – Glowe, celkem 
47 km. Lze dojet až na ubytování do Sassnitz, + 
18 km. Podle severního pobřeží po zpevněných, 
většinou však asfaltových cyklostezkách s výhledy 
na mořské pobřeží. MYS ARKONA – nejsever-
nější 46 m vysoký mys. Na vyhlídkovou plošinu 
na majáku vede 150 schodů. Pod majákem je 
možné se vykoupat. Budete-li mít štěstí, můžete 
najít i kousek jantaru. VITT – malebná rybářská 
vesnička. PUTGARTEN – další romantická rybářská 
vesnice. SCHAABE – 8 km dlouhá pláž místy až 
100 m široká. GLOWE – slunce, pláž a moře, ráj 
Baltského moře, rybářský přístav.
4. den: RUJANA – cyklotrasa v národním parku 
Jasmund, celkem 30 – 50 km. Většinou po zpev-
něných lesních cestách, zčásti po méně frek-
ventovaných silnicích. NP JASMUND – duby 
pokrytý poloostrov. Na pobřeží křídové útesy 
s vyhlídkami. Nejznámější útes je 118 m vysoký 
Königsstuhl. Z vyhlídky vede přes 400 dřevěných 
schodů na pláž. Park je zapsán na Seznamu pří-
rodního dědictví UNESCO.
5. den: USEDOM – cyklotrasa Peenemünde – 
Ostseebad Karlshagen – Ostseebad Zinnowitz 
– Seebad Koserow – Seebad Heringsdorf – Swi-
nouscie, celkem 54 km. Podle pobřeží po zpev-
něných, většinou však asfaltových cyklostezkách 
s výhledy na mořské pobřeží. USEDOM – druhý 
největší ostrov v Německu. Turisty lákají krásné 
široké bílé pláže a malebná rekreační střediska. 
Typické jsou fasády s věžičkami, mramorový-
mi sloupy a terasami, jež císařské Německo 

odkoukalo od francouzských středomořských 
středisek. PEENEMÜNDE – muzeum, které 
osvětluje vývoj kosmických letů. HERING-
SDORF – lázeňské město s vyhledávaným slaným 
pramenem. Určitě si v některé z četných restaurací 
dáte smaženého herringa nebo jinou dobrou rybí 
specialitu. SEEBAD AHLBECK – hezké lázeňské 
městečko. SWINOUJSCIE – prohlídka přístavního 
města. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.   
Stravování: snídaně. Večeře individuálně 
v restauracích (možnost rybích specialit). 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 

Česko 

TŘEBOŇSKO

Po stopách Jakuba Krčína z Jelčan.
Ochutnáte rybí speciality.

č. 620 14.6. – 16.6. 3 250,-/3 100,-

Malebná krajina Třeboňska a okolí s unikátní sítí 
rybníků, historickým městem Třeboň a zacho-
valou vesnickou architekturou patří mezi nej-
krásnější oblasti jižních Čech. Jsou zde kulturní 
památky i zajímavé lokality CHKO Třeboňsko 
a vše propojuje hustá síť cyklotras. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do jižních Čech. Cyklotrasa Choustník – Červená 
Lhota – Kardášova Řečice – Novosedly nad 
Lužnicí – Třeboň, celkem 58 km.
CHOUSTNÍK – zřícenina raně gotického hradu, 
věž upravena jako rozhledna. ČERVENÁ LHOTA 
– zámek v romantické poloze na skále v rybníku 
s jediným přístupem po mostě. KARDÁŠOVA 
ŘEČICE – barokní zámek, židovský hřbitov. 
NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU – zachovalé 
chalupy na náměstí. TŘEBOŇ – historická 
část města s dominantami areálu renesanč-
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Polsko 

POZNAŇ – KOLEM STA JEZER

Objevte romantický kraj.
Hrady, zámky a rybníky.

č. 630 19.6. – 23.6. 6 250,-/5 950,-

Jedna z prvních cyklistických tras ve Wielkopol-
sku prochází kolem sta menších a větších jezer, 
která dala cyklotrase její název. Cesta vede přes 
mírně kopcovitou oblast především po silnicích 
s menším provozem. Cyklotrasa je součástí mezi-
národní cyklotrasy vedoucí z Calais do Petrohra-
du. Na trase jsou k vidění staré hrady a zámky, 
historická města, jimiž jsou především Szamotuły, 
Sieraków a Poznaň.  
Program
1. den: odjezd v časných ranních hodinách, 
přesun do oblasti Wielkopolska. Cyklotrasa Mied-
zychod – Kamionna – Prusim – Chalin – Sierakow. 
Celkem 28 km. MIEDZYCHOD – malebné město 
ležící na břehu jezera. SIERAKOW – cihlový hrad, 
muzeum.
2. den: cyklotrasa Sierakow – Chrzypsko Wielkie 
– Bialokosz – Zajaczkowo – Ostrorog – Szamotuly, 
celkem 50 km.
CHRZYPSKO WIELKIE – turistické a rekreační 
centrum na břehu jezera. OSTROROG – malebné 
město mezi jezery. SZAMOTULY – město plné 
památek, bazilika, klášter, hrad.
3. den: cyklotrasa Szamotuly – Pamiatkowo – 

ního zámku, gotického kláštera a děkanským 
kostelem, souborem renesančních a barokních 
měšťanských domů na náměstí, půvabnou rene-
sanční tradiční věží a novogotickým městským 
pivovarem se staletou tradicí je autentickým 
obrazem města doby vrcholné éry rybničního 
hospodářství 16. století.
2. den: cyklotrasa Třeboň – Suchdol nad 
Lužnicí – Chlum u Třeboně – Starý Hospodář – 
Rožmberk (hráz) – Třeboň, celkem 55 km. CHLUM 
U TŘEBONĚ – významné letovisko při rakouské 
hranici. Starý Hospodář – významný rybník 
v Třeboňské pánvi. ROŽMBERK – největší rybník 
v Čechách, na hrázi prodej rybích specialit.
3. den: cyklotrasa Třeboň – Rožmberk – Veselí 
nad Lužnicí – Mažice – Borkovice – Soběslav, 
celkem 48 km. VLKOV – písečný přesyp, nejlépe 
zachovalá písečná duna v ČR. SOBĚSLAV-
SKÁ BLATA – unikátní architektonická lokalita 
nedaleko Soběslavi, která se řadí mezi nejvý-
znamnější a nejcennější oblasti lidové architek-
tury v Čechách. Typickým rysem většiny staveb je 
bohatá výzdoba štítů. Tyto památky patří do tzv. 
selského baroka. MAŽICE/BORKOVICE/ZALŠÍ/
ZÁLUŽÍ – selské baroko. Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 260,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce. 
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Vale di Lendro, pod vrcholy Marmoláda či Piz Boe. 
Budete mít možnost navštívit památníky bojů 
za 1. sv. války. Pro výkonné bikery jsou připraveny 
i náročnější varianty, jako výjezd k Cinque Torri, 
pod Tre Cime apod. 
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, 
možnost nástupu i v západních Čechách. Noční 
přesun do Dolomit. 
2. den: údolím Val di Lanro po trase bývalé 
železnice a dál údolím Val Pusteria. Cyklotrasa 
Misurina 1781 m – Dobbiaco (Toblach) 1100 m 
– Brunico (Bruneck) 820 m, celkem 57 km. Trasa 
je vedena zpočátku po silnici, dál po cyklostez-
ce, povrch jemná šotolina, většinou však asfalt. 
Trasu lze prodloužit výjezdem pod Tre Cime 
k chatě Auronzo (+15 km asfalt). Dále lze trasu 
prodloužit výjezdem k Pragser Wildsee (+ 15 km). 
MISURINA – romantické jezero ve východní části 
Dolomit. VAL DI LANRO – krásné údolí s roman-
tickou říčkou. TOBLACH – malebné středisko 
na konci kouzelného údolí. PRAGSER WILDSEE 
– vycházka okolo jezera, o kterém se říká, že je 
perlou mezi dolomitskými jezery. VAL PUSTERIA 
– malebné údolí s výhledy. Obživou místních 
obyvatel je horské zemědělství. BRUNECK – 
rekreační středisko, upravené historické jádro.
3. den: přes Cortinu ď Ampezzo na Piavu 
– po stopách olympiády a války. Cyklotra-
sa Passo Valparola 2209 m – Passo Falzarego 
2108 m – Cortina d’Ampezzo 1210 m – Pieve di 
Cadore 700 m, celkem 55 km. Ze sedla Valparola 
do Cortiny po silnici, dál po krásné cyklostez-
ce, která je vedena po tělese bývalé železnice 

Poznaň, celkem 40 km. PAMIATKOWO – rozsáhlý 
park, jezero. POZNAŇ – poznej Poznaň. Starý 
rynek s místními umělci, kteří zde vystavují své 
výtvory, radnice s orlojem je jednou z nejkrás-
nějších budov – největší turistickou atrakcí je 
hodinová věž, Přemyslovský zámek, monumen-
tální katedrála (nejstarší v Polsku) se Zlatou kaplí 
a hodnotným hlavním oltářem.
4. den: cyklotrasa Poznaň – Mosina – Czempiń 
– Racot – Osieczna, celkem 65 km. MOSINA 
– bývalé královské město. RACOT – významný 
hřebčín. OSIECZNA – v okolí města 10 jezer. 
5. den: cyklotrasa Osieczna – Leszno – Rydzyna 
– Góra, celkem 45 km. RYDZYNA – zámek, ro-
mantický park. LESZNO – město leží na sedmi 
pahorcích mezi jezery. Katedrála, kostel sv. Jiří, ar-
cibiskupský palác, starý rynek, Muzeum počátků 
polské státnosti. V odpoledních hodinách odjezd, 
návrat do 23.00 hodin. 
Ubytování: hotely, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hote-
lových restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.  

Itálie 

DOLOMITY Z KOPCE

Pojedete z vysokohorských sedel.
Ubytování v srdci Dolomit.

č. 640 25.6. – 1.7. 8 650,-/8 250,-

Pohodová cyklistika po cyklostezkách a silnicích 
v nádherných sceneriích v centru Dolomit. 
Začínat budete většinou v některém horském 
sedle a budete sjíždět do údolí a dál po krásných 
cyklostezkách podle zpěněných řek pod majestát-
ními vrcholy Dolomit. Výškový rozdíl 1500 m mezi 
startem a cílem etapy nebude výjimkou. Navští-
víte známá střediska Dolomit, jako jsou Cortina 
d’Ampezzo či Canazei. Pojedete podle řek Piave 
či Avisio, údolími Val di Fiemme, Val Gardena, 
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5. den: okolím Corvary, údolí Val Badia. Cyk-
lotrasa Passo Gardena 2121 m – Corvara 1527 m 
– Val Badia, celkem cca 30–40 km. Cyklistické 
putování v okolí místa ubytování. CORVARA – 
rekreační středisko 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 la-
dinštinou. Možnost výletu kabinkovou lanovkou 
do masivu Sella.
6. den: cesta panoramat a hradů v údolí Val 
Gardena a Vale Isarco. Cyklotrasa Passo Gardena 
2121 m – St. Cristina 1400 m - St. Ulrich 1200 m – 
Chiusa 530 m – Ponte Gardena 470 m – Bolzano 
270 m, celkem 72 km. Trasa je vedena 38 km 
po silnici a místních cyklostezkách v údolí Val 
Gardena a dál 34 km po krásné asfaltové cyk-
lostezce podle řeky Isarco. Trasu lze zkrátit 
přejezdem ze St. Ulrichu přímo do Ponte Gardena, 
celkem 59 km. Naopak trasu lze prodloužit 
výjezdem na Passo Sella (+ 12 km silnice). PASSO 
GARDENA 2121 m – vysokohorské sedlo. Výhledy 
na Corvaru. PASSO SELLA – jedno z nejzná-
mějších 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 – městu panuje téměř středo-
mořské klima a přitom leží obklopené Dolomity. 
Průmyslové středisko s historickým jádrem města, 
mnoho domů s podloubími. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: horské středisko Corvara, apartmány, 
dvoulůžkové ložnice s příslušenstvím.  
Stravování: k dispozici vybavené kuchyňky. Steri-
lovaná jídla je možné objednat v cestovní kanceláři. 
Nabídka je uvedena na webových stránkách.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování 
a průvodce.

– 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 Marmoladu, PASSO 
FALZAREGO 2108 m (možnost kabinovou 
lanovkou na Kleiner Lagazuoi 2778 m). Panorama-
tický výhled na střední část Dolomit. CORTINA D´ 
AMPEZZO – prohlídka mezinárodního horského 
střediska. Pěkný farní kostel ze světlého 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 Pordoi 
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, 
památka na 1. sv. válku. CANAZEI – horské 
středisko ležící pod nejznámějšími průsmyky. VAL 
DI FASSA a VAL DI FIEMME – slunečné údolí se 
středisky zimních sportů.

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů 
na Youtubovém kanále: 
www.youtube.com/ckhoskatour.
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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 vyhlídku Gornergrat nabízející úchvatný 
přírodní amfiteátr s více než 35 vrcholy přesahují-
cími 4 000 m a rozlehlými ledovci. Vyhlídkový dva-
cetikilometrový 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 
jezeru přes Montreux do cíle ve Vevey. Celkem 
69 km (+360 m /-1160 m).
Ve večerních hodinách odjezd, 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 1 250,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  

Švýcarsko 

PODÉL ŘEKY RHÓNY

Region Wallis lemuje 
40 čtyřtisícovek.

č. 650 5.7. – 10.7. 9 350,-/8 900,-

Cyklostezka vás povede z hor údolím řeky 
Rhony s krásnou horskou kulisou kolem jezer 
a vodopádů, středověkými městečky k největší-
mu švýcarskému jezeru a nejkrásnějšímu městu 
na jeho břehu Montreux. Program je doplněn 
o návštěvu horského střediska Zermatt s ma-
jestátním Matterhornem. 
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, 
možnost nástupu i 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 Rhóny. 
Pokračování mezi vinohrady a ovocnými sady 
do Sionu, historického města s pozůstatky stře-
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celkem 40 km. Krátké stoupání na Lesnické sedlo, 
dále rovinatý terén. LESNICKÉ SEDLO – výhled 
na Pieniny včetně Třech korun, Belanské a Vysoké 
Tatry. SZCZAWNICA – polské lázeňské a rekreační 
středisko, možnost výletu lanovkou na vyhlídkové 
místo Palenica.  KROSCIENKO – polské rekreační 
středisko. PRIELOM DUNAJCA – průjezd na kole 
atraktivní soutěskou, fantastické výhledy na pltě, 
okolní skály včetně Sokolice a Třech korun. 
ČERVENÝ KLÁŠTOR – klášter kartuziánů dnes slouží 
jako muzeum. Klášter je národní kulturní památkou.
4. den: cyklotrasa Haligovce – Veľký Lipník – 
Stráňavy – Hniezdno, celkem 20 km. Dál podle 
zájmu jednotlivých účastníků. Buď do Vyšných 
Ružbachů nebo na Lubovnianský hrad a skanzen, 
do každé lokality + 15 km. HNIEZDNO – exkurze 
do destilerie Nestville Park včetně degustace. 
Expozice lidových řemesel. VYŠNÉ RUŽBACHY 
kůpele – lázeňské středisko, možnost vykoupání 
v termálním koupališti, travertinové jezírko. 
STARÁ ĽUBOVŇA – možnost prohlídky hradu, 
kde se ukrývaly i polské korunovační klenoty, 
a skanzenu.
5. den: cyklotrasa Haligovce – Toporecké sedlo 
802 m – Podolinec, celkem 20 km. PODOLINEC 
– město si udrželo historický ráz, renesanční 
zvonice, církevní památky. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin
Stravování: polopenze.
Ubytování: jednoduché chatky. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
polopenze a průvodce.

Slovensko / Polsko 

ZAMAGUŘÍ A PIENINY

Prielomom Dunajca 
na pltích i kole. 

č. 660 17.7. – 21.7. 6 250,-/5 950,-

Neobyčejně malebná oblast severní Spiše, jež 
je od zbytku země oddělena hřebenem pohoří 
Spišská Magura. Místní obyvatelé, zvaní goralé, 
si udrželi silné regionální povědomí a svébytné 
tradice. Typické je i výrazné nářečí. Goralé nežijí 
pouze na Slovensku, ale i v přilehlém Polsku, 
kam se pojedete také podívat. Pieninský národní 
park s Prielomon Dunajce patří k nejznámějším 
turistickým oblastem Slovenska. Jednotlivé trasy 
jsou vedeny po méně frekventovaných silnicích 
a po cykloturistických stezkách.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i na Moravě. Přesun na Slovensko. 
Cyklotrasa Magurské sedlo 949 m (hřeben Spišské 
Magury) – Spišské Hanušovice – Spišská Stará 
Ves – Červený Kláštor – Haligovce, celkem 28 km. 
Celá trasa vede z kopce nebo po rovině. Možnost 
odbočky do obce OSTURŇA, která je památko-
vou rezervací goralských usedlostí + 22 km. 
2. den: cyklotrasa Haligovce – Červený Kláštor 
– Niedzica – Debno – Czorstyn – Stromowce 
– Červený Kláštor – Haligovce, celkem 62 km. 
Cyklotrasa je vedena okolo polské Czorstynské 
přehrady jen lehce zvlněným terénem. NIEDZICA 
– hrad opředený legendami leží nad Czorstynskou 
přehradou a dnes slouží jako muzeum. U hradu 
je tržiště. DEBNO – dřevěný kostel sv. Michaela 
Archanděla je zapsán na Seznamu kulturního 
dědictví UNESCO. CZORSTYN – zřícenina hradu 
ležící přímo nad přehradou. Z hradu pěkný výhled 
na hrad Niedzica, Belanské a Vysoké Tatry.
3. den: cyklotrasa Haligovce – Veľký Lipník 
– Lesnické sedlo – Lesnica – státní hranice – 
Szczawnica – Kroscienko – státní hranice – 
Prielom Dunajca – Červený Kláštor – Haligovce, 
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LEOBEN – zde se vaří světově proslulé pivo 
Gösser – v blízkosti se nachází muzeum pivo-
varnictví Gösseum, kde vám během prohlídky 
nabídnou i ochutnávku piva. Hlavní náměstí, 
„obývací pokoj města“ se středomořskou atmosfé-
rou, je největší terasovitou zahradou v Rakousku.
6. den: Oberaich – Graz. Celkem 69 km, možnost 
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. 
BRUCK – nad městem zříceniny hradu. STÜBING 
– skanzen, stavby z celého Rakouska. GRAZ – 
hlavní město Štýrska. Futuristická architektura 
stojí přímo vedle středověkých domů, půvabných 
uliček, náměstí a romantických nádvoří; exklu-
zivní butiky se nacházejí vedle pestrobarevných 
farmářských trhů, kulturní a kulinářské pochoutky 
jsou na každém rohu a mezi spoustou zeleně. 
Nejlépe zachovalé středoevropské centrum 
nebylo bezpochyby zahrnuto do Seznamu 
světového dědictví UNESCO náhodou. 
7. den: Graz – Mureck. Celkem 76 km, 
možnost krácení. Budete projíždět překrás-
nou krajinou především po málo frekvento-
vaných silnicích a polních cestách mezi poli 
kukuřice a dýní. LEIBNITZ – pojedete vinicemi. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
8. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion, hotel, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 1 590,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
snídaně a průvodce.  

Rakousko 

MURSKÁ CYKLOSTEZKA

Od štýrského sýru 
k lahodnému vínu.

č. 670 23.7. – 30.7. 9 550,-/9 100,-

Murská cyklostezka je mezi znalci známá jako nej-
rozmanitější 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 cyklistu 
do kulinářského hlavního města Rakouska Grazu 
a do vinařské a termální oblasti na trojmezí hranic 
Rakouska, Slovinska a Maďarska. Jede se po asfal-
tových nebo dobře zpevněných cyklostezkách, 
případně po málo frekventovaných silnicích.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu i v jižních Čechách. Noční přesun.
2. den: cyklotrasa údolím k prameni řeky Mur, 
zpět dolů do města St. Michal, celkem 45 km. 
Stoupání až k prameni řeky Mur není povinné. 
STICKLER HÜTTE 1750 m – chata s možností ob-
čerstvení pod pramenem řeky Mur. ST. MICHAEL 
– brána do jedinečného alpského horského světa 
mezi Katschbergem a Horními Taurami. Oblast je 
jedním z nejslunnějších regionů v Rakousku.
3. den: cyklotrasa St. Michael – Murau, celkem 
58 km. Trasa vede podél řeky Mur horskou oblastí 
Lungau. 
TAMSWEG – historické jádro města, poutní 
kostelík. MURAU – historické jádro města, 
v zámku je muzeum hutnictví.
4. den: Murau – Zeltweg, celkem 56 km. 
Podél řeky Mur do Unzmarktu, dál podle 
hradu Frauenburg. FRAUENBURG – již 
z dálky je vidět vysoká Judenburská městská 
věž. ZELTWEG – dějiště závodů Formule 1.
5. den: Zeltweg – Oberaich. Celkem 68 km, 
možnost krácení. Přes Knittelfeld, St. Lorenzen a St. 
Michael stále údolím až do Leobenu a Oberaichu. 
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Česko / Německo 

POHRANIČNÍ HVOZDY ŠUMAVY

Nejznámější šumavské 
cyklostezky.

č. 680 1.8.– 4.8. 4 750,-/4 550,-

Cykloturistické putování do východní části 
Šumavy s výjezdem na Třístoličník. Alternativní 
trasy mohou vést pouze po území České republiky. 
V hustě zalidněné Evropě jsou přírodní či přírodě 
velmi blízké krajiny čím dál vzácnější a také vyhle-
dávanější. Šumava si díky své odlehlosti uchovala 
na mnoha místech svůj půvab. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, dopolední 
přesun na Šumavu. Cyklotrasa Frymburk – Svatý 
Tomáš – Vítkův kámen – Přední Zvonková – Nová 
Pec – Vltavský luh – Černý Kříž – Stožec, celkem 
50 km.
FRYMBURK – městečko na ostrohu Lipenské 
přehrady, přívoz. SVATÝ TOMÁŠ – horská ves 
s kostelem. VÍTKŮV KÁMEN – romantická 
zřícenina hradu. PŘEDNÍ ZVONKOVÁ – bývalá 
obec při Schwarzenberském kanálu. VLTAVSKÝ 

LUH – meandrující tok Vltavy, jeden z nejrozsáh-
lejších komplexů šumavských rašelinišť. STOŽEC 
– původně dřevařská, dnes rekreační obec.
2. den: cyklotrasa Stožec – Nové Údolí – 
Haidmühle – Třístoličník – Schwarzenberg im 
Mühlkres – Trojmezí – Smrčina – Schwarzenber-
ský kanál – Stožec. Na Třístoličník je pozvolné, asi 
7 km dlouhé stoupání, celkem 55 km. Výhled však 
za trochu námahy stojí.  
NOVÉ ÚDOLÍ – hraniční osada, konec železnič-
ní trati z Volar. TŘÍSTOLIČNÍK – jeden z nejna-
vštěvovanějších vrcholů vysoký 1322 m. Výhled 
na Bavorský les a Alpy. Z Hochsteinu výhled 
na českou část Šumavy. SCHWARZENBERSKÝ 
KANÁL – jedna z nejstarších a nejzachovalejších 
památek na Šumavě.
3. den: cyklotrasa Stožec – České Žleby – Lenora 
– Knížecí pláně – Bučina – (možnost okruhu 
v Německu) – Kvilda, celkem 53 km.
SOUMARSKÝ MOST – známé vodácké tábořiště. 
LENORA – půvabná šumavská osada, sklářské 
muzeum, chlebová pec. ČESKÉ ŽLEBY – 
vylidněná obec, kaplička se šindelovou střechou. 
KNÍŽECÍ PLÁNĚ – zaniklá obec, romantické okolí. 
BUČINA – kdysi nejvýše položená osada, dnes 
hraniční přechod do Německa. FINSTERAU – 
bavorský skanzen. 
4. den: cyklotrasa Kvilda – Modrava – Javoří Pila – 
Poledník – Prášilské jezero – Prášily, celkem 35 km. 
HORSKÁ KVILDA 1070 m – malebná horská obec 
s roztroušenými chalupami. JEZERNÍ 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 Modravského potoka.  
PRÁŠILSKÉ JEZERO – malebně položené 
jezero, nenáročná túra. PRÁŠILY – obec určená 
k likvidaci, dnes rekreační středisko. V odpoled-
ních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 390,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 
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Rakousko 

ENŽSKÁ CYKLOTRASA

Tajný tip pro milovníky přírody.
Z lyžařského ráje až k Dunaji.

č. 690 7.8.– 11.8. 7 950,-/7 600,-

Enžská cyklostezka je zajímavou obdobou 
Tauernské cyklostezky. Cyklostezka sleduje tok 
řeky Enns z Flachau v lyžařské oblasti Amadé 
ve výšce 1200 m a končí po 250 km u soutoku 
s Dunajem u města Mauthausen na Dunajské 
cyklostezce ve výšce 280 m. Vede krajem 
mohutných hor a divoké vody. Doprovázejí ji Rad-
stadtské a Schladmingské Taury, Dachstein. Vede 
hezkými podhorskými městečky, prorazí si cestu 
romantickou soutěskou Gesäuse. Dobrodružnou 
variantou je jízda po zrušené horské železnici 
s 13 tunely napříč národním parkem. Trasa je 
rovinatá, zvlněná, výjimečně mírné stoupání. 
Povrch je většinou asfaltový, místy jemná šotolina. 
Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost ná-
stupu i v jižních Čechách. Přesun do Rakouska. 
Cyklotrasa Gasthofalm – Flachau – Altenmarkt 
– Radstadt – Eben, 35 km. GASTHOFALM – hos-
tinec a začátek cyklotrasy je nedaleko vjezdu 
do Taurnského tunelu. FLACHAU – známé cent-
rum lyžařské oblasti AMADÉ. ALTENMARKT – za-
jímavé centrum města. RADSTADT – historické 
jádro města je obehnáno hradbami.
2. den: cyklotrasa Eben – Ramsau - Schladming, 
34 km. Putování přímo pod majestátným masi-
vem Dachsteinu. Možnost odbočky k lanovce 
(stoupání) s možností výletu na Schladmingský le-
dovec do výšky 2500 m. RAMSAU – vysokohorská 
terasa na sluneční stráni, roztroušená malebná 
obec ležící přímo pod Dachsteinem 2995 m. Ze 
Schladmingu vám nabídneme dvě varianty: 
a) Schladming – Riesachfälle – Schladming, tam 
i zpět 23 km. Lehké stoupání. RIESACHFÄLLE – 
soustava vodopádů přístupná po novém vyhlíd-
kovém chodníku.

b) Schladming – Pichl – Radstadt – Eben, 30 km. 
SCHLADMING – významné sportovní středisko. 
3. den: cyklotrasa Pruggern – Irdning – Liezen 
– Admont, 67 km. STAINACH – romantické 
selské statky. IRDNING – typická štýrská vesnice. 
ENNSTÁLSKÉ ALPY – zajímavé příkré vápencové 
stěny.
4. den: cyklotrasa Admont  - Weng - Altenmarkt – 
Weyer – Grossraming – Losenstein, 75 km. Z Alte-
nmarktu po zrušené železnici s 13 tunely (nejdelší 
půl kilometru) národním parkem Vápencové 
Alpy nebo po klasické cyklostezce. ADMONT 
– významný benediktinský klášter s největší 
klášterní knihovnou na světě. RÖTHELSTEIN 
– zámek, letní rezidence admontských opatů. 
GESÄUSE – romantická soutěska, 17 km dlouhá, 
pod strmými stěnami Ennstalských Alp.
5. den: cyklotrasa Losenstein – Steyr – Enns – 
soutok řeky Enns s Dunajem, 50 km. STEYR – 
kouzelné historické jádro města. ENNS – centru 
města dominuje renesanční městská věž. Kousek 
za městem je soutok Ennsu s Dunajem. V odpo-
ledních hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce. 

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

VINICEMI PODÉL MOSELY

Čekají vás prosluněné vinice.
Malebné vesnice, útulné sklípky.

č. 700 21.8. – 26.8. 8 350,-/7 950,-

Jedna z nejoblíbenějších cykloturistických dobře 
značených tras. Budete projíždět nejvyhlášenější-
mi vinařskými oblastmi Evropy. Údolí meandrují-
cí řeky je lemováno strmými vinicemi, malebnými 
vesničkami s hospůdkami a romantickými sklípky. 
Budete projíždět historická města a městečka 
s typicky hrázděnými domy. Obdivovat budete 
monumentální hrady a romantické zříceniny 
hradů. Budete mít čas na ochutnávku vyhlášené-
ho ryzlinku v útulném sklípku. Trasa je rovinatá, 
místy lehce zvlněná. Jede se po značené cyklos-
tezce. Vždy možnost krácení trasy.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu i v západních Čechách. Noční přesun 
do Německa. 
2. den: cyklotrasa Schengen – Remich – Greven-
machen – Igel – Trevír, celkem 55 km. SCHENGEN 
– malá vinařská obec nedaleko místa, kde se 
stýkají hranice Německa, Francie a Lucemburska. 
V obci žije 425 obyvatel. 
IGEL – římský pískovcový sloup je zapsán 
na Seznamu památek UNESCO. TREVÍR – uni-
verzitní město a nejstarší město Německa 
s bohatou historií. Město je proslulé existencí 

významných památek z římské éry, které jsou 
zařazeny na Seznam kulturního dědictví UNESCO. 
Prohlídka historického jádra města. Je zde nej-
krásnější tržiště v Německu s fontánami a se 
spoustou květinových a zeleninových stánků. Nad 
jedním z náměstí se tyčí nadživotní socha Karla 
Marxe, který se zde narodil.
3. den: cyklotrasa Trevír – Mehring – Bernkas-
tel–Kues, celkem 65 km. BERNKASTEL-KUES – 
středověké uličky s hrázděnými domy a vinnými 
sklípky. Muzeum moselského vína.  
4.den: cyklotrasa Bernkastel–Kues – Traben-Trar-
bach – Zell – Cochem, celkem 75 km. TRABEN-
-TRARBACH – kouzelné město, vinné sklepy. 
COCHEM – vinařské město v údolí Mosely 
s rozsáhlým hradem. Kurfiřtský hrad Landshut, 
muzeum vína, proslulá vinotéka, Mikulášův špitál.
5. den: cyklotrasa Cochem – Winnegen – Koblenz, 
celkem 55 km. WINNEGEN – historické budovy 
typických hrázděných domů na tržišti s kašnou, 
barokní radnice a také hořčičný mlýn. KOBLENZ 
– soutok Mosely a Rýna ve známém trojúhelníku 
Deutches Eck. Prohlídka historické části města, 
pevnost, kostely, zámek, paláce a měšťanské 
domy. ELTZ – možnost odbočky k hradu + 10 km. 
Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penziony a hotely, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 960,- Kč
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 
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Slovensko / Maďarsko / Rakousko 

PODUNAJÍ S TERMÁLY

Ubytování v Mosonmagyaróváru.
Maďarské speciality.

č. 710 5.9. – 8.9. 4 950,-/4 750,-

Pohodové putování v maďarském Podunají 
lužními lesy podle romantických meandrů Mo-
šoňského Dunaje. Projíždět budete historic-
kými městy, malebnými vesnicemi s lákavými 
hospůdkami s maďarskými specialitami. Každý 
den budete mít možnost odpočinku v termálu. 
Termální pramen v Mosonmagyaróváru má 
osvědčení léčivé vody a patří v kvalifikačním 
žebříčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod 
Evropy. Jede se převážně po cyklostezkách, 
z části po méně frekventovaných silnicích.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v Brně. Přesun do Bratislavy. Cyklotrasa 
Petržalka – Čunovo – Rajka – Dunakiliti – Halászi 
– Mosonmagyaróvár, celkem 47 km. Možnost 
krácení. HALÁSZI – rázovité domy, romantic-
ká czárda. MOSONMAGYARÓVÁR – historické 
jádro města. Lázně ležící v severozápadní části 
země nedaleko Bratislavy, k dispozici jsou tři  
zážitkové bazény s termální vodou o teplotě 32 až 
34°C, dále polokrytý a krytý sedací léčebný bazén 
s termální vodou o teplotě 35 až 37°C, venkovní 
léčebné bazény a plavecký bazén s vodou teplou 
26 až 28°C. Termální pramen má osvědčení 

léčivé vody a patří v kvalifikačním žebříčku mezi 
5 nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Termál je 
otevřen denně do 20.00 hodin. 
Možnost občerstvení v samoobslužné restauraci.
2. den: cyklotrasa Mosonmagyaróvár – Püski – 
Lipot (termál) – Mariakálnok – Mosonmagyaró-
vár, cekem 45 km. LIPOT – termální a zážitkové 
lázně. HEDERVÁR – zámek se zahradou. 
MARIAKÁLNOK – městečko obklopené 
Mošoňským Dunajem, poutní kostel.
3. den: cyklotrasa Mosonmagyaróvár – Györ, 
40 km. GYÖR – historické město čtyř řek s krásným 
barokním jádrem. Město bylo sídlem biskupa 
a svědkem korunovací maďarských králů, dodnes 
je chráněno hradbami. Moderní termální lázně. 
K dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény s léčivou 
vodou, vnitřní i venkovní rekreační a plavecké 
bazény (vířivky, tobogány, vodopády, kruhové 
proudy) s vodou teplou 29 až 37°C. Samoobsluž-
ná restaurace nabízí místní speciality.
4. den: cyklotrasa Frauenkirchen – Podersdorf – 
Neusiedel am See, celkem 40 km. FRAUENKIR-
CHEN – barokní poutní bazilika, v okolí vinice. 
PODERSDORF – leží na břehu Neziderského 
jezera, fotogenický maják. NEUSIEDEL AM SEE 
– město ležící na severním břehu Neziderského 
jezera. Návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 

V případě zájmu si u nás můžete zakoupit trička 
CK HOŠKA TOUR za 150,- Kč. 
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Česko 

KROJOVANÉ VINOBRANÍ

Ubytování je zajištěno 
v místě vinobraní.

č. 720 13.9. – 15.9. 3 350,-/3 200,-

Bzenecké krojované vinobraní s jarmarkem řeme-
slných výrobků, výstavami, koncerty, pouťovými 
atrakcemi i taneční veselicí. Beseduje se v búdách 
při skleničkách lahodného moku. Dobré bzenecké 
víno zachutnalo již nejedné známé osobnosti. Při 
svých cestách se zde zastavili básník Petr Bezruč, 
mistr Josef Suk, malíř Mikoláš Aleš, ale i A. Rodin, 
S. Čech, F. X. Šalda a jiní. Pohostinnost vinných 
sklepů nabízí dnes v Bzenci mnoho soukromě 
hospodařících vinařů. Bzenecká vína se prodávají 
po celé České republice.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
na jižní Moravu. Cyklotrasa: Buchlov – Buchlovi-
ce – Bzenec, celkem 40 km. BUCHLOV – prohlídka 
hradu. BUCHLOVICE – prohlídka parku a zámku. 
BZENEC – možnost posezení s cimbálovkou.
2. den: cyklotrasa: dopolední okruh vinicemi 
podle zájmu účastníků. BZENECKO – dopoledne 
putování mezi vinohrady. Výhledy poskytnou 
rozhledny Doubí a Floriánka. Z vyhlídkových 
plošin uvidíte vrcholky Bílých Karpat, Chřibů, 
údolí Moravy a hrad Buchlov. Výstup na vyhlídku 
sv. Florián. Odpoledne účast na Bzeneckém 

vinobraní. Čeká vás krojovaný průvod, jarmark, 
cimbálovka. Bohatá nabídka od místních vinařů.
3. den: cyklotrasa Bzenec – Kyjov – Bukovany 
(možnost občerstvení) – Ždánice, celkem 40 km. 
KYJOV – zámek s vlastivědným muzeem. 
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce. 

Česko / Rakousko 

KDE SE RODÍ VÍNO

Dvě slavnosti během 
jednoho zájezdu.

č. 730 27.9. – 29.9. 3 450,-/3 300,-

Opakovaný úspěšný poznávací zájezd 
s návštěvou vinařských slavností v rakouském 
Retzu a účastí na Burčákfestu ve Znojmě. Vinařský 
podzim v Dolním Rakousku je zcela mimořádný 
svátek. Vinařská slavnost v Retzu je jedna z nej-
větších oslav vína na evropském kontinentě. 
Nenechte si proto tuto příležitost ujít, vždyť se 
koná kousek od našich hranic. 
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní 
Moravu. Cyklotrasa Lesná – Čížov – Hardeggská 
vyhlídka – Podmolí – Šobes – Nový Šaldorf, celkem 
40 km. ČÍŽOV – pohraniční zátarasy. HARDEGG 
– nejmenší rakouské město s hradem. ŠOBES – 
jedna z nejstarších a nejznámějších vinic.
2. den: cyklotrasa Nový Šaldorf – Slup – Jaroslavi-
ce – Dyjákovičky – Šatov – Znojmo, celkem 40 km.
SLUP – vodní mlýn, unikátní technická památka. 
ŠATOV – nenápadná stráň nad vinařskou obcí 
skrývá světový unikát – malovaný sklep. Když 
po dlouhém kamenném schodišti sestoupíte 
do podzemí, stanete v podivné říši mořských 
panen, trpaslíků a alpských krajinek. Obě strany 
hlavní chodby i stěny pěti přilehlých salonků zdobí 
fantasticky barevné plastické obrazy. ZNOJMO – 
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alternativně prohlídka královského města, hradu 
a rozsáhlého podzemí. LOUCKÝ KLÁŠTER – al-
ternativně se lze již odpoledne zúčastnit šlapání 
hroznů bosýma dívčíma nohama. Tato úžasná 
podívaná za účelem výroby speciálního vína 
s názvem Šlapané víno – za doprovodu Charlie 
Slavík Revue, se bude odehrávat na nádvoří 
kláštera u historického kládového lisu. BUR-
ČÁKFEST – možnost návštěvy slavností v areálu 
Louckého kláštera, které je návštěvnickým 
centrem vinařských závodů Znovín. Ochutnávka 
burčáku, cimbálová a dechová hudba, bohatá 
možnost občerstvení. 
3. den: cyklotrasa Nový Šaldorf – Konice – Popice 
– Pod Šobesem – Horecký kopec – Heiliger Stein 
– Retz, celkem 20 km. Cela trasa je vedena po cyk-
lostezce. KONICE – ve vinici malá rozhledna. 
HORECKÝ KOPEC – kaplička na státních 
hranicích, přírodní rezervace. HEILIGER STEIN 
– vyhlídka, zvonička, možnost občerstvení. 
RETZ – starobylé město, prohlídka historického 
podzemí. Vycházka vinicemi k větrnému mlýnu 
a jeho prohlídka. WEINLESEFEST – účast na slav-
nostech u příležitosti sklizně vína s vinařským 
jarmarkem, alegorickým průvodem, lidovou 
hudbou a kašnou s vínem, z níž může každý pít, co 
hrdlo ráčí. Bohatá možnost občerstvení místními 
specialitami. Návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: penzion Nový Šaldorf, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím. Docházková vzdálenost 
od Louckého kláštera.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.

ADVENTNÍ ZÁJEZDY 
22.11. – 24.11.                    cena 3 850,-/3 700,-
PEKELNÝ VEČER S ČERTY VE SCHLADMINGU
Největší průvod čertů na světě.
Adventní zájezd do slavnostně vyzdobených ra-
kouských městeček s účastí na největším rakouském 
průvodu s více než tisícem pekelníků. Čeká vás neo-
pakovatelná adventní atmosféra přímo pod alpský-
mi velikány, kde vám sklenička svařeného vína bude 
chutnat dvojnásob a k chuti přijde i klobása.

29.11.                                                            cena 940,-
KOUZLO VÍDEŇSKÉHO ADVENTU
S možností nákupu v Primarku.
Výtečné svařené víno a domácí vánoční cukroví 
dostanete na každém adventním trhu. Jednotlivé 
adventní trhy se však liší. Na prostranství před im-
pozantní vídeňskou radnicí jsou rozestavěny stánky  
s cukrovím, kandovaným ovocem a jinými lahůdka-
mi. Kouzelné stromy jsou ověšeny červenými srdíčky 
a bonbony.

1.12.                                                                cena 840,-
ADVENT NA PEVNOSTI KÖNIGSTEIN
Zimní pohádka na pevnosti.
Prožijte netradiční advent v Saském Švýcarsku. Ro-
mantický advent v historických prostorech pevnosti 
položené na výrazné stolové hoře ležící vysoko nad 
údolím Labe v oblasti Saského Švýcarska. Jednotlivá 
nádvoří jsou obsazena historickými stánky saských 
řemeslníků. Nechybí klasické adventní dobroty.

7.12.                                                                      cena 840,-
SEIFFEN – PRŮVOD HORNÍKŮ
Město hraček a betlémů.
Pohádkový advent na německé straně Krušných hor 
v Seiffenu. Malebné městečko horníků a řezbářů se 
skanzenem, muzeem hraček a pěknými adventními 
trhy. Dřevěné hračky ze Seiffenu jsou vyhledávaným 
vánočním zbožím. 

14.12. – 15.12.                                         cena 1 950,-
PRŮVOD ČERTŮ V KAPLICÍCH
Adventní Český Krumlov.
Největší průvod čertů na v Česku.
Průvody čertů mají svoji prastarou tradici především 
v alpských zemích. Dnes pouští hrůzu na diváky, kteří 
lemují jejich cestu. Vždyť masky krampusů jsou velmi 
propracované a značně děsivé.

Bližší informace v letáku nebo na 
www.hoska-tour.cz
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Německo 

VELIKONOČNÍ JÍZDA KŘIŽÁKŮ

Pro všechny milovníky 
starých tradic a koní.

č. 800 21.4. 790,-

Poznávací zájezd za nejmenším slovanským 
národem na tradiční velikonoční procesí jezdců 
na koních, tzv. „křižáků“. Jezdci jsou svátečně 
oblečeni a také koně jsou bohatě vyzdobeni. 
Typický je osobitý postroj a pestré stuhy zapletené 
do ohonu. 
Program
Odjezd v ranních hodinách. Možnost nástupu 
i v Liberci. BUDYŠÍN – malebné město nad 
údolím Sprévy se středověkou siluetou věží, 
bašt a hradeb. Sledování prvního procesí. 
ORTENBURG – hradní muzeum lužickosrbských 
dějin, gotický chrám sv. Petra, barokní radnice. 
SCHWEINERDERDEN (SWINARNJA) – malebná 
lužickosrbská vesnička, sledování procesí. 
PANSCHWITZ–KUCKAU – malebná obec, 
sledování procesí. MARIINA HVĚZDA – klášterní 
cihlový kostel P. Marie s nově upraveným interi-
érem.  Na nádvoří socha sv. Jana Nepomuckého 
a barokní kašna s českým lvem. RALBITZ – lužic-
kosrbská obec se zajímavým hřbitovem. 
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.  

Polsko 

POLSKÉ PODHŮŘÍ KRKONOŠ

Hezká příroda a unikátní památky.
Slezská barokní perla.

č. 810 1.5. 590,-

Poznávací zájezd do romantického krkonošského 
podhůří našich sousedů.
Program
KOWARY – pozoruhodný park miniatur nej-
známějších staveb Dolního Slezska, ale i Česka. 
Možnost občerstvení. KARPACZ – vycházka 
k unikátnímu dřevěnému kostelu WANG, který 
byl postaven potomky Vikingů a do Krkonoš 
převezen z Norska. KRZESZOW – evropská 
barokní perla. Bazilika je považována za jeden 
z nejhezčích barokních svatostánků v Evropě. 
Je vyzdobená nesčetným množstvím fresek 
s biblickou a řádovou tématikou. 
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Polsko 

POLSKÁ KERAMIČKA A ZÁMEK

Czocha – dosud neobjevený zámek.
Seznámíte se s výrobou keramiky.

č. 820 8.5. 690,-

Poznávací zájezd do Dolního Slezska. 
Program
Odjezd v ranních hodinách. Přesun přes hraniční 
přechod Harrachov do polského příhraničí. BO-
LESŁAWIEC – exkurze do keramické manufak-
tury. Uvidíte všechny fáze výroby, jak se vyrábí 
keramika. S průvodcem se budete moci seznámit 
od výroby keramické hmoty přes proces odlévání 
forem, ruční soustružení, čištění, vypalování, 
zdobení, zasklení až po konečné a druhé vypa-
lování. CZOCHA – majestátní hrad připomínající 
moravský Bouzov se vypíná na vysoké skále nad 
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Lešňianským jezerem. I jeho romantické okolí 
stojí za návštěvu.  
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.  

Česko 

ROMANTICKÉ PARKY V KVĚTU

Nádherně rozkvetlé 
rododendrony.

č. 830 18.5. 590,-

Pohádková příroda, ve které byla natočena řada 
pohádek. Průhonický park je jeden z největších 
přírodně krajinářských parků v Evropě v členitém 
údolí meandrující říčky Botič.
Program
PRŮHONICKÝ PARK – je ideálním místem 
pro relaxaci i romantickou procházku v době, 
kdy kvetou rododendrony. Jedná se o výji-
mečnou sbírku čítající okolo 8000 kusů ve 100 
druzích a kultivarech. Mimo významu umělec-
ko-historického je park cenný i dendrologicky. 
Je tu sbírka domácích a cizokrajných dřevin. 
Pro toulky parkem návštěvníkům slouží 40 km 
upravených cest. ŠTIŘÍN – nádherný barokní 
zámek obklopený rybníky a anglickým parkem. 
KONOPIŠTĚ – možnost prohlídky jednoho 
okruhu zámku, který vlastnil František Ferdinand 
d‘Este, následník rakouského trůnu. V rámci 
prohlídkových okruhů uvidíte reprezentační 
a hostinské pokoje, sbírku zbraní a loveckých 
trofejí i soukromé pokoje Františka Ferdinanda. 
Za prohlídku stojí nádherný park.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Česko 

MORAVSKÝ KRAS

Čeká vás krasová květena.
Túra po krasových planinách.

č. 840 1.6. 590,-

Pěší turistika s prohlídkou Sloupsko-šošůvské 
jeskyně (alternativně jeskyně Balcarka). 
Moravský kras je nejznámější a nejvýznamnější 
krasovou oblastí České republiky. 
Program
Pěší trasa: Sloup – Šošůvka – Holštejn 5 km – 
Ostrov – jeskyně Balcarka – Macocha, celkem 
12 km. Možnost krácení. Túra po krasových 
planinách s vápencovou květenou. SLOUPSKO-
-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ – prohlídka nejrozsáhlejší 
tuzemské zpřístupněné jeskyně, komplex dómů, 
chodeb a obrovských podzemních propastí. Před 
jeskyní známá skála Hřebenáč. HOLŠTEJN – 
známé propadání, na vápencové skále zřícenina 
hradu. KOŇSKÝ SPÁD – vyhlídka do Pustého 
žlebu. MACOCHA – světoznámá propast hluboká 
134 m.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Německo 

MÍŠEŇ A MORITZBURG

Prohlídka míšenské porcelánky.
Perla saského baroka.

č. 850 15.6. 890,-

Míšeň je starobylé saské město se zachovanými 
stavebními památkami a tradicí výroby míšeň-
ského porcelánu.
Program
MEISSEN (Míšeň) – nejstarší evropská porcelán-
ka. „Míšenský porcelán“ a „Zwiebelmuster“ neboli 
cibulový vzor – česky nazývaný také „cibulák“ - 
je stále pojmem po celém světě. Romantické je 
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historické středověké jádro města s katedrálou. 
MORITZBURG – prohlídka zámku, na kterém 
se natáčela známá pohádka Tři oříšky pro 
Popelku. Zámek je postaven na umělém jezírku 
s přírodním parkem. K mimořádným pozoruhod-
nostem patří světově nejrozsáhlejší sbírka inte-
riérového vybavení se vzácnými tapetami z kůže 
s cennými malbami a vzory a sbírka historických 
loveckých trofejí. 
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Česko 

DO POHÁDKOVÉHO MLÝNA

Pohádkový Dolský mlýn.
Skalní vyhlídky.

č. 860 22.6. 590,-

Romantický Dolský mlýn naleznete na řece 
Kamenice v národním parku České Švýcarsko. 
Z původní stavby zůstalo dochováno pouze 
torzo obvodových zdí. V roce 2007 byl Dolský 
mlýn vyhlášen kulturní památkou. Točila se zde 
pohádka Pyšná princezna. Ve filmu ho navíc 
můžete vidět i s náhonem, v záběru na celé 
stavení a plně funkční. Další filmovou příleži-
tost dostal Dolský mlýn v roce 2008, kdy se zde 
natáčela pohádka Peklo s princeznou. Roz-
padající se zdi perfektně obstaraly pekelnou 
atmosféru. 
Program
Pěší trasa: 1. etapa Vysoká Lípa – Dolský mlýn – 
Jetřichovice, celkem 5 km. 2. etapa výstup z Jetři-
chovic na Falkenštejn a zpět. Alternativně výstup 
na Mariinu skálu a zpět.
VYSOKÁ LÍPA – rekreační obec. DOLSKÝ MLÝN 
– pohádkový mlýn. FALKENŠTEJN – zřícenina 
skalního hradu nazývána Sokolí hrad. Dochovaly 
se zbytky vytesané komnaty a kaple. Nádherné 
výhledy do krajiny Saského Švýcarska. Zřícenina 
hradu byla nově zpřístupněna pomocí železných 
schodišť. MARIINA SKÁLA – pískovcová skála 
přístupná po vytesaných schodech a žebřících. 

Na vrcholku, který vyčnívá nad okolní les, 
spatříte dřevěný přístřešek, odkud je pěkný 
rozhled. JETŘICHOVICE – rekreační obec, 
možnost občerstvení.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Česko 

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ II.

Raná – Oblík – Stříbrník.
Perly českého středohoří.

č. 870 1.9. 590,-

Pěší turistika na dva atraktivní vrcholy Českého 
středohoří. Z obou vrcholů jsou daleké výhledy. 
Na třetím bude zajištěno občerstvení. 
Program
Pěší trasa: 1. etapa výstup na vrchol Raná 457 m, 
4 km, převýšení 200 m. 2. etapa výstup na Oblík 
509 m, 6 km s možností krácení, převýšení 200 m. 
3. etapa výstup na Stříbrník, 1 km.
RANÁ – vyhlídkový vrchol ležící nedaleko Loun 
je nejznámější centrum paraglidingu v Čechách. 
OBLÍK – kruhový výhled na vrcholky Českého 
středohoří, Louny, plošinu Džbán, Doupovské 
hory, Klínovec s televizním vysílačem a roz-
hlednou, Fichtelberg s rozhlednou a na Krušné 
hory. STŘÍBRNÍK – vrchol s turistickou chatou 
s možností občerstvení.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 
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Česko 

VINOBRANÍ V LITOMĚŘICÍCH

S vycházkou na Radobýl.
Ochutnejte žernosecké víno.

č. 880 14.9. 590,-

Lehká turistika s pobytem na tradičním vinobraní 
v Litoměřicích s kulturním programem (vstupné 
se neplatí) a prohlídkou města. 
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 
kulturní program s možností ochutnávky místních 
vín včetně burčáku. Možnost prohlídky památek 
historického jádra města (Máchova světnička). 
PLOSKOVICE – vycházka zámeckým parkem.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Polsko 

SKÁLY JANOVICKÉHO RUDOHOŘÍ

Romantická oblast ve stínu Krkonoš.
Skalní vyhlídky.

č. 890 21.9. 590,-

Rudawy Janowickie je žulové pohoří navazující 
zhruba v severním směru na hlavní krkonošský 
hřeben. Oblast je začleněna do přírodního parku 
Rudawski park Krajobrazowy. Samotný název 
„Rudawy“ upozorňuje na těžební činnost, která 
tady probíhala už ve středověku. Kromě vyhlíd-
kových kopců se zde nachází mnoho skalních 
útvarů, pročež oblast patří také k oblíbeným 
horolezeckým destinacím. Možnost výběru trasy 
z několika variant.

Program
Pěší trasa: 1. etapa výstup Karpnicka Przelecz 
– Sokolík – Krzyzna Góra – Karpnicka Przelecz, 
celkem 2,5 hodiny.
2. etapa: přechod Karpnicka Przelecz – Staro-
scinskie Skaly – Skalny Most – zřícenina hradu 
Bolczów – Janowice Wielkie, celkem 3,5 hodiny.  
Alternativně 2. etapa výstup Janowice Wielkie 
– zřícenina hradu Bolczów – Janowice Wielkie, 
celkem 1,5 hodiny.
SOKOLÍK – zalesněnému vrcholu vládnou 
skalky, nad kterými se zvedají dvě skály vysoké 
čtyřicet metrů. Ty se nazývají Blíženci a jsou 
vidět i z notné dálky. Na vyšší z nich lze vyjít 
po železném schodišti, nabízí kruhový rozhled.  
KRZYZNA GÓRA – na vrcholu najdete skalní 
útvary s vyhlídkou a křížem. Výhledy na masiv 
Krkonoš. Poblíž, mezi dalšími skalisky, se nachází 
skalní hrádek Sokolec.  STAROSCINSKIE SKALY 
– skalní město se nalézá na vrcholu kopce a tvoří 
významný vyhlídkový bod. Malebné žulové skalní 
městečko (věže, brány, průlezy) na vrcholu Lví 
hory s vyhlídkou na Krkonoše.  SKALNY MOST – 
dva od sebe oddělené žulové bloky, jež u vrcholku 
spojuje přírodou vytvořený kamenný most. Podle 
naučné stezky zajímavé skalky a pěkné vyhlídky.  
BOLCZÓW – romantická, poměrně rozsáhlá, 
zřícenina hradu. 
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

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



příkazem, platbu avizujte. Poplatek v hotovosti lze také 
složit v kanceláři CK. Doklad o uhrazení platby předklá-
dejte 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 storno-
vacích 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 nákladů 
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 storno-
vacích 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 nákladů 
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 jednolůžko-
vý pokoj.
Rušení smlouvy je vždy nutné provádět písemně.  
Stornovací poplatky lze chápat jako smluvní pokuty.

ZRUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY CK
CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd pro malý zájem klientů 
(méně než 28 účastníků) nebo při mimořádných okolnos-
tech. V tomto případě bude klientovi bez zbytečného od-
kladu vrácena celá zaplacená částka. CK je povinna ozná-
mit klientovi zrušení zájezdu ihned po tomto rozhodnutí, 
nejpozději však 21 dnů před konáním zájezdu.

ODJEZD
Klienti obdrží nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd 
delší než 8 dnů a 15 dnů před konáním kratšího zájezdu 
upřesňující pokyny s výzvou k uhrazení doplatku, pokud 
jej již neuhradili dříve. V těchto pokynech budou uvedena 

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 cestov-
ního ruchu.
Smluvní strany: Lubomír Hoška, CK HOŠKA – TOUR,  
Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad (dále jen CK)  
a fyzické a právnické osoby (dále jen klient).

PŘEDMĚT SLUŽEB
CK zajišťuje zájezdy, přičemž předmětem zajišťování jsou 
přepravní, průvodcovské, ubytovací, stravovací služby. 
Přesný rozsah služeb je uveden u konkrétního zájezdu. 
Bližší informace k jednotlivým zájezdům, tiskopisy přihlá-
šek a poštovní poukázky lze obdržet osobně v kanceláři CK, 
nebo o ně může klient telefonicky či písemně požádat.

REZERVACE
Klient si může nezávazně rezervovat místo na zájezdu 
na předem dohodnutou dobu, zpravidla 5 – 7 dnů.

SMLOUVA O ZÁJEZDU
Za řádnou smlouvu o zájezdu se považuje ta, která je vy-
plněna ve všech bodech, obsahuje podpis klienta, razítko 
a podpis zástupce CK. Podpisem smlouvy o zájezdu klient 
prohlašuje: Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně rodné-
ho čísla uvedené na smlouvě o zájezdu zpracovávala CK 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytované údaje 
mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále 
osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CK na-
bízet a poskytovat.
Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlou-
vy o zájezdu uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 
2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž jménem všech uvedených 
na cestovní smlouvě.
Jedno vyhotovení smlouvy předá CK klientovi při osobním 
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 zálohu uhra-
dit podle dohody. Doplatek je nutno uhradit nejpozději 
30 dnů před nástupem na zájezd. K doplatku bude při-
počten poplatek za komplexní cestovní pojištění, pokud 
o ně projeví klient zájem, případně další poplatky, např. 
za stravování.
Na požádání bude všem klientům vystaven doklad o uhra-
zení zájezdu pro odborové organizace, kde lze žádat o fi-
nanční příspěvek. V případě potřeby bude vystavena fak-
tura – daňový doklad. V tomto případě prosíme písemnou 
objednávku zaměstnavatele.
Platbu lze uhradit převodním příkazem (např. ze sporožira, 
běžného účtu) nebo poštovní poukázkou typu A na účet 
Lubomír Hoška, cestovní kancelář HOŠKA – TOUR, číslo 
účtu 1162062399/0800, variabilní symbol – číslo zájezdu. 
Číslo zájezdu do kolonky variabilního symbolu je nutné 
uvádět i na poštovní poukázky, které obdržíte od CK. V pří-
padě, že za vás úhradu provádí zaměstnavatel převodním 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY



OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními před-
pisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.
Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uza-
vření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o po-
skytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní 
údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpra-
covává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/:
jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo 
trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního 
dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evi-
dence plateb….
Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy 
o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozu-
měn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu 
poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou sou-
částí realizace zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, prů-
vodci, delegáti, pojišťovny…/
Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spoluces-
tující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomoc-
něn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití 
a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či 
jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími 
zpracovateli)
Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapo-
třebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věr-
nostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé 
obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat 
bez tohoto souhlasu.
Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 
a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou 
osobních údajů“ jsou uvedeny na webových stránkách  
hoska-tour.cz.

DALŠÍ INFORMACE
Při turistickém zájezdu má průvodce právo klientovi túru 
zakázat, pokud jeho výstroj a výzbroj neodpovídá nároč-
nosti trasy. Vedoucí zájezdu (průvodce) má právo po před-
chozím upozornění vyloučit ze zájezdu podnapilého klien-
ta, který narušuje průběh zájezdu. 
Nejpozději během nástupu bude účastníkům sděleno číslo 
mobilního telefonu průvodce pro případ řešení nenadá-
lých událostí. Zpravidla se však účastník toto číslo dozví již 
z upřesňujících pokynů, které obdrží 20 dnů před zájez-
dem. Pokud není uvedeno jinak, nejsou do ceny zájezdů 
zahrnuty ceny lanovek a vstupy do přírodních, historických 
a kulturních zajímavostí. Podmínky jsou závazné pro obě 
smluvní strany. Podpisem Smlouvy o zájezdu účastník po-
tvrzuje, že je přijímá v plném rozsahu.

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

Tyto Všeobecné podmínky platí od 1. 11. 2018.

i místa a čas odjezdů z jednotlivých nástupních míst. Ná-
stup je na požádání možný prakticky kdekoliv na trase zá-
jezdového autobusu. U zájezdů, kde je v programu přesun 
trajektem (příp. letecká přeprava), se může termín posu-
nout až o 24 hodin. Tato změna není důvodem k odhlášení 
ze zájezdu.

ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
CK si vyhrazuje právo na zvýšení ceny zájezdů v případě, 
že se kurz české koruny zvýší o více než 10 %. Rovněž tak 
v případě vyšších nákladů spojených s dopravou. V případě 
zvýšení ceny zájezdů, z důvodu změny směnného kurzu 
české koruny, bude navýšení ceny zájezdu stanoveno jako 
rozdíl celkové ceny služeb závisejících na směnném kurzu 
ke dni nákupu služeb a celkové ceny těchto služeb ke dni 
kalkulace, tj. 1. 11. 2018. Navýšení ceny zájezdu je dáno 
částkou v Kč stanovenou tímto výpočtem.
Rovněž může dojít ke zvýšení ceny zájezdů v případě navý-
šení ceny za přepravu našimi dopravci v důsledku zvyšová-
ní ceny ropy na světových trzích. CK má právo zvýšit ceny 
zájezdů z výše uvedených skutečností nejpozději do 21. 
dne před zahájením zájezdu. Navýšení ceny do 8 % celkové 
ceny zájezdů není důvod k odhlášení ze zájezdu.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK
Všichni klienti jsou ze zákona pojištěni pro případ úpadku 
CK u pojišťovny Union. Toto pojištění se nevztahuje na služ-
by, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/1999 Sb. 

STRAVOVÁNÍ
Podrobnosti ohledně stravování jsou uvedeny u jednotli-
vých zájezdů.

PŘEPRAVA
Klienti našich zájezdů jsou přepravováni zájezdovými auto-
busy vybavenými klimatizací a zpravidla i toaletou.

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

UBYTOVÁNÍ
Veškeré ubytování je zajišťováno na standardní úrovni. 
Zpravidla ve dvoulůžkových pokojích včetně sociálního 
zařízení (pokud není uvedeno jinak, např. při ubytování 
v hostelu, ubytovně nebo na horské chalupě). U některých 
zájezdů lze za příplatek zajistit jednolůžkový pokoj.

PROGRAM
Splnění programu je pro CK závazné. Splnění programu však 
CK nemůže zaručit, pokud nastanou mimořádné okolnosti. 
Tím se rozumí např. špatné počasí, uzavřené silnice, živelné 
pohromy ap. V tomto případě CK zajistí náhradní program. 
CK pořádá zájezdy poznávací (prohlídky pamětihodností), 
pěší turistiky (pěší vycházky a túry), vysokohorské turistiky 
a dále zájezdy pobytové s poznávací činností nebo pěšími 
vycházkami. CK nepořádá zájezdy extrémní vysokohorské 
turistiky. Jednotlivé složky se velmi často prolínají. Sledujte 
bedlivě programy jednotlivých zájezdů.



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. 

2019

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
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VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019
přeje kolektiv Studia TOP

Tato novoročenka Vás opravňuje na jednorázovou  SLEVU 10%  na naše služby.

V září 2019 slavíme

25 let v Jičíně

Nábřeží Irmy Geisslové 579, 506 01 Jičín, mobil 603 829 717
www.eurosalon-top.cz
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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.



 

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:




