
již 29 let

poznávací zájezdy
pěší a cykloturistika 2020



Lubomír Hoška

Vážení přátelé,

lehce vylepšená obálka katalogu, trochu více vylepšená 
nabídka, ale stále jsme to my – CK HOŠKA TOUR. Základní 
hodnoty, na kterých si zakládáme, i přes inovace zůstávají. 
Poznáte nová místa s kvalitním zázemím. Děkujeme, že 
jste otevřeli právě náš katalog plný inspirace. Kvůli Vašemu 
zájmu jsme rozšířili nabídku vlastních leteckých zájezdů 
a přidali další kontinent. Na následujících stránkách se 
začtete do novinek a vyšperkovaných zájezdů, které opa-
kujeme. Vážíme si Vaší důvěry a chceme ji zachovat i do 
budoucích let.

Přejeme Vám jen ty nejlepší zážitky na našich zájezdech.

vstup volný po celý den

Kulturní sál hotelu Grand

Lázně Bělohrad
1. 2. 2020
11:00 - 21:30

CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍCESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍCESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍCESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ

promitani.hoska-tour.czVíce informací 
a program najdete na:

Setkáte se zde se svými známými, dozvíte se bližší informace 
k novým zájezdům. Na zájezdy se budete moci hned přihlásit, 
příp. uhradit i zálohu. Sejdete se zde i s většinou spolupracovníků 
cestovní kanceláře. Občerstvení je možné v kavárně (káva, víno, 
pivo, zákusky, nealko). Protože v hotelu Grand není restaurace 
pro veřejnost, je nutné si večeři z nabídky vybrat a objednat při 
příchodu.  Nabízíme možnost vykoupání v lázeňském bazénu ve 
vodě o teplotě cca 30ºC za zlevněnou cenu 80,- Kč. K dispozici 
podvodní trysky a perličková lavice. 



Zakladatelem cestovky je Lubomír Hoška, který se 
netají svojí láskou k cestování. V mládí z rodného 
Podkrkonoší objel na kole východní blok, víkendy 
trávil na různých turistických akcích po celém Čes-
koslovensku. První zájezdy organizoval ještě v rám-
ci 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 2020 vám představuje zájezdy vybrouše-
né k dokonalosti a také spoustu novinek. Pro rok 2020 
jsme rozšířili nabídku leteckých poznávacích zájezdů. 
S novými programy se setkáte na turistických, poznáva-
cích i cyklistických zájezdech. 

HISTORIE A JAK DÁL
Na každém zájezdu je celou dobu přítomen kvalifiko-
vaný průvodce. Rád vám poradí s případným vlastním 
programem. Cestující z jedné smlouvy spolu sedí v au-
tobuse a jsou spolu ubytováni. Místa v autobuse zpravi-
dla sestavujeme podle došlých přihlášek od přední části 
autobusu. Náročnost odpovídá typu zájezdu. Poznávací 
zájezdy jsou nenáročné. U cyklistických zájezdů lze 
trasu krátit, autobus je k dispozici na trase, samozřejmě 
cestujete nalehko. U pěší turistiky je obvykle mož-
nost výběru z více tras. Mimo leteckých zájezdů, které 
jsou realizovány v malých skupinách, jsou autobusové 
zájezdy obvykle ve skupině 20 - 50 účastníků. Cyklisté 
mají k dispozici podrobné mapky s trasou, průvodce je 
s účastníky po celou trasu. Elektrokolo není problém. 
Snídaně je často v rámci ubytování, večeře za příplatek. 
Někdy bývá v ceně i polopenze. Při ubytování, kde je 
k dispozici kuchyňka s možností vlastního vaření, stra-
vování nezajišťujeme. 

JAK TO CHODÍ NA ZÁJEZDECH

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 nové pohodlné autobusy.
• Změna jména klienta u autobusových zájezdů zdarma. 
• Máme atraktivní programy plné pěkných zážitků.
• U nás máme ke každému klientovi individuální přístup.
• Záloha pouze ve výši jedné třetiny z celkové ceny zájezdu.
• Bohatý systém slev.
• Účastník si může připlatit jednolůžkový pokoj. CK na požádání sdělí výši příplatku. 
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Datum                Destinace                                             Název zájezdu                                                         Ubytování                   Strana

Poznávací zájezdy 
10.4. – 12.4. Německo BAVORSKO S VELIKONOČNÍ VÝZDOBOU hotel 7
10.4. – 13.4. Slovensko/Maďarsko VELIKONOCE V TERMÁLECH penzion, soukromí 8
22.4. – 26.4. Nizozemí KVĚTINOVÉ KORZO hotel 9
1.5. – 3.5. Polsko POLSKÉ SLEZSKO hotel 11
14.5. – 17.5. Německo BERLÍN – MĚSTO NAPLNĚNÉ HISTORIÍ hotel 14
14.5. – 18.5. Francie ROZKVETLÁ PAŘÍŽ hotel 15
20.5. – 27.5. Itálie ELBA S TOSKÁNSKEM hotel, bungalovy 16
20.5. – 27.5.
28.9. – 5.10.

Černá Hora, Albánie ZA KRÁSAMI BALKÁNSKÝCH PEREL hotely 17

29.5. – 31.5. Česko VLČNOV – JÍZDA KRÁLŮ hotel 19
2.6. – 7.6. Polsko VELKÝ OKRUH POLSKEM hotely 24
15.6. – 20.6. Slovensko/Maďarsko TERMÁLY V PODUNAJÍ soukromí, penzion 25
8.7. – 14.7. Švýcarsko/Francie NA DOHLED OD ŽENEVSKÉHO JEZERA hostel 34

15.7. – 20.7.
Lucembursko/Německo/
Francie

PAMÁTKY A PŘÍRODA LUCEMBURSKA hotel 36

16.7. – 19.7. Česko ZLÍNSKO hotel 37
22.7. – 27.7. Ukrajina PODKARPATSKÁ RUS hotel 39
1.8. – 9.8. Francie BRETAŇ – DCERA OCEÁNU hotely 43
13.8. – 17.8. Belgie KVĚTINOVÝ KOBEREC hotel 49
26.8. – 30.8. Slovensko PAMÁTKY STŘEDNÍHO SLOVENSKA hotel 53
4.9. – 8.9. Nizozemí JIŘINKOVÉ KORZO A ROTTERDAM hotel 54
7.9. – 13.9. Maďarsko HARKÁNY S VÝLETY apartmány 55
11.9. – 13.9. Česko SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA hotel 57
18.9. – 20.9. Rakousko SLAVNOST SHÁNĚNÍ STÁD penzion 60
22.10. – 25.10. Slovensko/Maďarsko SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY penzion, soukromí 64

Poznávací zájezdy s vycházkami / Pěší turistika
7.5. – 10.5. Česko/Rakousko ČESKÁ KANADA penzion 13
17.6. – 22.6. Itálie OKOLÍ JEZERA LAGO DI GARDA hotel 27
25.6. – 28.6. Česko/Slovensko KRÁSY NA POMEZÍ hotel 28
24.7. – 30.7.
29.7. – 4.8.

Slovinsko JULSKÉ ALPY – SLOVINSKÝ KRAS hotel 41

13.8. – 16.8. Česko JEŠTĚ JEDNOU MODRAVA hotel 46
10.9. – 13.9. Česko/Polsko PŘÍRODA TĚŠÍNSKÝCH BESKYD penzion 56
26.9. – 28.9. Česko/Německo JÁCHYMOVSKO – PAMÁTKY UNESCO penzion 63

Zájezdy se slevovými kartami
1.7. – 6.7. Rakousko SE SLEVOVOU KARTOU POD DACHSTEIN hotel, apartmány 29
1.7. – 7.7. Rakousko LANOVKY S KORUTANSKOU KARTOU penzion 31
1.7. – 7.7. Švýcarsko KRÁSY ŠVÝCARSKA hostel 32
15.7. – 20.7. Rakousko LECHTALSKÉ ÚDOLÍ S KARTOU hotel 35
24.7. – 27.7. Česko PAMÁTKY S OLOMOUCKOU KARTOU hotel 40
12.8. – 17.8. Rakousko SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ penzion 45
21.8. – 28.8. Rakousko ZA LEDOVÝM MUŽEM DO ŐTZTALU hotel 52

Pěší turistika / Vysokohorská turistika
1.7. – 7.7. Německo/Rakousko ALLGÄUSKÉ ALPY penzion 30
8.7. – 13.7. Slovensko ZÁPADNÍ TATRY hotel 33
18.7. – 23.7. Slovinsko JULSKÉ ALPY – SEVER hotel 38
29.7. – 3.8. Itálie BRENTA – PRESANELLA penzion 42
5.8. – 9.8. Rakousko POHOŘÍ TOTES GEBIRGE penzion 44
20.8. – 23.8. Rakousko KAISERGEBIRGE – CÍSAŘSKÉ POHOŘÍ penzion 50



SEZNAM ZÁJEZDŮ 3

Letecké zájezdy
27.4. – 4.5. Portugalsko MADEIRA – POZNÁVACÍ hotel, penzion 10
4.5. – 11.5.
12.5. – 19.5.

Portugalsko PORTUGALSKO – ZEMĚ MOŘEPLAVCŮ penziony 12

21.5. – 24.5. Španělsko BARCELONA A MONTSERRAT hotel 18

1.6. – 12.6. Island VELKÝ OKRUH ISLANDEM
hotely, penziony, 
ubytovny

20

1.6. – 7.6. Island PERLY SEVERU A ZÁPADU ISLANDU
hotely, penziony, 
ubytovny

22

15.6. – 21.6. Island PERLY JIŽNÍHO ISLANDU hotely 22
12.8. – 19.8. Rusko MOSKVA A SANKT PETĚRBURG hotel 46
12.8. – 16.8. Rusko KLENOTY MOSKVY hotel 47
15.8. – 19.8. Rusko OKOUZLUJÍCÍ SANKT PETĚRBURG hotel 47
24.8. – 31.8. Irsko IRSKO – ZEMĚ KELTSKÝCH TRADIC penziony 51
17.9. – 2.10. USA NÁRODNÍ PARKY USA hotely/penziony 58
25.9. – 4.10. Španělsko MALLORCA – OPRAVDOVÝ RÁJ  hotel 61

termíny od 
května do 
listopadu

Portugalsko MADEIRA – TURISTICKÁ I. penziony, hotely 65

23.10. – 30.10. Portugalsko MADEIRA – TURISTICKÁ II. penziony, hotely 67

Cykloturistika
2.6. – 8.6. Itálie TOSKÁNSKEM NA KOLE mobilní domy 68
11.6. – 14.6. Rakousko/Německo BAVORSKO NA KOLE penziony 69
24.6. – 28.6. Česko VLTAVSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA penziony 70
30.6. – 6.7. Itálie DOLOMITY Z KOPCE apartmány 71
9.7. – 14.7. Švýcarsko PODÉL ŘEKY RHÓNY hostel 73
18.7. – 23.7. Itálie/Slovinsko POD ŠTÍTY JULSKÝCH ALP hotel 74
31.7. – 2.8. Německo CYKLOTURISTIKA U LUŽICKÝCH SRBŮ penzion 75
5.8. – 10.8. Německo RÝNSKÁ CYKLOSTEZKA penzion 76
12.8. – 17.8. Itálie/Rakousko DRÁVSKÁ CYKLOSTEZKA penziony 77
26.8. – 31.8. Německo VINICEMI PODÉL MOSELY hotely 78
11.9. – 13.9. Česko SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA hotel 79
25.9. – 28.9. Česko/Slovensko/Rakousko PUTOVÁNÍ ZÁHOŘÍM hotely 80

Jednodenní zájezdy
1.2. Česko MASOPUST NA VESELÉM KOPCI 81
4.4. Německo KVETOUCÍ KAMÉLIE 81
1.5. Polsko NA SKOK DO SLEZSKA 82
8.5. Česko ROMANTICKÉ PARKY V KVĚTU 82
23.5. Německo PARK BLUDNÝCH BALVANŮ 82
30.5. Česko TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ 83
13.6. Česko DLOUHÉ STRÁNĚ A VELKÉ LOSINY 83
27.6. Polsko SOVÍ HORY 83
5.9. Polsko STOLOVÉ HORY 84
19.9. Česko ŽĎÁRSKÉ VRCHY 84
3.10. Česko LABSKÉ PÍSKOVCE 84

Adventní zájezdy
27.11. – 29.11. Maďarsko/Slovensko ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ hotel 85
28.11. Německo ADVENTNÍ CHEMNITZ 86
6.12. Německo ADVENT NA PEVNOSTI KÖNIGSTEIN 86
12.12. Polsko ADVENT VE WROCLAWI 86

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

Další zájezdy naleznete na hoska-tour.cz
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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 
hoska-tour.cz/darkova-poukazka

RÁDI VÁS UVÍTÁME NA TĚCHTO 
VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU

HOLIDAY WORLD v areálu PVA EXPO Praha – Letňany 
ve dnech 13. - 16. února 2020

INFOTOUR v budově KC Aldis Hradec Králové 
ve dnech 13. - 14. března 2020

STERILOVANÁ JÍDLA
Především na zájezdy s ubytováním, kde je k dispozici 
kuchyňka, nabízíme sterilovaná jídla. Jejich nabídku najdete 
na našich webových stránkách nebo zjistíte na dotaz v cestovní 
kanceláři. Jídla jsou bez konzervantů, dochucovadel a barviv. 
V případě zájmu je jídlo nutné objednat v CK nejpozději 7 dnů 
před zájezdem. Jídla stačí pouze ohřát.  

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY
Pořádáme zájezdy pro školy. Nabízíme přiznivé ceny. 
Na každých 10 studentů jedno místo zdarma pro pedagogický 
doprovod. Pohodlný autobus vybavený toaletou přistavíme 
na vámi určené místo. Program a délku zájezdu upravíme 
podle vašeho přání. Náš průvodce se o vás bude starat po 
celou dobu zájezdu. 
zajezdy-skoly.cz

MIKROBUSOVÁ DOPRAVA
Naším komfortním a moderním mikrobusem pro 8 osob 
vás odvezeme kamkoliv, např. za turistikou do hor či jen 
na letiště k odletu vašeho letadla.

REZERVUJTE SI SVŮJ ZÁJEZD VČAS
Komplexní nabídka, nejlepší zájezdy ještě nebudou vyprodány.
Dostanete svoje místo v přední části autobusu.
Změna jména u autobusových zájezdů zdarma. 
Získáte slevu za včasný nákup.

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. Autobus přistavíme na vámi určené místo. 
Pro zpracování nabídky potřebujeme znát přibližný termín, 
destinaci, délku zájezdu, typ ubytování, stravování a přibližný 
počet osob. Nebo se nechte námi inspirovat.
Náš web 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.  

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

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

Staňte se fanoušky naší stránky: 
facebook.com/hoskatour

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

pobytové zájezdy pobyty u moře nebo v termálech
poznávací zájezdy poznávací program, možnost doplnění 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 

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), úrazové pojištění 
(trvalé následky) a odpovědnost za škodu za 24,- Kč osoba/den bez 
rozlišení věku. U leteckých zájezdů pojištění činí 36,- Kč osoba/den.
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.

PLATBA
Převodem z účtu (příp. poštovní poukázkou typu A) na účet 
Lubomír Hoška, CK HOŠKA – TOUR, Zámecká 499, 507 81 L. Bělohrad.
Číslo účtu: 1162062399/0800
Variabilní symbol: číslo zájezdu
Zájezd lze uhradit v hotovosti přímo v cestovní kanceláři. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Nástupními místy jsou zpravidla Hradec 
Králové, Praha, Trutnov, Jičín, Mladá Bole-
slav a mnoho dalších míst. Autobus dále 
pokračuje podle cílové destinace přes zá-
padní Čechy, případně přes Moravu. Trasu 
sestavujeme s přihlédnutím na bydliště vět-
šiny účastníků. V některých případech do-
poručíme spoje hromadných dopravních 
prostředků. V těchto případech čekáme na 
případné zpoždění doporučených spojů. 
Odjíždíme a vracíme se (pokud není ve vý-
jimečných případech uvedeno jinak) v den-
ní době, kdy jezdí prostředky hromadné 
dopravy. Bližší informace průběžně na tel. 
č. 603 164 558. 

JAK SE PŘIHLÁSIT
Na webu hoska-tour.cz online, nebo 
v katalogu je vložena Smlouva o zájezdu. 
Volná místa ověříte na našem webu přes 
live chat, e-mailem nebo telefonicky. 
Pokud vyplníte smlouvu elektronicky, 
zašleme vám ji potvrzenou zpět klasickou 
poštou. Prosíme, abyste ji podepsali 
a zaslali zpět, stačí naskenovat. Zároveň 
je nezbytné zaplatit zálohu do 7 dnů 
ve výši alespoň 1/3 ceny. Jednodenní 
zájezdy se platí jednorázově. Doplatek je 
nutné uhradit do 30 dnů před odjezdem. 
Nejpozději dva týdny před odjezdem 
obdržíte emailem nebo klasickou poštou 
pokyny pro přihlášené účastníky. V těch 
najdete odjezdová místa, časy, 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 
2016 - 2019 zúčastnili alespoň tří vícedenních zájezdů s naší cestovní kanceláří.  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 příslušní-
kům, kteří na ni nemají nárok. Výše slevy je uvedena za lomítkem.

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. Výše slevy je uvedena za 
lomítkem.

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. Výše 
slevy je uvedena za lomítkem.

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 so-
kolské. Je nutné předložit členský průkaz nebo zaslat 
jeho fotokopii. Výše slevy je uvedena za lomítkem.

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.
Sleva za včasný nákup

Slevu 200,- Kč poskytujeme za nákup zájezdu do 1. února 2020, tj. při podání Smlouvy o zájezdu s dodržením termínu splatnosti 
zálohy a doplatku podle Všeobecných podmínek u zájezdu s cenou vyšší než 4 000,- Kč.

Slevu 100,- Kč poskytujeme za nákup zájezdu více než 3 měsíce před jeho konáním, tj. při podání Smlouvy o zájezdu s dodržením 
termínu splatnosti zálohy a doplatku podle Všeobecných podmínek u zájezdu s cenou vyšší než 4 000,- Kč. 
Tato sleva platí od 2. února 2020.

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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Při tomto zájezdu budete mít možnost 
poznat hezký a originální zvyk – velikonoční 
zdobení kašen zelení a kraslicemi. Uvidíte 
nazdobenou kašnu umístěnou přímo v nej-
krásnějším středověkém městě Rothenburg. 
V programu je také prohlídka kouzelného 
starobylého města Bamberg. Francké Švýcarsko 
je atraktivní romantická oblast s hlubokými 
údolími, vápencovými skálami, bystřinami 
a zříceninami hradů.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. NÖRDLINGEN 
– středověké město s kruhovými hradbami 

vystavěné v obřím kráteru po meteoritu Riess. 
Město lze po hradbách obejít, vyhlídka z věže 
Daniel. Muzeum meteoritu. DINKELSBÜHL 
– jedno z nejkrásnějších středověkých měst 
v Německu. Romantická zákoutí, křivolaké uličky, 
hrázděné domy, katedrála sv. Jiří.
2. den: ROTHENBURG OB DER TAUBER – 
další středověké město sevřené hradbami, 
hrázděné domy, radnice, kostel sv. Jakuba. BAD 
WINDSHEIM – historické město s nedalekým 
skanzenem, který v čase Velikonoc představuje 
nejrůznější francká řemesla a tradice. 
3. den: BAMBERG – jedno z nejkrásnějších 
německých historických měst s tisícovkou 
historických domů je zapsáno na seznamu 
UNESCO. Čtvrť Malé Benátky, hrad z filmu 
Tři mušketýři, radnice na ostrůvku, a hlavně 
velikonoční kašny. FORCHHEIM – kašna před 
nejkrásnější středověkou hrázděnou radnicí 
v Německu. BIEBERBACH – největší velikonoční 
nazdobená kašna na světě, kterou zdobí na 12 
tisíc kraslic. V odpoledních hodinách odjezd, 
návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně 
v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce.

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

Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy s vycházkami
Pěší turistika
Vysokohorská turistika

Německo

Při tomto zájezdu budete mít možnost 

BAVORSKO S VELIKONOČNÍ VÝZDOBOU

Velikonoce – 
nejkrásnější svátky roku.

č. 010 10.4. – 12.4. 4 650,-/4 450,-
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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 14.00 hodin. 
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. 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. Moderní 
areál poskytuje služby v krytém nebo kombi-
novaném bazénu s teplotou vody 32 až 37°C. 
K dispozici rodinný zábavní bazén s atraktivní 
Vodní věží. Největší zájem je o relaxační sedací 
bazén o teplotě 37°C. Do krytého plaveckého 
bazénu jsou nutné koupací čepice. Bazény 
můžete využívat až do 21.00 hodin.
4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící 
v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, 
k dispozici jsou tři nové zážitkové bazény 
s termální vodou o teplotě 32 až 34°C, dále 
polokrytý a krytý sedací léčebný bazén s termální 
vodou o teplotě 35 až 37°C, venkovní léčebné 
bazény a plavecký bazén s vodou teplou 26 až 
28°C. Termální pramen má osvědčení léčivé vody 
a patří v kvalifikačním žebříčku mezi 5 nejúčinněj-
ších léčivých vod v Evropě. Možnost občerstvení 
v samoobslužné restauraci. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin. 
Ubytování: penzion 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. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování 
a průvodce.

Slovensko/Maďarsko

Každoroční velikonoční zájezd do teplého 

VELIKONOCE V TERMÁLECH

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

č. 020 10.4. – 13.4. 3 550,-/3 400,-

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

rodiče, děti a přátele k Vánocům, narozeninám, svátku 

nebo jen tak pro radost. Poukázku vám vytvoříme 

na libovolnou finanční hodnotu nebo na konkrétní 

zájezd s vlastním věnováním nebo přáním. 

hoska-tour.cz/darkova-poukazka
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Jednou z nejkrásnějších květinových oslav jsou 
v Holandsku každoroční květinová korza, na která 
přijíždí také čím dál více českých turistů. Průvody 
alegorických vozů s dech beroucí květinovou 
výzdobou doprovázené skupinami hudebníků se 
zaručeně postarají o nezapomenutelné zážitky. 
Bezesporu nejpopulárnějším místem květinových 
slavností je park Keukenhof, nazývaný také 
Zahrada Evropy. Jde totiž o největší evropský 
květinový park.

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun 
do Holandska.
2. den: AMSTERDAM – prohlídka brusírny 
diamantů spojená s výkladem a s možností 
zakoupení šperků za výhodné ceny. PROJÍŽĎKA 
LODÍ po grachtech s výkladem o zajímavostech 
Amsterdamu. Procházka historickým centrem 
města s výkladem průvodce. Možnost prohlídky 
muzeí dle vlastního výběru – obrazáren Vincent 
van Gogh, Madame Tousseau, Říšské muzeum – 

díla Rembrandta van Rijna, muzeum sexu. 
3. den: exkurze ve výrobně holandských dřeváků, 
návštěva sýrárny spojená s informací o výrobě ho-
landského sýra, s jeho ochutnávkou a s možným 
nákupem. VOLENDAM – krátká prohlídka rybář-
ského městečka. ENKHUIZEN * ZUIDERZEEMU-
SEUM – skanzen, komplexní obraz života v sever-
ním Holandsku v letech 1880–1930. Najdete zde 
obchody, školu, kostel, dílny a pět muzeí se zamě-
řením na námořní plavbu, rybolov, obchodování, 
lov velryb a zápas s vodou. AFSLUITDIJK – hráz 
mezi jezerem a mořem, která dělí Severní moře 
od IJsselského jezera. 
4. den: KEUKENHOF – květinový park, kde zhléd-
nete fantastické úpravy květin jak v parku venku, 
tak uvnitř pavilonů věnovaných rodu Oranžských. 
Odpoledne se podíváme na světoznámé KVĚTI-
NOVÉ KORZO – odpoledne sledování korza, ten-
tokrát na téma Svoboda. DELFT – krátká prohlídka 
historického jádra města. Ve večerních hodinách 
odjezd, noční přesun.
5.den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: ve starobylém hradu – hotelu*** 
Landgoed Zonheuvel Hoorn, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně formou bufetového stolu.
Cena zahrnuje: přepravu, 2x ubytování, 2x snída-
ně a průvodce. Možnost dokoupení večeří (tři cho-
dy) za celkovou cenu 1 590,- Kč. Při tomto zájezdu 
je příplatek za jednolůžkový pokoj 2 150,- Kč.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Nizozemí

Jednou z nejkrásnějších květinových oslav jsou 

KVĚTINOVÉ KORZO

Amsterdam - město kanálů, umění,
marihuany a racků.

č. 030 22.4. – 26.4. 7 190,-/6 840,-
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Program    
1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách; přílet 
na Madeiru v podvečer, ubytování v hotelu. 
2. den: východní část ostrova. PONTA DE SAO 
LOURENCO – skalnatý poloostrov, procházka. 
PORTELA 590 m – průsmyk, nádherný výhled 
na Orlí skálu a městečko Porto da Cruz. 
CAMACHA – městečko, kde se 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“. PICO DO ARIEIRO 
1818 m – třetí nejvyšší horu ostrova, nádherné 
výhledy. Pěšky na vyhlídku MIRADOURO NINHO 
DA MANTA (1 hodina tam i zpět). RIBEIRO 
FRIO – vesnička, pstruží farma. Pěšky po rovině 
na vyhlídku BALCOES – nádherný rozhled 
na okolní hory (1 hodina). SANTANA – městečko, 
typické, červeno-modro-bílé lidové domky 
ve tvaru písmene „A“ s rákosovou střechou.
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. EIRA DO SERRADO 
1094 m – vyhlídka do divokého strmého údolí. 
CURRAL DAS FREIRAS – městečko založené 
jeptiškami, které se zde skrývaly před piráty. PICO 
DOS BARCELOS – vyhlídka.
5. den: vyjedete na náhorní plošinu PAUL DA 
SERRA k levádě DO PAUL, podél které půjdete 
po rovině (cca 3 hodiny), nádherné výhledy na jižní 
pobřeží. BICA DA CANA – výstup na vyhlídku (45 
min.) s výhledem na kaňon na severním pobřeží 
s městečkem Sao Vicente; FANAL – projdete se 
kolem starých vavřínů s vyhlídkou na severní 
pobřeží. RIBEIRA DA JANELA – městečko 
s výhledem na čedičové skalní útvary v oceánu. 
PORTO MONIZ – typické přírodní mořské 
„bazény“, možnost koupání.
6. den: pojedete podél západního pobřeží 
Madeiry. PONTA DO PARGO – vyhlídka nad 
Atlantikem. PAÚL DO MAR; RIBEIRA BRAVA 
– pobřežní města sevřená v hlubokém údolí. 
CABO GIRAO – 580 m vysoký útes nad mořem 
s krásným výhledem na jižní pobřeží. CAMARA DE 
LOBOS – rybářský přístav s malebným přístavem 
a barevnými loďkami. Pěšky podle levády DOS 
PIORNAIS – je vytesaná ve skále, krátké tunýlky 
(45 min. podle levády a 10 min. výstup k busu).
7. den: ochutnávka madeirského vína; navštívíte 
botanickou zahradu. ALEGORICKÝ KVĚTINOVÝ 
PRŮVOD – je součástí místních květinových 
slavností.
8. den: odlet v odpoledních hodinách, přílet 
do Prahy ve večerních hodinách.
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. Při tomto zájezdu 
je příplatek za jednolůžkový pokoj 3 390,- Kč.
Bonus – ochutnáte pohár madeirského vína.
Fakultativně: vstupy – botanická zahrada (cca 6 €); 
jízda na saních ve čtvrti Monte (35 € za 2 osoby); 
muzeum velryb (10 €); večeře – cena cca 6–
15 €/os./ den. 
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
cestovní kanceláří.

Portugalsko

Program

MADEIRA - POZNÁVACÍ

Procházky 
a květinové slavnosti.  

č. 040 27.4. – 4.5. 27 980,-/27 480,-
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Poznávací zájezd za památkami polského 
Slezska. Polsko přestává být v posledních letech 
turistickou „popelkou“, cestu si tam nachází čím 
dál více Čechů. Vedle baltského pobřeží, Krakova 
či Varšavy se najde dost zajímavostí i nedaleko 
za česko-polskými hranicemi. Polsko nabízí 
mnohem víc než jen nudné roviny nebo studené 
moře. V zemi severních sousedů se najdou také 
pěkné krajinné scenérie, řada památek UNESCO 
a oproti západní Evropě je tam docela lacino.

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do Polska. WROCLAW (Vratislav) je jedno 
z nejkrásnějších měst, které založil český kníže 
Vratislav. Novodobou atrakcí jsou trpaslíci. 
TRHOVÉ NÁMĚSTÍ – druhé největší náměstí 
v Polsku, k odpočinku zvou romantické hospůdky 
a kavárny. Radnice – jedna z nejvýznamnějších 
ukázek gotické architektury ve střední a východní 
Evropě. 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. 
HNĚZDNO – město na sedmi pahorcích mezi 
jezery. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Vojtěcha – korunovace polských králů. Jsou zde 
uloženy ostatky sv. Vojtěcha. 
2.den: POZNAŇ – historické jádro města, Starý 
rynek, radnice s orlojem, zámek. TUMSKÝ OSTROV 
– katedrála sv. Petra a Pavla, jeden z nejstarších 
kostelů v Polsku. SWIEBODZIN – SOCHA JEŽÍŠE 
KRISTA – 36 m vysoká socha Krista, o 6 m vyšší než 
socha v Riu de Janeiru. GOSCIKOWO – PARADYZ 
– pozoruhodný klášterní areál s kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie. 
3.den: ZELENÁ HORA – zachovalé historické 
jádro, hradby, konkatedrála svaté Hedviky Slezské. 
OCHLA – skanzen, exponáty lidové kultury, 
stavby z Lužice, Velkopolska a Dolního Slezska. 
ZAHÁŇ – knížecí zámek se zajímavým parkem. 
MUŽAKOVSKÝ PARK – přírodní pohraniční 
komplex, anglický park, který je zapsán 
na seznamu UNESCO. V odpoledních hodinách 
odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
polopenze a průvodce.

Polsko

Poznávací zájezd za památkami polského 

POLSKÉ SLEZSKO

Uvidíte kopii slavné brazilské 
sochy Ježíše Krista.

č. 050 1.5. – 3.5. 3 950,-/3 800,-
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Nádherná přístavní města, nepřeberné množství 
památek a krásné pláže. To vše, a ještě mnohem 
víc na vás čeká v zemi na konci světa. Portugal-
sko se může pyšnit nekonečným množstvím nád-
herných a významných památek, které jsou roz-
ptýleny po celé zemi. Nejsou to však jen krásné 
památky, které z Portugalska činí zajímavou zemi. 
Za zmínku stojí také krásné pláže, skalnatá pobřeží 
a úchvatná příroda. Pěstování oliv a výroba port-
ského vína zde mají dlouholetou tradici. 

Program
1. den: odlet z Prahy ve večerních hodinách 
do Lisabonu. Transfer z letiště na hotel a ubytování.
2. den: LISABON – hlavní město Portugalska. 
KLÁŠTER JERONYMITŮ – zapsán na Seznamu 
UNESCO. Klášter se může pyšnit velmi bohatě 
zdobeným interiérem i krásnou zahradou, v jejímž 
centru můžete obdivovat velkou fontánu. PRAÇA 
DE COMERCIO – jedno z nejkrásnějších, nejvý-
znamnějších a zároveň jedno z největších náměstí 
v celé Evropě. Náměstí, jemuž dominuje socha 
krále Josefa I. na koni, se může pyšnit jedinečným 

výhledem i strategickou polohou v centru města. 
Prohlídka dalších míst, jakými jsou čtvrť Baixa 
s řadou kaváren, hrad svatého Jiří, katedrála Sé. 
3. den: SINTRA – dříve královské letní sídlo, dnes 
jedna z oblíbených turistických destinací, která 
je pro svou krásu zapsána na seznamu UNESCO. 
CASCAIS – historické centrum, barevné uličky, 
rybářský přístav.
4. den: FÁTIMA – poutní místo získalo na významu 
během první světové války, kdy se zde údajně třem 
dětem pasoucím zvířata zjevila samotná Panna 
Marie. TOMAR – opevněný klášter je zapsán 
na seznamu UNESCO. COIMBRA – krásné město 
s bohatou historií, které dříve bylo jedním z nejvý-
znamnějších portugalských měst. 
5. den: PORTO – druhé největší město 
Portugalska s historickým jádrem a křivolakými 
uličkami prudce stoupajícími od řeky Douro. 
Na řece se nachází mnoho zajímavých mostů, 
například most Luise I. Za zmínku stojí i pravé 
portské víno. NAZARÉ – vyhlídka na Atlantický 
oceán, vycházka. OBIDOS – středověká vesnice.
6. den: ALMENDRES CROMLECH – osm tisíc let 
staré megalitické monumenty. EVORA – starobylé 
město s historickým centrem města je zapsáno 
na Seznamu UNESCO. ARRAIOLOS – malebná 
vesnička, které dominuje hrad. MONSARAZ – 
hrad, megalitické památky a přehradní nádrž.
7. DEN: ALGARVE – národní park Ria Formosa 
můžeme najít v nejjižnějším portugalském 
regionu. Jedná se o jedinečné místo plné 
zajímavých vodních lagun, ostrůvků, pláží 
a panensky krásné přírody. Kromě přírodních 
krás zde můžete narazit i na několik významných 
staveb. Možnost vykoupání. 
8. den: v dopoledních hodinách volný program. 
V odpoledních hodinách odlet zpět do Prahy.
Ubytování: penziony, hotely, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hote-
lových restauracích. 
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Lisabon a zpět 
včetně všech poplatků, přeprava mikrobusem 
po celém Portugalsku, 7x ubytování, 7x snídaně 
a průvodce. Při tomto zájezdu je příplatek 
za jednolůžkový pokoj 3 500,- Kč.

Portugalsko

Nádherná přístavní města, nepřeberné množství 

PORTUGALSKO – ZEMĚ MOŘEPLAVCŮ

Program se absolvuje 
ve skupince 8 účastníků.  

č. 060, 061 28 950,-/28 450,-4.5. – 11.5.
12.5. – 19.5.
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Poznávací zájezd s vycházkami. Oblasti mezi 
Kunžakem, Novou Bystřicí a Slavonicemi se 
poeticky říká Česká Kanada – lesy, vodní plochy 
a měkce zvlněný terén ji silně připomínají. Krajina 
nepoznala neblahé zásahy člověka moderní 
doby. Příroda příhraniční oblasti s Rakouskem 
zůstala nedotčena díky komunistickému režimu, 
který zakázal přístup a vybudoval zpevněné 
cesty určené pro hlídání „železné opony“. A tak 
po hrázích stříbrných rybníků, mezi polními 
a lesními samotami vede spousta vycházkových 
cest a cestiček.  

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do jižních Čech. ŽELIV – klášter je národní kulturní 
památkou, prohlídka konventu s přilehlým 
kostelem Narození Panny Marie, který přestavěl 
Jan Blažej Santini. Prohlídka klášterního pivovaru 
s degustací. PELHŘIMOV – prohlídka Muzea 
rekordů a kuriozit. KŘEMEŠNÍK – poutní kostel 
Nejsvětější trojice a rozhledna Pípalka. Možnost 
absolvování tříkilometrové naučné stezky. 

2.den: SLAVONICE – městská památko-
vá rezervace, renesanční měšťanské domy. 
PFAFFENSCHLAG – česká Troja. Archeologické 
naleziště na místě středověké vesnice. LAND-
ŠTEJN – zřícenina mohutného hradu, pěkný 
výhled z věže, vycházka. NOVÁ BYSTŘICE – 
městská památková zóna. Muzeum úzkokolejné 
dráhy.
3.den: HAUGSCHLAG – nejsevernější obec 
Rakouska, vycházka na nejsevernější rakouský 
bod. LITSCHAU – městečko s hradem, zajímavé 
historické jádro města. HEIDENREICHSTEIN – 
romantický vodní hrad. HOCHMOOR SCHREMS – 
vycházka po naučné stezce s vyhlídkovou věží.
4. den: TELČ – městská památková rezervace 
zapsána na seznamu UNESCO. Vycházka na roz-
hlednu Oslednice. ROŠTEJN – romantický gotický 
hrad, vycházka. TŘEŠŤ – muzeum unikátních 
betlémů. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 
ve 20.00 hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 450,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Česko/Rakousko

Poznávací zájezd s vycházkami. Oblasti mezi 

ČESKÁ KANADA

Poetický kraj rybníků, 
kopců a památek.

č. 070 7.5. – 10.5. 4 600,-/4 450,-
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Poznávací zájezd do Spreewaldu a především 
Berlína, kam proudí čím dál víc turistů. Náš zájezd 
vás provede krásnými místy s možností prohlídek 
nejzajímavějších muzeí. Trochu svérázné je 
muzeum NDR nebo Palác republiky, odkud se 
vysílala i televizní show Ein Kessel Buntes. 

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do Německa. SPREEWALD – překrásná příroda, 
hejna vodních ptáků a řada malých restaurací 
přímo na hrázi mnoha kanálů. Biosférická 
rezervace UNESCO. Projížďka na pramicích. 
2. - 3. den: dopoledne přesun do Berlína. BERLÍN 
* ALEXANDERPLATZ – nejznámější berlínské 
náměstí, pojmenované po císaři Alexadru. televizní 
věž – stále nejvyšší stavba metropole, z vyhlídkové 
plošiny pěkný výhled. Unter den Linden – jedna 
z nejznámějších berlínských ulic. BRANIBORSKÁ 
BRÁNA – svědek řady významných událostí, 
symbol Berlína. ZEUGHAUS – bývalá zbrojnice, 
krásná barokní stavba. FRIEDRICHSWERDER-
SCHE KIRCHE – sochařská sbírka národní galerie, 

katedrála sv. Hedviky – nádherné reliéfy. Berliner 
Dom – největší kostel v Berlíně z poloviny 18. 
století. ROTES RATHAUS (Červená radnice) – mo-
numentální stavba z cihel. MUZEJNÍ OSTROV – 
ostrov mezi dvěma rameny Sprévy je kolébkou 
berlínských dějin. Zapsán je na seznamu 
UNESCO. Pergamonmuseum – sbírky řeckého, 
římského a asijského umění. GEMÄLDEGALERIE 
– výjimečná sbírka evropských mistrů. POTSDA-
MERPLATZ – nejmodernější evropská architek-
tura. KAISER-WILHELM-GEDÄCHTNISKIRCHE 
– pamětní kostel císaře Viléma I. SIEGESSÄULE 
(Vítězný sloup) – vztyčen na památku vítězství 
v prusko – dánské válce. REICHSTAG – budova 
někdejšího říšského sněmu, dnes sídlo německého 
parlamentu. Lze vyjet výtahem na skleněnou 
kopuli, nádherný výhled. CHECKPOINT CHARLIE 
– muzeum Berlínské zdi a rozdělení Berlína. 
Holocaust Mahnmal – památník holocaustu, 
muzeum. Olympijský stadion – postaven pro 
olympijské hry v roce 1936. Možnost projížďky 
lodí po kanálech.
4. den: POSTUPIM * SANSSOUCI – jeden z nej-
krásnějších zámeckých komplexů v Evropě. 
Rozsáhlý park tvoří několik krásných zahrad. 
Možnost prohlídky Nového paláce nebo zámku 
Charlottenhof. Berlínské a postupimské parky jsou 
zapsány na seznamu UNESCO. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 21.00 hodin. 
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 990,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Německo

Poznávací zájezd do Spreewaldu a především 

BERLÍN – MĚSTO NAPLNĚNÉ HISTORIÍ

Objevte zbytky Berlínské zdi. 
My víme, co nesmíte minout. 

č. 080 14.5. – 17.5. 6 250,-/5 950,-
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Jaro je v plném rozpuku a my vám přinášíme 
skvělý tip, kam ho jet řádně oslavit! Jaká jiná 
evropská metropole by byla vhodnější, než 
okouzlující Paříž… Vidět rozkvetlou Lucem-
burskou zahradu je zážitek na celý život! Není 
romantičtějšího zážitku nežli procházka okolo 
Seiny s výhledem na Eiffelovu věž, nebo prohlídka 
historických památek počínaje Notre Dame 
a zahradami ve Versailles konče.

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun 
do Paříže. 
2. den: PAŘÍŽ – celodenní prohlídka. EIFFELOVA 
VĚŽ – možnost výstupu do druhého či třetího 
patra, které je ve výšce 276 m. MARTOVO POLE – 
rozlehlý park z větší části s typickou francouzskou 
zahradní architekturou. PALÁC INVALIDŮ – mo-
numentální komplex staveb, v královském kostele 
hrobka Napoleona I. PONT NEUF – nejstarší most 
v Paříži. CONCIERGERIE – královský palác, SAINTE 
CHAPELLE – kaple, NOTRE-DAME – prohlídka 

v rámci možností. 
3. den: VERSAILLES – za Ludvíka XIV. centrum 
politické moci ve Francii. Prohlídka jednoho 
zámeckého okruhu. Vycházka do francouzské 
zahrady. LA DÉFENSE – obchodní čtvrť 
s mrakodrapy. VÍTĚZNÝ OBLOUK * ELYSEJSKÁ 
POLE – hlavní obchodní třída, MONTMARTRE 
* SACRE COEUR – z terasy nádherný výhled 
na město, Moulin Rouge – známý zábavní podnik. 
CONCORDE – jedno z nejkrásnějších náměstí 
na světě, místo popravy Ludvíka XVI. a Marie 
Antoinetty. PLACE VENDOME – sloup Vítězství, 
Hotel Ritz, ELYSEJSKÝ PALÁC – sídlo prezidenta. 
LA MADELEINE – kostel sv. Máří Magdalény. 
4. den: dokončení prohlídky Paříže. Možnost 
prohlídky některého muzea, alternativně 
prohlídka města. Výlet lodí po Seině. MUSÉE DU 
LOUVRE – nejslavnější muzeum, MUSÉE D´ORSAY 
– nejvýznamnější impresionistická sbírka v Paříži, 
Musée Picasso. V podvečer odjezd. REMEŠ – 
večerní zastávka u slavné katedrály. Noční přesun.
5. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. U tohoto zájezdu je 
příplatek za jednolůžkový pokoj 1 750,- Kč.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Francie

Jaro je v plném rozpuku a my vám přinášíme 

ROZKVETLÁ PAŘÍŽ

Nejromantičtější město Evropy.
Versailles, Remeš.

č. 090 14.5. – 18.5. 6 180,-/5 880,-
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Poznávací zájezd nejhezčími místy Itálie.  
Navštívíte UNESCO památky Toskánska. 
Ochutnáte místní bílá a červená vína. Na Elbě je 
také mnoho vyhlídek. Elbu obklopuje křišťálově 
čistá voda a bílé pláže. Užijete si toskánskou 
pohodu a jeho magickou zvlněnou krajinu. Tu 
pokrývají vinice a olivové háje přesně jakoby 
namalované malířem.

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun. 
2. den: SAN GIMIGNANO – jedno z nejatraktiv-
nějších míst Toskánska, jeho hradby a historické 
rodové věže dokreslují malebný obraz středo-
věkého města. Město je zapsáno na seznamu 
UNESCO. SIENA – město, jehož kostely a paláce 
vytvářejí působivý architektonický komplex, 
náměstí Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce je 
obklopeno 16 paláci, gotický dóm. I toto město je 
zapsáno na seznamu UNESCO. 
3.den: VOLTERRA – město alabastru, které 
dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. 

Krásné městské brány, impozantní středověké 
paláce, gotická katedrála ze 13. stol., římské 
divadlo. Odpoledne trajektem na Elbu 
do přístavního města Portoferraio. PORTOFER-
RAIO – hlavní město ostrova, úzká spleť uliček 
v historickém jádru města, nad městem dvě 
pevnosti. V okolí města bílé pláže. VILLA DEI 
MULINI – Napoleonova rezidence, muzeum.  
LACONA – dlouhé pláže, nádherné duny.
4. den: CAPOLIVERI – malebné vinařské 
městečko s úzkými uličkami. PORTO AZZURRO 
– rušné rekreační středisko, romantický přístav. 
V okolí pěkné pláže. RIO MARINA – malé 
rekreační středisko s pěkným přístavem. 
5. den: okruh západní částí ostrova, zastávky 
na fotogenických místech. MARCIANA – možnost 
výletu lanovkou (nákupní košík) na vrchol Monte 
Capanne 1018 m, kruhový výhled. CHIESSI/
POMONTE – oblázkové pláže s čistou vodou, 
trasa po romantickém západním pobřeží, pěkné 
výhledy. MARINA DI CAMPO – prý nejhezčí 
město na Elbě.  
6. den: dopoledne odjezd z Elby. PISA – 
prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá 
věž, Baptisterium, Dóm. Město je zapsáno 
na seznamu UNESCO. Přejezd do Florencie.
7. den: FLORENCIE – perla Toskánska s monu-
mentálními stavbami florentské renesance – Dóm 
Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptis-
terium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes 
řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Miche-
langela. Město je zapsáno na seznamu UNESCO.  
8.den: návrat v dopoledních hodinách
Ubytování: v Toskánsku 2x hotel, na Elbě 3x 
bungalovy.
Stravování: v Toskánsku snídaně, na Elbě 
k dispozici kuchyňka, v kempu je obchod se 
základními potravinami.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekt na Elbu, 
5x ubytování, 2x snídaně a průvodce. 

Itálie

Poznávací zájezd nejhezčími místy Itálie.  

ELBA S TOSKÁNSKEM

Zajímavá historie, krásná příroda
a křišťálově čisté moře.  

č. 100 20.5. – 27.5. 9 950,-/9 500,-

facebook.com/hoskatour
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Vydejte se s námi na poznávací zájezd 
za největšími skvosty Albánie a Černé Hory. 
Poznáte malebná historická města zapsaná 
na seznamu UNESCO, národní park Durmitor 
a jedno z nejkrásnějších jezer Balkánského 
poloostrova, čarokrásnou krajinu Kotorského 
zálivu a nejkrásnější a nejvyhledávanější místa 
pobřeží v Černé Hoře.

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. 

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 
na seznam 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 nejzajímavějším 
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 kosodřeviny 
na planinu Brojiště, ze které jsou již vrcholy 
masivu Durmitoru jako „na dlani“. V podvečer 
odjezd, noční přesun.
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotely, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: polopenze. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
5x polopenze a průvodce. Při tomto zájezdu je 
příplatek za jednolůžkový pokoj 2 250,- Kč.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Černá Hora/Albánie

Vydejte se s námi na poznávací zájezd 

ZA KRÁSAMI BALKÁNSKÝCH PEREL

Poznejte Černou Horu a Albánii.
Kdysi zapomenutý kout Evropy.  

č. 110, 111 8 480,-/8 080,-20.5. – 27.5.
28.9. – 5.10.

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů 
na Youtubovém kanále: 
youtube.com/ckhoskatour
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Barcelona je plná pozoruhodné architektu-
ry. Budete obdivovat originální stavby geniálního 
architekta Gaudího. Líbit se vám budou 
procházky podél kanálů na Starém městě. Fa-
kultativně budete mít možnost navštívit klášter 
Montserrat, který je umístěn vysoko mezi štíty 
stejnojmenného pohoří.

Program
1. – 3. den: během dne odlet z Prahy do Barcelony. 
Transfer do hotelu, ubytování. BARCELONA * 
MONTJUIC – lanovkou na zajímavostmi posetý 
kopec, výhled na město. OLYMPIJSKÝ STADION 
– olympiáda se v Barceloně konala v roce 1992. 
NÁRODNÍ UMĚLECKÉ MUZEUM – exponáty 
Katalánska, výhled na město. SAGRADA FAMÍLIA 
– bazilika, která patří mezi největší a nejú-
chvatnější kostelní stavby na světě. PASSEIG DE 
GRACIA – luxusní bulvár, půjdete po stopách 
geniálního architekta Gaudího a za krásami ka-
talánského modernismu – secese. Navštívíte 
proslulé městské domy casa Mila (Pedrera), casa 
Batlló, casa Lleó Morera a casa Amatller. TŘÍDA 

RAMBLA – rušná třída, která se pyšní neopakova-
telnou atmosférou, památník Kryštofa Kolumba. 
PARC GÜELL – zde budete obdivovat Gaudího 
um i nádherné výhledy na město. ČTVRT RIBERA 
– i zde jsou zajímavé památky. Palác katalánské 
hudby, chrám svaté Panny Marie Mořské. STARÝ 
PŘÍSTAV – určitě stojí za prohlídku. 
Fakultativně: MONTSERRAT – symbol katalánské 
kultury a jedno z nejvýznamnějších poutních 
míst ve Španělsku. KLÁŠTER SVATÉ PANNY 
MARIE MONTSERRATSKÉ – benediktinský klášter. 
Možnost vycházky na pěknou vyhlídku. 
4. den: dopoledne dokončení prohlídky Barcelony. 
V odpoledních hodinách odlet do Prahy.
Ubytování: hotel, dvoulůž. pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost večeří v hotelové 
restauraci.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Barcelona 
a zpět včetně všech letištních poplatků, transfer 
z letiště na hotel, 3x ubytování, 3x snídaně a prů-
vodce. Při tomto zájezdu je příplatek za jednolůž-
kový pokoj 2 000,- Kč. Příplatek za zavazadlo do 
23 kg 1 300,- Kč.
Fakultativně výlet vlakem do Montserratu 
za celkovou cenu 40 €.

Španělsko

Barcelona je plná pozoruhodné architektu-

BARCELONA A MONTSERRAT

Program se absolvuje 
ve skupince 8 účastníků.  

č. 120 21.5. – 24.5. 13 950,-/13 450,-
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Jízda králů je neodmyslitelnou součástí lidové 
kultury od nepaměti. Ta ve Vlčnově je ale výjimeč-
ná, nejpopulárnější a má za sebou mnohaletou 
tradici. Slavnost každoročně přiláká tisíce ná-
vštěvníků a mnoho z nich se vrací pravidelně. Je-
dinečná je také tím, že chlapci na koni jedou 
v královské družině pouze jednou za život. Jízda 
králů ve Vlčnově je zapsána na seznamu UNESCO 
jako nehmotné dědictví lidstva.

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní 
Moravu. SALAŠ – vycházka na rozhlednu. Daleký 
výhled na Velehrad, Uherské Hradiště, vrchol-
ky Bílých Karpat a Chřibů. TUPESY – prohlídka 
výroby místní keramiky. MODRA – archeoskan-
zen byl vybudován v místě původního velko-
moravského osídlení. Návštěvníci si zde mohou 
prohlédnout sídliště s palisádovým opevněním, 
strážními věžemi a vstupní bránou. VELEHRAD 
– bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila 
a Metoděje na Velehradě je součástí Velehradské-
ho kláštera a je nejvýznamnějším poutním koste-

lem České republiky.
2. den: BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM 
– zajímavé národopisné muzeum spravuje obecní 
úřad. Seznámíte se zde s uměleckými schopnost-
mi našich předků. Vycházka od poutního kostelíku 
k malovaným sklípkům. DOLNÍ NĚMČÍ – budova 
bývalého mlýna byla v posledních letech zrekon-
struována. Dnes se zde nachází muzeum s expo-
náty dokumentujícími život na vesnici od konce 
19. století. KUNOVICE – můžete se podívat 
do nitra letounů nebo poslouchat radiokomuni-
kaci posádek s letištní věží Kunovice. Prohlédnete 
si bývalý vládní letoun TU-154, takzvaný Nagan-
ský expres, na jehož palubě slavili čeští hokejisté 
v roce 1998 olympijské zlato. 
Fakultativně MAŘATICE – zdejší sklepy mají jedi-
nečnou atmosféru. Možnost posezení. 
3. den: VLČNOV – účast na slavnosti Jízda králů. 
Můžete zde navštívit muzeum lidových pálenic, 
které nabízí stálou expozici podomácké výroby 
destilátů. Možnost vycházky podle Vlčnovských 
búd na rozhlednu. V odpoledních hodinách 
odjezd, návrat do 22.00 hodin. 
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost doobjednání 
večeří za celkovou cenu 300,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce.

Česko

Jízda králů je neodmyslitelnou součástí lidové 

VLČNOV – JÍZDA KRÁLŮ

Za folklorem 
a malovanými sklípky.

č. 130 29.5. – 31.5. 3 350,-/3 200,-
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Poznávací zájezd s pěší turistikou s možnost  í 
krácení tras vás zavede na zajímavá místa i mimo 
okružní silnici č.1, jelikož jezdíte malými mikrobu-
sy (8 osob + řidič). Kromě již výše zmíněného ná-
rodního parku Sn±felsjökul a okolí jezera Mývatn 
přijedete k dunícímu vodopádu Dettifoss, kde je 
možno sestoupit až k jeho hraně. Mimo klasic-
ké plavby obojživelnými plavidly po ledovcové 
laguně Jökulsarlón nabízíme i plavbu na raftech 
na méně frekventované laguně Fjallsárlón, 
kde se raft přiblíží až k největšímu evropskému 
ledovci Vatnajökull. Na jihu ostrova se podívá-
te na projekci erupce sopky Laki a nahlédnete 
do tajuplného kaňonu Fjá±rárgljúfur. V programu 
„Velkého okruhu Islandem“ nemůže chybět výlet 
lodí na Westmanské ostrovy – Heimaey s mož-
ností výstupu na sopku Eldfel. Na závěr vašeho 
poznávání Islandu si prohlédnete tzv. „Zlatý troj-
úhelník“, kde navštívíte vodopád Gullfoss, Geysir 
a pravidelně tryskající Strokkur. N.P. Thingvellir 
s nejstarším parlamentem světa Al±ing. Poslední 
den vašeho programu věnujete nejsevernější-

mu hlavnímu městu na světě Reykjavíku. Před 
odletem můžete relaxovat ve světoznámé Modré 
laguně nebo poznávat divoké krásy poloostrova 
Reykjanes.  

Program
1. den: odlet z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: přílet na letiště Keflavík kolem půlnoci, 
přesun do oblasti BORGARFJÖRDUR, kraj po-
važovaný za domov islandských ság. Návštěva 
největších horkých pramenů na Islandu DEIL-
DARTUNGUHVER, produkujících 180 litrů téměř 
vroucí vody za vteřinu. Zastávka v REYKHOLT, kde 
je zajímavý kostel.  Kaskády vodopádů HRAUN-
FOSSAR tryskající zpod lávového pole a hřmící 
vodopád BARNAFOSS.
3. den: vás zavede k tajuplnému N.P. 
SNÆFELSJÖKUL, kam J. Verne umístil svůj děj 
knihy „Cesta do středu země“. Budete moci na-
vštívit jeskyni VATNSHELLIR (30 €) a získat před-
stavu o vzniku ostrova. Pobřeží u ARNARSTRAPI 
na úpatí ledovce Snæfelsjökul je proslulé zvlášt-
ními skalními formacemi a hnízdícím ptactvem. 
Nádherná „zlatohnědá“ pláž SKARĐSVÍK BEACH 
jakoby na Island ani nepatřila. Na severu polo-
ostrova je rybářské moderní městečko Olafsvík, 
kde se nachází námořní muzeum. Dominantou 
a symbolem severního pobřeží poloostrova je 
kopec KIRKJUFELL – „Islandský Matterhorn“ 
s blízkým vodopádem.
4. den: při přesunu na sever navštívíte skanzen 
s drnovými domky GLAUMBÆR, prohlédnete si 
největší město na severu ostrova AKUREYRI na-
zývané bránou severu, zastavíte se u „božského“ 
vodopádu GODAFOSS. HUSAVÍK prohlídka nej-
severněji položeného města s možností fakulta-
tivního výletu na velrybí safari nebo lodí na pa-
puchalky (cca 80 €). 
5. den: DIAMOND CIRCLE“ neboli „Diamantový 
okruh“. Přesun k jezeru MÝVATN, kde vystoupáte 
na sopku HVERFJALL s panoramatickým výhle-
dem, projdete se skalním labyrintem lávového 
pole HALLARFLÖT, podíváte se do zatopené 
jeskyně GRJÓTAGJÁ.  Klid a pohodu si užijete 
na zalesněném skalním výběžku u jezera HÖFĐI. 
Geotermální pole HVERÍR vás uchvátí pastelově 

Island

Poznávací zájezd s pěší turistikou s možnost  í 

VELKÝ OKRUH ISLANDEM

Program se absolvuje 
ve skupince 8-16 účastníků.  

č. 140 1.6. – 12.6. 49 950,-/49 450,-
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barevnou škálou povrchu země způsobenou mi-
nerály, za které vděčí tato oblast tektonickému 
zlomu transkontinentálních desek. 
6. den: Navštívíte sopku KRAFLA s kráterem VÍTI 
(Peklo). Nejmohutnějším vodopádem je DET-
TIFOSS. Přesun přes EGILSSTAĐIR na východní 
pobřeží podél ryolitových hor u farmy Stafafell 
do střediska této oblasti – města HÖFN.
7. den: přesun pod největší evropský ledovec 
VATNAJÖKULL. Uvidíte nádhernou ledovcovou 
lagunu JÖKULSÁRLÓN a DIAMOND BEACH. Fa-
kultativně možnost plavby po ledovcovém jezeře 
FJALLSÁRLÓN na raftech až k ledovci. Navštívíte 
N.P. SKAFTAFELL – pěšky k vodopádu SVARTI-
FOSS. Uvidíte kaňon FJAĐRÁRGLJÚFUR, nejvíce 
publikovaná soutěska na Islandu.
8. den: Zastávka ve Víku. Dopoledne procházka 
po tajuplné černé pláži REYNISFJARA s kamen-
nými útesy a úchvatný pohled na Atlantik u nejjiž-
nějšího bodu Islandu z útesů mysu DYRHÓLAEY 
na skalní bránu v oceánu. 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 pokračovat k dalším vodopádům.
9.den: tajuplný vodopád SELJALANDSFOSS, 
za jehož padající vodní stěnou můžete prochá-
zet, a vodopád GLJÚFRAFOSS v nedaleké jeskyni. 
Lodní výlet na WESTMANSKÉ OSTROVY. 
10. den: trasa „Zlatého islandského trojúhel-
níku“ vás nejdříve zavede ke kráteru KERIĐ – 
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 podí-
vanou na famózní gejzír STROKKUR a GEYSIR, 
k vodopádům GULLFOSS, považovaným za nej-
krásnější na ostrově. Procházka romantickou kra-
jinou v N.P. ÞINGVELLIR (UNESCO), kde byl v r. 
930 založen první demokratický parlament světa 
– ALÞING.
11. den:  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 & Gun-
nuhver), útesy Reykjanestá, most mezi konti-
nenty, maják Garður) nebo alternativně MODRÁ 
LAGUNA (70 €) – světoznámé termální lázně – vy-
koupání a relaxace. Odlet z Islandu po půlnoci.
12. den: přílet do Prahy v ranních hodinách.
Ubytování: hotely, penziony, ubytovny, dvou 
a třílůžkové pokoje. 
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. 
V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, 
bližší informace na webových stránkách nebo 
v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům 
před zájezdem.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykjavik 
(Keflavik) a zpět včetně všech poplatků, přeprava 
mikrobusem po Islandu, 9x ubytování a průvod-
ce. Při tomto zájezdu je příplatek za jednolůžkový 
pokoj 4 500,- Kč.
Smlouvy o zájezdu zaslat nejlépe do 1. února 
2020. Po tomto termínu již, s ohledem na nákup 
letenky, negarantujeme uvedenou cenu. 
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Poznávací zájezd s pěší turistikou s  možností 
krácení tras. Týden na západě a severu Islandu 
vás seznámí nejen s nejkrásnějšími místy zá-
padního Islandu v národním parku Sn±felsjökul. 
Podíváte se do oblasti severních fjordů. Nabízí se 
možnost výletu lodí za velrybami do vln oceánu 
i za papuchalkami hnízdícími na blízkých ostro-
vech u Husavíku. Poznáte i nádhernou přírodu 
okolí jezera Mývatn. Čekají na vás sopečné 
krátery, kouřící fumaroly i bouřící vodopády Det-
tifoss. Vykoupat se budete moci v teplých termál-
ních vodách. To vše, a mnohem více, můžete zažít 
na našem zájezdu na Island – ostrov, který je plný 
kontrastů. 

Program 
(viz. 1. až 5. den + 11. až 12. den ) Velký okruh 
ISLANDEM
Ubytování: penziony, dvoulůžkové pokoje. 
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. 
V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, 
bližší informace na webových stránkách nebo 
v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům 

Poznávací zájezd s pěší turistikou s možností 
krácení tras. Týden na Islandu vám umožní sezná-
mit se s nejkrásnějšími místy tajuplného ostrova. 
Čekají na vás sopečné krátery, mohutné vodopá-
dy i tryskající gejzíry. Ledovcová laguna vyplavu-
jící 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 černé 

před zájezdem.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykjavik 
(Keflavik) a zpět včetně všech poplatků, přeprava 
mikrobusem po Islandu, 4x ubytování a průvodce. 
Smlouvy o zájezdu nejlépe zaslat do 1. února 
2020. Po tomto termínu již, s ohledem na nákup 
letenky, negarantujeme uvedenou cenu. 
 

Island

Poznávací zájezd s pěší turistikou s  možností 

PERLY SEVERU A ZÁPADU ISLANDU

Program se absolvuje 
ve skupince 8 účastníků. 

č. 141 1.6. – 7.6. 29 950,-/29 450,-

Island

Poznávací zájezd s pěší turistikou s možností 

PERLY JIŽNÍHO ISLANDU

Program se absolvuje 
ve skupince 8 účastníků.

č. 142 15.6. – 21.6. 29 950,-/29 450,-
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pláži REYNISFJARA s kamennými útesy a úchvat-
ný pohled na Atlantik u nejjižnějšího bodu Islandu 
z útesů mysu DYRHÓLAEY na skalní bránu 
v oceánu. Zastávka ve Víku. Odpoledne ubyto-
vání 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 FJAĐRÁRGLJÚFUR, nejvíce publi-
kované soutěsce Islandu. Pojedete přes rozsáhlé 
více než 200 let staré lávové pole ze sopky LAKI.  
4. den: tajuplný vodopád SELJALANDSFOSS, 
za jehož padající vodní stěnou můžete procházet,  
a vodopád GLJÚFRAFOSS v nedaleké jeskyni. Pěší 
výšlap do údolí REYKJADALUR s možností vy-
koupání 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 KERIĐ – 
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 podí-
vanou na famózní gejzír STROKKUR a GEYSIR, 
k vodopádům GULLFOSS, považovaným za nej-
krásnější na ostrově. Procházka romantickou kraji-
nou v N.P. ÞINGVELLIR (UNESCO), kde byl v roce 
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 panoramatickým výhledem na město, vila 
Höfdi – místo schůzky Gorbačova a Reagana. Při 
dobrém počasí fakultativně velrybí safari (přípla-
tek 60 €). Odpoledne světoznámé termální lázně 
MODRÁ LAGUNA – vykoupání a relaxace patří 

na Islandu k nezapomenutelným zážitkům a ná-
vštěva ostrova by nebyla úplná (příplatek 70 €). 
Alternativně okružní jízda do nejzápadnější části 
Islandu poloostrova REYKJANES (Geotermální 
pole Seltún & Gunnuhver, útesy Reykjanestá, 
most mezi kontinenty, maják Garður). Odlet 
z Islandu po půlnoci.
7. den: přílet do Prahy v časných ranních hodi-
nách.
Ubytování: 2x v apart-hotelu, dvoulůžkové 
pokoje s vlastním sociálním zařízením a vybave-
nou kuchyňkou, 2x hotel, dvoulůžkové pokoje, 
společné soc. zařízení.
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. 
V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, 
bližší informace na webových stránkách nebo 
v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům 
před zájezdem.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykjavik 
(Keflavik) a zpět včetně všech poplatků, přeprava 
mikrobusem po Islandu, 4x ubytování a průvodce. 
Smlouvy o zájezdu nejlépe zaslat do 1. února 
2020. Po tomto termínu již, s ohledem na nákup 
letenky, negarantujeme uvedenou cenu. 
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Poznávací zájezd za památkami a přírodními 
krásami. Polsko je pro turisty atraktivní zemí. Na-
vštívíte mnoho zajímavých míst – křižácký hrad, 
středověká města, dřevěné kostelíky a pohyblivé 
písečné duny. Náš severní soused v uplynulém 
období vložil do cestovního ruchu značné finanční 
prostředky a na návštěvnosti této země je to znát.  

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do Varšavy. LODŽ – krátká zastávka v historickém 
jádru města.
2. den: VARŠAVA – prohlídka města. STARÉ 
MĚSTO – je obehnáno hradbami. Pro svoji his-
torii je zapsáno na seznamu UNESCO. Zámecké 
náměstí se sloupem Zikmunda III. Vasy, katedrála 
sv. Jana, Staroměstské náměstí, které patří k neja-
traktivnějším ve Varšavě a mnoho dalších památek. 
KRÁLOVSKÝ ZÁMEK – možnost prohlídky interi-
érů. Nenechte si ujít Mramorový sál, Senátorský 
sál, Taneční sál a knížecí komnaty. NOVÉ MĚSTO 
– s mnoha kostely, pomníky a dalšími památka-
mi. PALÁC VĚDY A KULTURY – z vyhlídkové terasy 

výhled. Možnost prohlídky Národního muzea.   
3. den: OLSZTYN – pozoruhodné staré město. 
Katedrála sv. Jakuba – nádherná sklípková 
klenba, starobylé náměstí s barokní radnicí, 
zámek. MALBORK – křižácký hrad je skvělou 
ukázkou obranných středověkých staveb. Hrad 
je nejvýznamnějším hradem v Polsku. Je zapsán 
na seznamu UNESCO. 
4. den: SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK – ojedinělá 
biosférická rezervace UNESCO. Pohyblivé až 40 m 
vysoké duny. Výlet lodí přes jezero k dunám. Zpět 
elektrickým vláčkem nebo pěšky. Možnost vykou-
pání v moři. LEBA – oblíbené přímořské letovis-
ko. SOPOTY – přímořské letovisko, mořské lázně, 
krásná pláž. GDYNIA – přístaviště trajektů nedale-
ko centra města. JIŽNÍ MOLO – turisticky velmi za-
jímavé. Kotví zde torpédoborec Blyskawica a loď 
Dar Pomorza – nádherná třístěžňová plachetnice, 
Oceánografické muzeum. 
5. den: OLIWA – katedrála s klášterem. GDAŇSK 
– jedno z nejkrásnějších měst severní Evropy. Staré 
hanzovní město, bohatě zdobená průčelí domů 
v centru města. Památky podél tzv. Královské 
cesty, Neptunova fontána, cihlový kostel P. Marie 
s orlojem, Zlatá brána, Zelená brána s úchvatným 
zdivem. Starý jeřáb – unikátní středověká budova, 
symbol města. Možnost posezení ve vyhlášených 
kavárnách. WESTERPLATTE – poloostrov, památ-
ník 2. sv. války. HNĚZDNO – město leží na sedmi 
pahorcích mezi jezery. Katedrála, kostel sv. Jiří, 
arcibiskupský palác, starý rynek. Bazilika Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha – korunovace pol-
ských králů, jsou zde uloženy ostatky sv. Vojtěcha. 
POZNAŇ – poznej Poznaň. Starý rynek s místními 
umělci, kteří zde vystavují své výtvory, radnice 
s orlojem je jednou z nejkrásnějších budov – nej-
větší turistickou atrakcí je hodinová věž. Přemys-
lovský zámek. TUMSKÝ OSTROV – monumentální 
katedrála sv Petra a Pavla. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: 2x hotel ve Varšavě, 2x hotel 
v Gdaňsku, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 760,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně a průvodce. 

Polsko

Poznávací zájezd za památkami a přírodními 

VELKÝ OKRUH POLSKEM

Za krásami Baltského moře.
Tam bez nočního přejezdu.  

č. 150 2.6. – 7.6. 7 250,-/6 900,-



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA 

Kalendář zájezdů na rok 2020

25

Cena A: 4 850,-/4 650,- Kč 
– při ubytování v soukromí 

Cena B: 8 350,-/7 950,- Kč 
– při ubytování v penzionu s polopenzí

Pobyt ve Veľkém Mederu s poutavými výlety 
v oblasti Podunajské nížiny. Půl dne budete rela-
xovat v blahodárné vodě a půl dne strávíte na za-
jímavých výletech. Čekají vás vnitřní i venkovní 
bazény a zajímavé výlety. Zážitkem bude plavba 
lodí po vodním díle Gabčíkovo s průplavem dvou 
komor. Jeden den se stráví v atraktivním termálu 
v Györu. Nově navštívíte termál Lipot. Při cestě 
domů si odpočinete v termálu v Mosonmagya-
róváru.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Brně. Předpokládaný příjezd do Du-
najské Stredy do 14.00 hodin. DUNAJSKÁ 
STREDA – Thermalpark patří k jedněm z nej-
oblíbenějších a nejnavštěvovanějších termálů 
na jižním Slovensku. K dispozici jsou 4 vnitřní 

a 6 venkovních bazénů s mineralizovanou a ter-
mální 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 Hur-
banově včetně degustace. Seznámíte se výrobou 
Zlatého bažanta a naučíte se načepovat pivo tak, 
aby zůstala jeho chuť a kvalita. KOMÁRNO – za-
stávka u 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 rege-
neraci organismu. Moderní areál poskytuje služ-
by ve svém krytém nebo kombinovaném bazénu 
s teplotou vody 32 až 37°C. K dispozici rodinný 
zábavní bazén s atraktivní Vodní věží. Do krytého 
plaveckého bazénu jsou nutné koupací čepice. 
Bazény můžete využívat až do 21.00 hodin.
3. den: GYÖR – historické město čtyř řek s krás-
ným barokním jádrem. Město bylo sídlem biskupa 
a svědkem korunovací maďarských králů, dodnes 
je chráněno hradbami. Alkalická, hydrogen-uhli-
čitanová, 67°C teplá voda s vyšším obsahem jo-
didu 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 restau-
race nabízí místní speciality.
4. den: dopoledne výlet k vodnímu dílu Gabčí-
kovo. Dvouhodinová plavba vyhlídkovou lodí se 
zajímavým výkladem místního průvodce. VEĽKÝ 
MEDER – odpoledne relaxace v termálním areálu. 
5. den: LIPÓT – „Perla Meziostroví“. Termální a zá-
žitkové lázně patří k nejmodernějším v Maďarsku. 
Termální voda s teplotou 65 °C vyvěrá z hloubky 
2200 m. Je alkalicko-uhlovodíkového charakteru 
s obsahem jodidových iontů. Je vhodná na léčení 
pohybového ústrojí, revmatických a zánětlivých 
potíží. Lázeňský komplex se nachází v tichém 
krásném přírodním prostředí, návštěvníky láká 
dvěma léčebnými bazény, plaveckým bazénem, 
dětskými bazénky, divokou řekou, vířivkou, zá-
žitkovým bazénem s masážními prvky, bazénem 
s rozlohou 1200 m2 s dalšími atrakcemi (vlnobi-

Slovensko/Maďarsko

Cena A: 4 850,-/4 650,- Kč

TERMÁLY V PODUNAJÍ

Koupání se zajímavými výlety.
Pohodový relax v termálech. 

č. 160 15.6. – 20.6.
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tí, vodní park, tobogány) a saunou postavenou 
na ostrůvku s originálním designem vodního 
mlýnu. Originální kavárna s výhledem do pekárny.
6. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící 
v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, 
k dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s ter-
mální vodou o teplotě 32 až 34°C, dále polokry-
tý 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. Ter-
mální pramen má osvědčení léčivé vody a patří 
v kvalifikačním žebříčku mezi 5 nejúčinnějších 
léčivých vod v Evropě. Možnost občerstvení v sa-
moobslužné restauraci. V odpoledních hodinách 
odjezd, návrat do 20.00 hodin. 
Ubytování A: soukromí ve Veľkém Mederu, dvou-
lůžkové pokoje s příslušenstvím.
Ubytování B: penzion ve Veľkém Mederu, dvou-
lůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování A: k dispozici jsou kuchyňky. V blíz-
kosti ubytování jsou restaurace. V cestovní kance-

láři lze objednat sterilovaná jídla, bližší informace 
na webových stránkách. 
Stravování B: v penzionu je zajištěna polopenze.
V ceně je zahrnuta A: soukromí – přeprava, 5x 
ubytování a průvodce. 
V ceně je zahrnuta B: penzion – přeprava, 5x 
ubytování, 5x polopenze a průvodce. Při tomto 
ubytování je příplatek za jednolůžkový pokoj 
1 500,- Kč.

40

HOTEL POD ŠIKMOU VĚŽÍ - ubytování v Prachovských skalách

Telefon: +420 739 747 374, email: info@hotel-podsikmouvezi.eu
Adresa: Jičín 506 01 Horní Lochov 32, web: www.hotel-podsikmouvezi.eu
GPS: 50°27‘46.883; 15°17‘37.087
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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 v západních Čechách. Noční přesun přes 
Německo a Rakousko do Itálie. 
2. den: TRENTO – příjemné náměstí s kašnou 
Neptuna, arkádami, dómem, obchůdky a kavár-
nami, 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, nej-
větší a nejčistší italské jezero. Severní břehy lemují 
vysoké alpské štíty. Podvečerní vycházka podle 
jezera, možnost vykoupání.
3. den: VALLE DI LEDRO – jedinečným způso-

bem se zde prolíná smysl pro pořádek s italským 
temperamentem, životní styl horalů s téměř 
středomořským způsobem života u jezera Lago 
di Garda. LAGO DI LEDRO – perla mezi italský-
mi 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 městeč-
ko na svazích u jezera Lago di Garda, kde je ob-
noveno pěstování citrusů. Možnost výletu lodí 
po jezeře Lago di Garda z Rivy do Limone.
RIVA DEL GARDA – prohlídka rekreačního stře-
diska a hezkého městečka.
4. den: RIVA DEL GARDA – polodenní túra 
ke kapličce S. Barbora, panoramatický výhled 
na severní část jezera Lago di Garda. VARONE – 
pěkné vodopády s malou botanickou zahradou. 
VILLA CANALE – vycházka k historické kamenné 
vesničce. LAGO DI TENNO – vycházka okolo ro-
mantického jezera. Krásné výhledy na okolní tři-
tisícovky.
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 Valdrit-
ta 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. 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 celkovou cenu 960,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 

Itálie

Poznávací zájezd s pěší turistikou do nádherných 

OKOLÍ JEZERA LAGO DI GARDA

Modrý klenot 
obklopený horami.

č. 170 17.6. – 22.6. 7 650,-/7 300,-

facebook.com/hoskatour
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Poznávací zájezd s nenáročnou turistikou. Čeká 
na vás krásná příroda, romantická skalní města 
a trochu historických památek. Súľovské skály 
jsou národní přírodní rezervací. Točilo se zde 
i několik filmů. Přírodní rezervací je i lokalita 
Vršatec, kam se mnoho nejezdí.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Olomouci. Přesun na východní 
Moravu. ČERTOVY SKÁLY – vycházka na zajíma-
vé skalní útvary. PULČINSKÉ SKÁLY – vycházka 
v přírodní rezervaci. Romantické skalní město 
u nejvýše položené valašské obce Pulčín. 
2. den: SÚĽOVSKÉ SKÁLY – túra ve skalním 
městě, které leží v CHKO Strážovské vrchy a je ob-
líbené jak mezi turisty, tak mezi horolezci. Najdete 
zde skalní věže, jehly, hřiby, brány, okna i jeskyně. 
Část trasy povede po naučné stezce s krásnými 
výhledy, neminete ani zříceninu hradu Súľov.
3. den: VRŠATSKÁ BRADLA – túra po čtyřkilo-
metrové naučné stezce vápencovým masivem. 
Možnost odbočky na vyhlídkovou skálu Chmelo-

vá 925 m. VRŠATEC – romantická zřícenina hradu 
ve středním Pováží ležící v průsmyku Bílých Karpat 
v nadmořské výšce 897 m. Od hradu kruhový 
výhled. TRENČÍN – nad městem se rozkládá 
monumentální hrad. Z vyhlídkového ochozu se 
otevírá krásný výhled na město. Prohlídka centra 
města, které je městskou památkovou rezervací. 
Nejcennější památkou je římský nápis a výzdoba 
kostela sv. Františka ve stylu vrcholného baroka.
4. den: HORNÍ LIDEČ – prohlídka mechanického 
betlému. VALAŠSKÉ KLOBOUKY – srdce jižního 
Valašska. Sedmikilometrová túra po naučné stezce 
přes rozhlednu Kralovec. KOSENKA – soubor 
dřevěnic z konce 18. století. BRUMOV – vycház-
ka na romantickou zříceninu hradu s pěkným 
výhledem. V odpoledních hodinách odjezd, 
návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 480,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Česko/Slovensko

Poznávací zájezd s nenáročnou turistikou. Čeká 

KRÁSY NA POMEZÍ

Turistika na rozhraní Moravy 
a Slovenska.  

č. 180 25.6. – 28.6. 4 950,-/4 750,-
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Cena: 7 450,-/7 100,- Kč 
– při ubytování v apartmánech

Cena: 8 850,-/8 450,- Kč 
– při ubytování v hotelu

Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Objevte krásy 
Štýrska a zažijte nezapomenutelnou aktivní dovo-
lenou. Lehká turistika s přihlédnutím na zdatnost 
jednotlivých účastníků. V ceně zájezdu je jízdné 
všemi lanovkami, vstupné do bazénu a pamě-
tihodností podle uvedeného programu. Napří-
klad v ceně zájezdu je jízdné lanovkou na Dachs-
tein, které stojí 39 € a vy ho již neplatíte.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v jižních Čechách. Přesun do Rakous-
ka. PLANAI SEILBAHN – kabinkovou lanovkou 
ze Schladmingu 800 m na Planai 1906 m. Často 
vyhledávaný turistický cíl. Vycházka po bočním 
hřebeni Schladmingských Alp. Krásná panorama-
tická cesta s výhled na masiv Dachsteinu. 
2. den: DACHSTEIN GLETSCHERBAHN – kabino-

vou lanovkou od Türlwandhütte 1680 m na Berg-
station 2694 m. Lehká túra přes Schladmingský 
ledovec k turistické chatě Dachsteinwarte 2741 m 
ležící přímo u paty vrcholu Hoher Dachstein. 
Velké panoramatické výhledy. Nedaleko horní 
stanice lanovky je možnost prohlídky ledovcové 
jeskyně či přechodu vzdušného lanového mostu. 
RIESACHFÄLLE – fascinující stezka Wilde Wasser 
podle obřích vodopádů. Prochází se i po atraktiv-
ním 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 zdat-
nosti jednotlivých účastníků. Možnost vycház-
ky na Hauser Kaibling 2015 m. Turistické chaty 
nabízejí kulinářské speciality. HAUS – muzeum 
zimních sportů. TRAUTENFELS – zámek. Rozsáh-
lé přírodovědné i národopisné sbírky. 
4. DEN: RIESNERALM – sedačkovou lanovkou 
do výšky 1922 m. Túra s přihlédnutím na zdatnost 
jednotlivých účastníků. WÖRSCHACHKLAMM – 
romantická stezka po uměle zhotoveném chodní-
ku vedle obřích hrnců vymletých divokou vodou.
5. den: GIPFELBAHN HOCHWURZEN – kabinko-
vou lanovkou z Rohrmoosu 1118 m na Hochwur-
zen 1840 m. Lehká túra na Rossfeld 1919 m a pří-
padně až na Hochfeid 2189 m v masivu Schlad-
mingských Alp. Panoramatické výhledy na masiv 
Dachsteinu. Za poplatek lze sjet k dolní stanici 
lanovky na tříkolce – kouzelný sjezd. ADMONT –
možnost prohlídky kláštera s bohatou výzdobou. 
LINEC – zastávka v centru města. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: apartmány, dvoulůžkové ložnice. 
Stravování: k dispozici dobře vybavené kuchyň-
ky. V CK lze objednat sterilovaná jídla. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování 
v apartmánech, slevová karta a průvodce. 
Ubytování: hotel ve Schladmingu, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 280,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování 
v hotelu, 4x snídaně, slevová karta „Sommercard“ 
a průvodce. 

Rakousko

Cena: 7 450,-/7 100,- Kč

SE SLEVOVOU KARTOU POD DACHSTEIN

Jedna z nejoblíbenějších 
slevových karet.

č. 190 1.7. – 6.7.
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Horská turistika v kouzelných vápencových 
Alpách na německo-rakouském pomezí. Ze 
sportovního střediska Oberstdorf to je kousek 
do sedmi krásných horských údolí. Oberstdorf se 
řadí mezi nejslunečnější oblasti Bavorska a vstou-
pil ve známost hlavně díky Turné čtyř můstků 
a konání mistrovství světa v lyžování. V létě se však 
toto středisko mění v turistický ráj. Na jednotlivé 
hřebeny vás vyvezou lanovky. Túry s přihlédnutím 
na zdatnost a zájem jednotlivých účastníků.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun přes 
Německo. 
2. den: příjezd v ranních hodinách. OBERST-
DORF – kabinkovou lanovkou Felhorn 1967 m. 
Několik variant túr s přihlédnutím na zdatnost 
jednotlivých účastníků. Cestu dolů je možné 
zkrátit další lanovkou. FELHORN 1967 m – vyhlíd-
kový dobře značený hřeben. EINÖDSBACH – nej-
jižnější německá vesnice.
3. den: MITTELBERG – lanovkou Walmendinger 

Horn 1990 m. Hřebenová túra přes Ochsenho-
fer Scharte 1850 m na Grünhorn 2039 m. Cesta 
po krásném travnatém hřebeni s rozhledy. Sestup 
do Mittelbergu přes Obere Lüchlealpe.
4. den: HIRSCHEGG 1275 m – lanovkou Ifenhüt-
te 1600 m, túra na vrchol Hoher Ifen 2230 m. 
Dolů opět několik variant. Lze využít lanovku. 
KLEINWALSERTAL – turisticky nejnavštěvo-
vanější dolina. BREITACHKLAMM – roman-
tická soutěska, kterou protéká divoká bystřina. 
HEINI-KLOPFER – skokanský můstek, na kterém 
se pořádalo mistrovství světa. Roku 2004 byl sta-
noven nový skokanský rekord na 223 m.
5. den: OBERSTDORF – kabinkovou lanovkou 
s přestupem na Nebelhorn 2224 m. Možnost 
několika túr s různými variantami obtížnosti. 
NEBELHORN 2224 m – lanovkou na významný 
vrchol ležící přímo nad Oberstdorfem, kruhový 
výhled. Prý lze spatřit na 400 vrcholů. HOCHVO-
GEL 2593 m – nádherný vrchol je považován 
za symbol Allgäuských Alp, leží přímo na hranici 
s Německem. 
6. den: SCHATTWALD – lanovkou Wannen-
jochstadl 1570 m. Hřebenová túra na vrcholy 
B‘schieβer 1998 m a Ponten 2045 m. Přes Willer-
salpe sestup do Hintersteinu 866 m. Ve večerních 
hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion v Oberstdorfu, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za 1 280,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně, pojištění a průvodce. V ceně nejsou 
lanovky v celkové ceně cca 60 €.

Německo/Rakousko

Horská turistika v kouzelných vápencových 

ALLGÄUSKÉ ALPY

Kde hory 
neznají hranic.  

č. 200 1.7. – 7.7. 7 950,-/7 600,-
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Nabízíme velmi zajímavou dovolenou v Koru-
tanech s pěší turistikou, a především s poznáva-
cím programem. Je zde mnoho přírodních krás 
i hodně historických památek. Pomocí lanovek 
a mýtných vysokohorských silnic se dostanete 
na nejkrásnější vyhlídkové vrcholy. V ceně zájezdu 
je jízdné všemi lanovkami a vstupné do pamě-
tihodností podle uvedeného programu.

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
nástupu i v jižních Čechách. Nocleh v jižních 
Čechách. 
2. den: odjezd v časných ranních hodinách, 
přesun do Rakouska. GERLITZEN – výlet lanov-
kou na vyhlídkový vrchol, který leží v srdci Korutan 
500 m nad jezerem Ossiacher See ve výšce 2000 m 
nad mořem. OSSIACHER SEE – vyhlídková jízda 
lodí po jezeře. OSSIACH – klimatické lázně, bene-
diktinský klášter.
3. den: DREILÄNDERECK – sedačkovou lanov-
kou na jedinečné místo na hranici tří zemí. Vyni-
kající výhled na panorama Julských Alp a Kara-

vanek. Pestrá flóra. Vycházka. VILLACHER ALPE 
– jízda vyhlídkovou silnicí do výšky 1733 m. Lehká 
túra, alpské louky, výhledy na Julské Alpy a Kara-
vanky. VILLACH – krátká prohlídka centra města, 
muzeum – model Korutan, možnost výstupu 
na městskou věž. 
4. den: GOLDECK – lanovkou Spittal – Goldeck 
2059 m, vycházka na vrchol 2139 m. Kruhový 
výhled na korutanská jezera a Vysoké Taury. 
PYRAMIDENKOGEL – výjezd k jedné z nejlep-
ších korutanských rozhleden, kruhový rozhled. 
MARIA WÖRTH – malebná obec na skalnatém 
poloostrově, farní kostel. MINIMUNDUS – mini-
aturní svět, nejvýznamnější stavby z celého světa. 
Doplatek 9,5 €.
5. den: ANKOGEL HOCHGEBIRGSBAHNEN – 
kabinková lanovka vás vyveze do výšky 2636 m. 
Zde pouze krátká vycházka. Otevře se před vámi 
horský svět třítisícovek skupiny Ankogel. MÖLL-
TALER GLETSCHER – ERLEBNIS 3 000 – kabin-
ková lanovka vás vyveze až do výšky 2800 m. Další 
sedačkovou lanovkou, kterou si již musíte zaplatit 
(cca 6 €), se dostanete až do výšky 3000 m. Zde již 
bude chladněji, šlápnete si na ledovec. Vycházka.
6. den: BAD KLEINKIRCHHEIMER BERGBAH-
NEN – kabinkovou lanovkou do výše 2 100 m. 
Vycházka po loukách. Budete okouzleni krásnou 
krajinou plnou svišťů a krásnou florou. TURRA-
CHER HÖHE – kabinkovou lanovkou do výšky 
2000 m, vycházka na vrchol Rinsennock 2334 m. 
Panoramatický výhled od korutanských jezer přes 
Taury po Schladmingské Taury. NOCKGEBIET 
– jízda po mýtné vysokohorské panoramatické 
silnici Nockalmstrasse, která je dlouhá 34 km. 
Odjezd ve večerních hodinách, noční přesun. 
7. den: návrat v ranních hodinách. 
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 560,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
4x snídaně, Korutanská karta a průvodce.

Rakousko

Nabízíme velmi zajímavou dovolenou v Koru-

LANOVKY S KORUTANSKOU KARTOU

Tam bez nočního 
přejezdu.

č. 210 1.7. – 7.7. 9 750,-/9 300,-

Sledujte bonusy a videa z našich zájezdů 
na Youtubovém kanále: 
youtube.com/ckhoskatour
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Poznávací zájezd s lehkou turistikou s využitím 
lanovek především do Engadinu. Zaujmou vás 
pohledy na zaledněné štíty, blýskavé hladiny 
údolních jezer i poutavá atmos féra mondénní-
ho vysokohorského střediska St. Moritz, v němž 
budete ubytováni. Glacier a Bernina Express 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 
EXPRESS – známým vlakem soutěskou Rýna 
po trase slavného švýcarského vlaku Glacier 
Expres na železniční trati Illanz – Domat/Ems 
(jízdné cca 11 CHF). Autobusový přesun do rekre-
ačního střediska St. Moritz. JULIERPASS 2284 m 
– zastávka na jednom z nejvýznamnějších alp-
ských přechodů, který byl využívaný již v římských 
dobách. ST. MORITZ 1822 m (Svatý Mořic) - spor-
tovní a lázeňské středisko obklopeno třítisícovými 

vrcholy.
3. den: PIZ NAIR – lanovkou na třítisícový vrchol, 
kruhový výhled. Květinová stezka Heidi – pro-
cházka horskými květinovými loukami nad St. 
Moritz. ZUOZ – odpoledne prohlídka malebného 
městečka.
4. den: přes BERNINAPASS 2093 m do údolí Po-
schiavo, odtud po trati vlaku BERNINA EXPRESS do
Ospizio Bernina (jízdné cca 12 CHF). Vycház-
ka kolem dvou ledovcových jezer. DIAVOLEZ-
ZA 2973 m – výlet lanovkou s panoramatickými 
výhledy na okolní zaledněné štíty. MORTERAT-
SCH – krátký přejezd směrem k ledovci, možnost 
vycházky až k ledovci. 
5. den: SURLEJ 1805 m, lanovkou přes Murtel 
2702 m na Corvatsch 3295 m (kruhový výhled 
na okolní ledovce). CORVATSCH – vynikající pa-
norama včetně výhledu na vrchol Piz Bernina 
4049 m. PONTRESINA – rekreační středis-
ko, z historických budov vyniká románská věž. 
MUOTTAS MURAGL – výlet zubačkou. Od horní 
stanice krásný výhled na jezera v údolí Engadinu.
6. den: GLACIER EXPRESSEM 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-
tická soutěska (vstupné 5 CHF). CHUR – prohlídka 
historického jádra města, které je plné dlážděných 
uliček, skrytých nádvoří a robustních městských 
domů. Ve večerních hodinách odjezd, noční 
přesun.
7. den: návrat v dopoledních hodinách.  
Ubytování: hostel v rekreačním středis-
ku St. Moritz, čtyřlůžkové pokoje s palandami 
a umyvadlem. Dvoulůžkové pokoje na dotaz v CK.
Stravování: bohaté snídaně. Možnost dokoupení 
čtyřchodových večeří 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 – pro-
jedete nejzajímavější úseky tratí švýcarských le-
dovcových vlaků, které jsou zapsány na světové 
listině UNESCO. Lanovkami, které jsou již v ceně 
zájezdu, se dostanete na horské vrcholy v oblasti 
údolí Engadin. 

Švýcarsko/Lichtenštejnsko

Poznávací zájezd s lehkou turistikou s využitím 

KRÁSY ŠVÝCARSKA

V ceně je veškeré 
jízdné lanovkami.  

č. 220 1.7. – 7.7. 9 950,-/9 500,-
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Západní Tatry jsou snem mnoha horských turistů. 
Patří k jedněm z nejkrásnějších a nejzajímavěj-
ších karpatských pohoří. Pohoří neomráčí nikoho 
svou výškou či strmostí jednotlivých vrcholů, 
ale jejich travnaté vrcholy a hřebeny, hluboké 
a poměrně dlouhé doliny chytí za srdce každého 
turistu. Z holých vrcholů se otevírají nádherné 
výhledy na Chočské vrchy, Vysoké a Nízké Tatry. 
Plavky s sebou, možnost večerního koupání 
v termálu v Bešeňové.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Olomouci. Přesun na Slovensko. 
VLKOLÍNEC – památková rezervace zapsaná 
na seznamu UNESCO, vycházka obcí na vyhlídku.
2. den: túra ústí Žiarské doliny – Žiarská dolina 
– Žiarská chata – Baníkov 2178 m – Tri kopy – 
Smutné sedlo – Žiarská chata – Žiarská dolina. 
Lehká túra pouze na Žiarskou chatu. ŽIARSKÁ 
DOLINA – jedna z nejznámějších západotat-
ranských dolin s turistickou chatou. BANÍKOV 
– mohutný skalnatý vrchol s nádherným výhle-

dem. TRI KOPY – zubatá, rozeklaná část hlavního 
hřebene Západních Tater se třemi vrcholky.
3. den: túra ústí Ráčkové doliny – Ráčkova 
dolina – Ostredok – Jakubina 2103 m – Hrubý 
vrch 2136 m, zpět Jamnickou nebo Ráčkovou 
dolinou. Lehká túra Ráčkovou dolinou. RÁČKOVA 
DOLINA – pěkná dolina s vodopádem. OSTRE-
DOK – z vrcholu a celého hřebene Otrhanců se 
naskýtají výhledy na Baranec, Smrek, Roháče, Klin 
a Bystrou. JAKUBINA – druhý nejvyšší vrchol Zá-
padních Tater. Ve vrcholových partiích se často 
pasou kamzíci. Z vrcholu se otevírají impozantní 
výhledy, jedny z nejpěknějších v pohoří.
4. den: túra ústí Žiarské doliny – Baranec 2184 m 
– ústí Ráčkové doliny. BARANEC – jeden z nej-
navštěvovanějších a nejznámějších vrcholů 
vytváří nápadnou dominantu celého Liptova. Celá 
oblast je hojně navštěvována kamzíky a můžete se 
zde, při troše štěstí, setkat i se svišti, kteří zde mají 
nory. Z vrcholu fantastický kruhový výhled.
5. den: túra Podbánské – Kamenistá dolina – Pyšné 
sedlo – Blýšť 2154 m – Bystrá 2248 m – Bystrá 
dolina. Lehké túry Koprovou nebo Tichou dolinou. 
PYŠNÉ SEDLO – významné sedlo na hlavním 
hřebeni. BYSTRÁ – nejvyšší vrchol Západních Tater. 
6. den: SÚĽOVSKÉ SKÁLY – túra skalním městem 
na Súľovský hrad. V poledních hodinách odjezd, 
návrat do 20.00 hodin. 
Ubytování: hotel, dvoulůž. pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 890,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
5x snídaně a průvodce. 

Slovensko

Západní Tatry jsou snem mnoha horských turistů. 

ZÁPADNÍ TATRY

Horské putování z Liptova.
Skvělé turistické zážitky.

č. 230 8.7. – 13.7. 6 950,-/6 650,-



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

Kalendář zájezdů na rok 2020

34

Poznávací zájezd především do západní části 
kouzelného Švýcarska. Lac Léman nebo také 
Ženevské jezero je největším alpským jezerem. 
Zajímavé je však nejen svou velikostí. Má tvar půl-
měsíce, ze dvou třetin je švýcarské, zbytek patří 
Francii. Jeho hladiny čeří parníky, plachetnice 
i ušlechtilé labutě a kachny. Poznáte jak památky 
při jezeře, tak Savojské a Bernské Alpy.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun. 
2. den: BERN – město zapsané na světové listině 
UNESCO. Medvědí příkop a prohlídka historické-
ho jádra města s jeho středověkými podloubími 
a průchody se spoustou obchůdků a kaváren. 
Historické kašny, slavný bernský orloj Zytglogge, 
gotická katedrála a možnost výstupu na věž ka-
tedrály. Dále k jezeru Morat a na jeho břehu krátká 
zastávka v MURTEN – středověké opevněné 
městečko s krásnou vyhlídkou na jezero. VINICE 
LAVAUX – vycházka po vinařské stezce terasovi-
tými vinicemi ve svahu nad Ženevským jezerem. 

3. den: po břehu Ženevského jezera přes měs-
tečko Aigle do sedla Col du Pillon ke kabinové 
lanovce GLACIER 3000. Výjezd lanovkou do nad-
mořské výšky 2971 m na vrchol SCEX ROUGE. 
Vzdušný lanový most Peak Walk a vycházka 
po ledovci ke skalnímu útvaru Ďáblova kuželka. 
Procházka horskou přírodou do horského středis-
ka LES DIABLERETS (1500 m), vinařské centrum 
AIGLE se středověkým hradem (muzeum vína).
3. den: ŽENEVA – historická část města – ka-
tedrála sv. Petra s šestitunovým zvonem Clémen-
ce a kaplí Makabejských, radnice s renesančním 
průčelím, památník reformace, Anglická zahrada 
s květovými hodinami, Palác národů. Po jižní fran-
couzské straně Ženevského jezera do YVOIRE, 
které je oficiálně označované za jednu z nejkrás-
nějších vesnic Francie. PLAVBA LODÍ přes jezero 
do Nyon. LAUSANNE – staré město si zachova-
lo středověký ráz s úzkými křivolakými ulička-
mi. Gotická katedrála Notre Dame považovaná 
za nejkrásnější švýcarskou katedrálu, hrad Sainte 
Maire, renesanční radnice, Olympijské muzeum.
4. den: celodenní výlet do Francie – přejezd 
údolím řeky Rhona, vinicemi nad městem Martig-
ny do CHAMONIX-MONT–BLANC. To patří k nej-
známějším horským střediskům na světě a slouží 
jako výchozí bod na nejvyšší horu Evropy – Mont 
Blanc s nadmořskou výškou 4809 m. Možnost 
výletu lanovkou (Flégére, Planpraz, Le Brévent) .
6. den: VEVEY – romantické letovisko na břehu 
Ženevského jezera, vycházka po nábřeží (socha 
Charlie Chaplina, pomník Jana Palacha). Vycház-
ka turistickou cestou VIA ALPINA do mondénní-
ho lázeňského města MONTREUX. Po promená-
dě kolem jezera lemované palmami kolem sochy 
Freddyho Mercury a jeho muzea až k CHATEAU 
DE CHILLON – vodní hrad ležící na skalnatém 
ostrohu nad Ženevským jezerem. GRUYÉRES – 
malebné městečko se středověkým hradem. 
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hostel, čtyřlůžkové pokoje. Cena 
dvoulůžkových pokojů na dotaz v CK.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 790,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce. 

Švýcarsko/Francie

Poznávací zájezd především do západní části 

NA DOHLED OD ŽENEVSKÉHO JEZERA

Jižní vegetace, kouzelné jezero 
a vrcholky Savojských Alp.

č. 240 8.7. –     14.7. 10 450,-/9 950,-
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Nový zájezd s lehkou turistikou se slevovou kartou, 
tentokrát do kouzelné oblasti Lechtalských Alp, 
které leží v západním Rakousku ve spolkových 
zemích Tyrolsko a Vorarlbersko. Příroda je zde 
jen minimálně poznamenaná člověkem. Lechtal-
ské Alpy vynikají hlubokými dolinami a strmými, 
působivě formovanými štíty, mnohdy porostlými 
travou do značné výšky. Podél říčky Lech jsou 
jako perly rozesety malebné vesnice, ze kterých 
jsou vedeny naše výlety na úchvatné vyhlídky 
na alpské velikány. Možnost slevy na vstup do ně-
kolika bazénů.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Přesun do Rakous-
ka. FERNPASS – v závratné výšce nad údolím se 
klene visutý most, který spojuje zříceninu hradu 
Ehrenberg s pevností Fort Claudia. Přechod 
po 400 m dlouhém vzdušném visutém mostě, 
který se klene až 115 m vysoko nad údolím. 
Můžete zde otestovat strach z výšek. Přechod 
vzdušného mostu není povinný. Prohlídka zříce-

niny hradu Ehrenberg a pevnosti Fort Claudia.
2. den: JÖCHELSPITZ-BAHN – túra na slunné 
straně Lechtálského údolí. Lanovkou do nadmoř-
ské výšky 1769 m, kde najdete jednu z nejslunněj-
ších a nejkrásnějších vyhlídek v regionu. Užijte si 
fantastické alpské panorama s klidnými túrami 
dle zdatnosti jednotlivých účastníků. Líbit se 
vám budou koberce pestrých květin. HOLZGAU 
– vycházka nádherným údolím, vodopád.
3. den: STEFFISALP EXPRESS – čtyřsedačkovou 
lanovkou do výšky 1884 m. Túry nádhernou kra-
jinou k jezeru Körbersee. 
4. den RÜFIKOP SEILBAHN – kabinkovou lanov-
kou do výšky 2350 m. Turistika chráněnou přírod-
ní oblastí s vápencovými skálami podle zdatnosti 
jednotlivých účastníků.  
5.den: PETERSBODENBAHN – šestisedačková 
lanovka vás vyveze do horských výšin. Panora-
matické výhledy. 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 celkovou cenu 1 290,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně, slevová karta Aktiv Lechtal Card 
a průvodce. 

Rakousko

Nový zájezd s lehkou turistikou se slevovou kartou, 

LECHTALSKÉ ÚDOLÍ S KARTOU

Lanovky 
jsou již v ceně zájezdu.

č. 250 15.7. – 20.7. 9 350,-/8 900,-

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. 

hoska-tour.cz
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Poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou přede-
vším do Lucemburska. Lucemburk je považován 
za nejpozoruhodněji umístěné evropské hlavní 
město. Romantika zde dýchá na každém kroku. 
Je zapsán na seznamu UNESCO. Sídlí zde rovněž 
řada významných institucí Evropské unie – přede-
vším Evropský soudní dvůr či Sekretariát Evropské-
ho parlamentu. V každém případě Lucembursko 
stojí za poznání. Láká především milovníky histo-
rie, neboť krásné a romantické hrady se zde na-
cházejí 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. 
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 seznamu 
UNESCO. Prohlídka historického jádra 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 
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 Lucemburku 
přezdívalo Gibraltar severu. PROMENÁDA LA 
CORNICHE – je považována za nejhezčí terasu 
v celé Evropě. VELKOVÉVODSKÝ PALÁC – stojí 
na místě středověké radnice. Dnes je oficiál-
ním sídlem lucemburského velkovévody. MALÉ 
LUCEMBURSKÉ ŠVÝCARSKO – jedna z nejkrás-
nějších oblastí v Lucembursku. Nádherná příroda 
plná nezvyklých skalních útvarů, jeskyní, propastí 
a vodopádů. Vycházka do skalního města a údolí 
Müllerthal. 
ECHTERNACH – starobylé poutní město ležící ne-
daleko hranice s Německem. Bazilika sv. Willibrorda 
s hrobkou patrona města a zahrada prelátů. 
4. den: VIANDEN – jeden z nejkrásnějších hradů 
v Lucembursku. Přezdívá se mu Lucemburský 
Karlštejn, jedná se totiž o velmi významnou stavbu. 
Právě zde se narodil český král Jan Lucemburský. 
DIEKIRCH – zde si prohlédnete historickou 
armádní techniku, ETTELBRÜCK – Památník 
a muzeum generála Pattona. LUCEMBURK – pro-
hlídka hřbitova amerických vojáků (hrob generála 
Pattona) a podvečerní prohlídka čtvrti GRUND.  
5. den: SCHENGEN – vinařská obec nedaleko 
místa, kde se stýkají hranice Německa, Francie 
a Lucemburska. ŠTRASBURK – město má velký 
význam v rámci Francie a vůbec celé Evropy. Sídlí 
v něm Rada Evropy, Evropský soud pro lidská 
práva a také v něm pravidelně zasedá Evropský 
parlament. Významná je katedrála NOTRE – 
DAME s vyhlídkovou věží. Zajímavá je malebná 
čtvrť Malá Francie s romantickými domky a hos-
půdkami. Noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 630,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.  

Lucembursko/Německo/Francie

Poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou přede-

PAMÁTKY A PŘÍRODA LUCEMBURSKA

Malá, ale bohatá země.
Bezpočet středověkých hradů.

č. 260 15.7. – 20.7. 7 550,-/7 200,-
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Poznávací zájezd s lehkou turistikou na východ-
ní Moravu. Ojedinělý funkcionalismus Zlína, va-
lašské dřevěnice a honosný zámek ve Vizovicích. 
Město Zlín se vám představí jako ojedinělý urba-
nistický celek, který navštěvují lidé z celého světa. 
Hned za nejbližšími kopci se ale ocitnete upro-
střed přírody Bílých Karpat. Najdete tu známé 
lázně Luhačovice, překrásné hrady a zámky i sli-
vovicí vonící Vizovice se slavnou likérkou.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun na ji-
hovýchodní Moravu. HOSTÝN – významné ma-
riánské poutní místo, bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie, Jurkovičova křížová cesta. Na nejvyšším 
vrcholu rozhledna. Vycházka. LUKOV – vycházka 
na zříceninu hradu a na rozhlednu Svatojánku. 
ŠTÍPA – mariánské poutní místo. Poutní chrám 
Narození P. Marie.
2. den: VIZOVICE – zámek je národní kulturní 
památkou, prohlídka zajímavých interiérů, expo-
zice o historii bydlení a pálení slivovice. Vycházka 
zámeckým parkem ve francouzském a anglickém 

stylu. DESTILERIE RUDOLF JELÍNEK – exkurze 
včetně ochutnávky do výrobny známých destilá-
tů. JASENNÁ – Mikuláštíkovo fojtství – dřevěný 
patrový roubený dům s pavlačí je nejlépe docho-
vanou stavbou svého druhu na Valašsku. HORNÍ 
LIDEČ – prohlídka mechanického betlému. 
3. den: ZLÍN * MRAKODRAP – národní kultur-
ní památka, bývalé správní centrum obuvnické 
firmy Baťa, střecha dnes slouží jako vyhlídko-
vá terasa. 14I15 BAŤŮV INSTITUT – významné 
budovy, Muzeum jihovýchodní Moravy, Obuvnic-
ké muzeum. LESNÍ HŘBITOV – hrob Tomáše Bati. 
Vycházka přírodním parkem.  
4.den: LUHAČOVICE – nejznámější a nejnavště-
vovanější moravské lázně s léčivými minerálními 
prameny. Přírodní prostředí Luhačovic inspi-
rovalo architekta Dušana Jurkoviče k vytvoření 
zcela unikátního souboru staveb ve stylu lidové 
secese. UHERSKÝ BROD – dominikánský klášter 
s možností prohlídky. Spatříte i legendami opře-
dený obraz Černé madony v byzantském stylu, 
který byl již ve středověku uctívaný věřícími. 
KUNOVICE – můžete se podívat do nitra letounů, 
poslouchat radiokomunikaci posádek s letištní 
věží Kunovice. Prohlédnete si bývalý vládní letoun 
TU-154, takzvaný Naganský expres, na jehož 
palubě slavili čeští hokejisté v roce 1998 olympij-
ské zlato. Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůž. pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost doobjednání 
večeří za celkovou cenu 450,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Česko

Poznávací zájezd s lehkou turistikou na východ-

ZLÍNSKO – KRAJ NEBÝVALÝCH KONTRASTŮ

Oblast f  rgálů a slivovice 
a mnoha památek.

č. 270 16.7. – 19.7. 5 250,-/5 000,-
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Vysokohorské putování v oblíbených Julských 
Alpách, které jsou nejvyšším pohořím ve Slovin-
sku, s možností krácení jednotlivých tras. Naopak 
zdatnější účastníci budou mít možnost výstupu 
na nejvyšší vrchol Julských Alp Triglav 2864 m. 
Celé území je neobyčejně bohaté na pestrou 
alpskou květenu. Trasy jsou vedeny i v oblasti Tri-
glavského národního parku.   

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu v jižních Čechách. Noční přesun přes Ra-
kousko do Slovinska.
2. den: PRISOJNIK/MOJSTROVKA * túra ze sedla 
VRŠIČ – podle zdatnosti jednotlivých účastníků. 
VRŠIČ 1611 m – nejvýznamnější horské sedlo, vy-
nikající východiště hřebenových túr. Krácená túra: 
lehký výstup na vrchol Sleme.
3. den: ŠPIK * túra Kranjska Gora 850 m – Koča 
v Krnici – Špik 2472 m – Kačji graben - Kranjska 
Gora, 9 hodin, převýšení 1622 m. Okružní trasa 
na jeden z nejvyšších vrcholů Julských Alp. ŠPIK 
– dominanta severních Julských Alp, panorama-

tický výhled.  Krácená túra: LAGHI DI FUSINE – 
romantická procházka jedinečnou přírodní rezer-
vací k jezerům. PLANICE – skokanské můstky.  
4. den: VOGEL * lanovkou ke SKI hotelu do výšky 
1540 m, túra na Vogel – Dom na Komni – Savica, 
7 hodin. Krásné výhledy na Julské Alpy i s jejich 
dominantou Triglavem. Krácená túra: VOGEL 
– lanovkou a nenáročná túra, návrat dolů opět 
lanovkou. SAVICA – vycházka k 60 m vysokému 
vodopádu. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledovco-
vé jezero, možnost vykoupání. Možnost výstupu 
do doliny Triglavských jezer. Nocleh na horské 
chatě a druhý den výstup na Triglav 2864 m 
a sestup na Aljažev dom. Tento požadavek je 
nutné uvést již ve Smlouvě o zájezdu. TRIGLAV-
SKÁ JEZERA – romantická jezera.
5. den: BOVŠKI GAMSOVEC * túra Aljažev dom 
1015 m – sedlo Luknia 1758 m – vrchol Bovški 
Gamsovec 2392 m – Sovatna – Aljažev dom 
a zpět, 10 hodin, převýšení 1380 m. BOVŠKI 
GAMSOVEC – nádherné výhledy na Triglav a jeho 
známou severní stěnu. Krácená túra: bez výstupu 
na vrchol, turistika v údolí. V podvečerních hodi-
nách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 

Slovinsko

Vysokohorské putování v oblíbených Julských 

JULSKÉ ALPY – SEVER

Možnost dvoudenního výstupu
na Triglav.

č. 280 18.7. – 23.7. 7 250,-/6 900,-
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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. Poukázku vám vytvoříme 
na libovolnou finanční hodnotu nebo na konkrétní 

zájezd s vlastním věnováním nebo přáním. 

hoska-tour.cz/darkova-poukazka

Poznávací zájezd do západní části Podkarpatské 
Rusi. Ta pro nás představuje vzpomínku na prvo-
republikové Československo a na Nikolu Šuhaje 
loupežníka. Kromě známých měst se spoustou 
památek zde najdete poloniny, roubené salaše 
se šindelovými střechami, stáda ovcí a vesničky 
rozeseté po kopcích. 

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Olomouci. Přesun na východní 
Slovensko. PREŠOV – prohlídka centra města. 
Nocleh v hotelu.
2. den: NĚVICKÉ – impozantní ruiny mohutné-
ho gotického hradu. Jedná se o nejzachovalej-
ší zříceninu, která je častým turistickým cílem. 
UŽHOROD – významná metropole Podkarpatské 
Rusi má hezké historické centrum s pěší zónou se 
spoustou památek. Ve městě je rusínský skanzen, 
kde jsou posbírané dřevěné stavby z celého 
Zakarpatí. Hezky jsou opravené kostely včetně ka-
tedrály. Najdete tu i nejdelší lipovou alej v Evropě. 
Možnost prohlídky hradu (muzeum karpatské 

přírody). Od hradu je pěkný výhled na město. 
3. den: PALANOK – na kopci nad Mukačevem se 
rozkládá nejstarší stavební památka oblasti a tou je 
hrad. Od romantického hradu jsou pěkné výhledy. 
V hradním muzeu najdete zajímavé exponáty. 
BEREHOVO – vinařské městečko s krásným his-
torickým centrem s upravenou pěší zónou. I přes 
nepromyšlenou protialkoholní kampaň gorbačov-
ského období se tu pěstuje dobré, i když dražší 
víno. MUKAČEVO – malebné historické jádro 
města s pěší zónou. Klášter, dřevěný kostelík ze 14. 
století, radnice, sousoší Cyrila a Metoděje a mnoho 
kostelů. Na místním tržišti koupíte téměř vše. 
4. den: KOLOČAVA – rodná obec Nikoly Šuhaje 
loupežníka, malé muzeum Ivana Olbrachta, hroby 
českých četníků a Nikoly Šuhaje. Ve stylové hos-
půdce vychutnáte kouzlo tohoto kraje. Nově ote-
vřený skanzen s vlakem úzkokolejky. 
SINĚVIR – romantický národní park je skutečnou 
perlou Karpat. Zastávky u dřevěných kostelíků. 
SINĚVIRSKÉ JEZERO – karpatská perla, kou-
zelné jezero opředeno zajímavou pověstí. Leží 
skoro v tisícimetrové výši a je největším jezerem 
na Podkarpatské Rusi.  
5. den: LVOV – neobjevený ráj českých turistů. 
Pozoruhodné historické centrum (UNESCO) s ka-
tolickými, pravoslavnými, řeckokatolickými i ar-
ménskými kostely, Lvovská opera, národní akade-
mické divadlo, radnice a tržní náměstí. 
6. den: celodenní přesun, návrat večer.
Ubytování: hotely, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytová-
ní na Ukrajině, 1x na Slovensku, 4x snídaně 
a průvodce. 

Ukrajina

Poznávací zájezd do západní části Podkarpatské 

PODKARPATSKÁ RUS

Bez nočního přejezdu.
Prohlídka města Lvov.

č. 290 22.7. – 27.7. 8 650,-/8 250,-



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

Kalendář zájezdů na rok 2020

40

Olomouc je druhá největší památková rezervace 
v ČR a nabízí řadu atraktivních míst. Mnoho za-
jímavých míst nabízí i střední Morava. Chloubou 
Olomouce je barokní sloup Nejsvětější Trojice, 
který je zapsán na seznamu UNESCO. Veškeré 
vstupné do jednotlivých památek je zahrnu-
to v ceně zájezdu. Program může být upřesněn 
na základě slevové karty na rok 2020.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní 
Moravu. BOUZOV – hrad založený v malebné 
krajině. Svoji roli si zahrál v mnoha pohádkách 
a historických filmech. Prohlídka základní-
ho okruhu reprezentačními prostorami hradu. 
Možnost výstupu na vyhlídkovou věž. NÁMĚŠŤ 
NA HANÉ – zámek se pyšní krásnými interié-
ry a unikátní sbírkou míšeňského porcelánu. 
V zámku jsou k vidění dva kočáry olomouckých 
arcibiskupů. ČECHY POD KOSÍŘEM – klasicistní 
zámek obklopený přírodně krajinářským parkem. 
Prohlídka filmové expozice J. a Z. Svěrákových 
(filmy: Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, 

Vratné lahve, Kuky se vrací, Tři bratři). MUZEUM 
KOČÁRŮ – ojedinělá a největší sbírka historic-
kých kočárů a luceren v Evropě. 
2. den: HELFŠTÝN – areál hradu se rozkládá 
na skalnatém kopci. Expozice prezentuje umělec-
ké kovářství. KROMĚŘÍŽ – v zámecké obrazárně 
jsou umístěny druhé nejvýznamnější obrazové 
sbírky v ČR s díly Tiziana. KVĚTNÁ ZAHRADA – patří 
mezi nejvýznamnější zahradnická díla v Evropě, 
zapsána na seznamu UNESCO. PROSTĚJOV – 
radniční věž. Dvoupatrová budova radnice s asy-
metricky umístěnou vyhlídkovou věží. 
3. den: OLOMOUC – prohlídka historického jádra. 
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC – sídlo olomouckých 
biskupů a arcibiskupů, místo, kde na trůn nastou-
pil 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 
hradu, který je národní kulturní památkou. SVATÝ 
KOPEČEK – bazilika Navštívení Panny Marie. Zoo-
logická zahrada chová na 400 druhů zvířat. Nabízí 
návštěvníkům 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. ŠTERNBERK – jádro hradu je středo-
věké, unikátní sbírky původního rodového muzea 
a bohatý mobiliář. UNIČOV – šatlava nabízí pro-
hlídku dochovaných prostor městského vězení. 
Seznámíte se s vývojem práva v Uničově, mučicí 
nástroje. LOŠTICE – Muzeum Olomouckých tva-
růžků. Moderně pojaté expozice ukazují průřez 
historií Olomouckých tvarůžků, možnost nákupu 
v podnikové prodejně. Občerstvení – speciality 
v místní restauraci připravené z tvarůžků. 
Ubytování: hotel Flora v centru Olomouce, dvou-
lůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telové restauraci, případně v některé restauraci 
v centru města.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně, veškeré vstupné podle programu 
a průvodce. 

Česko

Olomouc je druhá největší památková rezervace 

PAMÁTKY S OLOMOUCKOU KARTOU

Vstupné se již neplatí.
Poznejte střední Moravu.

č. 300 24.7. – 27.7. 5 250,-/5 000,-
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Nenáročná turistika v Julských Alpách. Malé Slovin-
sko stojí jednou nohou v západní Evropě a druhou 
ve východní. Mnohá z jeho měst nesou stopy habs-
burské říše a Benátské republiky. V horách máte 
pocit, že jste v Rakousku. Ve Slovinsku na vás čeká 
pohádkový Bled, úchvatné Bohinjské jezero a ro-
mantické jeskyně Slovinského krasu.

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu i v jižních Čechách. Noční přesun. 
2. den: JULSKÉ ALPY * MOJSTRANA – zastávka 
a vycházka u vodopádu Peričnik. VINTGAR – vy-
cházka romantickou soutěskou pod vysokými 
skalními stěnami. BLED – prohlídka rekreační-
ho letoviska s majestátním hradem, který se tyčí 
na skále vysoko nad jezerem. Vycházka na hrad, 
možnost vykoupání v jezeře. BLEDSKÉ JEZERO 
– je ledovcového původu, uloženo v malebné 
kotlině, díky vlivu minerálních pramenů je voda 
příjemně teplá – až 26°C. Možnost lodního výletu 
na ostrůvek Blejski otok s poutním kostelem nebo 
zapůjčení pramice k vyjížďce po jezeře.

3. den: JULSKÉ ALPY * LAGHI DI FUSINE – ro-
mantická procházka jedinečnou přírodní rezer-
vací podle jezer. PLANICE – skokanské středisko 
s mamutím můstkem. KRANJSKA GORA – rekre-
ační středisko. TARVISIO – lanovkou na Monte 
Santo di Lussari 1788 m. Poutní místo, kde byla 
nalezena socha Matky Boží. Panoramatické 
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 podzemními 
chodbami, krásná krápníková výzdoba. ŠKO-
CJANSKÉ JAMY – unikátní krasový systém 11 
podzemních propojených jeskyní, propadlých 
údolí a přírodních mostů. Jeskyně jsou zapsány 
na seznamu UNESCO. 
5. den: JULSKÉ ALPY * okruh přes dvě horská 
sedla. VRŠIČ 1611 m – nejvýše položený slovin-
ský průsmyk. Vycházka na vrchol Vršič 1737 m 
kolem pozůstatků bojů z 1. sv. války. SOČA 
– vycházka k prameni. TRENTA – turistické 
středisko v údolí Soče. VELIKA KORITA – 750 
metrů dlouhá soutěska řeky Soči, procházko-
vá stezka s visutým mostem. PREDEL 1156 m 
– sedlo a hraniční přechod do Itálie. PRE-
DELSKÉ JEZERO – zastávka, možnost vykou-
pání, nejhezčí partie italských Julských Alp.
6. den: JULSKÉ ALPY * VOGEL 1922 m – kabi-
novou a sedačkovou lanovkou do výšky 1540 m 
na vrchol Orlova Glava. Lehká túra po hřebeni 
nebo na vrchol. Krásné výhledy na Julské Alpy 
i s jejich dominantou Triglavem. SAVICA – vy-
cházka k 60 m vysokému vodopádu. BOHINJSKÉ 
JEZERO – klidné ledovcové jezero, vycházka 
podle jezera, možnost zapůjčení loďky nebo čas 
na koupání. RIBČEV LAZ – romantické letovisko 
na břehu jezera. Noční přesun.
7. den: návrat v časných ranních hodinách.
Ubytování: hotelový resort Alpine Špik, dvoulůž.
pokoje s příslušenstvím. K dispozici hotelový bazén.
Stravování: polopenze (bohatá bufetová snídaně 
i večeře).
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x polopenze a průvodce. 

Slovinsko

Nenáročná turistika v Julských Alpách. Malé Slovin-

JULSKÉ ALPY – SLOVINSKÝ KRAS

Putování pod nejvyšší 
horou Slovinska.  

č. 310, 311 10 250,-/9 750,-24.7. – 30.7.
29.7. – 4.8.
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Zájezd vysokohorské turistiky s možností kráce-
ných túr, s ubytováním ve známém rekreačním 
a sportovním středisku Madonna di Campiglio, 
které je ideálním východištěm do okolního hor-
ského světa. Pohoří Brenta s vrcholy přesahující-
mi třítisícovou výšku leží na poměrně malé ploše. 
Je to svět fantastických skalních věží, menších 
ledovců a hezkých jezer.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu i v Plzni. Noční přesun do Itálie. 
2. den: BRENTA * východiště Madonna di Campi-
glio 1522 m, lanovkou Rif. Grafer, túra Rif. Tuckett 
2272 m, Rif. di Brentei 2182 m, Rif. Casinei, vodo-
pády Vallesinelly, Madonna di Campiglio, převý-
šení 700 m, 9 hodin. Možnost krácení dřívějším 
sestupem do údolí. Krásná túra na úpatí skalních 
věží okolo hezkého vodopádu. 
3. den: BRENTA * východiště Pinzolo 780 m, la-
novkou Dos del Sabion 2101 m, túra Val di Nardis, 
Rif. XII. Apostoli 2489 m, Passo XII. Apostoli 2697 m, 
Val di Sacco, převýšení 1130 m, 10 hodin. Několik 
možností krácení. Další hezká túra pod skalní věže.
4. den: PRESANELLA * východiště Passo Campo 
Carlo Magno 1681 m, túra Lago Pradalago 
2085 m, Mga Buca dei Cavalli 2115 m, Lago Sero-
doli 2370 m, Lago Nero, Lago Nambino, Madonna 
di Campiglio, převýšení 800 m, 7,5 hodiny. Túra 
podle kouzelných jezer, krásné výhledy na Brentu.
5. den: PRESANELLA * východiště S. Antonio 
1128 m, túra na Rif. Di Cornisello 2120 m, Laghi Cor-
nisello, Rif. Segantini 2373 m a dolů do oblasti vý-
chodiště. Opět se budete pohybovat mezi vysoko-
horskými štíty a v blízkosti několika krásných jezer. 
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion, dvoulůž. pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Itálie

Zájezd vysokohorské turistiky s možností kráce-

BRENTA – PRESANELLA

Fantastické skalní věže.
Svérázné vápencové pohoří.

č. 320 29.7. – 3.8. 7 450,-/7 100,-
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Poznávací zájezd vás zavede do jedné z turisticky 
a rekreačně nejpřitažlivější a nejnavštěvovanější 
oblasti Francie. Divoké skalnaté pobřeží, roman-
tické pláže, zelené lesy, malebné vesnice, zajíma-
vá města, starobylé zvyky a pohostinní obyvatelé. 
„Země moře“ je protkána legendami o potope-
ných městech a artušovských lesích. Jsou zde 
krásné přírodní scenérie s písčitými plážemi. 
Najdete zde menhiry a dolmeny. 

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun. 
2. den: CHARTRES – zastávka u románské ka-
tedrály. Přesun do Bretaně.
3. den: PREHISTORICKÉ PAMÁTKY BRETANĚ * 
CARNAC – největší naleziště pravěkých památek 
v Evropě. QUIBERON – romantický poloostrov 
nazývaný také jako Bretaňská Florida. COTÉ 
SAUVAGE – pěkné písčité pláže. 
4. den: ECKMÜHL – maják, vynikající rozhled. 
PENMARC´H – malebný poloostrov. POINTE DU 
RAZ – nejzápadnější místo oblasti Cornouaille, 

výhledy na romanticky rozervané skály. Vycházka 
na skalním útesu. LOCRONAN – romantické měs-
tečko, renesanční domy dnes přitahují zástupy 
turistů, centrální náměstí je dlážděno kočičími 
hlavami. QUIMPER – město je prodchnuto bre-
taňskou atmosférou, katedrála, malebná čtvrť 
s hrázděnými domy, dílny tradiční bretaňské kera-
miky. Určitě budete mít čas okusit místní speciali-
tu – palačinky s moštem.
5. den: POINTE DES ESPAGNOLS – skalní útes, 
pohled na přístav Brest. POINTE DE PEN-HIR, 
POINTE DE DINAN – skalní útesy, vycházky 
na vyhlídky, možnost vykoupání. MÉNEZ HOM 
– výrazný mys, ze skalního útesu pěkný výhled. 
CROZON – hezké městečko.
6. den: DEN FARNÍCH DVORŮ * budovaly je 
vzkvétající vesnice jako projev oddanosti Bohu, 
některé církevní monumenty se stavěly až 200 let. 
Uvidíte ty nejkrásnější. LAMPAUL-GUIMILIAU – 
velmi zajímavý interiér kostela, kalvárie. GUIMIL-
LIAU – kalvárii krášlí téměř 200 postav. Kostel je 
bohatě zdoben, pěkný je vyřezávaný baldachýn 
nad křtitelnicí. ST. THÉGONNAC – farní dvůr patří 
mezi nejucelenější v Bretani. Kalvárie předsta-
vuje výjimečnou zručnost bretaňských sochařů. 
TRÉGASTEL-PLAGE – proslulé skalní útvary, pláž 
s bílým pískem, možnost vykoupání. 
7. den: COTE D´EMERAUDE (Smaragdové 
pobřeží) – skalnaté pobřeží, proslavené písčité 
pláže. ST. MALO – město korzárů, historické jádro 
města, hradby okolo celého města, krásné písčité 
pláže. MONT-SAINT-MICHEL – žulový ostrůvek 
s klášterem, ve středověku slavné poutní místo, 
možnost prohlídky muzea. 
8. den: FOUGÉRES – opevněné město, středově-
ké domy, hrad. Vycházka po hradbách. 
9. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotely, dvoulůž. pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně za příplatek 900,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 
a průvodce. 

Francie

Poznávací zájezd vás zavede do jedné z turisticky 

BRETAŇ – DCERA OCEÁNU

Gotické katedrály 
s jedinečnými farními dvory.

č. 330 1.8. – 9.8. 11 950,-/11 450,-

Cestovatelské promítání
Setkání příznivců CK - 1.2.2020
promitani.hoska-tour.cz



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

Kalendář zájezdů na rok 2020

44

Turistika s přihlédnutím na zdatnost jednotlivých 
účastníků v národním parku Kalkalpen v největ-
ším lesním prostředí ve střední Evropě s největším 
krasovým územím. Barevná mozaika přírodních 
lesů, malebné horské vrcholy, skryté rokliny a ne-
dotčené horské potoky. Chcete-li uniknout hluku 
každodenního života a začít hledat jedinečnou 
flóru a faunu, vydejte se s námi do Národního 
parku Kalkalpen. 

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v jižních Čechách. Přesun do Rakous-
ka. GLEINKERSEE 804 m – pěší výlet kolem 
jezera skýtá nádherné výhledy na okolní krajinu. 
Vysoko se tyčící horská skaliska se jakoby přibližují 
a z druhé strany jezera Gleinkersee je naproti vidět 
pohoří Sengsengebirge, které se zrcadlí v jezerní 
hladině. 
2. den: HINTERSTODER – dopoledne kabin-
kovou a sedačkovou lanovkou Höss Express 
do výšky 1858 m na tzv. Hutterer Höss. Lehká 
turistika kolem jezera Schafkogelsee a na dvě vy-

hlídky Dachsteinblick a Schafkögel. Panoramatic-
ké výhledy. Odpoledne vycházka k romantickému 
jezeru Schiederweiher. Pěkné výhledy na nejvyšší 
vrchol pohoří Totes Gebirge – Grosser Priel 2515 m 
a další výrazný vrchol Spitzmauer 2446 m. Tyto 
dvě mohutné hory se za příznivého počasí pěkně 
zrcadlí na hladině jezera.
3. den: PYHRNPASS 807 m – pozemní lanovkou 
na náhorní plošinu Wurzeralm 1400 m. Dvouho-
dinová túra po náhorní plošině. Trasa vede kolem 
nejrozlehlejšího vysokohorského rašeliniště 
ve východní části Vápencových Alp.
WURZERALM – pastviny a zelené louky. Krásné 
výhledy na horský svět s vrcholem Wasche-
neck 2389 m a s bizarní skalní stěnou Rote 
Wand. BRUNNSTEINERSEE – romantické jezero. 
Pestrobarevné koberce květin a idylické horské 
jezírko okouzlí i toho nejzatvrzelejšího pragmati-
ka. Lanovkou Frauenkar se dostanete do nadmoř-
ské výšky 1800 m k další okružní turistické stezce, 
která vám odhalí krásy fascinující horské flóry.
4. den: BAD MITTENDORF – výjezd po vysoko-
horské silnici na TAUPLITZALM 1650 m – největší 
horská jezerní plošina střední Evropy – je zde šest 
jezer s křišťálově čistou vodou. Plošinu protkává 
množství turistických tras, které umožňují různě 
pohodlné vycházky. Oblast je proslulá jako zahrada 
Alp, hned od jara jsou zde horské louky posety 
květy. Záplavy barevných květů hořců či růžových 
horských azalek vytvářejí fantastické scenérie. 
5. den: SPITAL AM PYHRN 640 m – letovisko 
se nachází mezi malebnými horami a horský-
mi pastvinami. Dvouhodinová túra soutěskou 
Dr. Vogelgesanga, což je druhá nejdelší sou-
těska v Rakousku, představení přírody s pa-
dající vodou a peřejemi. Při prolézání divoké 
romantické rokliny je třeba zdolat mnoho 
schodů mezi skalními stěnami, několik lávek 
a můstků. Krátká prohlídka obce. V poled-
ních hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 280,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, mýto na mýtné 
silnici, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce.

Rakousko

Turistika s přihlédnutím na zdatnost jednotlivých 

POHOŘÍ TOTES GEBIRGE

Národní park Kalkalpen.
Vápencový svět hor.

č. 340  5.8. – 9.8. 7 550,-/7 200,-
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Zájezd s turistikou do krásných rakouských hor 
rozkládajících se jižně od Innsbrucku, západně 
od dálnice vedoucí Brennerským průsmykem. 
Stubaiské Alpy jsou pro nás poměrně odlehlá 
oblast, která však uchvátí každého návštěvníka 
svojí nevšední rozmanitostí a krásou. S kartou 
Stubai Supercard můžete zdarma navštívit 
různé přírodní zajímavosti a lanovky ve Stu-
baiském údolí v Tyrolsku.   

Program:
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v západních Čechách. Přesun do Tyrol-
ska. WATTENS - křišťálový svět Swarovski, křišťá-
lová stěna z 12 tun těžkého křišťálového skla, nej-
větší křišťál na světě.  
2. den: MIEDERS 953 m – kabinkovou lanovkou 
na vrchol Koppeneck 1600 m. MARIA-WAL-
DRAST – přes lesy a pastviny pěšky na nejvýše po-
ložené poutní místo v Evropě s pověstným léčivým 
pramenem a klášterní restaurací, návrat lanovkou 
nebo bobovou dráhou do údolí. MISCHBACH 
– WASSERFALL – vycházka k vodopádu padají-

címu 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. DRESD-
NER HÜTTE – vycházka okolo vodopádu u nej-
starší turistické chaty v údolí. GRAWA-WASSER-
FALL – vycházka podél říčky Ruetz k nejširšímu 
vodopádu ve Východních Alpách. 
4. den: NEUSTIFT – kabinkovou lanovkou Pano-
ramabahn Elfer k Bergrestaurant Agrar 1790 m. 
Od největších průchozích slunečních hodin 
v Alpách vycházka s výhledy do údolí Stubai-
tal 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 vě-
novaný alpské flóře, pěšky do mezistanice kolem 
chaty Schlickeralm, lze krátit lanovkou. Zdatnější 
účastníci hřebenová túra k chatě Starkenburger-
hütte 2229 m. Odpoledne jízda Stubaiskou nos-
talgickou železnicí do Innsbrucku. INNSBRUCK – 
podvečerní prohlídka hlavního tyrolského města. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: horský penzion, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím.
Stravování: polopenze. Ochutnáte domácí spe-
ciality vyrobené přímo v místě ubytování.
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta 
Stubai Supercard, 4x ubytování, 4x polopenze 
a průvodce.

Rakousko

Zájezd s turistikou do krásných rakouských hor 

SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ

Zájezd se slevovou kartou 
do Stubaiských Alp. 

č. 350 12.8. – 17.8. 9 850,-/9 400,-

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

facebook.com/hoskatour
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Letecký zájezd do Moskvy a Sankt Petěrburgu. 
Moskva vás zaujme historickými klenoty jako je 
Kreml, Rudé náměstí s chrámem V. Blaženého. 
Projdete se po Starém Arbatu a navštívíte i Trojic-
kosergijevský klášter v Sergijev Posad. Sankt Petěr-
burg je jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Město 
se rozkládá v deltě řeky Něvy, na březích Finského 
zálivu. Unikátní památky, krásné carské zahrady. 
Sankt Petěrburg každého návštěvníka okouzlí. 

Program
1. den: odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu 
a ubytování, první seznámení s městem.
2. – 3. den: MOSKVA * RUDÉ NÁMĚSTÍ – hlavní 
náměstí města zapsané na seznamu UNESCO. 
CHRÁM VASILA BLAŽENÉHO – nejznámější chrám 
Moskvy. GUM – nejznámější ruský luxusní ob-
chodní dům nacházející se v budově z 19. století 
je jednou z dominant Rudého náměstí. CHRÁM 
MATKY BOŽÍ KAZAŇSKÉ – chrám s bohatou minu-
lostí. MAUSOLEUM V. I. LENINA – nejpopulárnější 
turistická atrakce. HISTORICKÉ NÁMĚSTÍ – mnoho 
tisíc pozoruhodných exponátů. KREML – několik 

prohlídkových okruhů, zbrojnice, komplex Chrá-
mového náměstí, Zvon Ivana Velikého, Uspenský 
chrám, chrám Zvěstování Panny Marie a několik 
dalších chrámů. MANÉŽNÍ NÁMĚSTÍ – výhled 
na Kreml, vodotrysk. CHRÁM KRISTA SPASITELE 
– největší pravoslavný chrám na světě. PAMÁTNÍK 
PETRA VELIKÉHO – jeden z nejvyšších památní-
ků na světě. NOVODĚVIČÍ KLÁŠTER – opevněný 
klášter je zapsán na seznamu památek UNESCO. 
STÁTNÍ UNIVERZITA – včetně Lomonosovy uni-
verzity. TRETJAKOVSKÁ GALERIE – jedno z nej-
známějších muzeí či galerií světa. STARÝ ARBAT 
– nejslavnější moskevská ulice.
4. den: SERGIE POSAD * TROJICKOSERGIJEV-
SKÝ KLÁŠTER – památka zapsaná na seznamu 
UNESCO v městečku Sergie Posad, malebném 
starobylém městě umělců a dřevořezbářů, nejvý-
znamnější klášter v Rusku. Večerní přejezd rychlo-
vlakem do Sankt Petěrburgu. 
5. den: SANKT PETĚRBURG * NĚVSKÝ PROSPEKT 
– nejznámější ruská ulice dlouhá 4 km. KAZAŇSKÁ 
KATEDRÁLA – hrob maršála Kutuzova, muzeum 
historie náboženství. KLÁŠTER ALEXANDRA NĚV-
SKÉHO – založen Petrem Velikým. ZIMNÍ PALÁC 
– barokní a rokokový palác hostí část Ermitáže. 
ERMITÁŽ – jedno z největších uměleckých muzeí 
na světě. KŘIŽNÍK AURORA – symbol města. ALE-
XANDRŮV SLOUP – připomíná vítězství nad Na-
poleonem. ADMIRALITA – bývalé ústředí ruského 
námořnictva. KATEDRÁLA SV. IZÁKA – zlatý dóm. 
DOMEK PETRA VELIKÉHO – zde žil Petr Veliký, když 
dohlížel na stavbu města. MĚDĚNÝ JEZDEC – nej-
známější socha Petra Velikého. PETROPAVLOVSKÁ 
PEVNOST – politické vězení, salva z děla z jedné 
z bašt ohlašuje denně poledne. 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. 
6. den: PETRODVORCE – postavené Petrem 
Velikým, zahrady, fontány a kanály. SANKT 
PETĚRBURG * pokračování v prohlídce.
7.den: PUŠKIN – Jekatěrinský palác s Jantarovou 
komnatou. Komplex rozsáhlých zahrad. SANKT 
PETĚRBURG * dokončení prohlídky, noční 
program: OTEVÍRÁNÍ MOSTŮ – úchvatná podíva-

Rusko

Letecký zájezd do Moskvy a Sankt Petěrburgu. 

MOSKVA A SANKT PETĚRBURG

Unikátní památky.
Skvělá kombinace dvou měst.

č. 360  12.8. – 19.8. 28 950,-/28 450,-
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ná na kolony lodí proplouvajících pod osvětlený-
mi zvednutými křídly mostů.
8.den: transfer na letiště, během dne odlet 
do Prahy.
Ubytování: hotel*** v Moskvě a Sankt Petěrbur-
gu, dvoulůžkové pokoje.  
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: letenka z Prahy do Moskvy, 
rychlovlak do Petěrburgu a letenka do Prahy 
včetně všech poplatků, transfer z letiště na uby-
tování a zpět, cesta autobusem do Petrodvorce 
a Puškina, 3x ubytování, 3x snídaně v Moskvě, 4x 
ubytování, 4x snídaně v Sankt Petěrburgu a prů-
vodce. Při tomto zájezdu je příplatek za jednolůž-
kový pokoj 2 100,- Kč. 
Cena nezahrnuje vízum, které zajistí CK.

Program: jako zájezd č. 360 1. až 4. den. Poslední 
pátý den transfer na letiště a odlet do Prahy.
Ubytování: hotel*** v Moskvě, dvoulůž. pokoje.  
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: letenka z Prahy do Moskvy 

a zpět včetně všech poplatků, transfer z letiště 
na ubytování a zpět, 4x ubytování, 4x snídaně 
a průvodce 4 dny. Pátý den bude zajištěn transfer 
na letiště a odlet. Při tomto zájezdu je příplatek 
za jednolůžkový pokoj 1 200,- Kč. 
Cena nezahrnuje vízum, které zajistí CK.  

Program
1. den: odlet z Prahy do Sankt Petěrburgu, trans-
fer do hotelu, kde se účastníci připojí k zájezdu 
č. 360.
Program: jako zájezd č. 360 5. až 8. den.
Ubytování: hotel*** v Sankt Petěrburgu, dvou-
lůžkové pokoje.  
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: letenka z Prahy do Sankt 
Petěrburgu a zpět včetně všech poplatků, trans-
fer z letiště na ubytování a zpět, cesta autobu-
sem do Petrodvorců a Puškina, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce. Při tomto zájezdu je příplatek 
za jednolůžkový pokoj 1 200,- Kč. 
Nově bez víz.

Rusko

Program: jako zájezd č. 360 1. až 4. den. Poslední 

KLENOTY MOSKVY

Město mnoha tváří.
Památky z carské epochy.

č. 361 12.8. – 16.8. 19 950,-/19 450,-

Rusko

Program

OKOUZLUJÍCÍ SANKT PETĚRBURG

Benátky severu. 
Hlavní město carského Ruska.

č. 362 15.8. – 19.8. 18 950,-/18 450,-
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Poznávací zájezd s pěší turistikou po natáčecích 
místech kriminálního seriálu Policie Modrava. 
Ten odvysílala televize Nova a odehrál se v pro-
středí Národního parku Šumava. Natáčelo se 
i v obcích Srní, Horská Kvilda, Kvilda, Modrava, 
Kašperské Hory a v kempu Antýgl. Všechna tato 
místa budete mít možnost navštívit. Túry lze krátit 
s ohledem na zdatnost jednotlivých účastníků.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
na Šumavu. Pěší túra přes hrad Kašperk 
do Kašperských Hor, celkem 6 km. KAŠPERK – zří-
cenina gotického hradu leží na vysokém skalním 
ostrohu. Jedná se o nejvýše položený královský 
hrad v Česku. Východní věž je upravena jako vy-
hlídka. KAŠPERSKÉ HORY – filmové sídlo Policie 
Modrava. Hezké náměstí je městskou památko-
vou zónou. Možnost prohlídky Muzea Šumavy 
a Muzea motocyklů.
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. 
VYDRA – romantická říčka s četnými peřejemi 
a kaskádami, tvoří i obří hrnce. ANTÝGL – bývalá 
královská rychta. ČEŇKOVA PILA – soutok Vydry 
s Křemelnou, muzeum Elektrárna Vydra.
3. den: pěší túra z Horské Kvildy přes Filipovu Huť 
do Modravy, celkem 7 km. Možnost občerstve-
ní v pivovaru Lyer na Modravě. Odpolední túra 
v okolí obce Srní podle Vchynicko – tetovského 
kanálu. FILIPOVA HUŤ 1093 m – nejvýše polože-
ná 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 pa-
mátkami 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 Ukři-
žování. Svým rozsahem a váhou jde o ojedině-
lé 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 Churáňov na Zadově, dvoulůž-
kové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení boha-
tých večeří za celkovou cenu 570,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Česko

Poznávací zájezd s pěší turistikou po natáčecích Poznávací zájezd s pěší turistikou po natáčecích 

JEŠTĚ JEDNOU MODRAVA

Policie Modrava nejsou 
jen kriminální případy.

č. 370  13.8. – 16.8. 4 550,-/4 350,-

Cestovatelské promítání
Setkání příznivců CK - 1.2.2020
promitani.hoska-tour.cz
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Poznávací zájezd do Belgie v době položení slav-
ného květinového koberce na hlavním náměstí 
v Bruselu, což je hlavním cílem zájezdu. Histo-
rické skvosty, malebná zákoutí a také jedinečné 
lahůdky. Pojeďte do země slavných umělců, země 
obchodníků a architektů, ale také země mnoha 
historických bitev a válečných tragédií dávné 
historie i nedávné minulosti. Co mají společného 
pralinky, skvostná díla Paula Rubense, nebez-
pečné množství druhů piv a romantické kanály, 
na nichž se pohupují loďky? V ceně zájezdu je 
zajištěn vstup na balkón s výhledem na náměstí.

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun. 
2. den: AACHEN (Cáchy) – zastávka v centru města. 
Katedrála, kde bylo korunováno 30 králů Svaté 
říše římské, historická radnice, středověké domy 
a brány. BOKRIJK – největší belgické muzeum 
v přírodě (skanzen) věnované životu na vlámském 
venkově. Je zde umístěno na 100 stavení. Uvidíte 
dobové oděvy, technické pomůcky a seznámíte 

se s tradičními řemesly. ANTVERPY – historické 
centrum města. Katedrála Panny Marie patří mezi 
ty největší v Evropě (Rubensovy obrazy). Z dalších 
památek Rubenshuis, hlavní tržiště Grote Markt, 
fontána se sochou kraba a renesanční radnice.
3. den: GENT – město patřilo k nejbohatším 
v Evropě. Jeho bohatá historie je lákadlem pro 
náročné turisty. Množstvím památek je přirovná-
váno k Paříži. K těm nejdůležitějším patří malebné 
nábřeží Graslei, působivá rezidence flanderských 
hrabat Gravensteena a životem pulsující náměstí 
Korenmarkt. Obdivovat budete gotickou katedrá-
lu sv. Bavona se slavným Gentským oltářem. 
BRUGGY – klenot pozdního středověku je zapsán 
na seznamu UNESCO. Prastaré plavební kanály 
a nad tím vším mohutné věže chrámů. Pro mi-
lovníky čokolády a belgických pralinek je návště-
va čokoládovny opravdový zážitek. Středověké 
domy v srdci města, jedna z nejkrásnějších radnic 
v Belgii, skvostná osmiboká věž Belfort. Bazilika sv. 
Krve uchovává jednu z nejposvátnějších relikvií.  
4. den: BRUSEL – srdcem města je nejslavněj-
ší náměstí Grand Place, kde se v tomto termínu 
rozprostře květinový koberec z 600 000 různoba-
revných begónií. Impozantní náměstí je zapsáno 
na seznamu UNESCO. Honosné cechovní domy 
s převážně barokními fasádami. Za nejkrásnější 
gotickou stavbu Belgie se považuje radnice. Krá-
lovský palác s nedalekým kostelem sv. Jakuba je 
jeden z nejhezčích v Bruselu. Symbolem města 
je bronzová soška čůrajícího chlapečka. Dnes má 
svůj protějšek – Jaenneke Pis (čůrající holčičku). 
Socha Zinneke Pis (čurajícího psa). ATOMIUM 
– obří molekula železa, kterou se dá procházet. 
Z nejvyšší koule je výhled na Brusel. MINIEVROPA 
– miniaturní městečko se stavbami z celé Evropy. 
WATERLOO – zastávka u evropského bojiště. Zde 
se roku 1815 odehrála bitva, v níž bylo vojsko Na-
poleona Bonaparta poraženo. Noční přesun.
5. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hote-
lové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

Belgie

Poznávací zájezd do Belgie v době položení slav-Belgie v době položení slav-Belgie

KVĚTINOVÝ KOBEREC

A další zajímavosti Belgie.
Malebná vlámská města.

č. 380 13.8. – 17.8. 7 450,-/7 100,-
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Horská turistika s možností krácení. Menší, leč 
velmi atraktivní pohoří Kaisergebirge, které 
je rájem vysokohorských turistů. Pohoří leží 
mezí Loferem a Kufsteinem a dělí se na dvě 
části. Divoké vápencové skály masivu Wilder 
Kaiser a převážně klečemi porostlý Zahmer 
Kaiser. Čeká vás svět ostrých skalních hrotů a ro-
zeklaných vápencových hřebenů. Pohoří je často 
považované za jedno z nejkrásnějších v rakous-
kých Alpách. Nejzajímavější a nejnavštěvovanější 
částí je Wilder Kaiser – Divoký Císař. Majestátní 
masiv se vypíná vysoko nad tyrolské okolí, přita-
huje nejen pohodové, ale i horské turisty. 

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v jižních Čechách. Přesun do Rakouska. 
KITZBÜLSKÉ ALPY – lehká túra v pohoří. Panora-
matické výhledy na Císařské pohoří. 
2. den: KAISERGEBIRGE – východiště Griesner 
Alm 986 m – výstup k chatě Stripsenjochhaus 
1577 m a dále na výhledový hřeben s vrcholem 
Feldberg 1815 m s panoramatickým výhledem 

na celé Císařské pohoří. Sestup zpět ke Griesner 
Alm. Celkem 6 hodin, převýšení 960 m. Možnost 
krácení.
3. den: KAISERGEBIRGE – východiště Wochen-
brunner Alm 1085 m – okolo masivu Wilder Kaiser 
přes alpské louky na chatu Gaudeamushütte 
1263 m a vrchol Baumgartenköpfl 1572 m. Dále 
kolem vodopádu Schleierfall (60 m vysoký). Ná-
sleduje sestup k penzionu v Griesenau 730 m. 
Celkem 8 hodin, převýšení nahoru 1 000 m, dolů 
1150 m. Možnost krácení. 
4. den: KAISERGEBIRGE – lehká túra v místě uby-
tování s výhledy na Císařské pohoří. V odpoled-
ních hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 

Rakousko

Horská turistika s možností krácení. Menší, leč 

KAISERGEBIRGE – CÍSAŘSKÉ POHOŘÍ

Bez nočního přejezdu.
Děj seriálu Doktor z hor.

č. 390 20.8. – 23.8. 6 750,-/6 450,-
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Poznávací zájezd do země Keltů, megalitických 
památek, hradů a katedrál. Uvidíte čarokrásná 
horská jezera, keltské kříže, historické památky 
světového významu. Čekají na vás přívětiví 
obyvatelé, nejhezčí hospůdky na světě s irskou 
muzikou a jedinečným pivem Guinness, případně 
třikrát přepalovaná whisky. Zpestřením progra-
mu budou túry a vycházky v neobyčejně krásné 
přírodě a v národních parcích v době kvetoucího 
vřesu.  

Program
1. den: odlet z Prahy v odpoledních hodinách. 
V podvečer přílet do Dublinu, ubytování.
2. den: HILL OF TARA (Královská hora) – nejvý-
znamnější prehistorická a raně křesťanská lokalita 
v Irsku. NEWGRANGE – nejvzácnější keltské kříže 
v Irsku, megalitické hrobky. MONASTERBOICE – 
klášterní komplex, keltské kříže. Přejezd do Sever-
ního Irska. BELFAST – večerní prohlídka hlavního 
města Severního Irska, katedrála sv. Anny, radnice, 
parlament. 
3. den: CARRICK-A-REDE ROPE BRIDGE – 

vycházka na ostrůvek po lanovém mostě. GIANT´S 
CAUSEWAY – Cesta obrů, soustava čedičových 
sloupů, vycházka. BUSHMILLS – návštěva nej-
starší výrobny whisky na světě, degustace 3x pře-
pálené whisky. DUNLUCE – romantický hradní 
areál položený na skalním útesu nad mořem. 
DERRY – podvečerní prohlídka druhého největ-
šího města Severního Irska, staré město s křivola-
kými uličkami. 
4. den: CONNEMARA – průjezd poloostrovem, 
irská divočina, část poloostrova je národním par-
kem, vycházka. GALWAY – prý nejkrásnější město 
v Irsku, je dovoleno používat pouze ručně malo-
vané reklamy, malebné staré město, přístav.
5. den: BURREN – jedinečná oblast holých skalna-
tých návrší, vycházka. CLIFFS OF MOHER – skalní 
útesy, vycházka na Hag´s Head, daleký výhled.
6. den: KILLARNEY – národní park, impozantní 
zámek Muckross House. BLARNEY CASTLE – zří-
ceniny hradu s příjemným letoviskem s krčmami 
a prodejnami řemeslných výrobků. CORK – pří-
jemné město s polohou v hlubokém zálivu. Nabízí 
krásné parky, hrady a katedrály. Malebné přístavní 
hráze a mosty.
7. den: ROCK OF CASHEL – na vápencovém 
pahorku zřícenina hradu, bývalého sídla kelt-
ských králů. GLENDALOUGH – „Irské Delfy“, raně 
křesťanský klášter, vycházka. DUBLIN – večerní 
prohlídka hlavního města Irska. TEMPLE BAR – 
malebná čtvrť, dlážděné uličky a stylové hospůdky.
8. den: DUBLIN – dopolední prohlídka města, 
HRAD – významná památka. KATEDRÁLA SV. 
PATRIKA – největší irský kostel. KRISTOVA KA-
TEDRÁLA – středověký pult, krypta. V podvečer-
ních hodinách odlet do Prahy.
Ubytování: penziony, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.
Stravování: snídaně. Zpravidla k dispozici ku-
chyňky.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Dublin a zpět 
včetně všech poplatků, přeprava podle programu 
mikrobusem v Irsku, 7x ubytování, 7x snídaně 
a průvodce. Při tomto zájezdu je příplatek za jed-
nolůžkový pokoj 3 500,- Kč.

Irsko/Severní Irsko

Poznávací zájezd do země Keltů, megalitických 

IRSKO – ZEMĚ KELTSKÝCH TRADIC

Velký okruh ostrovem 
včetně Severního Irska. 

č. 400 24.8. – 31.8. 29 950,-/29 450,-
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Zájezd se slevovou kartou se středně náročnou 
turistikou směřující do Ötztalských Alp. Z hlavní-
ho údolí budete moci každý den vyjet lanovkou 
do sousedství atraktivních třítisícovek a absol-
vovat túru přizpůsobenou vašim schopnostem. 
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.

Program: 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: SÖLDEN – lanovkou Gaislachkogelba-
hn do výšky 3040 m, možnost návštěvy muzea 
Agent 007, kruhové výhledy od vrcholového kříže 
3056 m, návrat zpět do údolí lanovkou. Alternativ-
ně sestup do mezistanice kolem Geislacher see. 
Odpoledne relax v lázních.
3. den: UMHAUSEN – půldenní pěší túra okolo 
vodopádu po visutém mostě a atraktivních scho-
dištích ke Gasthof Stuibenfall, možnost krácení při 
sestupu. STUIBENFALL – nejvyšší vodopád Ty-
rolska 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. AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld – 
návštěva termálních lázní s osmi bazény. 
4. den: OBERGURGL – kabinovou lanovkou 
k Hohe Mut Alm 2670 m, výhledy na 21 třítisí-
covek. Túra k ledovci Rotmoosferner, atraktivní 
sestup do údolí okolo vodopádu Rotmoos Was-
serfall; možnost krácení lanovkou. HOCHGURGL 
– lanovkou k vyhlídkové restauraci Top Moun-
tain Star, krátká vycházka na vrchol Wurmkogel 
3082 m, sjezd lanovkou zpět. TOP MOUNTAIN 
MOTORCYCLE MUSEUM – muzeum prezentující 
více než 230 motocyklů.
5. 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. Odpoledne 
lanovkou na Ochsengarten dolů do Ötz. Procház-
ka kolem jezera Piburgersee s možností koupání.
6. den: SÖLDEN – místní dopravou po vysokohor-
ské silnici Gletscher-Hochalpenstraβe k lanovce 
na Schwarze Schneid, výjezd lanovkou a krátký 
výstup na panoramatickou plošinu 3340 m s výhle-
dem na Wildspitze, návrat stejnou cestou. WILD-
SPITZE – druhá nejvyšší hora Rakouska, 3770 m. 
Odtud půldenní vysokohorská túra do obce Vent. 
VENT – horská obec v údolí Venter Tal 1890 m. Al-
ternativně odpoledne výjezd lanovkou ze Söldenu 
LANGEGGBAHN do 2663 m a pěší sestup k horní 
stanici lanovky GIGGIJOCHBAHN 2283 m, návrat 
lanovkou zpět do Söldenu.
7. den: VENT – sedačkovou lanovkou pod 
WILDES MANNLE 3019 m přechod na chatu 
BRESLAUER HÜTTE, alternativně URKUND-
KOLM 3134 m, zpět lanovkou do obce Vent. 
Výhledy na WILDSPITZE.
AREA 47 – vodní adrenalinový park na řece Ötzta-
ler Ache plný skluzavek a dalších vodních atrakcí.  
8. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůž. pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 590,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 
5x snídaně, karta Ötztal Card a průvodce.

Rakousko

Zájezd se slevovou kartou se středně náročnou 

ZA LEDOVÝM MUŽEM DO ŐTZTALU

Lanovky již neplatíte.
Romantické alpské pohoří.

č. 410 21.8. – 28.8. 11 950,-/11 450,-



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PĚŠÍ TURISTIKA, VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA 

Kalendář zájezdů na rok 2020

53

Poznávací zájezd s vycházkami. Poznáte střední 
Pohroní, kde jsou hornické památky, spousta 
romantických kostelíků, hrady, zámky a krásná 
příroda. Proto si tuto oblast oblíbil i fotograf 
Karel Plicka. 

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
na střední Slovensko. BOJNICE – romantický 
zámek patří k nejnavštěvovanějším ve střední 
Evropě. Zámek byl přestavěn podle vzoru fran-
couzských zámků v údolí Loiry a papežského 
paláce v Avignonu. Při prohlídce interiérů budete 
obdivovat štukovou výzdobu. 
2. den: HARMANECKÁ JESKYNĚ – překrásná 
krápníková výzdoba s výskytem bílého sintru. 
ŠPANIA DOLINA – vesnická památková rezer-
vace, jedna z nejkrásnějších a nejzachovalej-
ších hornických obcí na Slovensku. Vycházka 
po naučné stezce. ŠACHTIČKY – rozhledna 
s krásnými výhledy mimo jiné i na Španiu Dolinu. 
BANSKÁ BYSTRICA – upravené historické 
centrum s množstvím honosných domů a paláců 

je městskou památkovou rezervací. Šikmá hodi-
nová věž, rozsáhlý hradní areál s kostelem Nane-
bevzetí P. Marie a monumentální památník SNP.
3. den: HOREHRONÍ * SLOVENSKÁ LUPČA – 
mnoho starých měšťanských domů, středověký 
hrad s Korvínovou lípou. ČIERNOHORSKÁ LESNÍ 
ŽELEZNIČKA – výlet lesní železničkou, prohlídka 
unikátního lesního skanzenu a vycházka.
4. den: ZVOLEN – městu dominuje hrad, který je 
také největší památkou, zbytky městských hradeb, 
pancéřový obrněný vlak Hurban. DETVA – Pod-
polanské muzeum s etnografickými sbírkami, 
na místním hřbitově malované kříže. KALAMÁRKA – 
možnost vycházky ke skalním útvarům. HRONSEK 
– unikátní dřevěný kostel s cenným interiérem 
je zapsán na seznamu UNESCO. Zde se narodil 
i známý slovenský herec Ladislav Chudík. KOVÁ-
ČOVÁ – možnost večerního koupání v termálních 
lázních v bazénech s vodou o teplotě od 26 do 38°C. 
5. den: KREMNICA – starobylé hornické město 
s historickým jádrem. K nejvýznamnějším pa-
mátkám patří mincovna, areál městského hradu 
a opevnění, kostel sv. Kateřiny, náměstí s radnicí 
a morovým sloupem. KREMNICKÉ BANĚ – 
v krásné krajině postavili kostel sv. Jana Křtitele, 
pěkný výhled. STŘED EVROPY – jeden ze středů 
Evropy. Návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůž. pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 640,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně a průvodce.

Slovensko

Poznávací zájezd s vycházkami. Poznáte střední 

PAMÁTKY STŘEDNÍHO SLOVENSKA

Výběr toho nejlepšího. 
Atraktivní turistické cíle.

č. 420 26.8. – 30.8. 6 750,-/6 450,-

V případě zájmu si u nás můžete zakoupit trička 
CK HOŠKA TOUR za 150,- Kč. 
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Poznávací zájezd se sledováním květinového 
korza a podrobná prohlídka Rotterdamu. Korzo 
květinových vozů Corso Zunder je největším kvě-
tinovým korzem nejen v Holandsku, ale i v celé 
Evropě. Ulicemi městečka projíždí průvod alego-
rických vozů nesoucích obrovské výtvory z květin 
upevněných na konstrukci z kovu a papírové 
hmoty – samých jiřin, které se tu všude v okolí 
pěstují. Alegorické vozy vždy reprezentují jednot-
livé správní obvody, které spolu soutěží o nejpo-
vedenější výtvor.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možný 
nástup v západních Čechách. Noční přesun do 
Belgie.
2. den: KINDERDIJK – skanzen větrných mlýnů 
je zapsán na seznamu UNESCO. Do některých 
lze nahlédnout. Při vstupu do areálu je muzeum 
polderů. DELFT – kouzelné městečko proslavené 
modrobílou keramikou fajáns a také jako rodiště 
Jana Vermeera. V továrně Royal Delft si můžete 
prohlédnout výrobu keramiky. Uvidíte zde i slavný 

obraz Noční hlídka od Rembrandta vyobrazený 
na modrobílých kachlích. Romantická část histo-
rického jádra města. ROTTERDAM – začátek pro-
hlídky města. Mrakodrapy, moderní architektura 
a všude kolem nejen voda, ale i umění.
3. den: ZUNDERT – největší květinové korzo 
v Evropě. Uvidíte na 600 000 květů jiřin, na 20 po-
hyblivých soch, až 10 m vysoké alegorické vozy. 
Ve městě se narodil van Gogh. ROTTERDAM – 
večerní prohlídka města, poznáte atmosféru ve-
černího města. Osvětlený Erasmův most a další 
rotterdamské mosty.
4. den: ROTTERDAM – prohlídka města. EURO-
POORT – jeden z největších přístavů na světě, 
plavba lodí přístavem. EUROMAST – symbol 
města, výtahem až do výšky 185 m, panoramatic-
ký výhled na město a částečně na přístav. MARKT 
HALL – moderní stavba tržnice, lze ochutnat 
místní speciality – holandský „haring“ (slaneček), 
případně „kibbeling“ (smažená ryba). KIJK-KU-
BUS – kompletně zařízené předváděcí domky 
v Blaakse Bos, které byly postaveny ve tvaru 
krychle. WITTE HUIS – do nedávna nejvyšší 
budova kanceláří v Evropě, možnost návštěvy. 
MUZEA – možnost návštěvy námořního muzea, 
případně muzea Kunsthal či muzea Boijmans Van 
Beuningen – zde je jedna z nejkrásnějších kolekcí 
v Holandsku od Jana van Eycka.
5. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel v Rotterdamu, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 690,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

Nizozemí

Poznávací zájezd se sledováním květinového 

JIŘINKOVÉ KORZO A ROTTERDAM

Manhattan máme i v Evropě.
Rotterdam není jen přístav.

č. 430 4.9. – 8.9. 7 450,-/7 200,-

VĚNUJTE DÁRKOVOU POUKÁZKU

Zájezd je tím nejvhodnějším dárkem pro vaše milé, 

rodiče, děti a přátele k Vánocům, narozeninám, svátku 

nebo jen tak pro radost. Poukázku vám vytvoříme 

na libovolnou finanční hodnotu nebo na konkrétní 

zájezd s vlastním věnováním nebo přáním.  

hoska-tour.cz/darkova-poukazka
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Lázeňské městečko leží v jižní části Maďarska 
v údolí obklopeném vinicemi. Patří mezi vyhlá-
šené maďarské lázně. Je vyhledávaným místem 
nejen pro stálost teplého a příjemného počasí, 
ale zejména pro složení termální léčivé vody, 
která je vhodná pro léčení revmatických a kloub-
ních onemocnění.  

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost 
nástupu na jižní Moravě. Noční přesun do maďar-
ských Harkán.
2. den: příjezd v ranních hodinách. HARKÁNY – 
celodenní rekreace v termálních lázních. Pěkný 
lázeňský areál se nachází přímo v centru Harkán. 
Součástí areálu jsou rozlehlé kvetoucí parky. Lázně 
jsou rozděleny na dvě části – rekreační a léčebnou 
část. V rekreační části jsou návštěvníkům k dis-
pozici dva venkovní bazény (26 - 32°C), léčebný 
bazén (33 - 35°C), malý whirlpool, plavecký bazén 
(22 - 26°C). Dětem je k dispozici tobogán, brouz-
daliště a dětské hřiště. Léčebná část návštěvníkům 
nabízí polokrytý bazén (36°C), venkovní a vnitřní 

bazén (38°C) a wellness centrum – whirlpool 
(1x velký, 2x malý), jacuzzi, finskou saunu a parní 
lázeň. V léčebné části jsou bazény s termální 
vodou s velice silnými léčebnými účinky.
3. den: dopoledne PÉCS (Pětikostelí) – prohlídka 
historického jádra města, chrámové náměstí s ka-
tedrálou sv. Petra, mešita a další turecké památky. 
Starokřesťanské hrobky byly zapsány na seznam 
UNESCO. Odpoledne pobyt v termálních lázních.
4. den: dopoledne MÁRIAGYÜD – jedno z nej-
starších poutních míst v Maďarsku, klenotnice, 
oltář v přírodě a křížová cesta na horu Tenkés.  
SIKLÓS – nad městečkem leží rozsáhlý hrad. 
Odpoledne pobyt v termálních lázních. 
5. den: celodenní rekreace v termálních lázních. 
VILLÁNY – vinařská obec, večer posezení 
ve stylové csárdě se sklípkem.
6. den: celodenní rekreace v termálních lázních. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: apartmány, dvoulůžkové ložnice.
Stravování: k dispozici kuchyňka. Lázeňský areál 
nabízí možnosti stravování. V cestovní kancelá-
ři lze objednat sterilovaná jídla, bližší informace 
na webových stránkách. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování 
a průvodce.

Maďarsko

Lázeňské městečko leží v jižní části Maďarska 

HARKÁNY S VÝLETY

Lázeňské město s památkami 
je obklopené vinicemi. 

č. 440 7.9. – 13.9. 6 250,-/5 950,-

facebook.com/hoskatour
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Nenáročná turistika v nejvýchodnější části Moravy 
na pomezí tří států – České republiky, Polska 
a Slovenska. Díky prolínání kultur zde vznikly 
charakteristické tradice a zvyky. Celé území má 
zajímavý horský krajinný   a přírodní ráz, zasahuje 
do Slezských a Moravskoslezských Beskyd. Každý 
den bude k dispozici kratší a delší túra. 

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Olomouci. Přesun na severní Moravu. 
Túra: výstup na Kozubovou, Malou Kykulu a Malou 
Kyčeru a sestup do Jablunkova. KOZUBOVÁ 
982 m – kamenná chata je součástí kaple sv. Anny. 
MALÁ KYKULA A KYČERA – krásné rozhledy 
na hřeben Slezských Beskyd, za pěkného počasí 
i na slovenské hory, celkem 9 – 12 km. 
2.den: USTROŇ – lanovkou na hřeben Těšín-
ských Beskyd. Pěší trasa z horní stanice lanovky 
na Velkou Čantoryji, a dál hřebenem Slezských 
Beskyd. Sestup do Nýdku, délka trasy dle zdatnos-
ti 7–15 km. VELKÁ ČANTORYJE 995 m – nejvyšší 
vrchol Slezských Beskyd ležící na česko-polské 

hranici. Nová rozhledna s výhledem do tří zemí, 
česká i polská chata. VELKÝ ŠOŠOV 885 m – 
vrchol s polskou chatou na česko-polské hranici, 
částečné výhledy. VELKÝ STOŽEK 978 m – vrchol 
s možností občerstvení na polské chatě na česko-
-polské hranici. 
3. den: dopoledne absolvování naučné stezky 
Mionší s místním průvodcem, celkem 7 km. 
MIONŠÍ – skvost beskydské přírody, patří mezi 
nejzachovalejší lesní komplexy v moravské části 
Západních Karpat. Je přísně chráněn jako národní 
přírodní rezervace a veřejností označován jako 
„prales“.
SLEZSKÉ DNY – odpoledne účast na folklor-
ních slavnostech. Na pódiích národopisného 
areálu vystupuje mnoho zahraničních i tuzem-
ských folklorních souborů. Pravidelně jsou zvány 
soubory ze Slovenska, Polska a také jiných zemí. 
Tento velký svátek folkloru se řadí mezi nejoblíbe-
nější toho druhu u nás. 
4. den: pěší trasa Hrčava – Trojmezí – Jawor-
zynka – Hrčava, celkem 6 km. Delší trasa vede 
přes Gírovou do Mostů u Jablunkova, celkem 
13 km. HRČAVA – rázovitá nejvýchodnější horská 
obec České republiky. TROJMEZÍ – rozhraní všech 
tří států, mramorový trojhran. JAWORZYNKA 
– rázovitá polská obec kousek za státními hrani-
cemi, hezký kostelík, muzeum místního řezbáře. 
GÍROVÁ 840 m – vrchol s turistickou chatou v blíz-
kosti česko-polsko-slovenských hranic. V odpo-
ledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 450,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Česko/Polsko

Nenáročná turistika v nejvýchodnější části Moravy 

PŘÍRODA TĚŠÍNSKÝCH BESKYD

Účast na folklorních 
slavnostech Slezské dny.

č. 450 10.9. – 13.9. 4 750,-/4 550,-

STERILOVANÁ JÍDLA
Především na zájezdy s ubytováním, kde je k dispozici 
kuchyňka, nabízíme sterilovaná jídla. Jejich nabídku najdete 
na našich webových stránkách nebo zjistíte na dotaz v cestovní 
kanceláři. Jídla jsou bez konzervantů, dochucovadel a barviv. 
V případě zájmu je jídlo nutné objednat v CK nejpozději 7 dnů 
před zájezdem. Jídla stačí pouze ohřát.  
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Poznávací zájezd do kraje lahodného vína, 
folkloru, lidových tradic, řemeslného umu, 
radosti a dobrých lidí. Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek jsou jedinečnou akcí, kde 
se snoubí temperament lidových tradic, kultury, 
pestrost slováckých krojů, muziky, živelnosti 
a spontánní atmosféry. Královské město Uherské 
Hradiště – srdce Slovácka – nabízí neopakovatel-
ný zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu 
vinařských tradic, lidové písně a tance. Slavnos-
ti nejsou „obyčejným“ folklorním festivalem, 
ale skutečnou reprezentativní národopisnou 
slavností více než šedesáti měst a obcí z celého 
regionu Slovácka.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Slo-
vácko. HOSTÝN – významné mariánské poutní 
místo, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Jurko-
vičova křížová cesta. Na nejvyšším vrcholu roz-
hledna. NAPAJEDLA – prohlídka hřebčína, který 
založil nejstarší chov anglického plnokrevníka 
na našem území. 

2. den: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – účast na Slovác-
kých slavnostech. Vstupné se neplatí. Čeká vás 
Hradišťský jarmark s prezentací lidových řemesel 
a prezentace celého Slovácka. Večer vinné sklepy 
s cimbálovými muzikami. 
Celý den jsou otevřené památky: Františkánský 
klášter, kostel Františka Xaverského, bývalý justič-
ní palác, Slovácké muzeum, areál měšťanských 
vinných sklepů a další. Webové stránky slavností: 
slavnostivinauh.cz.
3. den: KNĚŽDUB – pseudogotický kostel, náves 
s malebnými stavbami lidové architektury. HROZ-
NOVÁ LHOTA – v obci se dochoval dům malíře 
Joži Úprky, který zde žil a tvořil. TVAROŽNÁ 
LHOTA – malé muzeum oskeruší – strom Slo-
vácka. STRÁŽNICE – slovácký skanzen (muzeum 
vesnice jihovýchodní Moravy). PLŽE – vinné 
sklepy, památková rezervace lidové architektury. 
Návrat do 20.00 hodin. 
Ubytování: hotel v Uherském Hradišti, dvoulůž-
kové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

Česko

Poznávací zájezd do kraje lahodného vína, 

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA

A otevřených památek.
Oblíbené vinobraní. 

č. 460 11.9. – 13.9. 3 450,-/3 300,-
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Poznávací zájezd s lehkou turistikou vás seznámí 
s městy jako Los Angeles se světoznámými filmo-
vými studii v Hollywoodu, San Francisko a Las 
Vegas. Jen málokde na světě najdete tolik národ-
ních parků, jako je tomu na americkém Západě. 
A jen málokde na světě jsou tyto parky tak růz-
norodé, krásné, a přitom všechny v dosahu jen 
několika hodin jízdy autem. Program zájezdu 
vás zavede do nejznámějších národních parků 
nejen na západě a jihu USA, ale i do vzdálenější-
ho a nejstaršího N.P. YELLOWSTONU ve Wyomin-
gu. Vedle největšího kaňonu GRAND CANYON 
(Arizona) navštívíte i menší a nádherný Bryce 
Canyon (Utah), dále uvidíte úžasné skalní mosty 
v N.P. Arches, např. nejvíce publikovanou Delica-
te Arch. Chybět nemůže Death Valley (Nevada) 
s nejnižším bodem v USA. V pohoří Sierra Nevada 
budete obdivovat nejmohutnější a nejstarší 
sekvojové stromy na světě v N.P. Seqoe, dále si 
prohlédnete N.P. Yosemitte s žulovými velikány 
i vodopády. Projedete i část pobřeží po „Pacific 
Highway Nr.1“ nebo historické „Route 66“. 

Program
1. den: odlet z Prahy do Los Angeles (příp. Las 
Vegas) s jedním přestupem. Transfer z letiště 
na ubytování.
2. den: prohlídka LOS ANGELES – Griffithova 
observatoř, návštěva Beverly Hills, Rodeo Drive, 
Sunset Boulevard, Hollywoodského chodníku 
slávy, Downtown historické centrum. Prohlídka 
Santa Monica se světoznámým molem a pobřežní 
promenádou u Pacifického oceánu.
Přesun po části Pacific Coast Highway.
3.den: národní park SEQUIA s největšími a nej-
staršími stromy planety. Park proslavily lesy sekvo-
jovců obrovských včetně nejznámějšího stromu 
General Sherman. Pěší túra po Giant Forest. 
4. den: národní park YOSEMITE VALLEY 
v pohoří Sierra Nevada – návštěva Yose-
mite Village. Uvidíte monumentální žulové 
masivy Half Dome a El Capitan (1000 m 
vysoká kolmá stěna), úchvatné vodopády. 
V odpoledních hodinách vyjedete na vyhlídku 
Glacier point. 
5. den: SAN FRANCISCO – celodenní prohlíd-
ka nejhezčího města USA: projížďka pozemní 
lanovou dráhou – cable car, čínská čtvrt China 
Town, Union square, Financial district s mrakodra-
pem Transamerica Pyramid, Fisherman‘s Wharf 
a Lombard Street – nejstrmější ulice v USA. Výjezd 
na vyhlídku Twin Peaks. Zastávka ve čtvrti Castro 
(hypies) a slavný most Golden Gate. Možnost 
plavby na ostrov Alcatraz s návštěvou proslulé 
věznice (fakultativně). Noční přesun přes Reno.
6. den: Ráno zastávka Salt Lake City – solné 
jezero. Přesun do Yellowstonu. 
7.den: národní park YELLOWSTONE – geoter-
mální pole Norris Geyser Basin, Mammoth Hot 
Springs, gejzíry včetně nejznámějšího Old Faithful. 
Potkáte neskutečné množství volně se pohybu-
jící zvěře (bizony, laně s jeleny atd). Procházka 
s fantastickými výhledy na vodopády Lower Falls 
a Upper Falls ve velkém kaňonu řeky Yellowstone. 
8.den: dokončení prohlídky YELLOWSTONU. 
Národní park GRAND TETON s úchvatnými 
výhledy na toto majestátní pohoří, přejezd kolem 
jezera Jackson Lake. Zastávka v Jackson, posta-
veného a zachovalého ve stylu divokého západu. 

USA

Poznávací zájezd s lehkou turistikou vás seznámí 

NÁRODNÍ PARKY USA

Program se absolvuje 
ve skupince 8 účastníků.

č. 470 17.9. - 2.10. 68 950,-/67 950,-
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Noční přejezd přes Salt Lake City do Moab.
9. den: národní park ARCHES s ohromujícími skal-
ními útvary (mosty) a symboly státu Utah – Balan-
ced Rock, Double Arch, při západu slunce neopa-
kovatelný zážitek s výhledem na Delicate Arch.
10 den: MONUMENT VALLEY – indiánská rezer-
vace kmene Navajo, zajímavé skalní útvary z čer-
veného pískovce nazývané messa (stoly) nebo 
butte (vršky, hřbety). Nejvyšší z nich dosahuje 
300 metrů, tato výjimečná krajina posloužila jako 
kulisa k mnoha westernům Johna Wayna. 
11. den: národní park BRYCE CANYON s úchvat-
nými mnohobarevnými skalními scenériemi. Pěší 
procházka amfiteátrem mezi obřími „krápníky“. 
Národní park ZION tvoří 24 km dlouhý kaňon 
s rudooranžovými pískovcovými skalními útvary 
až 800 m vysokými a řekou Virgin River.
12. den: národní park GRAND CANYON (největší 
kaňon na světě) – zastávky na nejkrásnějších vy-
hlídkách Desert View, Moran, Grandview Point 
atd. Pěší túry po nejkrásnějších částech jižní římsy 
kaňonu. Možnost absolvovat okružní let letadlem 
nebo helikoptérou (fakultativně).
13. den: průjezd Arizonou za nostalgií po části his-
torického úseku slavné silnice Route 66 „Mother 
Road“. Nejvyšší přehradní hráz světa HOOVER 
DAM na řece Colorado. V odpoledních a večer-
ních hodinách prohlídka LAS VEGAS – hlavní 
bulvár Strip s mnoha atrakcemi: bitva pirátů, 
komplex New York s kopií sochy Svobody a Bro-
oklynského mostu, komplex Venezia – Benátky 
v Nevadské poušti včetně funkčních kanálů s gon-
dolami, atd.
14. den: národní park DEATH VALLEY (Údolí 
smrti), nejnižší a nejteplejší místo západní polo-
koule. Průjezd parkem s jednotlivými zastávkami 
– boraxový důl v Mustard Canyon, Furnace Creek, 
Zabriskie Point, Devil´s Golf Course – pláň plná bi-
zarních solných věžičkovitých a kulatých útvarů, 
Badwater Basin  86 m pod hladinou moře. 
15. den: LOS ANGELES – nákupy před odletem, 
odlet do Evropy.
16. den: přílet do Prahy.
Ubytování: motely/pensiony/hotely po trase, 
dvoulůžkové pokoje. 
Stravování: možnost nákupu v marketech 

za rozumné ceny. 
Cena zahrnuje: letenku Praha – USA (Los 
Angeles/Las Vegas) a zpět, doprava mikrobusem 
(vč. vstupu do národních parků – vyjma Monu-
ment Valley), 12x ubytování ve dvoulůžkových po-
kojích po trase (motely/pension/hotel) a průvod-
ce. Při tomto zájezdu je příplatek za jednolůžkový 
pokoj 7.500 Kč.
Sleva: 3 000, - za osobu při ubytování ve třílůžko-
vém pokoji. 
Vstupní poplatek za vízum: registrace ESTA cca 
15 USD.
Fakultativně: vstupné, let helikoptérou a jízda 
Jeepem v Monument Valley.
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Poznávací zájezd na slavnosti, které se uskuteční 
na počest ukončení sezony volné pastvy s hudeb-
ním a tanečním doprovodem, někdy s ochutnáv-
kou tradičních místních specialit. V rakouských 
horách se každoročně konají na různých místech 
v průběhu září.

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v jižních Čechách. Přesun do Rakouska. 
KRAMSACH – skanzen (Museum Tiroler Bauer-
nhöfe). Muzeum tyrolských selských usedlostí. 
S trochou nostalgie si tu můžete prohlédnout 
selské dvory s přitažlivými detaily jako působivé 
svědectví o této kultuře.
2. den: ALMABTRIEB *AUFFACH – v údolí Wild-
schönau. Sledování shánění stád s řemeslným 
a zemědělským trhem. Před návratem z pastvin 
jsou zvířata pěkně zdobena. Na tradiční cestu do-
bytka v Auffachu ve Wildschönau bude z pastvin 
do údolí odvedeno více než 500 zvířat. Zemědělci 
z této oblasti nabízejí speciality jako je Brodakrap-
fen, sádlové nudle, sýrové a slaninové speciality 

a další regionální pochoutky. Řemeslníci ukazují 
tradiční techniky. Je zajištěno i hudební vystoupe-
ní. SCHATZBERGBAHN – odpoledne výlet lanov-
kou na Schatzberg 1903 m, vycházka po hřebeni, 
výhledy. Možnost přechodu vzdušného mostu, 
panoramatické výhledy na Vysoké Taury.
3. den: CHIEMSEE – jedno z největších bavor-
ských jezer. Výlet lodí na Herreninsel (Mužský 
ostrov). Možnost prohlídky slavného zámku Lud-
víka II. Bavorského, který je obklopen pěknými 
zahradami. Možnost návštěvy Ženského ostrova. 
V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 22.00 
hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 680,- Kč
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce.

Rakousko

Poznávací zájezd na slavnosti, které se uskuteční 

SLAVNOST SHÁNĚNÍ STÁD

V tyrolském údolí Wildschönau.
Gastronomické speciality.

č. 480 18.9. – 20.9. 4 950,-/4 750,-
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Pojeďte s námi poznat nepříliš vzdálený ostrov 
ve Středozemním moři. Mallorka nabízí turistům 
překvapivě širokou škálu výletů především v po-
hoří Tramuntana, které se táhne na SZ ostrova. 
Během výletů do přírody mnoho turistů nepo-
tkáte. Většina z nich leží jen u moře. Pro vás bude 
teplé moře (25 °C) častou odměnou na závěr 
dne. Zdoláte několik vrcholů, projdete ojedinělou 
soutěskou, obejdete zajímavé vyhlídky a jistě vás 
osloví i hlavní město Palma. 

Program
1. den: během dne odlet z Prahy na Mallorku, let 
trvá 2 hodiny 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 hodiny ↑290 m, ↓610 m), kde 
Vás čeká písečná pláž a koupání.
3. den: od přehradního jezera CUBER v pohoří 
Tramuntana vystoupáte do průsmyku pod vrchol 

ĹOFRE 1090 m, zájemci zdolají vrchol s krásným vý-
hledem (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 hodiny 
↑350 m, ↓990 m – bez odbočky na vrchol); pro-
hlídka 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 hodiny ↑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 
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); pro-
hlídka 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 hodi-

Španělsko

Pojeďte s námi poznat nepříliš vzdálený ostrov 

MALLORCA – OPRAVDOVÝ RÁJ

Turistika, poznávání 
a koupání. 

č. 490 25.9. – 4.10. 27 980,-/27 480,-
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ny ↑340 m, ↓590 m); dnešní den se do hotelu 
na pobřeží 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 hodiny ↑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. 
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. Při tomto zájez-
du je příplatek za jednolůžkový pokoj 5 390,- Kč.

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.

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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Poznávací zájezd s nenáročnou turistikou do hor-
nického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který za-
hrnuje oblasti v Česku i Německu a byl nedávno 
zapsán na seznam UNESCO. Na Božím Daru si 
účastníci musí vybrat mezi prohlídkou štoly nebo 
vycházkou po naučné stezce.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do zá-
padních Čech. MĚDĚNEC – vycházka na stejno-
jmenný vrchol. Z vrcholu výhled. Možnost prohlíd-
ky Štoly Marie Pomocné. BOŽÍ DAR * ŠTOLA JO-
HANNES – možnost prohlídky štoly, byla vyhlou-
bená v 16. století v lesích na Zlatém Kopci. Jedná 
se o zachovalý komplex historických důlních děl. 
Jsou zde podzemní komory velkých rozměrů. BO-
ŽÍDARSKÉ RAŠELINIŠTĚ – alternativně lze absol-
vovat naučnou stezku. FICHTELBERG 1215 m – 
nejvyšší hora německé části Krušných hor, výhled.
2. den: JÁCHYMOV – městská památková re-
zervace, prohlídka jáchymovských památek 
a tříkilometrová vycházka po radonové stezce. 
KRÁLOVSKÁ MINCOVNA – muzeum obsahuje 

mnoho exponátů, projdete podzemí, seznámíte 
se s dobovou balneologickou ordinací. Objekt 
dříve sloužil jako královská mincovna. ŠLIKOVA 
VĚŽ – vyhlídka. 
3. den: HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA – 
možnost absolvování naučné stezky Blatenský 
příkop, která končí v Horní Blatné. Celkem 7 km 
– možnost krácení. HŘEBEČNÁ – hornické mi-
nimuzeum. HŘEBEČNÁ – malebná rekreační 
roztroušená obec. BLATENSKÝ VRCH 1024 m – 
samostatně stojící kamenná rozhledna, kruhový 
výhled. VLČÍ JÁMY – skalní rozsedlina s celo-
ročním sněhem. HORNÍ BLATNÁ – historické 
jádro města patří k nejzachovalejším v Krušných 
horách, muzeum. OSTROV – areál Rudé věže 
smrti. Vycházka zámeckým parkem. 
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 320,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce.

Česko/Německo

Poznávací zájezd s nenáročnou turistikou do hor-

JÁCH YMOVSKO – PAMÁTKY UNESCO

Za hornickou tradicí. 
Malebná příroda.

č. 500 26.9. – 28.9. 3 450,-/3 300,-
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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 14.00 
hodin. VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvě-
rají z hloubky 1500 m o teplotě až 76,5°C. Příznivě 
působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů 
a na celkovou regeneraci organismu. Moderní 
areál poskytuje služby ve svém krytém nebo kom-
binovaném bazénu s teplotou vody 32 až 37°C. 
K dispozici rodinný zábavní bazén s atraktivní 
Vodní věží. Do krytého plaveckého bazénu 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. Alkalická, 
hydrogen-uhličitanová, 67°C teplá voda s vyšším 
obsahem jodidu tryská z hloubky dva tisíce metrů. 
K dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény s léčivou 
vodou, vnitřní i venkovní rekreační a plavecké 
bazény (vířivky, tobogány, vodopády, kruhové 
proudy) s vodou teplou 29 až 37°C. Samoobsluž-
ná restaurace nabízí místní speciality.
3. den:  OSTRIHOM – dominantou města je 
mohutná bazilika, která byla postavena na základě 
vzoru baziliky sv. Petra v Římě. Hned vedle ba-
ziliky se nachází rozsáhlý hradní komplex. VISE-
GRAD – prohlídka hradu položeného vysoko nad 
údolím Dunaje. SZENTENDRE – skvostné barokní 
jádro města s malebnými uličkami. 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. 
V odpoledních hodinách odjezd, 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, bližší informace 
na webových stránkách. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování 
a průvodce. 

Slovensko/Maďarsko

Kam na podzim? Přece do slovenských a ma-Kam na podzim? Přece do slovenských a ma-

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY

Vyhřejte si kosti.
Relaxační prodloužený víkend.

č. 510 22.10. – 25.10. 3 750,-/3 600,-
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zájezd č. 520  8.5. – 18.5.  
zájezd č. 521  29.5. – 8.6.  
zájezd č. 522  12.6. – 22.6. 
zájezd č. 523  26.6. – 6.7.  
zájezd č. 524  10.7. – 20.7.  
zájezd č. 525  31.7. – 10.8.
zájezd č. 526  7.8. – 17.8.
zájezd č. 527  21.8. – 31.8.
zájezd č. 528  25.9. – 5.10.

Turistický zájezd na hornatý ostrov, ležící 700 km 
na západ od Maroka a 960 km od Lisabonu. Je 
protkán množstvím zavlažovacích kanálů – levád, 
podél nichž vedou turistické stezky s nádhernými 
výhledy zejména na Atlantik. Při první vycházce 
zjistíte, že se mu právem říká ostrov „věčného 
jara“. Všude Vás totiž provází místní flóra, kvetou-
cí téměř celý rok. Připočtěte přístupné hory a pří-
ležitost ochutnat jak vlny Atlantiku, tak svérázné 
madeirské víno. Mimořádně příznivé jsou zdejší 
klimatické podmínky. Průměrná teplota vzduchu 
v zimě neklesá pod 16°C, a hlavně v létě nevystu-

puje 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, 
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 Ca-
niçalu možnost koupání nebo návštěva Museu da 
Baleia (muzeum velryb).
3. den: dnes zamíříte do nejvyšších hor a vy-
stoupíte na „střechu Madeiry“; přes vyhlídku 
na Portele a Paso de Poiso vyjedete na třetí nej-
vyšší 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 divoký-
mi rozsedlinami a přes hřeben dojdete až k chatě 
pod nejvyšší horou Pico Ruivo; cesta až sem trvá 
skoro 3 hodiny a je poměrně náročná vzhledem 
k převýšení.
B: podstatně méně náročná varianta je přejezd 
busem na vyhlídku ACHADA DO TEIXEIRA 1592 m 
na severní straně a odtud pěšky k chatě pod nej-
vyšší horou (1 hodina chůze), dále už zase společ-
ně výstup na PICO RUIVO 1862 m - nejvyšší hora 
ostrova (20 minut); zajímavé pohledy na okolní 
horské štíty, strmá údolí a na severní i jižní Atlan-
tik; na vrcholu budete krátce po poledni, kdy se 

Portugalsko

zájezd č. 520  8.5. – 18.5.  

MADEIRA – TURISTICKÁ I.

Zájezd na 11 dní. 

č. 520 - 528 29 980,-/29 480,-
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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 vy-
stoupíte na vyhlídku BICA DA CANA 1620 m (30 
min i s návratem) s výhledem na nejvyšší hory; se-
stoupíte na sever klikatou kamenitou cestou (90 
min) k levádě GRAN CANAL DO NORTE – podle 
této levády půjdete skoro 2 hodiny skrz 4 tunely až 
do průsmyku ENCUMEADA 1007 m, kde se ob-

čerstvíte madeirským likérem poncha v obchůdku 
s korkovým zbožím; účastníci kratší varianty Vám 
půjdou z Encumeady naproti; na zpáteční cestě si 
prohlédnete městečko SAO VICENTE na sever-
ním pobřeží a den zakončíte koupáním v lávo-
vých jezírkách s mořskou vodou v místě vašeho 
ubytování v Porto Moniz.
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); doje-
dete do FUNCHALU – hlavního města, kde stráví-
te poslední 3 noci.
9. den: začnete den na tržišti ve FUNCHALU; 
prohlédnete si botanickou zahradu; vyjede-
te do MONTE do výšky 600 m, kde se podíváte 
do kostela, kde odpočívá poslední rakousko-
-uherský císař (a také poslední český král) Karel 
I. Habsburský, zájemci se projedou na saních, 
známé místní atrakci; pojedete do průsmyku EIRA 
DO SERRADO (1094 m) - nahlédnete do divoké-
ho strmého údolí; pěší sestup (1,5 hodiny chůze) 
do městečka CURRAL DAS FREIRAS, založené-
ho jeptiškami, které se zde skrývaly před piráty; 
možnost ochutnávky likérů a místní speciality – 
pražených kaštanů; projdete se starou rybářskou 
čtvrtí ve Funchalu.
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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 po-
kračuje 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 sever-
ním pobřeží.
11. den: v odpoledních hodinách odlet, přílet 
ve večerních hodinách (v cca 22 hodin) do Prahy.
Ubytování: hotely, penziony, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: letenka včetně všech letišt-
ních tax, poplatků a palivového příplatku, doprava 
mikrobusem, 10x ubytování v hotelech a penzio-
nech včetně snídaní, ve dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, doprava menším 
autobusem, český průvodce, ochutnávka madeir-
ského vína, informační materiály. 
Při tomto zájezdu je příplatek za jednolůžkový 
pokoj 4 990,- Kč.
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 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 zú-
častnit, 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.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
cestovní kanceláří.

Program
Program tohoto zájezdu je zkrácen na 8 dnů. 
Podrobný program naleznete na 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. Při tomto zájezdu je 
příplatek za jednolůžkový pokoj 3 390,- Kč.
Fakultativně: vstupy – botanická zahrada (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

Program

MADEIRA – TURISTICKÁ II.

Zájezd na 8 dní. 

č. 530 23.10. – 30.10. 25 980,-/25 480,-
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Putování venkovským Toskánskem po málo frek-
ventovaných silnicích zvlněným až kopcovitým 
terénem. Kopců se účastníci nemusí bát, protože 
vždy lze trasu krátit. Účastníky čekají i dlouhé 
sjezdy k mořskému pobřeží. Ubytování je zajištěno 
v mobilních domech v kempu na okraji Sieny.

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: cyklotrasa Radda in Chianti – Vagliagli –  
Ponte a Bozzone – Siena. Celkem 40 km, 620 m 
stoupání, 770 m klesání. Po přejezdu do Itálie 
vás čeká kratší etapa vinařskou oblastí. Projíždět 
budete typickou zvlněnou krajinou oblasti. Čeká 
vás mnoho malebných vesniček a na vršcích 
kopců uvidíte středověké hrady. Mezi místy 
na trase jsou RADDA – vinařské město (společ-
nost Lega del Chianti) a PANZANO, z nějž jsou 
úchvatné rozhledy do okolní krajiny. Cílem vaší 

etapy bude SIENA.
3. den: cyklotrasa San Quirico d‘ Orcia – Buon-
convento – Siena. Celkem 60 km, 670 m stoupá-
ní, 710 m klesání, možnost krácení trasy. Trasa 
je vedena oblastí jižně od Sieny, krajem starých 
etruských měst. Celá oblast nese jméno CRETE 
a je snad nejčastěji zobrazovanou toskánskou 
krajinou na plátnech a fotografiích. SAN QUIRICO 
D‘ORCIA a městečko vína MONTALCINO, v němž 
se vyrábí světoznámé bílé víno BRUNELLO. Pev-
nostní město BUONCONVENTO. SIENA - pro-
hlídka historického jádra města.
4. den: cyklotrasa Volterra – La Bachettona Mon-
tecatini val Di Cecina – Strada Proviniciale 18 dei 
Quadri Comuni – Marina di Bibbona – Marina di 
Cecina. Celkem 60 km, 550 m stoupání, 1050 m 
klesání, možnost krácení trasy. Začátek etapy je 
ve městě VOLTERRA, které leží na příkrém svahu, 
jeho historie sahá až do dob Etrusků. Budete pro-
jíždět malými osadami, zemědělskou krajinou a pi-
niovými háji. Závěrečná část s možností koupání 
bude patřit projížďce po RIVIERA DEGLI ETRUSCH. 
Odpočinkové místo s plážemi a piniovými lesy. 
5. den: cyklotrasa Scansano — Magliano in 
Toscana — Monte Argetario. Celkem 60 km, 540 m 
stoupání, 1030 m klesání, možnost krácení. Další 
den putování je věnován méně navštěvované 
oblasti jihozápadní části Toskánska. Malebná 
městečka SCANSANO a MAGLIARO. Dojede-
te na mořské pobřeží. Koupání nebo návštěva 
ostrova olivových hájů MONTE ARGENTARIO. 
6. den: cyklotrasa Siena – Monteriggioni – Colle 
di Val d‘ Elsa Bibbiano – San Gimignano. Celkem 
48 km, 530 m stoupání, 540 m klesání. Závěreč-
ná etapa bude patřit malebné vinařské oblasti 
Chianti. Prvním místem na trase je městečko 
MONTERIGGIONI se zachovalými středověký-
mi hradbami. COLLE DI VAL D‘ELSA je městem, 
v němž se každoročně vyrobí 15 % křišťálového 
skla na světě. Zlatým hřebem etapy je SAN GIMIG-
NANO, kde je mnoho památek. Noční přesun.
7. den: návrat v poledních hodinách.
Ubytování: Siena, mobilní domy v kempu včetně 
kuchyňky a sociálního zařízení, dvoulůž. ložnice.  
Stravování: možnost vlastního vaření. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování 
a průvodce.  

Cykloturistika

Itálie

Putování venkovským Toskánskem po málo frek-

TOSKÁNSKEM NA KOLE

Rozmanitá krajina venkova.
Střední část Toskánska.

č. 600 2.6. – 8.6. 8 950,-/8 550,-
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Pozvánka na projížďku nádhernou krajinou 
z části podle řeky Inn a okolo jezera Chiemsee. 
Délku trasy je možné přizpůsobit vlastním schop-
nostem. Možnost výletu lodí na ostrov Herre-
ninsel, kde dal bavorský král Ludvík II. postavit 
po vzoru francouzského Versailles zámek Her-
renchiemsee, nebo na ostrov Fraueninsel.  Čekají 
vás kvalitní, dobře značené nenáročné cyklostez-
ky s minimálním převýšením. Na trase mnoho 
památek, krásná příroda a úchvatné jezero.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu v jižních Čechách. Přesun do Bavorska. 
Cyklotrasa INNRADWEG – Schärding – Braunau 
am Inn, celkem 50 km. Trasa s minimálním pře-
výšením podle řeky Inn, asfalt a jemná šotolina. 
SCHÄRDING – barokní perla na řece Inn, krásné 
barevné fasády měšťanských domů. Historické 
uličky a malebná zákoutí. BRAUNAU AM INN – 
rodný dům A. Hitlera, pamětní kámen proti válce 
a fašismu. Hezké barevné náměstí. 
2. den: Cyklotrasa INNRADWEG – Braunau am Inn 

– Altötting – Burgkirchen an den Alz – Burghau-
sen, celkem 58 km. Trasa s minimálním převýše-
ním podle řeky Inn a Alz, asfalt a jemná šotolina. 
ALTÖTTING – svatyně Evropy – srdce Bavorska. 
Toto malé město je známé svou „Gnadenkapel-
le“ (Milostná kaple nebo také Kaple zázračného 
obrazu), která je jednou z nejnavštěvovanějších 
svatyní v Německu. Kapucínský klášter, bazilika sv. 
Anny. BURGHAUSEN – nad městečkem leží roz-
sáhlý středověký hrad. Na hradě sídlí historické 
muzeum. 
3. den: Cyklotrasa KLOSTERWEG – Altenmarkt an 
der Alz – Priel, celkem 40 km. Trasa s minimálním 
převýšením. ALTENMARKT AN DER ALZ – upra-
vené městečko, klášter Baumburg, poutní kostel 
sv. Wolfgang.
4. den: cyklotrasa: CHIEMSEE RUNDWEG, okruh 
okolo jezera, celkem 57 km. Okružní trasa s mini-
málním převýšením okolo jezera, asfalt a jemná 
šotolina. CHIEMSEE – jedno z největších bavor-
ských jezer. HERRENINSEL (Mužský ostrov) –
možnost výletu lodí a prohlídka slavného zámku 
Ludvíka II. Bavorského, který je obklopen pěknými 
zahradami. V odpoledních hodinách odjezd. 
Návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: 1x penzion v Braunau, 2x penzion 
u jezera Chiemsee, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 980,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Německo

Pozvánka na projížďku nádhernou krajinou 

HORNÍ BAVORSKO NA KOLE

Podle řeky Inn 
a okolo jezera Chiemsee.

č. 610 11.6. – 14.6. 5 950,-/5 700,-
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Vltavská cyklistická cesta je po celé své délce 
značená modrým trojúhelníkem se symbolem 
kola a řeky. Naše trasa vás provede po její jiho-
české části – od pramene Vltavy až k hradu Zvíkov. 
Těšit se můžete na malebnou krajinu a zvlněný 
terén. Převažuje asfalt, nechybí ani jemná šoto-
lina a občas vyježděné pěšiny.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
na Šumavu. Cyklotrasa Kvilda – pramen Vltavy – 
Bučina – Knížecí Pláně – Strážný – České Žleby – 
Stožec – Nová Pec, celkem 52 km. KVILDA – leží 
uprostřed šumavských plání na křižovatce cest. 
Středu obce dominuje kostel sv. Štěpána, pobitý 
šindelem. PRAMEN – nejdelší české řeky Vltavy 
se nachází v pohraničním pásmu Šumavy. Dnes 
je toto místo součástí I. zóny Národního parku 
Šumava. BUČINA – byla založena jako dřevařská 
osada v těsné blízkosti česko-bavorské hranice. 
KNÍŽECÍ PLÁNĚ – hájenka uprostřed překrásné 
Šumavy. ČESKÉ ŽLEBY – horská obec je součástí 
obce Stožec. 

2. den: cyklotrasa Nová Pec – Přední Zvonko-
vá – Přední Výtoň – Lipno nad Vl. – Vyšší Brod, 
celkem 50 km. NOVÁ PEC – dříve dřevařská osada 
se nachází v CHKO Šumava na horním konci Li-
penské přehrady. PŘEDNÍ A ZADNÍ ZVONKOVÁ 
– bývalá, kdysi rozlehlá, téměř výlučně etnicky 
německá obec. PŘEDNÍ VÝTOŇ – novogotický 
farní kostel svatého Filipa a Jakuba. LIPNO NAD 
VLTAVOU – leží poblíž hráze na levém břehu 
údolní nádrže Lipno na řece Vltavě.  
3. den: cyklotrasa Vyšší Brod – Rožmberk nad 
Vl. – Český Krumlov – České Budějovice, celkem 
60 km. VYŠŠÍ BROD – pod vodní nádrží Lipno 
Vltava protéká údolím, mine Čertovu stěnu 
a vzápětí se objeví klášter s chrámem Nanebevzetí 
Panny Marie. ROŽMBERK NAD VLTAVOU – his-
torické jádro bylo prohlášeno městskou památko-
vou zónou. Hrad byl vybudován Vokem z Rožm-
berka. ČESKÝ KRUMLOV – spleť křivolakých 
středověkých uliček, malebné štíty měšťanských 
domů, romantická zákoutí, impozantní zámek 
nad Vltavou, kavárny i středověké krčmy. Město 
je zapsáno mezi památky na Seznamu UNESCO. 
ZLATÁ KORUNA – gotický klášter stojí na ostrohu.
4. den: cyklotrasa České Budějovice – Hluboká 
nad Vl. – Purkarec – jaderná elektrárna Temelín – 
Týn nad Vl., celkem 46 km. ČESKÉ BUDĚJOVICE 
– správní a kulturní metropole Jihočeského kraje 
ležící na soutoku řek Vltava a Malše. Nachází 
se zde řada historických památek a muzeí. 
HLUBOKÁ – patří k turisticky nejatraktivnějším 
památkám v Česku. PURKAREC – zřícenina gotic-
kého loveckého hrádku. TEMELÍN – je zde umís-
těno informační centrum temelínské elektrárny.
5. den: cyklotrasa Týn nad Vl., - Albrechtice – Zví-
kovské Podhradí – hrad Zvíkov, celkem 50 km. 
ALBRECHTICE – kostel sv. Petra a Pavla, kolem 
něhož se rozprostírá vesnický hřbitov, který je 
zdoben jednotně řešenými kapličkami. ZVÍKOV – 
hrad, pěkné vyhlídky na Vltavu a Otavu.
Ubytování: penziony, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 600,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně a průvodce. 

Česko

Vltavská cyklistická cesta je po celé své délce 

VLTAVSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA

Na území Jihočeského kraje.
Dálková cesta podle Vltavy.

č. 620 24.6. – 28.6. 5 950,-/5 700,-
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Pohodová cyklistika po cyklostezkách a silni-
cích 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 ma-
jestátními vrcholy Dolomit. Výškový rozdíl 1500 m 
mezi startem a cílem etapy nebude výjimkou. 
Navštívíte známá střediska Dolomit, jako jsou 
Cortina d’Ampezzo či Canazei. Pojedete podle 
řek Piave či Avisio, údolími Val di Fiemme, Val 
Gardena, Vale di Lendro, pod vrcholy Marmolá-
da či Piz Boe. Budete mít možnost navštívit pa-
mátníky 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 želez-
nice a dál údolím Val Pusteria. Cyklotrasa Misurina 
1781 m – Dobbiaco (Toblach) 1100 m – Brunico 

(Bruneck) 820 m, celkem 57 km. Trasa je vedena 
zpočátku po silnici, dál po cyklostezce, povrch 
jemná šotolina, většinou však asfalt. Trasu lze pro-
dloužit výjezdem pod Tre Cime k chatě Auronzo 
(+15 km asfalt). Dále lze trasu prodloužit výjez-
dem k Pragser Wildsee (+ 15 km). MISURINA – 
romantické jezero ve východní části Dolomit. VAL 
DI LANRO – krásné údolí s romantickou říčkou. 
TOBLACH – malebné středisko na konci kouzel-
ného údolí. PRAGSER WILDSEE – vycházka okolo 
jezera, o kterém se říká, že je perlou mezi dolo-
mitskými jezery. VAL PUSTERIA – malebné údolí 
s výhledy. Obživou místních obyvatel je horské ze-
mědělství. BRUNECK – rekreační středisko, upra-
vené 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 cyklostezce, 
která je vedena po tělese bývalé železnice – upra-
vené bývalé nádražní budovy.  Povrch většinou 
asfalt. Možnost prodloužit výjezdem k Cinque 
Torri (+ 9 km asfalt nebo lanovkou). PASSO VAL-
PAROLA – pevnost z 1. světové války, muzeum, 
výhledy na Marmoladu, PASSO FALZAREGO 
2108 m (možnost kabinovou lanovkou na Kleiner 
Lagazuoi 2778 m). Panoramatický výhled 
na střední část Dolomit. CORTINA D´ AMPEZZO 
– prohlídka mezinárodního horského střediska. 
Pěkný farní kostel ze světlého kamene s charak-
teristickou 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 – Pre-
dazzo 1014 m – Cavalese 800 m, celkem 60 km. 
Trasa vede z Passo Pordoi do Canazei po silnici, 
pak po nádherné cyklostezce převážně mírné 
klesání do Cavalese. Povrch většinou pěkný asfalt. 
PASSO PORDOI 2239 m – možnost vycház-
ky ke kapličce, odkud je pěkný výhled na Mar-
moladu. Možnost výletu kabinovou lanovkou 

Itálie

Pohodová cyklistika po cyklostezkách a silni-

DOLOMITY Z KOPCE

Pojedete z vysokohorských sedel.
Ubytování v srdci Dolomit.

č. 630 30.6. – 6.7. 8 950,-/8 550,-
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do skupiny Sella na Sass Pordoi 2950 m. Dosta-
nete se skoro do třítisícové výšky. Panoramatic-
ký 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.
5. den: okolím Corvary, údolí Val Badia. Cyklotra-
sa Passo Gardena 2121 m – Corvara 1527 m – Val 
Badia, celkem cca 30–40 km. Cyklistické putování 
v okolí místa ubytování. CORVARA – rekreační stře-
disko ležící přímo v srdci Dolomit. Místní obyvatelé 
„Ladinové“ stále udržují dávné tradice. VAL BADIA 
– jedno z nejkrásnějších údolí uprostřed Dolomit 
a jedno z pěti, kde se mluví ladinštinou. Možnost 
výletu kabinkovou lanovkou do masivu Sella.
6. den: cesta panoramat a hradů v údolí Val 
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 pře-
jezdem ze St. Ulrichu přímo do Ponte Gardena, 
celkem 59 km. Naopak trasu lze prodloužit vý-
jezdem 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 turisti-
ky. ST. ULRICH – hlavní středisko v údolí Gardeny. 
Stále se zde vyrábějí dřevěné hračky i sochy. 
BOLZANO – průmyslové středisko s historickým 
jádrem města, mnoho domů s podloubími. Ve ve-
černích hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: horské středisko Corvara a Colfosco, 
apartmány, dvoulůžkové ložnice.  
Stravování: k dispozici vybavené kuchyňky. 
V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, 
bližší informace na webových stránkách. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování  
a průvodce.

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. 
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Cyklostezka vás povede z hor údolím řeky Rhóny 
s krásnou horskou kulisou kolem jezer a vodopá-
dů, středověkými městečky k největšímu švýcar-
skému jezeru a nejkrásnějšímu městu na jeho 
břehu Montreux. Program je doplněn o návštěvu 
horského střediska Zermatt s majestátním Mat-
terhornem. Tentokrát jsme zajistili kvalitnější uby-
tování v apartmánech.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu i v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: GRIMSELPASS 2164 m – panoramatický 
sjezd z horského průsmyku až na dno roman-
tického údolí, které je pokladnicí walliské lidové 
architektury. Pokračování po pohodlné cyklostez-
ce vedoucí převážně z kopce do Brig (cíl zkráce-
né etapy) nebo až do cíle etapy ve Vispu. Celkem 
72 km (+240 m/-1750 m).
3. den: LEUKERBAD 1450 m – z termálního 
lázeňského letoviska po silnici do údolí řeky 
Rhóny. Pokračování mezi vinohrady a ovocnými 
sady do Sionu, historického města s pozůstatky 

středověkého hradu (cíl zkrácené etapy). Pokra-
čování údolím řeky Rhóny do cíle v Martigny. 
Celkem 65 km (+0/-890 m).
4. den: WALLISKÉ ALPY – ZERMATT 1710 m 
– nejdříve musíte z Täsche vyjet do Zermattu 
(po vlastní ose nebo zubačkou), který leží na úpatí 
nejfotografovanější evropské hory – majestátní-
ho Matterhornu. Po silnici zpět do Täsche a přes 
Visp (cíl zkrácené etapy) a údolím řeky Rhóny 
do cíle v Sierre. Celkem 75 km (+240 m/-1150 m). 
Alternativně možnost výjezdu zubačkou na vy-
hlídku Gornergrat nabízející úchvatný přírodní 
amfiteátr s více než 35 vrcholy přesahujícími 
4 000 m a rozlehlými ledovci. Vyhlídkový dvaceti-
kilometrový sjezd na kolech zpět do Zermattu.
5. den: FORCLAZ 1520 m sedlo na švýcarsko-
-francouzské hranici nedaleko masivu Mont 
Blanc. Sjezd do údolí řeky Rhóny a k Ženevskému 
jezeru přes Montreux do cíle ve Vevey. Celkem 
69 km (+360 m /-1160 m). Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: apartmány v rekreačním středisku 
Leukerbad, dvoulůžkové ložnice.  
Stravování: k dispozici kuchyňky. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a prů-
vodce. 

Švýcarsko

Cyklostezka vás povede z hor údolím řeky Rhóny 

PODÉL ŘEKY RHÓNY

Trasa pod dohledem čtyřtisícovek.
Ubytování v apartmánech.

č. 640 9.7. – 14.7. 9 600,-/9 200,-
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Cyklistické putování pod zářivě bílými vápenco-
vými štíty Julských Alp s možností pěší turistiky. 
Čekají vás kouzelné doliny a pěkné cyklostezky. 
Najdete zde romantická zákoutí s jezery, vodo-
pády a nedotčenou přírodu. Krásné malebné 
vesnice mají svůj osobitý ráz a jsou vyzdobeny ty-
pickými sušáky na seno. Hotelový bazén bude po-
tvrzen v upřesňujících pokynech před zájezdem.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu v jižních Čechách. Noční přesun.
2. den: cyklotrasa Camporosso – Tarvisio – Lago 
di Fusine – Planica – Kranjska Gora – Gozd Mar-
tuljek, celkem 35 km. CAMPOROSSO – možnost 
výletu lanovkou na Monte Santo di Lussari 1788 m. 
Poutní místo, kde byla nalezena socha Matky Boží. 
Panoramatické výhledy. Horská vesnička přímo 
na vrcholu hory s útulnými hospůdkami a obchůd-
ky. LAGHI DI FUSINE – romantická vycházka jedi-
nečnou přírodní rezervací podle jezer. PLANICE 
– skokanské středisko s mamutím můstkem. 
KRANJSKA GORA – rekreační středisko.

3. den: cyklotrasa Gozd Martuljek - Kranjska Gora 
– sedlo Vršič a stejnou cestou zpět, celkem 35 km. 
Na trase je v délce 10 km stoupání a převýšení 
800 m. Účastníci na to mají prakticky celý den. Al-
ternativně pěší turistika. VRŠIČ 1611 m – nejvýše 
položený slovinský průsmyk. Vycházka na vrchol 
Vršič 1737 m kolem pozůstatků bojů z 1. světové 
války. Vycházka z místa ubytování k hezkému vo-
dopádu.
4. den: cyklotrasa Gozd Martuljek – Mojstrana 
– Sava Dolinka – Bled, celkem 35 km. Možnost 
odbočky k vodopádu Peričnik + 10 km. MOJ-
STRANA – zastávka a vycházka u vodopádu Perič-
nik. BLED – prohlídka rekreačního letoviska s ma-
jestátním hradem, který se tyčí na skále vysoko 
nad jezerem. Možnost vykoupání v jezeře nebo 
výlet na ostrůvek Blejski otok (možnost zapůjčení 
pramice) s poutním kostelem. BLEDSKÉ JEZERO 
– je ledovcového původu, uloženo v malebné 
kotlině, díky vlivu minerálních pramenů je voda 
příjemně teplá – až 26°C. 
5. den: cyklotrasa Savica – Bohinjské jezero – 
Ribčev Laz – Bled, celkem 35 km. SAVICA – vy-
cházka k 60 m vysokému vodopádu. 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 výstupu až na samotný Vogel – výstup 
tam i zpět - 4 hodiny). Krásné výhledy na Julské 
Alpy i s jejich dominantou Triglavem. BOHINJSKÉ 
JEZERO – klidné ledovcové jezero, možnost za-
půjčení loďky nebo čas na koupání. RIBČEV LAZ 
– romantické letovisko. Ve večerních hodinách 
odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách. 
Ubytování: hotelový resort Alpine Špik, dvoulůž-
kové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: polopenze.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x polopenze a průvodce.

Itálie/Slovinsko

Cyklistické putování pod zářivě bílými vápenco-

POD ŠTÍTY JULSKÝCH ALP

Cyklotrasa je lemována 
majestátními štíty Julských Alp.

č. 650 18.7. – 23.7. 8 950,-/8 550,-

Cestovatelské promítání
Setkání příznivců CK - 1.2.2020
promitani.hoska-tour.cz
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Za našimi krajany, Lužickými Srby, jezdíme vět-
šinou na tradiční velikonoční procesí jezdců 
na koních, tzv. „křižáků“ nebo na svátky Boží ho 
Těla. V posledních letech se tu vybudovalo mnoho 
nových cykloturistických stezek. Terén je mírně 
zvlněný a povrch je převážně asfaltový. Čekají vás 
historická města, typické lužické vesnice a měs-
tečka, a především krásná krajina. Na trase vás 
čekají příjemné hospůdky. Starší lidé hovoří ještě 
lužickou srbštinou, které budete dobře rozumět. 

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost 
nástupu i v Liberci. Přesun do Německa. Cyk-
lotrasa SÄCHSISCHE STÄDTEROUTE * Löbau 
– Budyšín – Crostwitz – Panschwitz–Kuckau, 
47 km. BUDYŠÍN – středisko Horní Lužice. 
V centru města najdete srbskou kulturní infor-
mačku. Pohled na město se vám otevře z mírně 
nakloněné věže Reichenturm, zajímavá je stavba 
gotického chrámu sv. Petra. Určitě navštivte hrad 
Ortenburg se Srbským muzeem, s nedalekým 
hřbitovem národních buditelů a troskami klášte-

ra. Prohlídka bývalého vězení, ukázka vybavení 
Stassi. PANSCHWITZ-KUCKAU – malebná obec, 
v polích hezká boží muka. MARIASTERN (Mariina 
Hvězda) – klášterní cihlový kostel P. Marie s nově 
upraveným interiérem. Na nádvoří socha sv. Jana 
Nepomuckého a barokní kašna s českým lvem.
2. den: cyklotrasa KRABAT RADWEG * Pansch-
witz-Kuckau – Chostwitz – Ralbitz – Grossärchen 
– Schwarzkollm – Weissig – Deutschbaselitz 
– Panschwitz-Kuckau, 75 km. Možnost krácení. 
CHOSTWITZ – jedna z nejstarších a nejznáměj-
ších vesnic. Důležité středisko lužickosrbského 
národa s divadelní tradicí a vlasteneckou činností. 
RALBITZ – typická srbská vesnice s ryzí lužicko-
srbskou školou a katolickým kostelem.
3. den: cyklotrasa SÄCHSISCHE STÄDTEROUTE 
* Panschwitz–Kuckau – Kamenz – Medingen – 
Drážďany, 55 km. KAMENZ – historické město, 
rodiště slavného osvícence Gottholda Lessinga. 
DRÁŽĎANY – krátká prohlídka historického jádra 
města. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 
do 20.00 hodin.
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 680,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

Německo

Za našimi krajany, Lužickými Srby, jezdíme vět-

CYKLOTURISTIKA U LUŽICKÝCH SRBŮ

Krajinou nejmenšího 
slovanského národa.

č. 660 31.7. – 2.8. 5 250,-/5 000,-
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Řeka Rýn na německém území líně plyne mezi 
kopci. Vytváří tak na svých březích ideální pod-
mínky pro pohodové cyklisty, kteří si chtějí vy-
chutnat čas na kole. Stezky jsou hladce asfaltové 
a vedou místy, které doslova vybízejí k zastavení, 
pokoukání či posezení v některé z mnoha hos-
půdek. Jedním z nejvíce oblíbených úseků je 
však část mezi Mohučí, Koblenzí a Kolínem nad 
Rýnem měřící kolem 200 kilometrů.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: cyklotrasa Mohuč – Eltville – Bingen, 
celkem 40 km. MOHUČ – původně římské město, 
největší klenot města je Kaiserdom, arcibiskupský 
dóm, náměstí Markt, kostel sv. Štěpána s Chagal-
lovými okny. ELTVILLE – město vína a růží. Toto 
historické místo a jeho jemně obnovená staro-
městská čtvrť je oázou klidu pro přátele vína. 
BINGEN – historické tradice a legendy se prolínají 
kolem věže na malém ostrově Rýna před Bingen. 
Na základech římského chrámu stojí bazilika sv. 

Martina. Starý přístavní jeřáb Binger.
3. den: cyklotrasa Bingen – Bacharach – St. Goar 
- Boppard – Koblenz, celkem 62 km. BACHA-
RACH – místní vinaři pěstují na svazích vynikající 
vína. Hrady na obou březích řeky. SANKT GOAR 
– nad městem stojí zřícenina Burg Rheinfels, 
jeden z hradů, pro které je známé střední Porýní, 
a přes řeku leží sesterské město Sankt Goar-
shausen s vlastními hrady, Katz a Maus („Kočka“ 
a „Myš“). Slavná skála Lorelei je blízko, mírně proti 
proudu na protějším břehu. BOPPARD – malebné 
město s mírným podnebím a romantickou kraji-
nou. Je tady nejstrmější železnice v Německu. 
Vinařství tu má velkou tradici.
4. den: cyklotrasa Koblenz – Weissethurm – An-
dernach – Remagen, celkem 49 km. KOBLENZ 
– soutok Mosely a Rýna ve známém trojúhelníku 
Deutches Eck. Prohlídka historické části města, 
kostely, zámky, paláce a měšťanské domy. WEIS-
SETHURM – bílá věž. REMAGEN – pověstný 
most. Mezi Remagenem a Bonnem na pravém 
břehu Rýna stojí na návrší nad řekou zámek Dra-
chenburg a v údolí jsou samozřejmě vinice.
5. den: Remagen – Bonn – Kolín nad Rýnem, 
celkem 55 km. BONN – bývalé hlavní město zá-
padního Německa. Centrum města tvoří Markt-
platz. Vévodí mu radnice postavená v druhé po-
lovině 18. století. V ulici Bonngasse stojí rodný 
dům Ludwiga van Beethovena. Na náměstí Mün-
sterplatz stojí skladatelova socha. Za ní si pak 
můžete prohlédnout románský chrám Münster, 
vybudovaný v 11. a 12. století. Právě jeho stěny se 
staly svědkem korunovace Karla IV. KOLÍN NAD 
RÝNEM – město patří k nejstarším v Německu. 
Gotická katedrála svatého Petra je sídlem kolín-
ského arcibiskupa. Rozměry ji řadí mezi největší 
gotické katedrály a kostely vůbec. Katedrála je 
zapsána na seznamu UNESCO. Ve večerních ho-
dinách odjezd. Noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách. 
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hote-
lových restauracích.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Německo

Řeka Rýn na německém území líně plyne mezi 

RÝNSKÁ CYKLOSTEZKA

Rýnská stezka je první 
certifikovaná cyklotrasa.

č. 670 5.8. – 10.8. 8 650,-/8 250,-



77

Kalendář zájezdů na rok 2020

CYKLOTURISTICKÉ ZÁJEZDY

Putování pod štíty vápencových Dolomit východ-
ním Tyrolskem ke korutanským jezerům. Dobře 
značená Drávská cyklostezka určitě nadchne 
všechny příznivce cykloturistiky. Kromě prvního 
dne, kdy je krajina trochu členitější, je trasa 
vedena po pohodlných asfaltových a šotolino-
vých cestách rovinatým terénem. Na trase máte 
možnost odboček na různá zajímavá místa.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu v jižních Čechách. Noční přesun přes Ra-
kousko do italských Dolomit. 
2. den: cyklotrasa Misurina 1756 m – Tre Croci - 
Cortina d´ Ampezzo 1211 m – Toblach 1241 m, 
celkem 50 km. Zdatní účastníci mohou vyjet 
ještě na chatu Auronzo 2320 m, stoupání 7,5 km. 
Z Cortiny po trase zrušené železnice s tunely 
a mosty. Objíždí se skupina Cristallo, výhledy 
na Sextenerské Dolomity. MISURINA – kouzel-
né vysokohorské jezero ležící pod ostrými štíty 
Dolomit. CORTINA D´AMPEZZO – olympijské 
sportovní středisko obklopeno nádherným prs-

tencem hor. Možnost výletu kabinkovou lanovkou 
do masivu Tofana (doporučujeme). TOBLACH – 
malebné lázeňské středisko.   
3. den: cyklotrasa Toblach – Innichen – clo Itálie/
Rakousko – Sillian 1103 m – Lienz 673 m, celkem 
50 km. Trasa je vedena přímo pod ostrými štíty 
Lienzerských Dolomit. Do Lienzu se jede z kopce, 
pak po rovině. SILLIAN – možnost výletu kabin-
kovou lanovkou, panoramatické výhledy na Sex-
tenské Dolomity, Lienzské a Kárnské Alpy. LIENZ 
– město na soutoku řek Dráva a Isel přímo pod 
Lienzerskými Dolomity. OBERDRAUBURG – tu-
ristické středisko pod hradem Hohenburg.
4. den: cyklotrasa Oberdrauburg – Greifenburg – 
Möllbrücke – Spittal – Kellerberg, 58 km. SPITTAL 
– zámek Porcia s arkádovým nádvořím s bohatou 
národopisnou expozicí, možnost výletu kabinko-
vou lanovkou na vrchol Goldecku 2142 m.
5. den: cyklotrasa Kellerberg – Villach – Rosegg - 
Velden – Maria Wörth, 52 km. VILLACH – z věže 
farního kostela výhled na město i okolní hory. 
ROSEGG – klasicistní zámek s přírodním parkem. 
V zámku je umístěno muzeum voskových figurín. 
WÖRTHERSEE – největší a nejnavštěvovanější 
průzračné korutanské jezero, možnost projížď-
ky lodí po jezeře. MARIA WÖRTH – poloostrov 
s kaplí, možnost vykoupání. Ve večerních hodi-
nách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penziony, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím.   
Stravování: snídaně formou bufetového stolu.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 

Itálie/Rakousko

Putování pod štíty vápencových Dolomit východ-

DRÁVSKÁ CYKLOSTEZKA

Z Dolomit 
ke korutanským jezerům.

č. 680 12.8. – 17.8. 8 650,-/8 250,-
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Jedna z nejoblíbenějších cykloturistických zna-
čených tras. Budete projíždět nejvyhlášenějšími 
vinařskými oblastmi Evropy. Údolí meandrující 
řeky je lemováno strmými vinicemi, malebný-
mi vesničkami s hospůdkami a romantickými 
sklípky. Budete projíždět historická města a měs-
tečka s typicky hrázděnými domy. Obdivovat 
budete monumentální hrady a romantické zří-
ceniny hradů. Budete mít čas na ochutnávku 
vyhlášeného ryzlinku v útulném sklípku. Trasa je 
rovinatá, místy lehce zvlněná. Jede se po značené 
cyklostezce. 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 – Greve-
nmachen – Igel – Trevír, celkem 55 km. SCHEN-
GEN – 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 UNESCO. TREVÍR – univerzitní město 
a nejstarší město Německa s bohatou historií. 
Město je proslulé existencí významných památek 
z římské éry, které jsou zařazeny na Seznamu 
UNESCO. Prohlídka historického jádra města. Je 
zde nejkrásnější 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 časti města, 
kostely, zámky, paláce a měšťanské domy. ELTZ – 
možnost odbočky k hradu + 10 km. Ve večerních 
hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penziony a hotely, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce. 

Německo

Jedna z nejoblíbenějších cykloturistických zna-

VINICEMI PODÉL MOSELY

Čekají vás prosluněné vinice.
Nejkrásnější kout Německa. 

č. 690 26.8. – 31.8. 8 650,-/8 250,-
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Cykloturistický zájezd do kraje lahodného vína, 
folkloru, lidových tradic, řemeslného umu, 
radosti a dobrých lidí. Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek jsou jedinečnou akcí, kde 
se snoubí temperament lidových tradic, kultury, 
pestrost slováckých krojů, muziky, živelnosti 
a spontánní atmosféry. Královské město Uherské 
Hradiště – srdce Slovácka – nabízí neopakovatel-
ný zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu 
vinařských tradic, lidové písně a tance. Slavnos-
ti nejsou „obyčejným“ folklorním festivalem, 
ale skutečnou reprezentativní národopisnou 
slavností více než šedesáti měst a obcí z celého 
regionu Slovácka.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
na Moravu. Cyklotrasa Hostýn – Holešov – Otro-
kovice – Napajedla – Uherské Hradiště, celkem 
55 km. HOSTÝN – významné mariánské poutní 
místo, bazilika nanebevzetí Panny Marie, Jurkovi-
čova křížová cesta. Na nejvyšším vrcholu rozhled-
na. NAPAJEDLA – hřebčín.

2. den: krátký okruh okolo Uherského Hradiš-
tě.  UHERSKÉ HRADIŠTĚ – účast na Slováckých 
slavnostech. Vstupné se neplatí. Čeká vás Hra-
dišťský jarmark s prezentací lidových řemesel 
a prezentace celého Slovácka. Večer vinné sklepy 
s cimbálovými muzikami. Celý den jsou otevře-
né památky: Františkánský klášter, kostel Fran-
tiška Xaverského, bývalý justiční palác, Slovácké 
muzeum, areál měšťanských vinných sklepů 
a další. Webové stránky slavností: http://www.
slavnostivinauh.cz/
3. den: cyklotrasa Uherské Hradiště – Veselí nad 
Moravou – Hroznová Lhota – Kněždub – Tvarožná 
Lhota – Strážnice – Plže, celkem 45 km. KNĚŽDUB 
– pseudogotický kostel, náves s malebnými stav-
bami lidové architektury. HROZNOVÁ LHOTA 
– v obci se dochoval dům malíře Joži Úprky, 
který zde žil a tvořil. TVAROŽNÁ LHOTA – malé 
muzeum oskeruší – strom Slovácka. STRÁŽNI-
CE – slovácký skanzen (muzeum vesnice jihový-
chodní Moravy). PLŽE – vinné sklepy, památková 
rezervace lidové architektury. V odpoledních ho-
dinách odjezd, návrat do 20.30 hodin. 
Ubytování: hotel v Uherském Hradišti, dvoulůž-
kové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně a průvodce. 

Česko

Cykloturistický zájezd do kraje lahodného vína, 

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA

A otevřených památek.
Oblíbené vinobraní.

č. 700 11.9. – 13.9. 3 550,-/3 400,-
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První den putování po rozhlednách Dolního Slo-
vácka s ubytováním v Hodoníně. Následující dny 
putování chráněnou krajinnou oblastí Záhoří 
(Zahorie) s ubytováním v Malackách. Záhoří je 
oblast mezi našimi hranicemi a Malými Karpaty. 
Jede se po málo frekventovaných silničkách 
a cyklostezkách. Ty jsou většinou asfaltové, z části 
jemná šotolina. První den je trasa zvlněná, další 
dny již rovinaté, vedené loukami a lužními lesy. 
Třetí a čtvrtý den se jede z velké části po Moravské 
cyklostezce. Několikrát si krátce odskočíte do Ra-
kouska. Délka jednotlivých cyklotras je 50 km 
s možností krácení.

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní 
Moravu. Cyklotrasa SLOVÁCKÉ ROZHLEDNY * 
HUSTOPEČE – rozhledna stojící na okraji man-
dloňového sadu. Výhled na Hustopeče, Pálavu 
a nádrž Nové Mlýny. U OBRÁZKU – nízká rozhled-
na, výhled na vinohrady a vinařské obce.  SLUNEČ-
NÁ – výhled na Senicu a Malé Karpaty, za pěkného 
počasí na vrcholky Alp. KRAVÍ HORA – výhled 

na vinice, přehradu Nové Mlýny a Pálavu. KOBYLÍ 
– nová rozhledna. HODONÍN * cíl cyklotrasy.
2.den: HODONÍN * start cyklotrasy. HOLÍČ – 
zámek patří k vrcholným barokním dílům na Slo-
vensku, národní kulturní památka. Nad městem 
větrný mlýn. KOPČANY – kostelík z doby Velko-
moravské říše, patří mezi nejstarší stavby na Slo-
vensku. ŠAŠTÍN – STRÁŽE – bazilika Sedmibo-
lestné Panny Marie, jedna z nejvýznamnějších 
na Slovensku. CHKO ZAHORIE – nížinná chráně-
ná oblast. MALACKY * cíl cyklotrasy.
3. den: MALACKY* start cyklotrasy. VRŠOK – 
rozhledna. ANGERN – na rakouské straně leží 
zámek. ZÁHORSKÁ VES – Uhranské muzeum. 
CHKO ZAHORIE – nížinná chráněná oblast. 
SCHLOSHOF – zámek ležící na Moravském poli 
kousek za řekou Moravou v Rakousku. DĚVÍN – 
rozsáhlá zřícenina hradu, nejslavnější místa slo-
venské historie. Z hradu výhled na soutok Moravy 
s Dunajem. Cíl cyklotrasy.
4. den: MALACKY * start cyklotrasy. VELKÉ 
LEVÁRE – habánské domy, rezervace lidové ar-
chitektury. CHKO ZAHORIE – nížinná chráněná 
oblast. MORAVSKÝ SVATÝ JÁN – zámek v barok-
ním stylu. HOHENAU AN DER MARCH – rozhled-
na, mešita kousek za řekou Moravou, která tvoří 
státní hranici. POHANSKO – empírový lovecký 
zámeček a archeologická expozice. BŘECLAV * cíl 
cyklotrasy.
Ubytování: hotel v Hodoníně a Malackách, dvou-
lůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.  Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 620,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně a průvodce.

Česko/Slovensko/Rakousko

První den putování po rozhlednách Dolního Slo-

PUTOVÁNÍ ZÁHOŘÍM

Podél Moravy 
z Hodonína do Děvína.

č. 710 25.9. – 28.9. 5 950,-/5 700,-
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Zájezd pro všechny milovníky květin. Na zámku 
v Pillnitz budete obdivovat nádherně kvetoucí 
kamélie. Na jaře v zámeckých zahradách roz-
kvétá obří 220 let stará stromovitá kamélie, která 
je nejstarší v Evropě. Strom o průměru 11 m je 
na jaře obsypaný mnoha tisíci květy. Na své si při-
jdete i na mezinárodní prodejní výstavě orchidejí 
Orchideen Welt v Drážďanech.

Program
PILLNITZ – bývalá letní rezidence saského králov-
ského dvoru je největším zámeckým komplexem 
postaveným v čínském stylu v Evropě. V zámec-
kém parku roste více než 2000 dřevin a přes 600 
rostlin. Při prohlídce zahrad spatříte i mnoho roz-
kvetlých krokusů. V historickém skleníku uvidíte 
australské a jihoafrické rostliny.  DRÁŽĎANY – mi-
lovníci květin mohou navštívit mezinárodní pro-
dejní výstavu orchidejí Orchideen Welt. Na více 
než 5000 m2 zde vystavují a prodávají pěstitelé 
orchidejí ze čtyř kontinentů světa. Individuálně lze 
navštívit historické centrum Drážďan. 
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

Česko

MASOPUST NA VESELÉM KOPCI

Průvod masopustních masek
mezi roubenými stavbami.

č. 800 1.2. 590,-

Německo

KVETOUCÍ KAMÉLIE

Zažijte baroko s vůní kamélií.
Květinová výstava.

č. 810 4.4. 890,-

Tradiční masopustní obchůzka, která je součástí 
světového kulturního dědictví UNESCO. Ná-
vštěvníci si na Veselém Kopci budou moci 
zblízka prohlédnout všechny tradiční masky: 
laufra, ženu, turky, slaměné, rasa s kobylou, 
kominíky i kramáře. Během obchůzky se však 
musíte připravit i na jejich žerty, ke kterým 
například od pradávna patří pomazání obličeje 
zvláštním mazadlem. 

Program
HLINSKO – BETLÉM – soubor roubených 
a zděných domků, které si tu postavili drobní ře-
meslníci. Muzeum masopustních masek. VESELÝ 
KOPEC – sledování masopustního průvodu 
maškar v podání vesnické skupiny z Vortové 
v areálu skanzenu. ČERTOVINA – prohlídka pekla 
s možností občerstvení. Zde se natáčela i stejno-
jmenná pohádka.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 
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Polsko 

NA SKOK DO SLEZSKA

Za památkami, přírodou
a gastronomií.

č. 820 1.5. 590,-

Poznávací zájezd za památkami ležícími kousek 
za našimi hranicemi. V rámci občerstvení si vy-
chutnáte chutně připraveného pstruha.

Program
DUSZNIKI ZDROJ – největší atrakcí lázeňského 
města je muzeum papírnictví. Jedná se o jednu 
z nejkrásnějších památek dřevěné průmyslové 
architektury. Vycházka lázeňskou částí města. 
JARKÓW – překrásná japonská zahrada. Zahrada 
je nejkrásnější právě v květnu, kdy zde kvete 
množství rostlin. CZERMNA – barokní kaple 
s kostnicí. Podobná místa najdete v Evropě jen 
tři. To první je v Sedlci u Kutné Hory, druhé v Římě 
a třetí zde. PSTRAZNA – menší skanzen lidové 
kultury. Stálá expozice sestává převážně z dřevě-
ných lidových staveb, které jsou ukázkou mistrné 
práce pánů tesařů minulých století.   
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Česko 

ROMANTICKÉ PARKY V KVĚTU

Nádherně rozkvetlé 
rododendrony.

č. 830 8.5. 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 umělecko-
-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 obklope-
ný rybníky a anglickým parkem. 
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Německo 

PARK BLUDNÝCH BALVANŮ

Poznejte říši kamenů.
Bohatá historie města Görlitz.

č. 840 8.5. 690,-

Poznávací zájezd, i když v parku několik km 
ujdete, do geologicky zajímavé oblasti Horní 
Lužice. Prohlédnete si umělecky ztvárněný svět 
zahrad ze 7 000 bludných kamenů. Čeká na vás 
alpská kamenitá zahrada, irské a asijské zahradní 
umění. Dále v areálu budete obdivovat vřesoviš-
tě, skalní zahrady a jezera. 

Program
HORNÍ LUŽICE * NOCHTEN – prohlídka největ-
ší kamenité zahrady v Evropě. GÖRLITZ – jedno 
z nejkrásnějších měst v Německu. Historické 
město nabízí mnoho památek, např. farní kostel 
svatého Petra a Pavla, Waidhaus, radnice s věží 
a orlojem, válcová hradební bašta. Městu se říká 
také město věží. Na některé se nechá vystoupit.  
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.
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Česko 

TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ

Z rozhledny na zříceninu hradu.
Kouzelné výhledy.

č. 850 30.5. 590,-

Poznávací výlet s nenáročnou turistikou. Vandro-
vání po Tolštejnském panství. Projdete krásnou 
rozkvetlou přírodou s kouzelnými výhledy a pro-
hlédnete si zajímavé památky.

Program
Pěší trasa: Jiřetín pod Jedlovou – Jedlová – Tol-
štejn, celkem 7 km. 
TOLŠTEJN – nejlépe zachovaná zřícenina hradu 
v Lužických horách. JEDLOVÁ – třetí nejvyšší vrchol 
Lužických hor, kamenná rozhledna s turistickou 
chatou. Nádherný kruhový výhled. JIŘETÍN POD 
JEDLOVOU – areál Křížové hory byl prohlášen 
kulturní památkou, pozoruhodná křížová cesta. 
ŠTOLA SV. JANA EVANGELISTY – stříbrný důl.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Česko 

DLOUHÉ STRÁNĚ A VELKÉ LOSINY

Zajímavý program lze ukončit
v termálních lázních.

č. 860 13.6. 690,-

Poznávací zájezd s prohlídkou přečerpávací 
vodní elektrárny Dlouhé stráně, která se zařadila 
mezi 7 největších divů České republiky a stanula 
tak mezi nejvýznamnějšími českými památka-
mi jako jsou hrad Karlštejn, Pražský hrad nebo 
zámek Hluboká. Odpoledne program podle 
vlastního výběru ve Velkých Losinách.

Program
JESENÍKY * DLOUHÉ STRÁNĚ – exkurze do pře-
čerpávací vodní elektrárny, výjezd k přehrad-

ní nádrži na Mravenečníku, kruhový výhled. 
VELKÉ LOSINY * ze tří možností lze vybrat dvě. 
PAPÍRNA – výroba ručního papíru. Prohlídkový 
okruh je veden nejatraktivnějšími částmi manu-
faktury. ZÁMEK – prohlídka renesančního zámku 
s bohatou expozicí včetně klenotnice a Čaroděj-
nického sálu. TERMÁL – možnost vykoupání, voda 
příznivě působí na pohybové, nervové a kožní 
nemoci. K dispozici jsou dva venkovní bazény 
o teplotě 36°C. Návrat ve večerních hodinách 
do 20.30 hodin.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Polsko 

SOVÍ HORY

Možnost prohlídky 
pevnosti Srebrna Góra.

č. 870 27.6. 740,-

Přechod polského pohoří je častým cílem pěších 
turistů. Dvakrát protíná hřeben silnice, kde bude 
čekat autobus. Soví hory, polsky Góry Sowie, 
jsou přírodní rezervací (Park Krajobrazowy Gór 
Sowich).

Program
Túra: sedlo Sokola 754 m – Velká Sova 1015 m 
– sedlo Jugowska 801 m (2,5 hodiny, setkání 
s busem) – Kalenica 964 m – sedlo Woliborska 
711 m, celkem 16 km.
Alternativně: Srebrna Góra – zkrácená túra a pro-
hlídka rozsáhlé pevnosti. 
SOVÍ HORY – nejvyšším vrcholem je Velká Sova 
1015 m ležící na severním okraji pohoří se zděnou 
rozhlednou s kruhovým rozhledem do Čech, 
Slezska a na Krkonoše. Druhý nejvyšší vrchol 
pohoří Kalenica 964 m se nachází na druhé straně 
pohoří. Skromnější železná rozhledna poskytuje 
také kruhový výhled. Pod vrcholy Sovích hor se 
nacházejí pevnosti s podzemními prostory vybu-
dované za II. světové války. 
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 
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Polsko 

ROMANTIKA VE STOLOVÝCH HORÁCH

Skalní bludiště, 
mohutná skalní města.

č. 880 5.9. 590,-

Určitě se tam po několika letech podíváte znovu. 
Ďáblova kuchyně, Kuří noha, Krakonošova šíje, 
Dvounohý hřib – to jsou jen některé z názvů skal-
ních útvarů z kamenného bludiště v národním 
parku Stolové hory. Nejzajímavější skalní útvary 
se nacházejí v rezervaci Błędne Skały a na vrcholu 
hory Szczeliniec Wielki.

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

Česko 

ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Zelené srdce Česka.
Romantické skalní útvary.

č. 890 19.9. 590,-

Zájezd pěší turistiky. Žďárské vrchy a stejno-
jmenná chráněná krajinná oblast se považuje 
za jednu z posledních nedotčených oáz klidné 
a čisté přírody v srdci Česka.

Program
Pěší trasa: Cikháj – Žákova hora – Devět skal – Kři-
žánky, celkem 10 km. 
ŽÁKOVA HORA – národní přírodní rezervace je 
ukázkou původního lesa. DEVĚT SKAL 836 m 
– přírodní památka, nejvyšší vrchol Žďárských 
vrchů. Nedaleko zajímavý skalní útvar.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Česko 

LABSKÉ PÍSKOVCE

Ze skalního města 
na rozhlednu.

č. 900 3.10. 690,-

Labské pískovce jsou krajem skalních měst, hlubo-
kých roklí, stolových hor a malebných strání s hustou 
sítí turisticky značených cest. Pojeďte, poznáte nád-
hernou přírodu a romantické skalní město.  

Program
LABSKÉ PÍSKOVCE * TISKÉ STĚNY – krajina plná 
fantazie tvoří malebné městečko pískovcových 
skal, dva pěší okruhy. DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK – 
stolová hora s turistickou chatou a rozhlednou, 
výstup a sestup celkem 5 km. DĚČÍN – vycházka 
na Pastýřskou stěnu. Romantická napodobenina 
hradu, dnes výletní restaurace. 
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.
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Zájezd do Budapešti za památkami, trhy s míst-
ními specialitami, vánoční atmosférou a ter-
málními lázněmi. Čekají vás hezké vánoční trhy 
ve znamení tradic a folkloru. Bude čas i na ná-
vštěvu některého z vyhlášených muzeí nebo 
galerií, ochutnáte pečené klobásky či vyzkoušíte 
hřejivou vodu termálních lázní.

Program
1. – 2. den: odjezd v ranních hodinách, přesun 
do Maďarska. KITSEE – exkurze do výrobny čo-
koládových pralinek a figurek v čokoládovně 
Hauswirth. GYÖR – historické město čtyř řek 
s krásným barokním jádrem. Na náměstí pěkný 
adventní trh s maďarskými specialitami. SZEN-
TENDRE – adventně vyzdobená historická část 
města. BUDAPEŠŤ – prohlídka slavnostně vy-
zdobené Budapešti a nejvýznamnějších památek: 
památník Milénia, budova Parlamentu, bazilika sv. 
Štěpána, Matyášův chrám, Rybářská bašta. Dárky 

koupíte na tradičním jarmarku, který se pořádá 
na Vörösmárty tér. Zpravidla je doprovázen vy-
stoupeními folklorních souborů. Pochutnáte si 
na nějaké dobré maďarské specialitě, určitě přijde 
vhod šálek kávy nebo pohár punče na vyhlášené 
noblesní promenádě Váci Útca. Kromě trdelníků, 
sýrových koláčů, pečených kaštanů koupíte i cuk-
rovinky z čokolády nebo marcipánu, maďarskou 
vánoční roládu a výtečné klobásy. VELKÁ TRŽNICE 
(Vásárcsarnok) – možnost nákupu ve vyhlášené 
tržnici, kde seženete vše od značkových oděvů 
po tokajské víno a klobásy. SZÉCHENYI – možnost 
pobytu v secesních termálních lázních. Vnitřní 
léčivé i venkovní termální bazény mají vodu 
teplou 28 až 40°C. 
3. den: odjezd v ranních hodinách do Bratislavy. 
BRATISLAVA – prohlídka vánočně vyzdobeného 
města: Bratislavský hrad, dům U dobrého pastie-
ra, korunovační Dóm sv. Martina, Michalská věž, 
stará a nová radnice, budovy University Istropoli-
tana, při cestě na hlavní náměstí zhlédnete paláce 
Pálffyho, Kaglevichův, Esterházyho, Ballesův, 
Apponyho. Na vánočním trhu se nabízí tradiční 
zboží jako cikánská pečínka, pagáče, kapustnice, 
chléb s cibulí, husí a zelné „lokše“, vánoční me-
dovina a pochopitelně ručně vyráběné lidově 
umělecké předměty od hrnčířů, kovářů, sklářů 
a dalších. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 
do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel v centru Budapešti, dvoulůžko-
vé pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 
2x snídaně, dárek a průvodce.

Maďarsko/Slovensko

ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ

Poznejte vánoční atmosféru 
evropských měst.

č. 910 27.11. – 29.11. 4 550,-/4 350,-
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Německo 

ADVENTNÍ CHEMNITZ

V Drážďanech jste již byli, 
pojeďte jinam.

č. 920 28.11. 990,-

Program
CHEMNITZ – adventní trhy (Chemnitzer 
Weihnachtsmarkt) se spoustou dřevěných pro-
duktů německého adventu z dílen krušnohor-
ských řezbářů. Trhům vévodí pětipatrová 12 m 
vysoká vánoční pyramida. Tradiční slavnost 
východoněmeckého adventu – průvod horníků 
Bergparade v dobových kostýmech a až s tisícov-
kou účastníků. Možnost nákupu v obchodním 
domě Primark.
V ceně je zahrnuta: přeprava, dárek a průvodce. 

Německo 

ADVENT NA PEVNOSTI KÖNIGSTEIN

Zimní pohádka na pevnosti.
Adventní trh v městečku Hohnstein.

č. 930 6.12. 840,-

Program
KÖNIGSTEIN – prožijte netradiční advent 
v Saském Švýcarsku. Romantický advent v histo-
rických prostorech pevnosti položené na výrazné 
stolové hoře ležící vysoko nad údolím Labe 
v oblasti Saského Švýcarska. Jednotlivá nádvoří 
jsou obsazena historickými stánky saských ře-
meslníků. Nechybí klasické adventní dobroty. 
Adventní trh je umístěn i ve sklepních prostorech. 
Uvidíte nejdelší adventní kalendář v Německu, 
který je 112 m dlouhý. Všechny výstavy na pev-
nosti jsou otevřené. Je tedy možné navštívit 
veškeré vnitřní prostory pevnosti s historickými 
exponáty. BASTEI – program bude doplněn za-

stávkou na skalním mostě Bastei s pěkným výhle-
dem. HOHNSTEIN – menší, ale hezký adventní trh 
v malebném městečku, kterému dominuje hrad.
V ceně je zahrnuta: přeprava, dárek a průvodce. 

Polsko 

ADVENT VE WROCLAWI

Možnost nákupu dárků.
Po stopách trpaslíků.

č. 940 12.12. 840,-

Program
WROCLAW – za vánoční atmosférou do Polska. 
I zde se v mnoha městech konají tradiční advent-
ní trhy. Zde vás čeká advent s nezaměnitelnou 
atmosférou, s kulisou koled a vůněmi pražených 
mandlí, bramborových placek, opékaných klobás, 
svařeného vína a vynikajícího punče. V příznivých 
cenových relacích si budete moci nakoupit tradič-
ní vánoční výrobky. Pulty jsou zde plné vánočních 
drobností, ozdob a nejrůznějších dárků. Wroclaw 
je jedno z nejkrásnějších měst, které založil český 
kníže Vratislav. Bude čas i na prohlídku historické-
ho centra města.
V ceně je zahrnuta: přeprava, dárek a průvodce. 



Poplatek v hotovosti lze také složit v kanceláři CK. Doklad 
o uhrazení platby předkládejte na požádání průvodci při 
nástupu na zájezd. Platby poukázkami (např. SODEXO, 
atd.) 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. Bliž-
ší informace najdete na webu hoska-tour.cz.

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 nebo poštovní po-
ukázkou typu A na účet Lubomír Hoška, cestovní kancelář 
HOŠKA – TOUR, číslo účtu 1162062399/0800, variabilní 
symbol – číslo zájezdu. Číslo zájezdu do kolonky varia-
bilního symbolu je nutné uvádět i na poštovní poukázky, 
které obdržíte od CK. V případě, že za vás úhradu prová-
dí zaměstnavatel převodním příkazem, platbu avizujte. 

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 neprodleně vedou-
címu zájezdu, případně písemně do 1 měsíce po návratu ze  
zájezdu.

Tyto Všeobecné podmínky platí od 1. 12. 2019.

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. 2019. 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.
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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



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 
hoska-tour.cz

Váš prodejce:

... s námi za poznáním, turistikou 
a odpočinkem




