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Vážení přátelé, 

na konci roku 2021 jsme oslavili přesně 30 let od oficiálního založení cestovní kancelá-
ře. Zájezdy však pořádáme již od roku 1985. Chtěli bychom Vám poděkovat především 
za Váš zájem o naše zájezdy v posledních dvou sezonách. V ruce držíte náš nový tištěný 
katalog pro další sezonu. Je v nové modernější podobě. Pravidelně aktualizujeme náš web 
hoska-tour.cz. Zde najdete aktuální nabídku termínů a další zájezdy, které se již do tohoto 
tištěného katalogu nevešly. Pro rok 2022 jsme zařadili destinace, které jsme delší dobu 
nenavštívili. Dále zájezdy, které se minulou sezonu zcela naplnily. Naši průvodci se již těší 
na setkání s Vámi na některém z leteckých, autobusových či vlakových zájezdů. 

Pevně věříme, že se Vaše cestovatelské sny splní.

Proč cestovat  s námi

Zkušení průvodci, 
kteří milují cestování

Férové ceny 
bez kompromisů v kvalitě

Program plný zážitků 
u nás na prvním místě

Jsme nadšení 
pro cestování od roku 1991

Změna jména
cestovatele na smlouvě

Vrácení hotovosti
při zrušení zájezdu do 7 dnů

Výměna zájezdu
před odjezdem 

Buďte s námi ve spojení
Videa na našem
YouTube

Cestovatelský 
magazín

hoska-tour.cz/magazin youtube.com/ckhoskatour

Ing. Petr Hoška

Aktuality z dění
na Facebooku

Pěkné fotky
na Instagramu

facebook.com/hoskatourNechte se inspirovat našimi videi 
z našeho cestovatelského kanálu.

instagram.com/hoskatour

Začtěte se do našich 
cestovatelských článků plných 

zajímavostí a tipů.

Více informací a podmínky akce naleznete na: 
hoska-tour.cz/zaruky

Záruky 
pro klidné cestování

KČ
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Kam se vydáme v roce 2022
 Datum      Země                       Název                            Strana

Aktuální termíny a nově přidané zájezdy naleznete na:
www.hoska-tour.cz

Poznávací zájezdy
22. 4. – 26. 4. Nizozemsko Holandsko - Květinové korzo 21
2. 5. – 9. 5. Portugalsko Madeira - poznávací 21
5. 5. – 8. 5. Česko Za technikou a přírodou Ostravska 18
14. 5. – 21. 5. Černá Hora • Albánie Za krásami balkánských perel 20
19. 5. – 23. 5. Německo Hamburg – brána do světa 17
23. 5. – 30. 5. Portugalsko Portugalsko – země mořeplavců 12
27. 5. – 29. 5. Česko Vlčnov - Jízda králů 19
1. 6. – 6. 6. Polsko Velký okruh Polskem 13
12. 6. – 18. 8. Island Perly jižního Islandu 8
14. 6. – 22. 6. Norsko • Dánsko Norské fjordy – Oslo a Kodaň 7
19.6. – 25.6 Island Perly severu a západu Islandu 8

2.7. – 10.7. Litva • Lotyšsko
Estonsko • Finsko Pobaltí – Jantarová cesta 13

10.7. – 15.7. Itálie Poznávací Dolomity 15
10.7. – 16.7. Itálie Okolí jezera Lago di Garda 10

15.7. – 20.7. Lucenbursko 
Německo • Francie Památky a příroda Lucenburska 6

16.7.- 20.7. Rusko Klenoty Moskvy 14
21.7. – 25.7. Rusko Okouzlující Sankt Petěrburg 14
23.7. - 26.7. Slovensko Památky středního Pováží 20
29.7. – 31.7. Česko Most a uhelné safari 18
2.8. – 8.8. Slovinsko Julské Alpy – Slovinský kras 11
5.8. - 7.8. Německo Víkend v Berchtesgadensku 17
5.8. – 7.8. Polsko Krakov a Wieliczka 17
11.8. – 15.8. Belgie Belgie – Květinový koberec na náměstí 16
19.8. – 28.8. Chorvatsko Přírodní krásy Chorvatska 12
1.9. – 4.9. Německo Výlet do pohoří Harz 15
1.9. – 7.9. Itálie • San Marino Perly severní Itálie – Benátky a Garda 10
9.9. – 11.9. Česko Slovácké slavnosti vína 19
9.9. - 12.9. Španělsko Barcelona a Montserrat 16
14.9 – 19.9. Francie Za vinaři do Francie 7
21.9. – 26.9. Německo Romantické Porýní 11
23.9. – 25.9. Rakousko Slavnost shánění stád 19
24.9. – 8.10. USA Národní parky USA 9
27.9. – 4.10. Černá Hora • Albánie Za krásami balkánských perel 20

Jednodenní zájezdy     kompletní přehled na straně 42
Adventní zájezdy     kompletní přehled na straně 43

Naše kategorie zájezdů

POZNÁVACÍ
ZÁJEZDY

POHODOVÁ 
TURISTIKA

CYKLISTIKAPĚŠÍ
TURISTIKA

Strany 6 – 21

SE SLEVOVOU KARTOU

TERMÁLY
S VÝLETY

15.4. – 18.4. Slovensko • Maďarsko Velikonoce v termálech 22
7.6. – 12.6. Slovensko • Maďarsko Termály v Podunají 23
28.9. – 2.10. Maďarsko Památky a termály Maďarska 23
27. 10. - 30. 10. Slovensko • Maďarsko Slovenské a maďarské termály 22

Termály s výlety

30.6. – 6.7. Švýcarsko Krásy Švýcarska – vlakem mezi velikány 24
2.7. - 9.7. Rakousko Salzbursko – Malý ráj 26
13.7. – 18.7. Rakousko Zillertálské Alpy I. 27
21.7. – 27.7. Rakousko Montafon – perla západního Rakouska 25
5.8. – 9.8. Rakousko Pohoří Totes Gebirge 25
10.8. – 15.8. Rakousko Svět křišťálových vodopádů 26
17.8. – 22.8. Rakousko Zillertálské Alpy II. 27
25.8. – 31.8. Švýcarsko Krásy Švýcarska – vlakem mezi velikány 24

Pohodová turistika se slevovou kartou

23.6. – 26.6. Česko Moravský kras 31
2.7. – 11.7. Itálie Vojenskými chodníky Dolomit 28
20.7. – 25.7. Švýcarsko • Francie Turistika pod Matterhornem 29
30.7. – 4.8. Slovinsko Julské Alpy – kolem Triglavu 29

28.7. - 31.7 Česko • Rakousko 
Německo Šumava – okolí Lipna a Bavorska 32

12.8. – 14.8 Česko Přechod Jeseníků 33
17.8.- 21.8. Slovensko Západní Tatry – Roháče 30
18.8. – 21.8. Česko Ještě jednou Modrava 32
25.8. – 31.8. Slovensko Vlakem pod tatranské velikány 30
28.9. – 1.10 Česko Jáchymovsko – památky UNESCO 31
květen-říjen Portugalsko Madeira – turistická 34

Pěší turistika

1.6. - 5.6. Česko • Slovensko Břeclavské Podyjí a Pomoraví 41
8.6. – 14.6 Itálie Toskánskem na kole 36
21.6. - 27.6 Itálie Dolomity z kopce 38
5.7. – 10.7. Švýcarsko Cyklistika v okolí Svatého Mořice 37
16.7. – 20.7. Rakousko Taurská cyklostezka 38
23.7. - 26.7. Slovensko Cyklistika romantickým Povážím 40
30.7. – 4.8. Slovinsko • Itálie Pod štíty julských Alp 37
10.8. – 15.8. Německo Rýnská cyklostezka 39
24.8. – 28.8. Česko • Německo Po stopách železné opony 40
30.8. – 6.9. Rakousko Murská cyklostezka 39
9.9. – 11.9. Česko Slovácké slavnosti vína 41
15.9. – 18.9. Česko • Rakousko Moravské a rakouské Podyjí 41
23.9. – 25.9. Česko • Rakousko Kde se rodí víno 40

Cyklistika

10. 8. – 15. 8. Rakousko Karwendel Höhenweg 35
17. 8. – 22. 8. Rakousko Zillertálské Alpy 35

Horské treky

Strany 24 – 27

Strany 22 – 23 Strany 28 – 35 Strany 36 – 41

 Datum        Země          Název                              Strana
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JAK SE PŘIHLÁSIT

SLEVY
DĚTSKÁ

30 %
pro děti do 15 let při účasti 

2 dospělých osob

VĚRNOSTNÍ
5 %

nejvýše 500,- Kč pokud jste se v posled-
ních 4 letech zúčastnili alespoň 3 zájezdů

DĚTSKÁ
10 %

pro děti do 15 let

KČT
5 %

pro členy
Klubu českých turistů

STUDENTSKÁ
5 %

nejvýše 500,- Kč pro juniory do 21 let a 
studenty do 26 let

SOKOLSKÁ
5 %

nejvýše 500,- Kč pro členy 
České obce sokolské

SENIORSKÁ 60+
2 %

pro seniory nad 60 let

OZP + ZP MV + SPHERE
5 %

pro pojištěnce OZP a ZP MV 
a držitele karty Sphere Card

VOJÁCI A VETERÁNI
5 %

nejvýše 1000,- Kč 
za jejich službu vlasti

BONUSY ZA VČASNÝ NÁKUP
DO 1. ÚNORA 2022

200,- Kč
za nákup zájezdu více než 3 měsíce před jeho konáním 

u zájezdů s cenou vyšší než 4 000,- Kč

Na stránkách www.hoska–tour.cz
si najděte svůj zájezd a klikněte na 

“nezávazně objednat”.

Po odeslání jednoduchého formuláře
Vám vytvoříme rezervaci.

Platby
Převodem na účet
číslo účtu  1162062399/0800
variabilní symbol  číslo rezervace

Veškeré další informace Vám přijdou
do e-mailu a smlouvu podepíšete online 

kódem z SMS.

Přes internet Smlouvou z katalogu

Zavolejte nám - ověříme dostupnost 
a vytvoříme Vám rezervaci.

Vyplňte smlouvu o zájezdu, kterou naj-
dete na konci tohoto katalogu.

Tu podepište a zašlete nám ji poštou.

Potvrzenou smlouvu Vám zašleme zpět. 
Spolu se smlouvu získáte i číslo 

rezervace pro platby.

Osobně

Stavte se u nás osobně nebo navštivte
některou z našich partnerských 
cestovních kanceláří a agentur.

MĚJTE O 
REZERVACI 
PŘEHLED

Víte, že informace o rezervacích u 
CK HOŠKA TOUR najdete online 
na jednom místě?

Po vytvoření rezervace Vám příjde na 
e-mail odkaz do klientského centra, 
kde najdete: 

• Přehled o platbách a doplatcích.
• Veškeré informace o Vašem zájezdu. 
• Smlouvy a další dokumenty.

A to vše na jednom místě.

Tyto slevy nelze sčítat. Nárok na uplatnění slevy uveďte do poznámek už při vytváření nezávazné rezervace nebo ve smlouvě o zájezdu. 
Pokud je třeba doložit slevu průkazkou, učiňte tak již při objednávce. Dodatečně uplatňovat slevy nelze.

DO 3 MĚSÍCŮ PŘED ZAČÁTKEM
100,- Kč

u zájezdu s cenou vyšší než 4 000,- Kč

JSME ČLENY JSME POJIŠTĚNI PROTI ÚPADKU
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ZÁJEZDY NA ZAKÁZKU

PRO SKUPINY

Sami si zvolíte standard služeb, délku, termín a další přání. 

Pořádáme zájezdy pro školní, turistické, firemní a další skupiny na zakázku. 
Inspirovat se můžete v tomto katalogu nebo Vám ideální destinace a programy 
ušijeme na míru. Pokud budete cestovat autobusem, samozřejmě ho přistavíme 
na Vámi určené místo. Napište nám, jaký cestovatelský zážitek máte na srdci. My 
Vám uděláme nezávaznou nabídku s cenovou kalkulací.

školy    firmy    spolky   party přátel    

Více informací: zajezdynazakazku.cz
Programy školních zájezdů: zajezdy-skoly.cz

CESTUJTE
STYLOVĚ
Cestujte s oblečením 
a cestovatelskými pomocníky 
v designu HOŠKA TOUR.

Nakupovat můžete na: maunago.cz

CESTOVATELSKÝ 
ZPRAVODAJ
Sledujte náš e-mailový cestovatelský zpravodaj. Díky němu budete 
vědět o všech novinkách, tipech na nové články, nově přidaných zájez-
dech nebo mimořádných slevách na naše zájezdy.

Podívejte se na: hoska-tour.cz/zpravodaj

ČERPEJTE
Z VÝHOD

Na naše zájezdy můžete žádat 
příspěvek od zaměstnavatele 
(FKSP) nebo můžete čerpat 

peníze z benefitních poukázek:

ZÁJEZDY V MALÉ SKUPINĚ
Zájezdy označené touto ikonou se organizují již ve skupině od 6 osob.

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Při sestavování jízdních řádů u jednotlivých zájezdů je pro nás důležité, abyste se pohodlně dostali na odjezdová místa. Tomu přizpůsobujeme
 i časový harmonogram. Zájezdy odjíždíme z mnoha míst. Především z Prahy, Hradce Králové a Jičínska. U vícedenních zájezdů při počtu alespoň 
4 osob z Liberce, Jablonce nad Nisou a Trutnova zajistíme u poznávacích a turistických zájezdů za příplatek 200 Kč svoz. Mnoho dalších českých 
a moravských nástupních míst na trase je bezplatných. Autobusy vyjíždí z Královéhradeckého kraje a pokračuji směrem k cílové destinaci. Pokud 
jste skupinka, trasu autobusu přizpůsobíme. Pokud nebydlíte na trase, zajistíme Vám svoz naším mikrobusem až pro 8 klientů. 

Více k nástupním místům u jednotlivých zájezdů na webu hoska-tour.cz. 
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Lucembursko│Německo│Francie

PAMÁTKY A PŘÍRODA LUCEMBURSKA 

č. 220 15. 7. – 20. 7. 2022             7 950,-

• Malá, ale bohatá země.  

Poznávací zájezd do Lucemburska, Štrasburku a na zá-
pad Německa. Lucemburk je považován za nejpozoru-
hodněji umístěné evropské hlavní město. Romantika zde 
dýchá na každém kroku. Sídlí zde rovněž řada význam-
ných institucí Evropské unie – především Evropský soudní 
dvůr či Sekretariát Evropského parlamentu. V každém 
případě Lucembursko stojí za poznání. Láká především 
milovníky historie, neboť krásné a romantické hrady se 
zde nacházejí téměř na každém kroku.

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost ná-
stupu i v západních Čechách. Noční přesun.  
2. den: COCHEM (UNESCO) – vinařské měs-
to v údolí Mosely s rozsáhlým hradem. TREVÍR 
(UNESCO) – univerzitní město a nejstarší město Ně-
mecka s bohatou historií. Město je proslulé existencí 
významných památek z římské éry. Prohlídka historic-
kého jádra města. Na jednom z náměstí se tyčí nadži-
votní socha Karla Marxe, který se zde narodil. 
3. den: LUCEMBURK (UNESCO) – 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 (ná-
městí Jana Palacha) – Palach zde má pamětní desku. 
KASEMATY – byly součástí lucemburského opevnění 
a byly tak dokonalé, že se Lucemburku přezdívalo Gi-
braltar severu. PROMENÁDA LA CORNICHE – je 
považována za nejhezčí terasu v celé Evropě. VELKO-
VÉVODSKÝ PALÁC – oficiální sídlo lucemburského 
velkovévody, odehrává se tu mnoho oficiálních stát-
ních ceremonií a audiencí. MALÉ LUCEMBUR-
SKÉ ŠVÝCARSKO – jedna z nejkrásnějších oblastí 
v Lucembursku. Nádherná příroda plná nezvyklých 
skalních útvarů, jeskyní, propastí a vodopádů. Vycház-
ka do skalního města a údolí Müllerthal. ECHTER-
NACH – starobylé poutní město ležící nedaleko hra-
nice 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 s bohatou 
historií. Právě zde se narodil český král Jan Lucem-
burský. DIEKIRCH – zde si prohlédnete historickou 
armádní techniku. ETTELBRÜCK – památník a mu-
zeum generála Pattona. LUCEMBURK – prohlídka 
hřbitova amerických vojáků (hrob generála Pattona) 
a podvečerní prohlídka čtvrti GRUND.  
5. den: SCHENGEN – malá vinařská obec nedale-
ko místa, kde se stýkají hranice Německa, Francie a 

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 090,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.

Lucemburska. ŠTRASBURK – město má velký vý-
znam 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. Význam-
ná je katedrála NOTRE – DAME s vyhlídkovou věží. 
Zajímavá je malebná čtvrť Malá Francie s romantic-
kými domky a hospůdkami. WATERLOO – krátká 
podvečerní zastávka u slavného evropského bojiště. 
Zde se roku 1815 odehrála bitva, v níž bylo francouz-
ské vojsko Napoleona Bonaparta definitivně poraže-
no. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 
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Norsko│Švédsko│Dánsko

NORSKÉ FJORDY – OSLO A KODAŇ 

č. 120 14. 6. – 22. 6. 2022         12 950,-

• Čekají vás pověstné vodopády a stezka trolů. 

Poznávací zájezd do země vysokých hor, hlubokých fjor-
dů a modrých ledovců. Letní dny tu jsou příjemně dlouhé 
s krásným počasím. Zavedeme vás na nejkrásnější mís-
ta ve středním Norsku, ukážeme vám nádherné fjordy, 
divokou krásu hor, spoustu vodopádů, průzračná jezera, 
ledovce a severskou flóru i faunu. Zajímavé jsou i histo-
rické památky.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun k Baltské-
mu moři, noční trajekt Rostock – Trelleborg. 
2. den: MALMÖ – krátká prohlídka centra přístav-
ního města. GÖTEBORG – prohlídka centra měs-
ta. Procházka po zajímavém nábřeží s muzeem, Rybí 
kostel – dnes tržnice, Poseidonova kašna. TANUM 
(UNESCO) – prehistorické skalní kresby. SVINE-
SUND – hraniční přechod do Norska, vysoký most, 

vyhlídka. 
3. den: OSLO – hlavní město Norska na břehu tří 
velkých zálivů. Královský zámek, stará pevnost Aker-
shus, radnice. Muzea lodí Fram a Kon-Tiki na poloost-
rově Bygdoy. LILLEHAMMER – zastávka u olympij-
ského skokanského můstku. 
4. den: PEER GYNT – průjezd po romantické 
vyhlídkové silnici. ROMSDALEN – pěkné údolí 
s mnoha vodopády. TROLLTINDAN – zastávka u 
úchvatné stěny Trollů. TROLLSTIGVEIEN – pozo-
ruhodná silnice Trollů, zastávky na zajímavých místech. 
5.den: trajekt přes Norddalfjord, panoramatickou 
Orlí cestou. GEIRANGERFJORD – snad nejkrás-
nější fjord, možnost vyhlídkové plavby, pěkný pohled 
na vodopád Sedm sester. Fjordy jsou zapsány na Se-
znamu přírodního dědictví UNESCO. DALSNIBBA 
1476 m – vycházka na vyhlídkový vrchol. LOM – nej-
starší dřevěný kostel. Cesta podél nejvyššího pohoří 
Skandinávie Jotunheimen do sedla Sognefjell, pěkné 
výhledy. 
6. den: SOGNEFJORD – fjord pozoruhodný svou 

délkou (přes 200 km) a svou hloubkou (přes 1200 
m), trajekt Hella – Vangsnes. STALHEIMFOSSEN 
– vycházka podél romantického vodopádu. TVI-
NNEFOSS – hezký závojový vodopád. VOSS – ma-
lebné město. EIDFJORD – další trajekt přes fjord. 
VORINGFOSS – impozantní vodopád, vycházka. 
HARDANGERVIDDA – přejezd romantické ná-
horní planiny, která je národním parkem. 
7. den: GEILO – malebné horské letovisko. UVDAL 
– kouzelné dřevěné kostelíky. OSLO – poutavý Vige-
landův park, Holmenkollen – sportoviště a výhled na 
město. 
8. den: trajekt Helsingborg - Helsingor. KODAŇ 
– prohlídka hlavního města Dánska. zámek Chris-
tiansborg, Královský palác, malá mořská víla – symbol 
města. Noční trajekt Gedser – Rostock a přesun přes 
Německo. 
9. den: návrat v odpoledních hodinách. 

Ubytování: bungalovy a chatky.  
Stravování: vybavená kuchyňka, možnost vlast-
ního vaření. V CK lze objednat sterilovaná jídla, 
bližší informace na: hoska-tour.cz
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 
trajekty přes moře i fjordy podle programu a 
průvodce.

Francie

ZA VINAŘI DO FRANCIE 

č. 450 14. 9. – 19. 9. 2022         9 950,-

• Pouze jeden noční přejezd.

S naší cestovní kanceláří máte možnost seznámit se s 
kouzelnou přírodou a památkami Burgundska, Alsaska 
a Champagne. Navštívíte jedny z nejslavnějších oblastí 
slavných vín. Díky široké škále, kvalitě a dobré pověsti se 
stala vína z těchto oblastí předními vzory po celém světě. 
Poznáte starobylá městečka s dlážděnými ulicemi, středo-
věkými hrázděnými domy a renesančními kašnami.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu 
po trase i v západních Čechách. Přesun do Francie. 
ŠTRASBURK – krátká večerní procházka kolem 

proslavené katedrály a pitoreskními uličkami ve čtvrti 
Petie France (Malá Francie). Tato část Štrasburku je 
proslulá vodními kanály mezi hrázděnými domky. 
2. den: ROUTE DU VIN (CESTA VÍNA) * za-
stávky na této atraktivní cestě. OBERNAI – zajíma-
vá zvonice. DAMBACH-LA-VILLE – středověké 
městečko, hrázděné domy. RIBEAUVILLÉ – klikaté 
uličky lemují domy řemeslníků a vinařů, vycházka vi-
nicemi na zříceninu hradu. RIQUEWIHR – nejkrás-
nější obec na vinné cestě a také jedno z nejnavště-
vovanějších měst ve Francii. Pokladnice středověkých 
a renesančních domů. COLMAR – nejzachovalejší 
město v Alsasku, zajímavá je čtvrť Malé Benátky, hráz-
děné domy. EGUISHEIM – pozoruhodné městečko 
s hradbami. Kouzelné středověké městečko, ochut-
návka alsaských vín a také alsaského sýra münster. 
3. den: BESANCON – katedrála St. Jean s výji-
mečným orlojem. BEAUNE – překrásné historické 
městečko ve vinné oblasti Burgundska, návštěva stře-
dověké nemocnice, v programu je rovněž degustace 
pěti nejznámějších burgundských vín. COTE D´OR 
(BURGUNDSKÁ CESTA VINIC) - cesta po A 74 vini-
cemi nejlepšího hroznového vína. DIJON – centrum 
vyniká nádhernou architekturou, palác Burgundských 
vévodů, katedrála Notre Dame a kostel St. Michel. 
CHABLIS – proslulá vinařská vesnice. 
4. den: AUXERRE – středověké město, slavná 
katedrála sv. Štěpána. SENS – jedna z nejstarších 
katedrál sv. Štěpána. TROYES – katedrála, kostely, 
basilika sv. Urbana, hrázděné domy. VINICE KRAJE 

CHAMPAGNE – průjezd vinicemi. THIERRY – zá-
mek, kde pobýval spisovatel Beaumarchais (Lazebník 
sevillský, Figarova svatba). 
5. den: REMEŠ – slavná katedrála Notre-Dame, ve 
které byli po staletí korunováni francouzští králové, 
basilika St. Rémi a samozřejmě šampaňské – návštěva 
jednoho ze sklepů. EPERNAY – vinařské středisko, 
možnost degustace. CHALONS EN CHAMPA-
GNE – bohatá minulost města, hrázděné domy se 
zrcadlí ve vodní hladině kanálů. Ve večerních hodinách 
odjezd. 
6. den: návrat v dopoledních hodinách. 

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.  
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Island

PERLY SEVERU A ZÁPADU ISLANDU 

č. 110 19. 6. – 25. 6. 2022         29 950,-

• Pod islandský Matterhon.
• Úchvatná příroda.

Poznávací zájezd s pěší turistikou s možností krácení tras. 
Týden na západě a severu Islandu vás seznámí nejen s 
nejkrásnějšími místy západního Islandu v národním par-
ku Snæfelsjökul. Podíváte se i do oblasti severních fjordů. 
Nabízí se možnost výletu lodí za velrybami do vln oceá-
nu i za papuchalkami hnízdícími na blízkých ostrovech 
u Husavíku. Poznáte i nádhernou přírodu okolí jezera 
Mývatn. Čekají na vás sopečné krátery, kouřící fumaroly i 
bouřící nejmohutnější vodopád Dettifoss. Vykoupat se bu-
dete moci v teplých termálních vodách.  

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 nej-
vydatnějších horkých pramenů na Islandu DEIL-
DARTUNGUHVER, produkujících 180 litrů téměř 
vroucí vody za vteřinu. Zastávka v REYKHOLT, kde 
je zajímavý kostel. Kaskády vodopádů HRAUNFO-
SSAR tryskající zpod lávového pole a hřmící vodo-
pád BARNAFOSS. 
3. den: vás zavede k tajuplnému N.P. SNÆFEL-
SJÖKUL, kam J. Verne umístil svůj děj knihy „Ces-
ta do středu země“. Budete moci navštívit jeskyni 
VATNSHELLIR (30 €) a získat představu o vzniku 
ostrova. Pobřeží u ARNARSTRAPI na úpatí ledov-
ce Snæfelsjökul je proslulé zvláštními skalními forma-
cemi a hnízdícím ptactvem. Nádherná „zlatohnědá“ 
pláž SKARÐSVÍK BEACH jakoby na Island ani ne-
patřila. Na severu poloostrova je rybářské moderní 
městečko Olafsvík, kde se nachází námořní muzeum. 
Dominantou a symbolem severního pobřeží polo-
ostrova je kopec KIRKJUFELL „Islandský Matter-
horn“ s blízkým vodopádem. 
4. den: při přesunu na sever navštívíte skanzen s dr-
novými domky GLAUMBÆR, prohlédnete si nej-
větší město na severu ostrova AKUREYRI nazývané 
bránou severu, zastavíte se u „božského“ vodopádu 
GODAFOSS. HUSAVÍK – prohlídka nejseverněji 

položeného města s možností fakultativního výletu na 
velrybí safari nebo lodí za papuchalkami (cca 80 €). 
5. den: DIAMOND CIRCLE neboli „Diamantový 
okruh“. Přesun k jezeru MÝVATN, kde vystoupáte 
na sopku HVERFJALL s panoramatickým výhle-
dem, projdete skalním labyrintem lávového pole 
HALLARFLÖT, podíváte se do zatopené jeskyně 
GRJÓTAGJÁ. Klid a pohodu si užijete na zalesně-
ném skalním výběžku u jezera na HÖFÐI. Geoter-
mální pole HVERÍR vás uchvátí pastelově barevnou 
škálou povrchu země způsobenou minerály, za které 
vděčí tato oblast tektonickému zlomu desek. 
6. den: prohlídka hlavního města Islandu. REYKJA-
VÍK – radnice, parlament, koncertní sál Harpa, mo-
derní kostel Hallgrímskirja, vodojem Perlan s otočnou 
restaurací s výhledem na město, vila Höfdi – místo 
schůzky Gorbačova a Reagana. Poloostrov REYKJA-
NES (Geotermální pole Seltún & Gunnuhver), útesy 
Reykjanestá, most mezi kontinenty, maják Garður) 
nebo MODRÁ LAGUNA (70 €) - světoznámé ter-
mální lázně – možnost vykoupání a relaxace. Odlet 
z Islandu. 
7. den: přílet do Prahy 

Ubytování: penziony, dvoulůžkové pokoje.  
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. V 
CK lze objednat sterilovaná jídla.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykja-
vik (Keflavik) a zpět, přeprava mikrobusem po 
Islandu, 4x ubytování a průvodce. 
V ceně není zahrnuto: odbavené zavazadlo..
Smlouvy o zájezdu nejlépe zaslat do 1. února 
2022. Po tomto termínu již, s ohledem na nákup 
letenky, negarantujeme uvedenou cenu. 

Island

PERLY JIŽNÍHO ISLANDU

č. 111 12. 6. – 18. 6. 2022         29 950,-

• Po nejkrásnějších vodopádech Islandu.

Poznávací zájezd s pohodovou turistikou s možností krá-
cení tras. Týden na Islandu vám umožní seznámit se s 
nejkrásnějšími místy celého jižního pobřeží ostrova. Čekají 
na vás sopečné krátery, mohutné vodopády i tryskající 
gejzíry. Ledovcová laguna Jökulsarlón vyplavuje kry do 
moře, které je vyvrhne zpět na černou Diamantovou pláž. 
Nabízí se možnost plavby obojživelným plavidlem nebo 
plavbu na raftech na méně frekventované laguně Fjallsár-
lón. Vykoupat se budete moci v horkých vodách horské 
bystřiny nebo ve známé Modré laguně. Za dobrého počasí 
poplujete lodí za velrybami do vln Atlantického oceánu.  

Program 
1. den: odlet z Prahy ve večerních hodinách. 
2. den: noční transfer mikrobusem do jižní části os-
trova. Dopoledne procházka po tajuplné černé pláži 
REYNISFJARA s kamennými útesy a úchvatný po-
hled na Atlantik u nejjižnějšího bodu Islandu z úte-

sů mysu DYRHÓLAEY na skalní bránu v oceánu. 
Zastávka ve Víku, nejjižnější a nejteplejší místo na Is-
landu. Ve Skógaru 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.  
3. den: přesun pod největší evropský ledovec VAT-
NAJÖKULL. Navštívíte N.P. SKAFTAFELL – 
pěšky k vodopádu SVARTIFOSS. Odpoledne pěší 
vycházka k ledovcovému jezeru FJALLSÁRLÓN 
– možnost plavby na raftech po jezeře až k ledovci. 
Uvidíte nádhernou ledovcovou lagunu JÖKULSÁR-
LÓN a DIAMOND BEACH. Podíváte se ke ka-
ňonu FJAÐRÁRGLJÚFUR, nejvíce publikované 
soutěsce Islandu. Pojedete přes rozsáhlé, více než 200 
let staré, lávové pole.  
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 vykou-
pání v horském přírodním termálním potoce (35 až 
45 °C). 2x ubytování v hotelu v Selfoss. 
5. den: trasa „Zlatého islandského trojúhelníku” vás 
nejdříve zavede ke kráteru KERIÐ – možnost se-
stoupit až do jeho nitra k blankytně zelenému jezeru. 
Zastávka u kostela prvního biskupství na Islandu ve 
SKÁLHOLT. Podíváte se do geotermální oblas-
ti gejzírů s úchvatnou podívanou na famózní gejzír 
STROKKUR a GEYSIR, k vodopádům GULL-
FOSS, považovaným za nejkrásnější na ostrově. Pro-
cházka romantickou krajinou v N.P. ÞINGVELLIR 
(UNESCO), kde byl v roce 930 založen první demo-
kratický parlament světa – ALÞING. 
6. den: prohlídka nejsevernějšího hlavního města 
REYKJAVÍK – radnice, parlament, koncertní sál 

Harpa, moderní kostel Hallgrímskirja, vodojem Per-
lan s panoramatickým výhledem na město, vila Höfdi 
– místo schůzky Gorbačova a Reagana. Při dobrém 
počasí fakultativně velrybí safari (příplatek 60 €). 
Odpoledne světoznámé termální lázně MODRÁ 
LAGUNA – vykoupání a relaxace patří na Islandu 
k nezapomenutelným zážitkům (příplatek 70 €). Al-
ternativně okružní jízda do nejjihozápadnější části Is-
landu 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 hodinách. 

Ubytování: 2x v apart hotelu, dvoulůžkové 
pokoje s vlastním sociálním zařízením a vybav-
enou kuchyňkou, 2x hotel, dvoulůžkové pokoje, 
společné soc. zařízení.  
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. V 
CK lze objednat sterilovaná jídla.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykjavik 
(Keflavik), přeprava mikrobusem po Islandu, 4x 
ubytování a průvodce. 
V ceně není zahrnuto: zavazadlo v rámci 
letecké přepravy cca 2 000 Kč. 
Smlouvy o zájezdu nejlépe zaslat do 1. února 
2022. Po tomto termínu již, s ohledem na nákup 
letenky, negarantujeme uvedenou cenu. 
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Spojené státy americké

NÁRODNÍ PARKY USA 

č. 500 24. 9. – 8. 10. 2022         69 950,-

• Návštva měst, jako San Francisco, Las Vegas 
nebo Los Angeles a Salt Lake CIty.
• Největší přírodní zajímavosti západu USA. 
• Za největšími a nejstaršími stromy planety.  

Poznávací zájezd s lehkou turistikou vás seznámí s měs-
ty jako Los Angeles se světoznámými filmovými studii v 
Hollywoodu, San Francisko a Las Vegas. Jen málokde na 
světě najdete tolik národních parků, jako je tomu na ame-
rickém Západě. A jen málokde na světě jsou tyto parky 
tak různorodé, krásné, a přitom všechny v dosahu jen ně-
kolika hodin jízdy autem. Program zájezdu vás zavede do 
nejznámějších národních parků nejen na západě a jihu 
USA, ale i do vzdálenějšího a nejstaršího N.P. YELLOWS-
TONU ve Wyomingu. 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 Delicate 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. Sequoia, 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 v ranních hodinách, cesta s mezipřistá-
ním. Odpoledne přílet do SALT LAKE CITY, pro-
hlídka města a přesun na ubytování Idaho Falls.  
2. den: dopoledne přesun do Yelolowstonu West. 
Národní park YELLOWESTONE – severní okruh 
Mammoth Hot Springs, procházka s fantastickými vý-

hledy na vodopády Lower Falls a Upper Falls ve vel-
kém kaňonu řeky Yellowstone.  
3. den: dopoledne YELLOWESTONE geotermál-
ní pole Norris Geyser Basin, gejzíry včetně nejzná-
mějšího Old Faithful. Jezero Yellowstone Lake. Odpo-
ledne průjezd Národním parkem GRAND TETON 
s úchvatnými výhledy na pohoří, zastávka Jackson 
(westernové městečko). Noční přesun směr Salt Lake 
City do Moab.  

4. den: národní park ARCHES s ohromujícími skal-
ními útvary (mosty) a symboly státu Utah – Balanced 
Rock, Double Arch, při západu slunce neopakovatelný 
zážitek s výhledem na Delicate Arch.  
5. den: dopoledne přesun do MONUMENT 
VALLEY – indiánská rezervace kmene Navajo, za-
jímavé skalní útvary z červeného pískovce nazývané 
messa (stoly) nebo butte (vršky, hřbety). Odpoledne 
přesun na ubytování do Page.  
6. den: ráno přesun do národního parku ZION, tvoří 
24 km dlouhý kaňon s rudooranžovými pískovcovými 
skalními útvary až 800 m vysokými. Odpoledne ná-
rodní park BRYCE CANYON s úchvatnými mno-
hobarevnými skalními scenériemi. Nocleh v Page.  
7. den: přesun do národního parku GRAND CA-
NYON – zastávky na nejkrásnějších vyhlídkách. 

Ubytování: penziony, motely, apartmány, hotely 
po trase, čtyřlůžkové pokoje. 
Stravování: není v ceně zájezdu. Možnost 
nákupů potravin v supermarketech za rozumné 
ceny.  
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – USA 
a zpět, doprava mikrobusem (malá skupina), 
vstupy do 10 národních parků (ušetříte zhruba 2 
500 – 3 000 Kč) – včetně Monument Valley, 12x 
ubytování a průvodce (letí s vámi tam a zpět).  
V ceně není zahrnuto: odbavené zavazadlo 
při letu tam i zpět, cca 4 000 Kč, vstupné mimo 
výše uvedeného, let helikoptérou, jízda Jeepem v 
Monument Valley, poplatek za vízum – registrace 
ESTA cca 15 USD.  
Nástupní místo: letiště Praha – Ruzyně. V 
případě většího počtu klientů z jedné lokality 
zajistíme za příplatek svoz.  
Příplatek za dvoulůžkový pokoj je 9 900,- Kč.
Příplatek za třílůžkový pokoj je 7 500,- Kč.  

Možnost absolvovat okružní let letadlem nebo heli-
koptérou (fakultativně – nutno nahlásit a zaplatit při 
přihlášení – cena 300 USD).  
8. den: dopoledne nejvyšší přehradní hráz světa 
HOOVER DAM na řece Colorado. V odpoledních a 
večerních hodinách prohlídka LAS VEGAS – hlavní 
bulvár Strip s mnoha atrakcemi.  
9. den: dopoledne národní park DEATH VALLEY 
(Údolí smrti), nejnižší a nejteplejší místo západní po-
lokoule. Průjezd parkem se zastávkami Devil´s Golf, 

Course Badwater Basin (–86 m pod hladinou moře). 
Přesun na ubytování.  
10. den: dopoledne LOS ANGELES – Griffitho-
va observatoř, návštěva Beverly Hills, Rodeo Drive, 
Sunset Boulevard, Hollywoodského chodníku slávy, 
Downtown historické centrum. Prohlídka Santa Mo-
nica se světoznámým molem a pobřežní promenádou 
u Pacifického oceánu. Přesun na ubytování.  
11. den: národní park SEQUOIA s největšími a nej-
staršími stromy planety. Park proslavily lesy sekvojov-
ců obrovských včetně nejznámějšího stromu General 
Sherman. Pěší túra po Giant Forest.  

12. den: národní park YOSEMITE VALLEY v po-
hoří Sierra Nevada – návštěva Yosemite Village. Uvidí-
te monumentální žulové masivy Half Dome a El Capi-
tan (900 m vysoká kolmá stěna), úchvatné vodopády. 
Přesun do San Francisca.  
13. den: SAN FRANCISCO – celodenní prohlídka 
nejhezčího města USA: projížďka pozemní lanovou 
dráhou – cable car, čínská čtvrt China Town, Union 
square, Financial district s mrakodrapem Transameri-
ca Pyramid, Fisherman‘s Wharf a Lombard Street – 
nejstrmější ulice v USA.  
14. den: přesun na letiště, odlet do Evropy.  
15. den: v odpoledních hodinách přílet do Prahy.  
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Itálie│San Marino

PERLY SEVERNÍ ITÁLIE
– BENÁTKY A LAGO DI GARDA 

č. 420 1. 9. – 7. 9. 2022           8 950,-

• Okázalá města Miláno, Padova a Verona.

Nechte se pozvat do Itálie, kde na vás čeká okázalá ar-
chitektura starobylých měst a překrásné jezero Lago di 
Garda. Po celém kraji narazíte na symboly idylického a 
pohodlného života šlechty. Gotický dóm ověnčený 135 
věžičkami v Miláně, svérázné Benátky, tragický příběh Ro-
mea a Julie si připomenete ve Veroně. Dále si prohlédnete 
starobylé univerzitní město Padova, městečko Sirmione se 
středověkým hradem a antickými pozůstatky. Vychutnáte 
si atmosféru malého státu San Marino.

Program 
1. den: večerní odjezd. Noční přesun do Itálie.  

2. den: MALCÉSINE – město se choulí pod impo-
zantním hradem, možnost využití lanovky na vrchol 
Monte Balda 1747 m – výhled na jezero Lago di Gar-
da. SIRMIONE – středověký hrad Rocca Scaligera. 
LAGO DI GARDA – největší italské jezero, mnoho 
atraktivních rekreačních i starobylých letovisek. 
3. den: CERTOSA DI PAVIA – italský pobyt Karla 
IV. Klášterní komplex ukrývá spoustu cenných umě-
leckých artefaktů. MILÁNO – jedno z nejkrásnějších 
měst severní Itálie. Srdce italské ekonomiky. TEAT-
RO ALLA SCALA – opera se řadí k nejprestižněj-
ším na světě, možnost prohlídky muzea. DÓM – jedna 
z nejznámějších a největších ukázek gotické architek-
tury na světě. BERGAMO – středověké město na 
vrcholu kopce obklopeno obrannými zdmi ze 17. 
století.   
4. den: PADOVA – starobylé město se slavnou aka-
demickou minulostí, kaple Scrovegniů, dóm s baptis-

teriem, bazilika Sant´Antonio a Donatellova socha. 
VERONA (UNESCO) – navždy spojená s Romeem 
a Julií, může nabídnout víc než jen vymyšlený příběh 
tragické lásky. Ve starobylém centru se zachovalo 
mnoho půvabných římských památek. ARÉNA – 
třetí největší římský amfiteátr. CASTELVECCHIO 
– působivý hrad se zajímavými expozicemi. CASA 
DI GIULIETTA – připomíná tragický příběh Ro-
mea a Julie. DÓM – vyniká zajímavým průčelím. SAN 
ZENO MAGGIORE – nejzdobnější kostel v Itálii.  
5. den: RAVENNA (UNESCO) – důležité přístav-
ní město s řadou významných historických pamá-
tek, zejména ho proslavily krásné církevní mozaiky 
v antickém i byzantském slohu. SAN MARINO 
(UNESCO) – samostatná republika ležící na svazích 
hory Monte Titano. FERRARA (UNESCO) – město 
s bohatou minulostí, středověkým centrem.  
6. den: BENÁTKY (UNESCO) – toto město patří 
k několika na světě, jež si právem zaslouží přívlastek 
jedinečné. CANAL GRANDE – „nejkrásnější ulice 
světa“, kanál se vine srdcem města, po celé délce 
ho lemují význačné paláce. PIAZZA SAN MARCO – 
svědek slavností, procesí, politických akcí a bezpočtu 
karnevalů. BAZILIKA SAN MARCO – náleží k nej-
velkolepějším stavbám v Evropě. Možnost výstupu na 
kampanilu. DÓŽECÍ PALÁC – rezidence benátských 
vládců, bohatě zdobené komnaty a síně, Most vzdechů 
a vězení. PONTE DI RIALTO – nejslavnější benátský 
most. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.  
7. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: bungalovy.  
Stravování: vybavené kuchyňky, možnost 
vlastního vaření. V cestovní kanceláři lze objednat 
sterilovaná jídla.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování a 
průvodce.

Itálie

OKOLÍ JEZERA LAGO DI GARDA 

č. 190 10. 7. – 16. 7. 2022         10 650,-

• Historický hotel v benátského stylu na hlav-
ním náměstí přímo u jezera. 
• Modrý klenot obklopený horami. 
• Každodenní možnost koupání v jezeře.

Poznávací zájezd s vycházkami do nádherných vápenco-
vých hor v okolí jezera Lago di Garda. Možnost vykoupání 
v čistých jezerech. Ubytování je zajištěno v hotelu, který je 
postavený v historickém benátském stylu a leží přímo na 
hlavním náměstí na břehu jezera Lago di Garda. Na pláž 
to je několik set metrů.

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun.  
2. den: TRENTO – příjemné náměstí s kašnou Nep-
tuna, arkádami, obchůdky a kavárnami, dóm se stře-
dověkou kryptou. ROVERETO – zastávka u zvonu 

Míru, který zvoní každý večer na památku padlých ve 
všech válkách, a ossaria s vyhlídkou. ARCO – pro-
hlídka města, vycházka na hrad. LAGO DI GARDA 
– velmi oblíbené, největší a nejčistší italské jezero. 
Severní břehy lemují vysoké alpské štíty. Ubytování a 
podvečerní vycházka podle jezera, možnost koupání. 
3. den: MONTE BALDO – na hřeben pohoří 
Monte Baldo vyjedete unikátní rotační kabinovou la-
novkou. Vycházka po hřebeni s fantastickými výhledy 
na jezero Lago di Garda. Výhledy jsou i na Dolomi-
ty a na ledovec Presena. MALCESINE – kouzelné 
městečko s úzkými uličkami a romantickým hradem 
Scaligero, který se vypíná přímo nad hladinou jezera. 
Možnost prohlídky hradu, ze kterého jsou i výhledy 
na město i jezero Lago di Garda.   
4. den: VARONE – pěkné jeskynní vodopády s 
malou botanickou zahradou. VILLA CANALE – 
středověká zachovalá kamenná vesnička. LAGO DI 
TENNO – vycházka okolo romantického jezera, 
možnost vykoupání.  
5. den: VIA PONALE – autobusem do hor nad zá-
padní částí jezera, odtud vycházka po staré obchodní 
cestě nad jezerem, která nabízí překrásné panorama-
tické výhledy. LIMONE SUL GARDA – starobylé 
kamenné městečko na svazích u jezera Lago di Garda, 
kde je obnoveno pěstování citrusů. Možnost výletu 
lodí po jezeře Lago di Garda z Rivy do Limone.  RIVA 
DEL GARDA – v případě zájmu výstup ke kapličce 
S. Barbora, panoramatický výhled na severní část jeze-
ra Lago di Garda a na město Riva del Garda, případně 
jen prohlídka rekreačního střediska. 
6. den: LAGO DI GARDA – jízda vyhlídkovou sil-
nicí podél jezera až na jeho jižní břeh. SIRMIONE 

– lázeňské město na jižním výběžku pevniny – stře-
dověké uličky, hrad rodu Scaligeri, staré římské Ca-
tullovy lázně, možnost vykoupání. VERONA – město 
Romea a Julie, římský amfiteátr, staré hradby, středo-
věké kostely. Slavný Juliin balkón, na nějž Shakespeare 
umístil proslulou romantickou scénu. Ve večerních 
hodinách odjezd, noční přesun. 
7. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: hotel Centrale v Rivě del Garda, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. Hotel je 
přímo na hlavním náměstí na břehu jezera. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelové restauraci za zlevněnou cenu.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.  

Hotel Centrale
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Německo

ROMANTICKÉ PORÝNÍ 

č. 470  21. 9. – 26. 9. 2022         7 750,-

• Zajedete i do údolí řeky Mosely.
• Návštěva Kolína nad Rýnem.

Pojeďte na poznávací zájezd do středního Porýní a vy-
dejte se po stopách středověkých minnesengrů (básníků). 
Na obou březích malebného údolí se rozkládají rázovitá 
vinařská městečka, na kopcích se tyčí zříceniny rytířských 
hradů. Na březích Mosely uvidíte hezká městečka se sta-
rými kostelíky, hrázděnými domy a vinařskými dvorci. 

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun. 

2. den: STŘEDNÍ PORÝNÍ * RÜDESHEIM – vi-
nařské středisko, slavná ulička Drosselgasse. PFALZ-
GRAFENSTEIN – uprostřed Rýna se tyčí mohutný, 
jeden z nejkrásněji situovaných zámků v Porýní. LO-
RELEI – pobřežní skála s pověstí. MARKSBURG 
– hrad se vypíná přímo nad Rýnem. Nedaleko hrady 
Katz a Maus. KOBLENZ – soutok Mosely a Rýna ve 
známém trojúhelníku Deutches Eck. Prohlídka histo-
rické časti města.  
3. den: ÚDOLÍ MOSELY * ELTZ – jeden z nejkrás-
nějších hradů Evropy. PYRMONT – další romantic-
ký středověký hrad. COCHEM – vinařské město v 
údolí Mosely s rozsáhlým hradem Reichsburg. muze-
um vína. EHRENBURG – zřícenina hradu.  

4. den: REMAGEN – pověstný most. Mezi Rem-
agenem a Bonnem na pravém břehu Rýna stojí na 
návrší nad řekou zámek Drachenburg a v údolí jsou 
samozřejmě vinice. BONN – bývalé hlavní město 
západního Německa. Vévodí mu radnice postavená v 
druhé polovině 18. století v rokokovém stylu. V ulici 
Bonngasse stojí rodný dům Ludwiga van Beethovena. 
Na náměstí Münsterplatz stojí skladatelova socha. Za 
ní si pak můžete prohlédnout vůbec nejstarší stav-
bu celého města – románský chrám Münster. Právě 
jeho stěny se staly svědkem korunovace Karla IV. 
KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO) – město patří 
k nejstarším v Německu. Gotická katedrála svatého 
Petra je sídlem kolínského arcibiskupa. Rozměry ji 
řadí mezi největší gotické katedrály a kostely vůbec. 
V historickém centru můžete obdivovat jedinečnou 
architekturu.  
5. den: STŘEDNÍ PORÝNÍ * STOLZENFELS 
– romantický zámek. BOPPARD – město se stře-
dověkým opevněním, rozvaliny římského vojenského 
tábora. BACHARACH – městečko s hrázděnými 
domy, městskými hradbami a kostelem sv. Petra. Ne-
daleko hrady Rheinstein a Reichenstein. MOHUČ 
– největšími klenoty města jsou Kaiserdom, arcibis-
kupský dóm, kostel sv. Štěpána s Chagallovými okny. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: hotel. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 090,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  

Slovinsko

JULSKÉ ALPY – SLOVINSKÝ KRAS

č. 290  2. 8. – 8. 8. 2022        10 650,-

• Putování pod nejvyšší horou Slovinska. 
• Bohatá bufetová polopenze. 

Pohodová turistika v Julských Alpách. Mnohá ze slovin-
ských měst nesou stopy habsburské říše a Benátské re-
publiky. V horách máte pocit, že jste v Rakousku. Ve Slo-
vinsku na vás čeká pohádkový Bled, úchvatné Bohinjské 
jezero a romantické jeskyně Slovinského krasu. Nezapo-
meňte plavky. V hotelovém bazénu se vám budou hodit. 

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd. 
2. den: JULSKÉ ALPY * MOJSTRANA – zastávka 
a vycházka u vodopádu Peričnik. VINTGAR – vycház-
ka romantickou soutěskou pod až 100 m vysokými 
skalními stěnami ke kostelu sv. Kateřiny. BLED – pro-
hlídka rekreačního letoviska s majestátním hradem, 
který se tyčí na skále vysoko nad jezerem. Vycházka 
na hrad, možnost vykoupání v jezeře. Krásná je pod-
večerní procházka podle jezera po pěší promenádě. 
BLEDSKÉ JEZERO – je ledovcového původu, ulo-

ženo v malebné kotlině, díky vlivu minerálních prame-
nů je voda příjemně teplá – až 26°C. Možnost lodního 
výletu na ostrůvek Blejski otok s poutním kostelem 
nebo zapůjčení pramice k vyjížďce po jezeře.  Jezero 
se dá také pohodlně obejít.
3. den: JULSKÉ ALPY * LAGHI DI FUSINE – 
romantická procházka jedinečnou přírodní rezervací 
podle jezer. PLANICE – skokanské středisko s ma-
mutím můstkem. KRANJSKA GORA – rekreační 
středisko. MONTE SANTO – lanovkou na Mon-
te 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, 
krásná krápníková výzdoba. ŠKOCJANSKÉ JAMY 
(UNESCO) – unikátní krasový systém 11 podzem-
ních propojených jeskyní, propadlých údolí a přírod-
ních mostů. Úchvatná stezka nad jeskynním sálem 
300 metrů dlouhým, 60 metrů širokým a 100 metrů 
vysokým. 
5. den: JULSKÉ ALPY * okruh přes dvě horská 
sedla. VRŠIČ 1611 m – nejvýše položený slovinský 
průsmyk. Vycházka na vrchol Vršič 1737 m kolem 
pozůstatků bojů z 1. sv. války. SOČA – vycházka 
k prameni řeky uvnitř skály. VELIKA KORITA – 
750 metrů dlouhá soutěska řeky Soči, procházková 
stezka s visutým mostem. PREDEL 1156 m – sedlo a 
hraniční přechod do Itálie. PREDELSKÉ JEZERO – 
zastávka, možnost vykoupání, nejhezčí partie italských 
Julských Alp. 
6. den: JULSKÉ ALPY * VOGEL 1922 m – lanov-
kou do výšky 1540 m na vrchol Orlova Glava, lehká 
túra po hřebeni nebo na vrchol Šija. Krásné výhle-
dy na Julské Alpy i s jejich dominantou Triglavem. 

SAVICA – vycházka k 60 m vysokému vodopádu. 
BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledovcové jezero, 
vycházka podle jezera, možnost zapůjčení loďky nebo 
čas na koupání. RIBČEV LAZ – romantické leto-
visko na břehu jezera. Ve večerních hodinách odjezd, 
noční přesun. 
7. den: návrat v časných ranních hodinách. 

Ubytování: hotelový resort Alpine Špik s bazé-
nem, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  
Stravování: polopenze (bohatá bufetová snídaně 
i večeře). 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
polopenze a průvodce.  
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 500,- Kč. 
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Chorvatsko

PŘÍRODNÍ KRÁSY CHORVATSKA  

č. 390  19. 8. – 28. 8. 2022        13 450,-

• Putování po památkách UNESCO a koupání. 

Poznávací zájezd s odpočinkem na mořském pobřeží. 
Čeká vás překrásná řeka Krka, která nabízí výhledy na 
pěkné vodopády s jezírky, hluboký kaňon Velké Paklenice, 
který patří do národního parku Velebit a Plitvická jeze-
ra – rozsáhlá soustava vodopádů, kaskád, jezer a jezírek. 
Díky členitému pobřeží a nevídané nádheře jsou Kornati 
ideální destinací pro celodenní lodní výlet. Historická měs-
ta Šibenik či Split, případně Trogir, poskytnou pohled na 
chorvatské kulturní bohatství.  

Program 
1. den: odpoledne odjezd, noční přesun. 
2. den: PAKLENICA – výlet do národního parku 
v pohoří Velebit. Vycházka divokou přírodou kaňonu 

Velká Paklenice. 
3. den: relaxace na mořském pobřeží. 
4. den: KRKA – národní park, vycházka podle Skra-
dinských vodopádů a malebných jezírek. ŠIBENIK 
(UNESCO) – prohlídka historického středu: městská 
lodžie, katedrála sv. Jakuba – nejvýznamnější architek-
tonická památka chorvatské renesance. Vycházka na 
pevnost, výhled na město. V podvečer možnost vy-
koupání v moři. 
5. den: ZADAR – prohlídka historického centra 
města. Relaxace na mořském pobřeží.  
6. den: KORNATI (UNESCO) – fakultativní celo-
denní lodní výlet na proslulé ostrovy, včetně oběda a 
možnosti vykoupání. Individuálně možnost rekreace 
na mořském pobřeží. 
7. den: TROGIR (UNESCO) – jedno z nejkrásněj-
ších měst na jadranském pobřeží, zachovalé histo-
rické jádro města s románskou katedrálou. SPLIT 

(UNESCO) – přístav, největší město na chorvatském 
pobřeží Jadranu s celou řadou historických pa-
mětihodností – unikátní Diokleciánův palác, roman-
tická pobřežní promenáda.  
8. den: relaxace na mořském pobřeží. 
9. den: PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO) – pro-
hlídka kouzelného řetězce jezer, vodopádů, kaskád, 
prahů a průzračných smaragdových jezírek, přírodní-
ho ráje, který proslavily i filmy o Vinnetouovi. Vycház-
ka podle zdatnosti jednotlivých účastníků. Ve večer-
ních hodinách odjezd, noční přesun. 
10. den: návrat v dopoledních hodinách. 

Ubytování: hotel. 
Stravování: polopenze, snídaně formou 
bufetového stolu, večeře výběr ze dvou jídel. 
V ceně je zahrnuta přeprava: přeprava 
včetně výletů, 7x ubytování, 7x polopenze a 
průvodce. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 450,- Kč. 

Portugalsko

PORTUGALSKO – ZEMĚ MOŘEPLAVCŮ 

č. 050 23. 5. – 29. 5. 2022         27 950,-

• S námi až na konec světa. 

Portugalsko se může pyšnit velmi dlouhou a bohatou his-
torií, objevitelskými námořními plavbami. Nádherná pří-
stavní města, nepřeberné množství památek. Nejsou to 
však jen krásné památky, které z Portugalska činí zajíma-
vou zemi. Za zmínku stojí také nádherné pláže, skalnatá 
pobřeží a úchvatná příroda. Poznejte s námi rozkvetlý 
balkón Evropy a vydejte se s námi na jihozápadní mys 
kontinentu Cabo de San Vincente na pobřeží Atlantického 
oceánu.

Program
1. den: odlet z Prahy v odpoledních hodinách. Trans-
fer na hotel. LISABON – pěší prohlídka historické-
ho centra, náměstí Praco de Comercio (socha Josefa 
I.), nábřežní promenáda – nádherný výhled na řeku 

Tejo.  
2.den: LISABON – okružní jízda městem (dvoupa-
trový autobus) Belém: klášter sv. Jeronýma, Belémská 
věž, která sloužila jako pevnost a maják a památník 
mořeplavců. Historickou tramvají do čtvrti Alfa-
ma, kde si prohlédnete hrad Castelo de Sáo Jorge 
(nejhezčí výhled na město) a katedrálu Sé. Výtahem 
S.Justa nebo pozemní lanovkou do čtvrti Baira Alto 
(restaurace, lidové písně fado). 
3.den: Sintra/Cascais/Estoril/Guincho/Cabo da Roca  
SINTRA (UNESCO) - prohlídka barevného Palá-
cio Nacional da Pena, CASCAIS – bývalá rybářská 
víska, ESTORIL – výletní letovisko. GUINCHO 
s dlouhou pláží se surfaři. CABO DA ROCA – nej-
západnější bod evropského kontinentu. s fotogenic-
kým majákem  
4.den: Óbidos/Tomar/Fatima  
ÓBIDOS – prohlídka nádherného středověkého 
městečka. TOMAR (UNESCO) - klášter Řádu Kris-
tova byl původně templářská pevnost z 12. století. 

Jedná se o jednou z nejvýznamnějších portugalských 
památek, její architektura zahrnuje prvky románské-
ho slohu, gotiky, renesance, manýrismu a baroka. FA-
TIMA – nejznámější poutní místo v Portugalsku. 
5.den: Evora/Algarve  
EVORA – bývalá residence portugalských králů, 
náměstí Geraldo, kostel sv. Františka, římský chrám. 
POBŘEŽÍ ALGARVE – jedno z nejkrásnějších po-
břeží Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy.  
6.den: Lagos/Cabo de San Vincente  
LAGOS – plavba loďkou podél rozeklaného skalna-
tého pobřeží. Odpoledne volno na pláži. Západ slunce 
na CABO DE SAN VINCENTE – nejjihozápad-
nější výběžek Evropy s majestátním majákem nad úte-
sy Atlantického oceánu. 
7. den: Algarve/Lisabon  
Přesun do Lisabonu, odpoledne odlet do Prahy. 

Ubytování: 6x ubytování (hotel/apartmán). 
Stravování: 6x snídaně. Večeře individuálně 
v hotelových restauracích.  
Cena zahrnuje: letenka Praha – Lisabon a zpět 
včetně zavazadel a všech poplatků, 6x ubytování, 
doprava v Portugalsku a průvodce.  
Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 900,- Kč. 
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Polsko

VELKÝ OKRUH POLSKEM 

č. 090  1. 6. – 6. 6. 2022         9 650,-

• Za krásami Baltského moře. 
• Bez nočních přejezdů.

Poznávací zájezd za památkami a přírodními krásami. 
Polsko je pro turisty atraktivní zemí. Navštívíte mnoho za-
jímavých 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 Polska. 
LODŽ – zastávka v historickém jádru města. 
2. den: VARŠAVA (UNESCO) – celodenní prohlíd-
ka města. STARÉ MĚSTO – je obehnáno hradbami. 
Zámecké náměstí se sloupem Zikmunda III. Vasy, 
katedrála sv. Jana, Staroměstské náměstí, které patří 
k nejatraktivnějším ve Varšavě a mnoho dalších vý-

znamných památek. KRÁLOVSKÝ ZÁMEK – mož-
nost prohlídky bohatých interiérů. Nenechte si ujít 
Mramorový sál, Senátorský sál, Taneční sál a knížecí 
komnaty. NOVÉ MĚSTO – s mnoha kostely, pomníky 
a dalšími památkami. PALÁC VĚDY A KULTURY – vy-
hlídková terasa.    
3. den: MALBORK (UNESCO) – křižácký hrad 
je skvělou ukázkou obranných středověkých staveb. 
Hrad je nejvýznamnějším hradem v Polsku. SOPO-
TY – přímořské letovisko, mořské lázně, krásná 
pláž. GDYNIA – přístaviště trajektů nedaleko cen-
tra města. JIŽNÍ MOLO – turisticky velmi zajímavé. 
Kotví zde muzejní loď Blyskawica – torpédoborec a 
loď Dar Pomorza – nádherná třístěžňová plachetnice, 
Oceánografické muzeum s mořským akváriem.  
4. den: SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK – ojedi-
nělá biosférická rezervace UNESCO. Pohyblivé až 40 
m vysoké duny. Výlet lodí přes jezero k dunám. Zpět 
elektrickým vláčkem nebo pěšky. Možnost vykoupání 
v moři. LEBA – oblíbené přímořské letovisko. HEL-

SKÁ KOSA – výběžek do Baltského moře. Pozoru-
hodné borovice, duny a dlouhé písčité pláže.  
5. den: OLIWA – monumentální katedrála s kláš-
terem. GDAŇSK – jedno z nejkrásnějších měst 
severní Evropy. Staré hanzovní město, bohatě zdobe-
ná průčelí domů v centru města. Památky podél tzv. 
Královské cesty, Neptunova fontána, cihlový kostel P. 
Marie s orlojem, Zlatá brána, Zelená brána s úchvat-
ným zdivem. Starý jeřáb – unikátní středověká budo-
va, symbol města. Možnost posezení ve vyhlášených 
kavárnách. WESTERPLATTE – poloostrov, památ-
ník 2. sv. války. TORUŇ (UNESCO) - perla sever-
ního Polska. Město bylo zapsáno na Seznam sedmi 
polských divů. Na každém rohu vás čekají překrásné 
památky. Během procházky po toruňských uličkách 
na vás bude dýchat gotika i baroko. V rodném domě 
Mikoláše Koperníka je muzeum. Město je vyhlášeno 
výrobou perníků.  
6. den: HNĚZDNO – město leží na sedmi pahor-
cích mezi jezery. Katedrála, kostel sv. Jiří, arcibiskup-
ský palác, starý rynek. Bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Vojtěcha – korunovace polských 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 – největší turistickou atrakcí 
je hodinová věž, Přemyslovský zámek. TUMSKÝ OS-
TROV – monumentální katedrála (nejstarší v Polsku) 
sv Petra a Pavla se Zlatou kaplí a hodnotným hlavním 
oltářem. Odpoledne odjezd, návrat do 21:00 hodin. 

Ubytování: 2x hotel ve Varšavě, 2x hotel 
v Gdaňsku, 1x Toruň, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 490,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 900,- Kč. 

Litva│Lotyšsko│Estonsko│Finsko

POBALTÍ – JANTAROVÁ CESTA 

č. 160 2. 7. – 10. 7. 2022         10 950,-

• Pobaltím za historií a přírodními krásami. 
• Možnost výletu do Helsinek.  

Poznávací zájezd do tří pobaltských států, které v minu-
lých letech silně zapracovaly na podpoře cestovního ru-
chu. Navštívíte nejzajímavější místa v hlavních městech. 
Neméně zajímavé budou zastávky ve vesnicích a měs-
tečkách s typickou architekturou a ochotnými místními 
obyvateli. Fakultativně lodní výlet do Helsinek.  

Program 
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční pře-
sun přes Polsko do Litvy.  
2. den: RUMŠIŠKES – skanzen pobaltské vesnice. 
KAUNAS * kulturní bašta s krásnou architekturou. 

MUZEUM ČERTŮ – neobvyklá sbírka figurek a sošek 
zobrazujících ďábly a čerty. MUZEUM M. K. ČIUR-
LIONISE – sbírka romantických obrazů největšího 
litevského umělce. Z dalších zajímavostí – náměstí 
Rotušés aikišté s kupeckými domy a radnicí, katedrála 
sv. Petra a Pavla.  
3. den: KLAIPÉDA – strategický přístav, trajekt na 
Kurskou kosu, centrum výroby jantarových šperků a 
ozdob. KURSKÁ KOSA (UNESCO) – mořské mu-
zeum, delfinárium, písčité pláže, sběr jantaru. Výlet do 
národního parku „Severská Sahara“, kde jsou duny až 
100 m vysoké. Národní park Neringa s Vrchem ča-
rodějnic.  
4. den: PALANGA – muzeum jantaru. VRCH 
KŘÍŽŮ – tisíce křížů různé velikosti a z různých 
materiálů, které sem přinášeli a přinášejí poutníci z 
celého světa. RIGA (UNESCO) – středověké jádro 
města. Velká a Malá Riga, dům Černohlavců, památník 
„Socha Svobody“, katedrály, prezidentský palác.  
5. den: přesun do Tallinnu. TALLINN (UNESCO) – 
prohlídka hlavního města Estonska, středověké jádro 
města. TOOMPEA – hrad. Radniční náměstí s gotic-
kou radnicí, městské hradby, olympijský areál vodních 
sportů, památník trajektu Estonia, Prezidentský palác 
– estonské Versailles.  
6. den: odpočinek v Tallinnu nebo fakultativně HEL-
SINKY – hlavní město Finska. Katedrála, Uspenský 
chrám, Sibeliův monument, skalní kostel, vyhlídková 
věž olympijského stadionu, moderní architektu-
ra. Noční přesun do Litvy. 
7. den: zastávka na geografickém středu Evropy ne-

daleko Vilniusu. VILNIUS (UNESCO) - prohlídka 
hlavního města Estonska – prý nejkrásnější z pobal-
tských hlavních měst, perla cihlové gotiky. Chrám 
sv. Anny, brána Aušroš, hlavní klasicistní katedrála se 
zvonicí, čtvrť umělců, Gediminasův hrad, památník 
Franka Zappy.  
8. den: TRAKAI – sídlo litevských knížat. Přesun do 
Polska. VARŠAVA – večerní prohlídka historických 
památek v centru města. Nocleh ve Varšavě. 
9. den: celodenní přesun, večer návrat do ČR. 

Ubytování: hotely.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelových restauracích. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 6x 
snídaně, trajekt na Kurskou kosu a průvodce.  
Fakultativně: výlet do Helsinek 1 250,- Kč. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 900,- Kč. 
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Rusko

KLENOTY MOSKVY 

č. 210 16. 7. – 20. 7. 2022         19 500,-

• Město v pohybu, které se nikdy nezastaví.

Moskva je jedním z hlavních měst východu plné pravo-
slavných památek. Je zde mnoho světových kulturních in-
stitucí. Město je proslulé zachovalými historickými památ-
kami, které nenajdeme nikde jinde na světě. Už dávno se 
nejedná o zašlé komunistické město. V posledních letech 
se Moskva stala významným turistickým a obchodním 
centrem.

Program 
1. den: odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu a 
ubytování, první seznámení s městem. 
2. – 3. den: MOSKVA (UNESCO) * RUDÉ NÁ-

MĚSTÍ – hlavní náměstí města. CHRÁM VASILA 
BLAŽENÉHO – nejznámější chrám Moskvy. GUM 
– nejznámější ruský luxusní obchodní dům nachá-
zející se v budově z 19. století je jednou z dominant 
Rudého náměstí. CHRÁM MATKY BOŽÍ KAZAŇ-
SKÉ – chrám s bohatou minulostí. MAUSOLEUM V. 
I. LENINA – nejpopulárnější turistická atrakce. HIS-
TORICKÉ NÁMĚSTÍ – mnoho tisíc pozoruhodných 
exponátů. KREML – několik prohlídkových okruhů, 
zbrojnice, komplex Chrámového náměstí. Zvon Ivana 
Velikého, Uspenský chrám, Chrám Zvěstování Panny 
Marie a několik dalších chrámů. MANÉŽNÍ NÁMĚS-
TÍ – výhled na Kreml, vodotrysk. CHRÁM KRISTA 
SPASITELE – největší pravoslavný chrám na světě. 
PAMÁTNÍK PETRA VELIKÉHO – jeden z nejvyš-
ších památníků na světě. NOVODĚVIČÍ KLÁŠTER 

– opevněný klášter. STÁTNÍ UNIVERZITA – včetně 
Lomonosovy univerzity. TRETJAKOVSKÁ GALERIE – 
jedno z nejznámějších muzeí či galerií světa. STARÝ 
ARBAT – nejslavnější moskevská ulice. 
4. den: SERGIE POSAD * TROJICKOSERGI-
JEVSKÝ KLÁŠTER (UNESCO) – nejvýznamnější 
klášter v Rusku, malebné starobylé město umělců a 
dřevořezbářů.  
5. den: transfer na letiště, během dne odlet do Prahy. 

Ubytování: hotel*** v Moskvě, dvoulůžkové 
pokoje.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelové restauraci. 
V ceně je zahrnuta: letenka z Prahy do 
Moskvy a zpět včetně všech poplatků, transfer 
z letiště na ubytování a zpět, jízdné do Sergie 
Posad, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce.  
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 200,- Kč.  
Cena nezahrnuje vízum, které zajistí CK.  

Rusko

OKOUZLUJÍCÍ SANKT PETĚRBURG 

č. 211 21. 7. – 25. 7. 2022         19 500,-

• Bývalé hlavní město carského Ruska.
• Úchvatná podívaná na otevírání mostů.

Petrohrad – vzhledem k jeho poloze je ideální doba pro 
návštěvu červen a červenec, kdy jsou proslulé bílé noci. 
Slunce v tomto období zapadá na krátkou dobu. Ve městě 
si prohlédnete mnoho památek plných historie. Navštíví-
te například Admiralitu, budovu carského impéria, která 
byla po 200 let velitelstvím námořnictva. V Rusku převládá 
pravoslavné náboženství, proto zde je řada pravoslavných 
kostelů. Mezi nejzajímavější patří chrám sv. Izáka se zla-
tou kopulí a krásným interiérem a chrám “Na prolité krvi”, 
který byl postaven na místě atentátu na Alexandra II. 

Program 
1. den: odlet z Prahy do Ruska, transfer do hotelu. 
2. – 3. den: SANKT PETĚRBURG (UNESCO) * 
NĚVSKÝ PROSPEKT – nejznámější ruská ulice dlou-
há 4 km. KAZAŇSKÁ KATEDRÁLA – hrob maršála 

Kutuzova, muzeum historie náboženství. KLÁŠTER 
ALEXANDRA NĚVSKÉHO – založen Petrem Veli-
kým. ZIMNÍ PALÁC – barokní a rokokový palác hostí 
část Ermitáže. ERMITÁŽ – jedno z největších umě-
leckých muzeí na světě. KŘIŽNÍK AURORA – symbol 
města. ALEXANDRŮV SLOUP – připomíná vítězství 
nad Napoleonem. ADMIRALITA – bývalé ústředí rus-

kého námořnictva. KATEDRÁLA SV. IZÁKA – zlatý 
dóm. DOMEK PETRA VELIKÉHO – zde žil Petr Veliký, 
když dohlížel na stavbu města. PETROPAVLOVSKÁ 
PEVNOST – politické vězení, salva z děla z jedné 
z bašt ohlašuje denně poledne. Pěknou barokní stav-
bou je katedrála. KATEDRÁLA VE SMOLNÉM – jed-
na z Rastrelliho nejskvostnějších budov. Odtud Lenin 
řídil Velkou říjnovou socialistickou revoluci. NĚVA 
– možnost projížďky po kanálech Něvy. PETROD-
VORCE – postavené Petrem Velikým, zahrady, fontány 
a kanály.  
4. den: PUŠKIN – Jekatěrinský palác s Jantarovou 
komnatou. Komplex rozsáhlých zahrad. SANKT PE-
TĚRBURG * dokončení prohlídky, noční program: 

Ubytování: hotel*** v Sankt Petěrburgu, 
dvoulůžkové pokoje.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelové restauraci. 
V ceně je zahrnuta: letenka z Prahy do Sankt 
Petěrburgu a zpět včetně všech poplatků, trans-
fer z letiště na ubytování a zpět, cesta autobusem 
do Petrodvorců a Puškina, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 200,- Kč.  
Cena nezahrnuje vízum, které zajistí CK.  

OTEVÍRÁNÍ MOSTŮ – úchvatná podívaná na kolo-
ny lodí proplouvajících pod osvětlenými zvednutými 
křídly mostů. 
5. den: transfer na letiště, během dne odlet do Prahy. 
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Itálie

POZNÁVACÍ DOLOMITY

č. 180 10. 7. – 15. 7. 2022          7 850,-

• Romantická přírodní zákoutí. 

Poznávací zájezd s pohodovou turistikou ve vysokohor-
ském prostředí Dolomit. Zájezd do nejznámějšího italské-
ho pohoří je ideální i pro rodiny s dětmi i seniory. Určitě 
vás uchvátí nevšední krása bizarních ostrých skalnatých 
štítů.  V maximální míře se využívají lanovky a náš autobus.  

Program 
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu v jižních Čechách. Noční přesun do Dolomit.  
2. den: PRAGSER WILDSEE – vycházka okolo 
kouzelného jezera, o kterém se říká, že je perlou mezi 
dolomitskými jezery. SELLA * CORVARA 1550 m 
– kabinkovou lanovkou na mezistanici Boe a dál se-
dačkovou lanovkou k chatě F. Kostner Vallon 2530 m. 
Vycházka s ohledem na zdatnost jednotlivých účast-

níků, zpět dolů opět lanovkou. Corvara je malebným 
rekreačním střediskem položeným přímo pod dolo-
mitskými velikány.  
3. den: SEDLO PORDOI 2239 m – kabinkovou la-
novkou na Pordoi Sp. 2950 m ve skupině Sella. Vycház-
ka nebo nenáročná túra podle zdatnosti jednotlivých 
účastníků. Skupina pro své souvislé skalní stěny pů-
sobí jako nedobytná pevnost. Panoramatický výhled 
na Marmoladu 3342 m, nejvyšší horu a královnu Do-
lomit. Po návratu vycházka ke kapličce, pěkný výhled. 
SEDLO SELLA 2215 m – vycházka, možnost výletu 
lanovkou do svérázné skupiny.  
4. den: GEISLER * sedlo GARDENA 2121 m – 
vycházka do oblasti romantických vápencových ska-
lek. Nad loukami strmé skalní věže. S. CHRISTINA 
1520 m – proslulé místo letní i zimní turistiky. Kabin-
kovou lanovkou do horské skupiny Geisler. Vycházka 
podle zdatnosti účastníků. V případě zájmu možnost 
dalšího výletu kabinkovou lanovkou na Seiser Alm 

2005 m. Velká alpská louka se svými zvlněnými pahor-
ky a ojedinělými ostrůvky stromů pod ostrými vápen-
covými štíty. Vycházka podle zdatnosti.  
5. den: CORVARA – lanovkou na vyhlídkový hře-
ben. Panoramatické výhledy na skupinu Sella. SED-
LO FALZAREGO 2108 m – kostelík v průsmyku je 
skromný a maličký – symbol lidské zbožnosti před ve-
likostí horské přírody. Kabinkovou lanovkou na Klei-
ner Lagazuoi 2778 m. Rozeklané skalní věže. Vycházka 
nebo túra podle zdatnosti jednotlivých účastníků. La-
novkou zpět do sedla a nenáročná túra na Nuvolau. 
CORTINA D´ AMPEZZO – mezinárodní horské 
středisko ležící přímo pod ostrými štíty Dolomit. 
MISURINA – rekreační a horolezecké středisko, 
krátká zastávka u jezera. Večer odjezd, noční přesun.  
6. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: apartmány v rekreačním středisku 
Corvara.  
Stravování: k dispozici dobře vybavené 
kuchyňky. V cestovní kanceláři lze objednat 
sterilovaná jídla.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a 
průvodce.

Německo

VÝLET DO POHOŘÍ HARZ

č. 410  1. 9. – 4. 9. 2022         6 950,-

• Parním vlakem na vrchol tajemné hory 
Brocken. 

Poznávací zájezd s vycházkami do pohoří na rozhraní bý-
valého západního a východního Německa. Národní park 
Harz je romantické lesnaté pohoří se skálami, roklemi i 
krasovými jevy s celou řadou pěkných vyhlídek, prohlídka 
přírodních a historických zajímavostí. Goslar je perlou ev-
ropské románské architektury, jedno z nejkrásnějších míst 
v Německu.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do ně-
meckého Harzu. QUEDLINBURG (UNESCO) – 
ve středověku jedna z nejdůležitějších královských a 
císařských falcí. Město je jednou z nejvýznamnějších 

památek v Německu. Ve starém i novém městě je 
mnoho hrázděných domů. Je zde i dům, který je nej-
starší hrázděnou budovou v Německu. Prohlídka mu-
zea hrázděných domů. Mohutný románský kostel sv. 
Ignáce. BLANKENBURG - půvabné horské město, 
zámecká zahrada. TEUFELSMAUER (Čertova stě-
na) - vycházka ke skalnímu útvaru. 
2. den: FALKENSTEIN – vycházka na mohutný 
hrad s úchvatným panoramatickým výhledem na po-
hoří Harz. GERNRODE - hezké hrázděné městečko. 
Největší chloubou města je předrománský kostel sv. 
Cyriaka pův. z 10. století s hrobem neblaze proslulého 
markraběte Gera. HEXENTANZPLATZ – výšina, 
odkud prý odlétají čarodějnice na sabat. THALE – 
hezké městečko, vycházka nebo nenáročná túra skal-
natým údolím.  
3. den: BROCKEN 1142 m – výlet úzkokolejkou 
na nejvyšší vrchol Harzu, romantické skalní útvary. 

Vrchol je také domovem čarodějnic. Pěší procházka 
kouzelnou krajinou. SCHIERKE – hluboké údo-
lí Elendtal s příkrými skalnatými stěnami, vycházka. 
BRAUNKAGE – lanovkou na Wurmberg 971 m, 
rozhledna s kruhovým výhledem. WERNIGERODE 
– romantické město s křivolakými uličkami se soubo-
rem malebných hrázděných domů. Za prohlídku stojí 
pohádkový věžatý zámek. Začátek parní úzkokolejky.  
4. den: GOSLAR (UNESCO) – císařské město 
s falcí a kouzelným historickým jádrem se spoustou 
hrázděných domů. Jedinečnou památkou stavitelské-
ho umění je císařská falc. Historie Goslaru je úzce 
svázána s těžbou rud v nedalekém Rammelsbergu, 
exkurze do dolů. BAD HARZBURG – lázeňské 
středisko. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 
22:00 hodin  

Ubytování: hotel. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 090,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
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Španělsko

BARCELONA A MONTSERRAT

č. 440 9. 9. – 12. 9. 2022         13 950,-

• Eurovíkend ve slunném Katalánsku.

Barcelona je plná pozoruhodné architektury. Budete obdi-
vovat originální stavby geniálního architekta Gaudího. Líbit 
se vám budou procházky podél kanálů na Starém městě. 
Fakultativně budete mít možnost navštívit klášter Mont-
serrat, který je umístěn vysoko mezi štíty stejnojmenného 
pohoří.

Program 
1. – 3. den: během dne odlet z Prahy do Barcelony. 
Transfer do hotelu, ubytování. BARCELONA - jed-
no z nejkrásnějších měst Evropy. Montjuic – lanov-

kou na zajímavostmi posetý kopec, výhled na město. 
Olympijský stadion – olympiáda se v Barceloně ko-
nala v roce 1992. Národní umělecké muzeum – ex-
ponáty Katalánska, výhled na město. Sagrada Família 
– bazilika, která patří mezi největší a nejúchvatnější 
kostelní stavby na světě. Passeig de Gràcia – luxusní 
bulvár, půjdete po stopách geniálního architekta Gau-
dího a za krásami katalánského modernismu – secese. 
Navštívíte proslulé městské domy casa Milà (Pedre-
ra), casa Batlló, casa Lleó Morera a casa Amatller. třída 
Rambla – rušná třída, která se pyšní neopakovatelnou 
atmosférou, památník Kryštofa Kolumba. Parc GÜELL 
– zde budete obdivovat Gaudího um i nádherné vý-

hledy na město. Čtvrť Ribera – Palác katalánské hud-
by, chrám svaté Panny Marie Mořské. STARÝ PŘÍSTAV 
– určitě stojí za prohlídku.  
Fakultativně: MONTSERRAT – symbol kata-
lánské kultury a jedno z nejvýznamnějších poutních 
míst ve Španělsku. KLÁŠTER SVATÉ PANNY MARIE 
MONTSERRATSKÉ – benediktinský klášter. Možnost 
vycházky na pěknou vyhlídku v hoře nad klášterem.  
4. den: dopoledne dokončení prohlídky Barcelony. 
V odpoledních hodinách odlet do Prahy.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Večeře v restauraci. 
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Barcelona 
a zpět včetně všech letištních poplatků, transfer 
z letiště na hotel, 3x ubytování, 3x snídaně a 
průvodce. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 900,- Kč.  
Fakultativně výlet do Montserratu za cca 40 €. 

Belgie

BELGIE – KVĚTINOVÝ KOBEREC NA NÁMĚSTÍ 

č. 340 11. 8. – 15. 8. 2022          6 650,-

• Koberec, který jinde nenajdete.

Poznávací zájezd do Belgie v době položení slavného 
květinového koberce na hlavním náměstí v Bruselu, což 
je hlavním cílem zájezdu. Historické skvosty, malebná zá-
koutí a také jedinečné lahůdky. Pojeďte do země slavných 
umělců, země obchodníků a architektů.  

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost ná-
stupu po trase také v západních Čechách. Noční pře-
sun do Belgie.  
2. den: AACHEN (Cáchy) – krátká zastávka v cen-
tru města. Katedrála, kde bylo korunováno 30 krá-
lů 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 a pohybují se 
zde lidé v dobovém oblečení. Uvidíte dobové oděvy, 
technické pomůcky a seznámíte se s tradičními ře-

mesly. ANTVERPY - historické centrum města. Ka-
tedrála Panny Marie patří mezi ty největší v Evropě 
(Rubensovy obrazy). Z dalších památek Rubenshuis, 
hlavní tržiště Grote Markt, fontána se sochou kraba a 
renesanční radnice s cechovními domy. 
3. den: GENT – kouzelné město patřilo k nejbohat-
ším v Evropě. Jeho bohatá historie je lákadlem pro 
náročné turisty. Množstvím památek je přirovnáváno 
k Paříži. K těm nejdůležitějším patří malebné nábřeží 
Graslei, působivá rezidence flanderských hrabat Gra-
vensteena a životem pulsující náměstí Korenmarkt. 
Obdivovat budete gotickou katedrálu sv. Bavona se 
slavným Gentským oltářem. BRUGGY (UNESCO) – 
klenot pozdního středověku. Prastaré plavební kanály 
a nad tím vším mohutné věže chrámů. Pro milovníky 
čokolády a belgických pralinek je návštěva čokoládov-
ny opravdový zážitek. Středověké domy na náměstí 
v srdci města, jedna z nejkrásnějších radnic v Belgii, 
skvostná osmiboká věž Belfort. Bazilika sv. Krve ucho-
vává jednu z nejposvátnějších relikvií v Evropě. Mož-
nost podvečerní projížďky výletní lodí po kanálech.
4. den: BRUSEL (UNESCO) – celodenní prohlídka 

města. Srdcem města je nejslavnější náměstí Grand 
Place, kde se v tomto termínu rozprostře květinový 
koberec z 600 000 různobarevných begónií. Honosné 
cechovní domy s převážně barokními, mnohde silně 
zlacenými fasádami. Za nejkrásnější gotickou stavbu 
Belgie se považuje radnice. Královský palác s nedale-
kým kostelem sv. Jakuba je jeden z nejhezčích v Bru-
selu. Belgickým národním kostelem je katedrála sv. 
Michala. Symbolem města je bronzová soška čůrají-
cího chlapečka. Dnes má svůj protějšek – Jaenneke 
Pis (čůrající holčičku). Socha Zinneke Pis (čurajícího 
psa). ATOMIUM – obří molekula železa, kterou se dá 
procházet. Z nejvyšší koule je úžasný výhled na Bru-
sel. MINIEVROPA – miniaturní městečko se zajímavý-
mi 300 stavbami z celé Evropy. WATERLOO – pod-
večerní zastávka u slavného evropského bojiště. Zde 
se roku 1815 odehrála bitva, v níž bylo francouzské 
vojsko Napoleona Bonaparta poraženo. Ve večerních 
hodinách odjezd, noční přesun. 
5. den: návrat v dopoledních hodinách. 

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

HAMBURG – BRÁNA DO SVĚTA 

č. 070 19. 5. – 23. 5. 2022        10 950,-

• Město patří mezi nejhezčí metropole Evropy. 
• Výlet do Lübecku.

Hamburg se rozkládá při ústí Labe do Severního moře. 

Město patří k největším a nejvýznamnějším přístavům ne-
jen Evropy, ale i světa. Najdete zde mnoho památek a 
pozoruhodných mostů. Čeká vás vynikající gastronomie a 
rušný noční život. Část města s názvem Binnenalster se 
nalézá přímo v srdci města. Je lemovaná kavárnami, ob-
chody. Kouzelná je prohlídka historické části Speichersta-
dt a Wunderland. Uchvátí vás okružní jízda lodí přístavem. 

Program 
1. den: v dopoledních hodinách odjezd vlakem z Pra-
hy do Hamburku. Podvečerní a večerní prohlídka cen-
tra města na Labi. Neminete čtvrť červených luceren. 
Čas bude i na ochutnávku rybích specialit nebo dal-
ších německých jídel.
2. – 3. den: HAMBURG – vyhlídková plavba přísta-
vem. Prohlídka památek – radnice, Labská opera, tele-
vizní věž, promenáda Junafernstieg, úžasná je vyhlídka 
z věže kostela sv. Michaelis. Čtvrt Kontohausviertel 
(UNESCO) byla postavena v expresionistickém stylu. 
Možnost prohlídky muzea v Kunsthalle, kde najdete 

sbírky od antiky až po současnost, případně meziná-
rodního námořního muzea, botanické zahrady či are-
álu modelových železnic Wunderland. 
4. den: LÜBECK (UNESCO) – jednodenní výlet 
vlakem do marcipánového klenotu Baltu. Bývalé han-
zovní město. K dominantám města patří chrám sv. 
Marie. Kuriozitou je starobinec ze 13. století, slavná 
Holštýnská brána a z věže kostela sv. Petra budete 
mít výhled na celé město. Město je vůbec plné ro-
mantických uliček s malými domky, kde žijí především 
umělci. Lübecký marcipán je brán za nejlepší na světě. 
5. den: HAMBURG – dopoledne ještě prohlídka 
města, návštěva rybího trhu a nákup suvenýrů. V čas-
ných odpoledních hodinách odjezd, příjezd do Prahy 
v podvečer. 

Ubytování: hotel v centru Hamburgu, dvoulůžk-
ové pokoje včetně příslušenství. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telové restauraci.
V ceně je zahrnuta: jízdenka Praha – Hamburg 
– Lübeck a zpět, transfer do hotelu, 4x ubytování, 
4x snídaně a průvodce.   
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 950,- Kč. 

Německo

VÍKEND V BERCHTESGADENSKU

č. 300 5. 8. – 7. 8. 2022        4 950,-

• Nejkrásnější přírodní partie německých Alp. 

Víkendový poznávací zájezd do Berchtesgadenska, které 
je proslulé nevšedními přírodními krásami. Projdete se i 
okolo známého kostelíku v obci Ramsau, který je velmi 
často fotografován. Perlou národního parku je jezero Kö-
nigssee, proslulé po celém světě. Křišťálově průzračná 
voda má kvalitu pitné vody, jezero je jako norský fjord 
ohraničeno strmými horskými stěnami. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ně-
mecka. KÖNIGSSEE – jezero uprostřed národního 
parku je obklopeno vysokými horami, jejichž krá-
lem je Watzmann. Jezero pro svůj vzhled připomíná 
fjord.Lodí přes jezero ke kostelu sv. Bartoloměje a 
k Zadnímu jezeru. Vycházka na salaš, kde máte mož-
nost ochutnávky (podmáslí, sýr, uzené, maso, pálenka). 
BERCHTESGADEN – prohlídka historického já-

dra města. 
2. den: HINTERSEE – vycházka okolo kouzelného 
jezera ležícího přímo pod alpskými vrcholky. RAM-
SAU – malebné městečko s kouzelným kostelíkem 
a pěknými výhledy na Alpy. BERCHTESGADEN 
– prohlídka solného dolu s podzemním jezerem, la-
novkou a klasickou skluzavkou. Prohlídka nejstarší 
německé palírny likéru Enzian s možností degustace. 
Možnost relaxace v solných lázních Watzmann Ther-
me se slanou vodou.  
3. den: KEHLSTEIN (ORLÍ HNÍZDO) – výlet 
autobusem po unikátní horské silnici na Hitlerovu ča-
jovnu. Ta je dnes výletní restaurací s kruhovým výhle-
dem na Berchtesgadensko. Procházka po vyhlídkovém 
vrcholku ke křížku. V odpoledních hodinách odjezd, 
návrat do 22:00 hodin. 

Ubytování: hotel. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telové restauraci. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.  

Polsko

KRAKOW A WIELICZKA

č. 460 15. 9. – 18. 9. 2022        5 950,-

• Navštívíte poutní místo Czestochowa. 

Poznávačka do Malopolska, které je nejmalebnější a nej-
rozmanitější oblastí v srdci střední Evropy. Krakovský Wa-
wel je duchovní a historické jádro národa.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Polska. 
WADOWICE – rodiště papeže Jana Pavla II., pro-
hlídka muzea. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
(UNESCO) – jedno z nejvýznamnějších poutních míst 
v Polsku. Vycházka po křížové cestě. WIELICZKA 
(UNESCO) – historické centrum dobývání polské 
soli. Prohlídka solného dolu, který je jedním z nejstar-
ších činných v Evropě.  
2. den: KRAKOW (UNESCO) – druhé největší tu-
ristické centrum v Polsku. RYNEK GLÓWNY – nej-
větší středověké náměstí ve střední Evropě. Tržnice 
Sukiennice, radniční věž. WAWEL – královský zámek. 
Možnost prohlídky reprezentačních komnat. Za pro-
hlídku stojí katedrála sv. Stanislava včetně výstupu na 
věž. Zikmundova kaple je považována za vrcholné 
renesanční dílo v rámci celého Polska. Je také nazývá-
na perlou renesance na sever od Alp. OJCOWSKÝ 
NÁRODNÍ PARK – vycházka malebnou oblastí 
s vápencovými skalami různých tvarů. OJCÓW – 
zřícenina středověkého hradu.  

3. den: ŠLAKEM ORLÍCH HNÍZD – putování 
zajímavou krajinou mezi Krakovem a Čenstochovou. 
Jednalo se o středověký systém hradů. OGRODZI-
ENIEC – jeden z nejmalebnějších a nejrozsáhlejších 
hradů na trase Orlích hnízd. MIRÓW – zřícenina 
hradu na skalním hřebeni. BOBOLICE – vycházka 
na nově opravený královský hrad. OLSZTYN – po-
slední „orlí hnízdo“, vycházka na rozsáhlou zříceninu 
hradu. CZESTOCHOWA – možnost účasti na ve-
černí mši na Jasné Góře.  
4. den: CZESTOCHOWA – jedno z nejvýznamněj-
ších poutních míst v Evropě. JASNÁ GÓRA – klášter 
a gotický kostel, zázračný obraz Černé Madony. Pa-
pežský sál s cyklem nástěnných textilií ze života sv. 
Otce Jana Pavla II. Na hradbách je křížová cesta, mu-
zea zdarma. OTMUCHÓV a PACZKÓW – krátké 
zastávky v historických městech. V odpoledních hodi-
nách odjezd, návrat do 20:00 hodin.  

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telových restauracích. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
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Česko

MOST A UHELNÉ SAFARI  

č. 270 29. 7. – 31. 7. 2022          3 650,-

• Exkurze do uhelného lomu.

Poznávací zájezd do Podkrušnohoří. Terénním vozidlem se 
dostanete přímo k rypadlům mosteckých hnědouhelných 
dolů. Žatec má doloženou tisíciletou historii, ve které hraje 
dominantní roli prvotřídní chmel. Město je kandidátem na 
zápis do Seznamu kulturních památek UNESCO.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do oblas-
ti Žatecka. PANENSKÝ TÝNEC – nedostavěný 

gotický chrám. V jeho prostorech se natáčelo něko-
lik filmů, například Kytice od K. J. Erbena. LOUNY 
– zastávka v historickém jádru města. STŘÍBRNÍK 
– vycházka na rozhlednu. Kruhový výhled na České 
středohoří a Krušné hory. ŽATEC – prohlídka histo-
rického centra bývalého královského města. Chrám 
chmele a piva, Chmelový orloj, Chmelařské muzeum, 
vyhlídková věž Chmelový maják s unikátním výhle-
dem. Klášterní zahrady a další památky.  
2. den: UHELNÉ SAFARI – exkurze do těžeb-
ních lokalit za provozu a na rekultivace. Zblízka se 
seznámíte nejen s technologií těžby hnědého uhlí, ale 
i obnovy krajiny po těžbě. MOST – kostel Nanebe-

vzetí P. Marie – unikátním způsobem přesunutá stavba. 
HNĚVÍN – vycházka na vrch s hradem a vyhlídko-
vou věží. 
3. den: JEZEŘÍ – kdysi honosné sídlo Lobkowiczů 
stojí nad obřím uhelným lomem. KADAŇ – bývalé 
královské město. Bašta, Katova ulička (nejužší ulice 
v Česku), městské opevnění, barbarkán, Mikulovic-
ká brána a mnoho dalších památek. Vycházka podle 
Ohře po nábřeží Maxipsa Fíka ke klášteru. V odpoled-
ních hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin.  

Ubytování: hotel. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 390,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.  
Fakultativně: cena exkurze Uhelné safari činí 
350,- Kč. 

Česko

ZA TECHNIKOU A PŘÍRODOU OSTRAVSKA 

č. 040  5. 5. – 8. 5. 2022         5 450,-

• Poznáte Dolní oblast Vítkovic.

Poznávací zájezd s možností vycházek. Hlavním mag-
netem Ostravy jsou technické památky, ale kromě nich 
má město co nabídnout. Nepřehlédnutelnou dominantou 
Ostravy je Dolní oblast Vítkovic, areál tvořený dolem Hlubi-
na, vysokými pecemi a koksovnou Vítkovických železáren, 
který byl díky své výjimečnosti zapsán na Seznam evrop-
ského kulturního dědictví.  

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Mora-
vu. SOVINEC – zřícenina hradu s bohatou historií 

ležící na skalnatém výběžku. Vyhlídková kamenná věž 
poskytuje překrásný pohled. VELKÝ ROUDNÝ – 
dřevěná rozhledna s kruhovým výhledem na Jeseníky, 
Opavsko a Oderské vrchy. SLEZSKÁ HARTA – 
krátká zastávka na hrázi naší nejmladší přehrady, kte-
rá leží na řece Moravici. CHOLTICE – památkově 
chráněný dřevěný větrný mlýn, prohlídka.  
2. den: DŮL ANSELM (Hornické muzeum) – ústí 
do úbočí národní přírodní památky vrchu Landek, 
který je světově známou lokalitou. Součástí prohlídky 
je fárání do původních slojí s dřevěnou výztuží, těžeb-
ními kombajny a pásovými dopravníky. Vyvrcholením 
návštěvy je posezení u piva a stylového jídla v pravé 
havířské hospodě Harenda. Vycházka naučnou stez-
kou Landek. DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE (důl 
Hlubina, vysoké pece, koksovna Vítkovických železá-
ren) - jedinečný industriální areál byl vzhledem ke své 
výjimečnosti prohlášen za národní kulturní památku. 
OSTRAVA – prohlídka centra města. Dominantou 
je Nová radnice s nejvyšší vyhlídkovou věží. Známá je 
také Stodolní ulice.  
3. den: KRAVAŘE – vycházka zámeckým parkem. 
RADUŇ – pohádkově vyhlížející zámek vytváří spo-
lu s okolními rybníky a přírodními scenériemi neza-
pomenutelnou kulisu. Možnost prohlídky interiéru. 
OPAVA – historické město s mnoha památkami 
spojené po staletí s královskou korunou. HRADEC 
NAD MORAVICÍ – romantický zámek je národní 
kulturní památkou. Prohlídka interiéru Bílého zámku. 

Vycházka přilehlým anglickým parkem na Bezručovu 
vyhlídku. ŠANCE – vycházka na dřevěnou rozhlednu, 
výhled na Jeseníky a Beskydy. 
4. den: OSTRAVA * HALDA EMA – stále kouřící 
halda, nabízí jedinečný výhled na město a Beskydy, 
vycházka. SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD – prohlíd-
ka zajímavých exponátů. KUNÍN – barokní skvost 
Moravského Kravařska s bohatými sbírkami. CHKO 
POODŘÍ – zámecká naučná stezka po čtyřkilomet-
rové trase. STUDÉNKA – alternativně lze navštívit 
vagonářské muzeum. V odpoledních hodinách odjezd, 
návrat do 20:00 hodin.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hotelové 
restauraci.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.

DOBRÉ JÍDLO NA CESTY

Více informací a aktuální nabídku naleznete na: hoska-tour.cz/sterilovana-jidla

EXPRES MENU je zdravé jídlo bez konzervantů, které stačí jen ohřát a můžete ho uchovávat 
do 30 °C. Ideálně se hodí na cesty. Pro naše zájezdy vám ho připravíme do autobusu nebo k odletu. 
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Česko

VLČNOV – JÍZDA KRÁLŮ 

č. 080 27. 5. – 29. 5. 2022          3 750,-

• Za folklorem a malovanými sklípky. 

Jízda králů je neodmyslitelnou součástí lidové kultury od 
nepaměti. Ta ve Vlčnově je ale výjimečná, nejpopulárnější a 

má za sebou mnohaletou tradici. Slavnost každoročně při-
láká tisíce návštěvníků a mnoho z nich se vrací pravidel-
ně. Jedinečná je také tím, že král na koni jede v královské 
družině pouze jednou za život. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Mora-
vu. SALAŠ – vycházka na rozhlednu. Daleký výhled 
na Velehrad, Uherské Hradiště, vrcholky Bílých Kar-
pat. TUPESY – prohlídka výroby místní keramiky. 
MODRÁ – archeoskanzen byl vybudován v místě 
původního velkomoravského osídlení. Návštěvní-
ci si zde mohou prohlédnout sídliště s palisádovým 
opevněním, strážními věžemi a vstupní bránou. VE-
LEHRAD – bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Cyrila a Metoděje, nejvýznamnější poutní místo ČR. 
2. den: BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍN-
KEM – zajímavé národopisné muzeum. Seznámíte 
se zde s uměleckými schopnostmi našich předků. 
Vycházka od poutního kostelíku k malovaným sklíp-

kům. DOLNÍ NĚMČÍ – budova bývalého mlýna byla 
zrekonstruována. Dnes se zde nachází pivnice a mu-
zeum s exponáty dokumentujícími život na vesnici od 
konce 19. století. KUNOVICE – můžete se podívat 
do nitra letounů nebo poslouchat radiokomunikaci 
posádek s letištní věží Kunovice. Prohlédnete si bý-
valý vládní letoun TU-154, takzvaný Naganský 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 
(nehmotné kulturní dědictví UNESCO). Můžete zde 
navštívit muzeum lidových pálenic, které nabízí stálou 
expozici podomácké výroby destilátů. Možnost vy-
cházky podle Vlčnovských búd na rozhlednu. V odpo-
ledních hodinách odjezd, návrat do 22:00 hodin.  

Ubytování: Hotel Grand Uherské Hradiště, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 360,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.

Česko

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA

č. 430  9. 9. – 11. 9. 2022         3 750,-

• Den otevřených památek. 
• Nejoblíbenější vinobraní. 

Poznávací zájezd do kraje lahodného vína, folkloru, lido-
vých tradic, řemeslného umu, radosti a dobrých lidí. Slovác-
ké 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 nabízí neo-
pakovatelný zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu 
vinařských tradic, lidové písně a tance.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Slovác-
ko. HOSTÝN – významné mariánské poutní místo, 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Jurkovičova křížová 
cesta. Na nejvyšším vrcholu rozhledna. NAPAJED-
LA – hřebčín, který založil nejstarší chov anglického 
plnokrevníka na našem území.  
2. den: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – účast na Slo-
váckých slavnostech. Vstupné se neplatí. Čeká vás 
Hradišťský jarmark s prezentací lidových řemesel a 
prezentace celého Slovácka. Večer vinné sklepy s cim-
bálovými muzikami. CELÝ DEN JSOU OTEVŘENÉ 
PAMÁTKY: Františkánský klášter, kostel Františka 
Xaverského, bývalý justiční palác, Slovácké muzeum, 
areál měšťanských vinných sklepů a další.
3. den: KNĚŽDUB – pseudogotický kostel, náves s 

malebnými stavbami lidové architektury. HROZNO-
VÁ LHOTA – v obci se dochoval dům malíře Joži 
Úprky, který zde žil a tvořil. TVAROŽNÁ LHOTA 
– malé muzeum oskeruší – strom Slovácka. STRÁŽ-
NICE – slovácký skanzen. PLŽE – vinné sklepy, pa-
mátková rezervace lidové architektury. Odpoledne 
odjezd, návrat do 20:00 hodin.  

Ubytování: hotel v Uherském Brodě, dvou a 
třílůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.

Rakousko

SLAVNOST SHÁNĚNÍ STÁD

č. 480 23. 9. – 25. 9. 2022          5 450,-

• V tyrolském údolí Wildschönau.

Poznávací zájezd na slavnosti, které se uskuteční na po-
čest ukončení sezony volné pastvy s hudebním a tanečním 
doprovodem, někdy s ochutnávkou tradičních místních 
specialit. V rakouských horách se každoročně konají na 
různých místech v průběhu září. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Ra-
kouska. KRAMSACH – skanzen. S trochou nostalgie 
si tu můžete prohlédnout selské dvory s přitažlivými 
detaily jako působivé svědectví o této kultuře. 
2. den: ALMABTRIEB * AUFFACH – v údolí 
Wildschönau. Sledování shánění stád s řemeslným a 
zemědělským trhem. Před návratem z pastvin jsou 

zvířata pěkně zdobena. Na tradiční cestu dobytka 
v Auffachu ve Wildschönau bude z pastvin do údolí 
odvedeno více než 500 zvířat. Zemědělci z této ob-
lasti nabízejí speciality jako je Brodakrapfen, sádlové 
nudle, sýrové a slaninové speciality a další regionální 
pochoutky. Řemeslníci ukazují tradiční techniky. Je za-
jištěno i hudební vystoupení. SCHATZBERGBAHN – 
odpoledne výlet lanovkou na Schatzberg 1903 m, vy-
cházka po hřebeni, výhledy.  
3. den: KUFSTEIN – „Perla Tyrolska“ historické 
jádro města s úzkými uličkami, obchůdky s rukoděl-
nými výrobky a s mohutnou pevností. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 22:00 hodin. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 740,- Kč 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce. 
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Slovensko

PAMÁTKY STŘEDNÍHO POVÁŽÍ

č. 250  23. 7. – 26. 7. 2022         6 950,-

• Údolí lemované pestrou přírodou.

Poznávací zájezd s vycházkami v turisticky atraktivním 
regionu středního Pováží. Region je zajímavý svojí krás-
nou přírodou po obou stranách řeky Váh, a hlavně je plný 
národních kulturních památek. V Piešťanech budete mít 
možnost se vykoupat v některém z bazénů.  
Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Slo-
vensko, možnost nástupu i v Olomouci. STREČNO 
– jeden z nejrozsáhlejších slovenských hradů se zají-
mavou expozicí je národní kulturní památkou. Hrad 
se tyčí nad údolím řeky Váh. Z věže fantastický výhled 
do Strečnianské soutěsky. STARÝ HRAD – vycház-
ka na romantickou, legendami opředenou zříceninu 

hradu, který se vypíná vysoko nad Domašinským me-
andrem. ŽILINA – historické centrum tvoří krásná 
náměstí, úzké uličky a množství restaurací.  
2. den: BUDATÍN – architektonická perla na Váhu. 
Na hradě je jedinečné muzeum drátenictví. V zámec-
kém parku je mnoho vzácných dřevin. BYTČA – 
Sobašný palác. Město ukrývá ve svém středu jedno 
z nejvýznamnějších a architektonicky nejcennějších 
šlechtických sídel v Horním Uhersku. SÚLOV – 

z obce výhledy na Súlovské skály. Vycházka skalním 
městem ke zřícenině Súlovského hradu. MANIN-
SKÁ SOUTĚSKA – nahlédnete do vápencového 
kaňonu. NIMNICA – minerální perla Slovenska. Jedny 
z nejmladších slovenských lázní. 

Ubytování: hotely.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelových restauracích. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 

Černá Hora│Albánie

ZA KRÁSAMI BALKÁNSKÝCH PEREL 

č. 060 14. 5. – 21. 5. 2022         9 290,-
č. 061 27. 9. – 4. 10. 2022         9 290,-

• Poznejte Černou Horu a Albánii.

Vydejte se s námi na poznávací zájezd za největšími 
skvosty Albánie a Černé Hory. Poznáte malebná historická 
města zapsaná na Seznamu kulturního dědictví UNESCO, 
národní park Durmitor a jedno z nejkrásnějších jezer Bal-
kánského poloostrova, čarokrásnou krajinu Kotorského 
zálivu a nejkrásnější a nejvyhledávanější místa pobřeží v 
Černé Hoře. 

Program
1. den: odpoledne odjezd. Noční přesun. 
2. den: ráno příjezd do Černé Hory. Návštěva „města 
duchů“ STARI BAR. Odpoledne pobyt u moře. 
3. den: po snídani odjezd do NP LOVČEN, jehož 
strmé vápencové svahy spadají do Boky Kotorské a 

k černohorskému pobřeží. Výstup k symbolu černo-
horské nezávislosti – NJEGOŠOVU MAUZO-
LEU, odkud se naskýtá nádherný výhled. Návštěva 
prvního hlavního města CETINJE, které leží na kra-
sové náhorní plošině. SKADARSKÉ JEZERO – nej-
krásnější jezero Balkánu, domov vzácných ryb i ptáků.  
4. den: výlet do BOKY KOTORSKÉ, jedno z nej-
krásnějších míst na pobřeží, záliv podobající se skan-
dinávským fjordům zařezávající se do strmých svahů 
pohoří Orjen a Lovčen. Prohlídka historického města 
KOTOR (UNESCO) – nejzachovalejší středověké 
město v Černé Hoře. Prohlídka centra městečka 
BUDVA – starobylé město se spletí úzkých a křivo-
lakých uliček, průchodů a malých náměstí. Odpoledne 
koupání na pláži v BEČIČI, která získala „modrou 
vlajku“ pro čistotu svého moře. Zastávka u perly Ja-
derského moře – poloostrova SV. STEFAN.  
5. den: výlet do „zapomenuté“ země Evropy ALBÁ-
NIE. Návštěva kouzelného města SHKODRA.  
6. den: odjezd do vnitrozemí Černé Hory. Návštěva 

kláštera MORAČA, jedné z nejdůležitějších stře-
dověkých památek země. Krátká túra v NP BIO-
GRADSKÁ GORA kolem stejnojmenného jezera, 
kde okolní hluboký prales přispívá k tajuplnosti mís-
ta. Poté průjezd divokým vnitrozemím (vysoké hory, 
kaňony) do Durmitoru. Vrcholem cesty je průjezd 
KAŇONEM ŘEKY TARA, který je nejhlubším 
v Evropě. Strmé skály kaňonu se zde vypínají nad 
modrozelenou vodou řeky Tary.  
7. den: pobyt v NP Durmitor. ŽABLJAK – horské 
středisko. NP DURMITOR (UNESCO) – vysoko-
horské krasové vápencové pohoří, které patří k nej-
zajímavějším v Evropě. Procházka kolem malebného 
ČERNÉHO JEZERA, na jehož jižní straně se zdví-
hají vysoké vrcholy. V odpoledních hodinách odjezd. 
8. den: návrat v odpoledních hodinách. 

Ubytování: hotely, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím. 
Stravování: polopenze.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 3x 
polopenze a průvodce. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 450,- Kč. 
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
CK. 

3. den: TRENČIANSKÉ TEPLICE – oblíbené láz-
ně v podhůří Strážovských vrchů. TRENČÍN – v his-
torickém jádru města, kterému vévodí mohutný hrad, 
najdete zajímavé památky. Hrad je národní kulturní 
památkou. BECKOV – romantický strážce Pováží, 
který se tyčí na vápencové skále nad stejnojmennou 
obcí.  
4. den: ČACHTICE – vycházka na romantickou 
zříceninu hradu, který je po celkové rekonstrukci. 
Hrad byl sídlem Alžběty Báthoryové, kterou proslavila 
krvavá legenda. Od hradu jsou pěkné výhledy. PIEŠ-
ŤANY – největší a nejvyhledávanější slovenské lázně. 
V lázeňském parku jsou minerální prameny. Odpoled-
ne odjezd, návrat do 20:00 hodin. 
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Nizozemsko

HOLANDSKO - KVĚTINOVÉ KORZO 

č. 020  22. 4. – 26. 4. 2022         7 480,-

• Slavný květinový průvod.
• Návštěva květinivé zahrady Keukenhof.

Jednou z nejkrásnějších květinových oslav jsou v Holand-
sku každoroční květinová korza. Průvody alegorických 
vozů s dech beroucí květinovou výzdobou doprovázené 
hudebníky se zaručeně postarají o nezapomenutelné 
zážitky. Bezesporu nejpopulárnějším místem je park Keu-
kenhof. Jde o největší evropský květinový park. 

Program 
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční přesun 
do Holandska. 
2. den: KEUKENHOF – květinový park, kde zhléd-
nete fantastické úpravy květin jak v parku venku, tak 
uvnitř pavilonů věnovaných rodu Oranžských. Odpo-
ledne se podíváme na světoznámé KVĚTINOVÉ 
KORZO – odpoledne sledování korza, tentokrát na 
téma Svoboda. 
3. den: exkurze ve výrobně holandských dřeváků, ná-
vštěva sýrárny spojená s informací o výrobě holand-
ského sýra, s jeho ochutnávkou a s možným náku-
pem. VOLENDAM – krátká prohlídka rybářského 
městečka. ZUIDERZEEMUSEUM – skanzen, kom-
plexní obraz života v severním Holandsku v letech 
1880–1930. Najdete zde obchody, školu, kostel, dílny 
a pět muzeí se zaměřením na námořní plavbu, rybolov, 
obchodování, lov velryb a zápas s vodou. AFSLUIT-
DIJK – hráz mezi jezerem a mořem, která dělí Sever-
ní moře od IJsselského jezera.  
4. den: DELFT – krátká prohlídka historického já-
dra města. AMSTERODAM – prohlídka brusírny 
diamantů spojená s výkladem a s možností zakoupení 
šperků za výhodné ceny. PROJÍŽĎKA LODÍ po gra-
chtech s výkladem o zajímavostech Amsterodamu. 

Procházka historickým centrem města s výkladem 
průvodce. Možnost prohlídky muzeí dle vlastního 
výběru – obrazáren Vincent van Gogh, Madame Tou-
sseau, Říšské muzeum – díla Rembrandta van Rijna, 
muzeum sexu. Večer odjezd, noční přesun. 
5. den: návrat v dopoledních hodinách. 

Ubytování: hotel IBIS, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím (na vyžádání třílůžkový pokoj).  
Stravování: snídaně formou bufetového stolu. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 290,- Kč. 
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
CK. 

Portugalsko

MADEIRA – POZNÁVACÍ

č. 030  2. 5. – 9. 5. 2022        29 980,-

• Procházky a květinové slavnosti. 

Poznávací zájezd na ostrov věčného jara. Poznáte známá 
místa i odlehlé kouty ostrova a zamíříte také do zdejších 
hor. Ochutnáte nejen místní speciality, ale také místní víno.

Program 
1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet na 
Madeiru v podvečerních hodinách. Ubytování v hote-
lu ve Funchalu na 3 noci. 
2. den: navštívíte východní část ostrova. PONTA 
DE SAO LOURENCO – skalnatý poloostrov té-
měř bez porostu. PORTELA 590 m - vyjedete do 
průsmyku, odkud je nádherný výhled na skály a měs-
tečko Porto da Cruz. CAMACHA – městečko, kde 
se dodnes ručně vyrábí proutěné zboží všeho druhu 
– košíky, klobouky, nábytek a různé dekorace. Uvidíte 
místní kostelík se zajímavou zvonkohrou a vyhlídku na 
oceán se sochou CRISTO REI. 
3. den: zamíříte do nejvyšších hor a dostanete se na 
„střechu Madeiry”. Vyjedete na třetí nejvyšší horu 
ostrova PICO DO ARIEIRO 1818 m, odkud jsou 
nádherné výhledy do všech stran. Pro zájemce pěšky 

na vyhlídku MIRADOURO NINHO DA MANTA 
(30 min tam, 30 min zpět), dále budete pokračovat do 
vesničky RIBEIRO FRIO (zde se nachází pstruží far-
ma). Možnost procházky pěšky po rovině na vyhlídku 
BALCOES – nádherný rozhled na okolní hory (1 
hodina i s návratem). V městečku SANTANA si pro-
hlédnete typické, červeno-modro-bílé lidové domky 
ve tvaru písmene „A” s rákosovou střechou. Večer 
příjezd do Porto Moniz. 
4. den: FUNCHAL – hlavní město Madeiry. Na-
vštívíme trh s ovocem, zeleninou, květinami a rybami, 
čtvrť Monte s výhledem na město a možností jízdy 
na saních strmými uličkami. EIRA DO SERRA-
DO 1094 m – vyhlídka do divokého strmého údolí. 
CURRAL DAS FREIRAS – město založené jeptiš-
kami, které se zde skrývaly před piráty.
5. den: PAUL DA SERRA – výjezd na národní plo-
šinu. DO PAUL – leváda, podél které půjdete po ro-
vině (cca 3 hodiny) a vychutnáte si nádherné výhledy 
na jižní pobřeží. Možnost výstupu na vyhlídku BICA 
DA CANA (1620 m – 45 min. i s návratem) s výhle-
dem na kaňon na severním pobřeží s městečkem Sao 
Vicente. FANAL – projdete se kolem starých vavří-
nů s vyhlídkou na severní pobřeží. RIBEIRA DA JA-
NELA – městečko s vodní elektrárnou a výhledem 

na čedičové skalní útvary v oceánu. PORTO MO-
NIZ – město, pro které jsou typické přírodní mořské 
„bazény“, možnost koupání. 
6. den: pojedete podél západního pobřeží Madeiry.  
PONTA DO PARGO – zastávka na vyhlídce nad 
Atlantikem. RIBEIRA BRAVA – pobřežní město 
sevřené v hlubokém údolí. Poté odjedete na CABO 
GIRAO - 580 m vysoký útes nad mořem s krásným 
výhledem na jižní pobřeží. CAMARA DE LOBOS – 
navštívíte rybářské městečko s malebným přístavem a 
barevnými loďkami. DOS PIORNAIS – pěší vycház-
ka podél levády vytesané ve skále s krátkými tunýlky 
(45 min. podle levády a 10 min. výstup k autobusu). 
7. den: ochutnávka madeirského vína a navštěva bo-
tanické zahrady. Uvidíte alegorický květinový průvod, 
který je součástí místních květinových slavností. 
8. den: odlet v odpoledních hodinách, přílet do Prahy 
ve večerních hodinách (cca 22:00 hodin).

V ceně zájezdu je zahrnuta: letenka včetně 
všech letištních tax, poplatků a palivového 
příplatku, doprava auty, mikrobusem nebo mini-
busem, 7x ubytování, 7x snídaně a průvodce. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990,- Kč. 
Bonus – ochutnáte pohár madeirského vína. 
Fakultativně: vstupy – botanická (cca 6 €); jízda 
na saních ve čtvrti Monte (35 € za 2 osoby); 
muzeum velryb (10 €); večeře – cena cca 6–15 
€/os./ den, cestovní pojištění a pojištění storna. 
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
cestovní kanceláří. 
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TERMÁLY S VÝLETY

Slovensko│Maďarsko

VELIKONOCE V TERMÁLECH

č. 010  15. 4. – 18. 4. 2022         3 950,-

• Vyřešíme problém, kde strávit Velikonoce. 
• Termín od pátku do pondělí. 

Každoroční velikonoční zájezd do teplého prostředí ter-
málních lázní. Nabízíme vám možnost vyhřát si kosti po 
dlouhé zimě v termálu s ubytováním v penzionu a sou-
kromí ve Veľkém Mederu. Při tomto zájezdu se využívá 
velikonočních svátků. Dovolenou nebudete potřebovat. 

Program   
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu 
i v Brně. Předpokládaný příjezd do Velkého Mederu 
ve 14:00 hodin. VEĽKÝ MEDER – termální prame-
ny vyvěrají o teplotě až 76,5ºC. Příznivě působí na 
kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou 
regeneraci organismu. Moderní areál poskytuje služ-
by v krytém nebo kombinovaném bazénu s teplotou 
vody 32 až 37ºC. K dispozici rodinný zábavní bazén 
s atraktivní Vodní věží. Největší zájem je o relaxační 
sedací bazén o teplotě 37ºC. Do krytého plaveckého 
bazénu jsou nutné koupací čepice. Bazény můžete vy-
užívat až do 20:00 hodin. 
2. den: DUNAJSKÁ STREDA – Thermalpark pat-
ří k jedněm z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších 
termálů na jižním Slovensku. K dispozici jsou 4 vnitř-
ní a 2 venkovní bazény s mineralizovanou a termální 
vodou o teplotě od 24 do 40°C. Příznivě působí na 
kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou 
regeneraci organismu.  
3. den: VEĽKÝ MEDER – celodenní relaxace v ter-
málních lázních. 
4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící 
v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, k dis-

pozici jsou tři nové zážitkové bazény s termální vo-
dou o teplotě 32 až 34ºC, dále polokrytý a krytý se-
dací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 35 až 
37ºC, venkovní léčebné bazény a plavecký bazén s vo-
dou teplou 26 až 28ºC. Termální pramen má osvědče-
ní léčivé vody. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 
do 20:00 hodin.  

Ubytování: soukromí ve Veľkém Mederu, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  
Stravování: vybavená kuchyňka, možnost vlast-
ního vaření. V CK lze objednat sterilovaná jídla.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a 
průvodce.  

Slovensko│Maďarsko

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY

č. 530  27. 10. – 30. 10. 2022      4 250,-

• Vyhřejte si kosti.

Kam na podzim? Přece do slovenských a maďarských 
termálních lázní. Ty se poslední dobou stávají častým pod-
zimním cílem českých turistů. Relaxační a léčebné pobyty 
jsou každým rokem populárnější. Slovensko láká přede-
vším tím, že zde není jazyková bariéra a ceny jsou na 
celkem dobré úrovni.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu 
po trase také v Brně. Předpokládaný příjezd do 14.00 
hodin. VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvěrají 
z hloubky 1500 m o teplotě až 76,5ºC. Příznivě půso-
bí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na cel-
kovou regeneraci organismu. Moderní areál poskytuje 
služby ve svém krytém nebo kombinovaném bazénu s 
teplotou vody 32 až 37ºC. K dispozici rodinný zábavní 
bazén s atraktivní Vodní věží. Do krytého plaveckého 
bazénu jsou nutné koupací čepice. Bazény můžete vy-
užívat až do 20:00 hodin. 
2. den: BUDAPEŠŤ – královna po obou březích 
Dunaje. Budapešť je jediným hlavním městem na svě-
tě, které se může pyšnit více než 80 vřídly a termál-
ními prameny. Dopoledne prohlídka historické části 
města (budou připraveny 2 trasy – na Hradní vrch a 
k parlamentu a chrámu sv. Štěpána). VELKÁ TRŽNI-
CE (Vásárcsarnok) – možnost nákupu ve vyhlášené 
tržnici, kde seženete vše od značkových oděvů po 
tokajské víno a klobásy. SZÉCHENYI – odpoledne 
pobyt v secesních termálních lázních. Vnitřní léčivé i 
venkovní termální bazény s vodou teplou 28 až 40°C, 
saunou a rychlou vodou.  

3. den: VEĽKÝ MEDER – celodenní rekreace v ter-
málních lázních. 
4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně leží-
cí v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, 
k dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s termální 
vodou o teplotě 32 až 34ºC, dále polokrytý a kry-
tý sedací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 
35 až 37ºC, venkovní léčebné bazény a plavecký ba-
zén s vodou teplou 26 až 28ºC. Termální pramen má 
osvědčení léčivé vody a patří v kvalifikačním žebříčku 
mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod v Evropě.  V odpo-
ledních hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin.  

Ubytování: soukromí, penziony ve Veľkém 
Meďeru, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  
Stravování: k dispozici kuchyňky. Večeře indi-
viduálně v restauracích. V cestovní kanceláři lze 
objednat sterilovaná jídla.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a 
průvodce.  
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Slovensko│Maďarsko

TERMÁLY V PODUNAJÍ

č. 100A  7. 6. – 12. 6. 2022         5 950,-
č. 100B  7. 6. – 12. 6. 2022         8 750,-

• Exkurze do pivovaru Zlatý Bažant.
• Plavba lodí po vodním díle Gabčíkovo.
• Návštava vodního mlýna.

Pobyt ve Veľkém Mederu s poutavými výlety v oblasti Po-
dunajské nížiny. Půl dne budeme relaxovat v blahodárné 
vodě a půl dne strávíme na zajímavých výletech. Čekají 
nás vnitřní i venkovní bazény.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost ná-
stupu po trase včetně Brna. Předpokládaný příjezd 
do Dunajské Stredy do 14:00 hodin. DUNAJSKÁ 
STREDA – Thermalpark patří k jedněm z nejoblíbe-
nějších termálů na jižním Slovensku. K dispozici jsou 
4 vnitřní a 6 venkovních bazénů s mineralizovanou a 
termální vodou o teplotě od 24 do 40 °C. Příznivě 
působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na 
celkovou regeneraci organismu.  
2. den: dopoledne exkurze do pivovaru v Hurbanově 
včetně degustace. Seznámíte se s výrobou Zlatého 

bažanta a naučíte se načepovat pivo tak, aby zůsta-
la jeho chuť a kvalita. KOMÁRNO – zastávka u 
Nádvoří Evropy. Odpoledne relaxace v termálním 
areálu Veĺký Meder. VEĽKÝ MEDER – termální pra-
meny vyvěrají z hloubky 1500 m o teplotě až 76,5ºC. 
Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, 
svalů a na celkovou regeneraci organismu. Moderní 
areál poskytuje služby ve svém krytém nebo kombi-
novaném bazénu s teplotou vody 32 až 37ºC. K dis-
pozici rodinný zábavní bazén s atraktivní Vodní věží. 
Do krytého plaveckého bazénu jsou nutné koupací 
čepice. Bazény můžete využívat až do 20:00 hodin. 
3. den: dopoledne výlet k vodnímu mlýnu. VEĽKÝ 
MEDER – odpoledne relaxace v termálním areálu.  
4. den: LIPÓT - “Perla Meziostroví”. Termální a 
zážitkové lázně patří k nejmodernějším v Maďarsku. 
Voda je vhodná na léčení pohybového ústrojí, rev-
matických a zánětlivých potíží. Lázeňský komplex se 
nachází v tichém krásném přírodním prostředí, ná-
vštěvníky láká dvěma léčebnými bazény, plaveckým 
bazénem, dětskými bazénky, divokou řekou, vířivkou, 
zážitkovým bazénem s masážními prvky, bazénem s 
rozlohou 1200 m2 s dalšími atrakcemi (vlnobití, vodní 
park, tobogány) a saunou postavenou na ostrůvku s 
originálním designem vodního mlýnu. Originální ka-

várna s výhledem do pekárny. 
5. den: dopoledne výlet k vodnímu dílu Gabčíkovo. 
Dvouhodinová plavba vyhlídkovou lodí. VEĽKÝ ME-
DER – odpoledne relaxace v termálním areálu.  
6. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně leží-
cí v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, 
k dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s termální 
vodou o teplotě 32 až 34ºC, dále polokrytý a kry-
tý sedací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 
35 až 37ºC, venkovní léčebné bazény a plavecký ba-
zén s vodou teplou 26 až 28ºC. Termální pramen má 
osvědčení léčivé vody a patří v kvalifikačním žebříčku 
mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod v Evropě.  V odpo-
ledních hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin.  

Ubytování A: soukromí ve Veľkém Meďeru, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Ubytování B: penzion ve Veľkém Meďeru, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  
Stravování A: k dispozici jsou kuchyňky. 
V blízkosti ubytování jsou restaurace. V CK lze 
objednat sterilovaná jídla, bližší informace na: 
hoska-tour.cz. 
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. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj  1 900,- Kč. 

Maďarsko

PAMÁTKY A TERMÁLY MAĎARSKA

č. 520  28. 9. – 2. 10. 2022         6 950,-

• Koupání se zajímavými výlety. 

Poznávací zájezd s relaxací a wellness v termálních láz-
ních. Mimo odpočinku v termále si užijete i výlety po 
zajímavých místech. Podíváte se i k břehům jezera Ba-
laton. Maďarsko je země umělců, kulinářství, hodnotných 
památek a léčivých pramenů na každém kroku. Není to 
daleko, je tady levněji a na poměrně malé ploše najdete 
mnoho památek, přírodních krás a odpočinete si v ter-
málních lázních. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástu-
pu po trase také v Brně. Přesun do Rakouska a Ma-
ďarska. NEZIDERSKÉ JEZERO * RUST – jedno 
z nejmenších rakouských měst, vinařské a historické 
městečko s částí opevnění, rybářský kostel. MÖR-
BISCH – úzké uličky, maďarské venkovské domky, 
nejkrásnější statky vinařů a vinařské uličky, trajekt 
přes jezero. ŠOPROŇ – perla západního Maďarska. 
Půvabné historické centrum, mnoho historických pa-
mátek. 
2. den: KŐSZEG – město se pyšní romantickým 
historickým jádrem s hradem. Jediné město na světě, 
kde zvon odbíjí poledne již v jedenáct hodin. Od prů-
vodce se dozvíte proč. BÜKFÜRDO – odpoledne 
rekreace ve vyhlášených termálních lázních. Vnitřní 
i venkovní bazény s léčivou vodou o teplotě 26 až 
38°C. 
3. den: SÜMEG – na vápencové skále nad městeč-
kem se vypíná největší hrad v Maďarsku. KESZTHE-
LY – zámek rodiny Festetics, prohlídka muzea kočárů 
z doby monarchie (největší muzeum kočárů v Evro-
pě). HEVÍZ – odpoledne rekreace v nejvýznamněj-
ším lázeňském středisku v Maďarsku. Léčivé jezero 
s vodou o teplotě až 35 °C s rašelinovým dnem je 
největším teplovodním jezerem na světě. Příjemný čas 

v teplé vodě budete trávit mezi rozkvetlými lekníny. 
4. den: BALATON * SZÁNTÓDPUSZTA – 
skanzen lidové architektury, sladkovodní akvárium s 
faunou a flórou Balatonu. TIHÁNY – malý skanzen, 
benediktinský klášter a poloosrov na Balatonu. BA-
LATONFÜRED – lázeňské středisko, vycházka po 
pobřežní promenádě. 
5. den: SARVÁR – královské lázně, které nabízejí 
polokryté zážitkové i léčebné bazény s vodou o tep-
lotě 30 až 36°C. V poledních hodinách odjezd, návrat 
do 22:00 hodin. 

Ubytování: hotel. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 090,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce. 
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POHODOVÁ TURISTIKA

Švýcarsko│Lichtenštejnsko

KRÁSY ŠVÝCARSKA – VLAKEM MEZI VELIKÁNY

č. 140 30. 6. – 6. 7. 2022         10 550,-
č. 141 25. 8. – 31. 8. 2022         10 550,-

• Po tratích Glacier a Bernina Express. 
• Ubytování ve Svatém Mořici.

Poznávací zájezd s vycházkami a s využitím lanovek pře-
devším v oblasti Engadinu. Zaujmou vás pohledy na za-
ledněné štíty, blýskavé hladiny údolních jezer i poutavá at-
mosféra mondénního vysokohorského střediska St. Moritz, 
v němž budete ubytováni. Glacier a Bernina Express jsou 
zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO. Proje-
dete nejzajímavější úseky švýcarských ledovcových vlaků. 
Lanovkami, které jsou již v ceně zájezdu, se dostanete na 
horské vrcholy v oblasti údolí Engadin.  

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost nástu-
pu i v západních Čechách. Noční přesun do Vaduzu. 
2. den: VADUZ – ranní prohlídka hlavního města 
Lichtenštejnska, kterému vévodí hrad. SOUTĚSKA 
RÝNA – vlakem po trase slavného švýcarského vlaku 
GLACIER EXPRESS na železniční trati Illanz – Re-
ichenau. JULIERPASS 2284 m – zastávka na jednom 
z nejvýznamnějších alpských přechodů, který byl vyu-

žíván již v římských dobách. Po zastávce v ubytovacím 
zařízení ve St. Moritz výlet lanovkou na třítisícový vr-
chol PIZ NAIR – kruhový výhled. Květinová stezka 
Heidi – procházka horskými květinovými loukami nad 
St. Moritz. 
3. den: MALOJA – vycházka na věž bývalého hradu 
s výhledem na údolí horního Engadinu, v lese cestou 
ledovcové závrty. SURLEJ 1805 m, lanovkou přes 
Murtel 2702 m (možnost vycházky vysokohorskou 
přírodou) na Corvatsch 3 295 m (kruhový výhled 
na okolní ledovce). CORVATSCH – vynikající pa-
norama, včetně výhledu na vrchol Piz Bernina 4049 
m. ST. MORITZ 1822 m (Svatý Mořic) - sportovní a 
lázeňské středisko obklopeno třítisícovými vrcholy – 
podvečerní prohlídka městečka. 
4. den: přes BERNINAPASS 2093 m do měs-
tečka BRUSIO s unikátním kruhovým viaduktem. 
Pojedete vlakem ze stanice Poschiavo po trati vlaku 
BERNINA EXPRESS do nejvýše položené želez-
niční stanice Ospizio Bernina. Vycházka kolem dvou 
ledovcových jezer v horském sedle. DIAVOLEZZA 
2973 m – výlet lanovkou s panoramatickými výhledy 
na okolní zaledněné štíty až k ledovci pod vrcholem 
Piz Bernina. Krátký přejezd směrem k ledovci MOR-
TERATSCH – největší ledovec masivu Bernina, 
možnost vycházky až k čelu ledovce. 

5. den: PONTRESINA – rekreační středisko, z his-
torických budov vyniká románská věž. Sedačkovou 
lanovkou Alp Languard, odtud panoramatická cesta 
po úbočí hor na MUOTTAS MURAGL s krásnými 
výhledy na jezera v engadinském údolí. Zpět do údolí 
přes sto let starou pozemní lanovkou. ZUOZ – pod-
večerní prohlídka malebného městečka s typickými 
sgrafitovými domy dolního Engadinu. 
6. den: po trati GLACIER EXPRESS ze stanice St. 
Moritz do městečka Tiefencastel. Vlak se zde kroutí 
v točitých tunelech, překonává řadu mostů a galerií. 
LANDWASSER VIADUKT – vycházka na vy-
hlídku na nejslavnější švýcarský viadukt, který je zde 
harmonicky zasazen do horské přírody. VIAMALA 
– sestup do romantické soutěsky. CHUR – prohlídka 
historického jádra města, které je plné dlážděných uli-
ček, skrytých nádvoří a robustních městských domů. 
LINDAU INSEL – podvečerní zastávka v historic-
kém městečku ležící na břehu Bodamského jezera. Ve 
večerních hodinách odjezd, noční přesun. 
7. den: návrat v dopoledních hodinách. 

Ubytování: hostel v rekreačním středisku 
St. Moritz, čtyřlůžkové pokoje s umyvadlem. 
Možnost dvoulůžkových pokojů za příplatek. Výše 
příplatku na dotaz. 
Stravování: bohaté snídaně. Možnost dokoupení 
večeří za celkovou cenu 1 950,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně, jízdné lanovkami podle programu a 
průvodce.

SE SLEVOVOU KARTOU

LANOVKY A 
VSTUPY ZDARMA
Díky slevovým kartám máte u všech zájezdů v 
této kategorii v ceně zahrnuté jízdné lanovkami 
podle pogramu a obvykle také vstupné do 
památek nebo na zajímavá místa.
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Rakousko

MONTAFON – PERLA ZÁPADNÍHO RAKOUSKA 

č. 240  21. 7. – 27. 7. 2022        10 450,-

• Slevová karta v ceně zájezdu.

Túry a vycházky s přihlédnutím ke zdatnosti jednotlivých 
účastníků. Zavedeme vás do kouzelné alpské oblasti Räti-
kon a Silvretta, která leží v blízkosti hranic se Švýcarskem 
v západní části Rakouska, v době, kdy budete moci obdi-
vovat nádhernou alpskou flóru. Pěkným zážitkem bude i 
přejezd průsmyku Silvretta po vysokohorské silnici, která 
patří k nejhezčím v Rakousku. Nezapomeňte plavky, při 
pěkném počasí budete mít možnost se vykoupat v ně-
kterém z pěkných bazénů. V závěru zájezdu budete mít 
možnost si koupit sýr typický pro Montafon „Sura Kees“, 
což je jemně aromatický, odstředěný nízkotučný sýr. V 
ceně je veškeré jízdné lanovkami v programu podle místní 
karty. 

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost ná-
stupu v západních Čechách. Noční přesun do západní 

části Rakouska. 
2. den: po nočním přejezdu vás čeká pouze lehký 
program. SCHRUNS 690 m – lanovkou na vrchol 
Sennigrat 2300 m. Romantický okruh po horských 
upravených cestách kolem chaty Wormser Hütte 
2305 m k jezerům Herzsee a Schwarzersee. Budete 
mít krásné výhledy na vrchol Zimba 2644 m. Ten je 
nazýván vorarlberským Matterhornem. Z vyhlídky 
Surblies 1985 m budete mít pěkné výhledy na jednot-
livé vrcholy v pohořích Verwall a Silvretta. Vycházka. 
Zdatnější účastníci mohou vystoupit na vrchol Kreu-
zjoch 2398 m.  
3. den: LATSCHAU 994 m – lanovkou na vrchol 
Grüneck 1890 m. Túra nádhernou krajinou, která je 
lemována rozkvetlými azalkami, dál přes pastviny a 
salašnické osady s panoramatickými výhledy. Nevšed-
ní pohledy jsou na stromy, které zde rostou kořeny 
vzhůru. Možnost občerstvení u chaty Lindauer Hütte 
1744 m, která se nachází přímo pod hlavní dominan-
tou pohoří Rätikon – masivem Drei Türme. Zde je 
i udržovaná alpská botanická zahrada. Dolů po po-
hodlné cestě údolím Gauertal podle typických vo-
rarlberských dřevěných domů. Túra je na 4–5 hodin, 
možnost krácení.  
4. den: GARGELLEN 1423 m – nejvýše položená 
vesnice v údolí Gargellen. Lanovkou na vrchol Schaf-
berg 2100 m. Pohodlná asi hodinová vycházka „stez-
kou pašeráků“ k jezírkům Schafbergsee a Gandasee 
1966 m. Údolí a sedlo Schlappiner Joch oddělují ma-
sivy Rätikon a Silvretta. Lanovkou zpět dolů. Odpo-
ledne přesun údolím Montafon. BRANDNERTAL 
– lanovkou k jezeru Lünersee 1960 m. Tyrkysově 
modré jezero, které leží v nádherném skalním kotli, 
je klenotem pohoří Rätikon. Vycházka okolo jezera.  
5. den: GASCHURN – dopoledne lanovkou Ver-

settlabahn do výšky 2100 m. Túra údolím Novatal k 
lanovce Garfreschbahn 1507 m, kterou se vrátíte do 
údolí. Vycházka. PARTENEN – odpoledne lanov-
kou Vermuntbahn do výšky1740 m, odkud dojdete 
historickou skalní štolou k přehradě Vermuntsee. Vy-
cházka krásnou přírodou. 
6. den: SILVRETTA HOCHALPENSTRAßE 
2030 m – mýtnou silnicí k hezkému jezeru umístě-
nému vysoko v horách. Vycházka okolo jezera. Zdat-
nější mohou pokračovat údolím Ochsental k chatě 
Wiesbadener Hütte 2443 m, zpět stejnou cestou. 
Během túry budete mít nádherné výhledy na ledovce 
a na vrchol Piz Buin 3312 m. Alternativně lze absol-
vovat túru přes náhorní plošinu Tschifernella k chatě 
Saarbrücken Hütte 2538 m, odkud jsou opět krásné 
výhledy na třítisícovky Grosslitzner 3109 m a See-
horn 3121 m. V odpoledních hodinách odjezd, noční 
přesun. 
7. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: hotel. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 490,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava včetně mýtné 
silnice, 4x ubytování, 4x snídaně, slevová karta 
Montafon-Silvretta-Card a průvodce.  

Rakousko

POHOŘÍ TOTES GEBIRGE  

č. 310  5. 8. – 9. 8. 2022         8 750,-

• Národní park Kalkalpen. 

Aktivní odpočinek v národním parku Kalkalpen. Budete si 
moci vybrat z více tras o různých délkách. Kalkalpen je 
největší lesní prostředí ve střední Evropě s největším kra-
sovým územím. Jedná se o barevnou mozaikou přírodních 
lesů, malebných vrcholů a nedotčených horských potoků.  

Program  
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Ra-
kouska. GLEINKERSEE – 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 kabinko-
vou a sedačkovou lanovkou Höss Express do výšky 
1808 m na tzv. Hutterer Höss. Zde se vám naskytne 
úchvatný pohled na pohoří Totes Gebirge. Lehká tu-
ristika kolem jezera Schafkogelsee a na dvě vyhlídky 
Dachsteinblick a Schafkögel. Panoramatické výhle-
dy. Vycházka k romantickému jezeru Schiederweiher. 
Pěkné výhledy na nejvyšší vrchol pohoří Totes Ge-
birge – 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 (na kartu 
zdarma). Dvouhodinová túra po náhorní plošině. 
Trasa vede kolem nejrozlehlejšího vysokohorského 
rašeliniště ve východní části Vápencových Alp. WUR-
ZERALM – pastviny a zelené louky. Krásné výhledy 
na horský svět s vrcholem Wascheneck 2389 m a s bi-
zarní skalní stěnou Rote Wand. BRUNNSTEINER-
SEE – romantické jezero. Pestrobarevné koberce 
květin a idylické horské jezírko okouzlí i toho nej-
zatvrzelejšího pragmatika. Lanovkou Frauenkar se 
dostanete do výšky 1800 m k další okružní turistické 
stezce, která vám odhalí krásy fascinující horské flóry. 
4. den: SPITTAL AM PYHRN – túra soutěskou 
(vstup na kartu zdarma), což je druhá nejdelší sou-
těska v Rakousku (dlouhá 1,5 km), představení příro-
dy s padající vodou a peřejemi. Při prolézání divoké 
romantické rokliny je třeba zdolat 500 schodů mezi 

skalními stěnami, několik lávek a můstků. Oblast je 
proslulá jako zahrada Alp, hned od jara jsou zde hor-
ské louky posety květy. Záplavy barevných květů hoř-
ců či horských azalek vytvářejí fantastické scenérie.  
5. den: WINDISCHGARSTEN – lanovkou na 
Wurbaurkogel (na kartu zdarma). Zdarma vstup na 
21 m vysokou panoramatickou věž, audio průvodce v 
češtině. Nádherné panorama okolních hor. Lehká tu-
ristika v národním parku Kalkalpen (Vápencové Alpy). 
V poledních hodinách odjezd, návrat do 22:00 hodin.

V případě volného času lze na slevovou kartu navštívit 
ALPINEUM HINTERSTODER – moderní muze-
um se zajímavou expozicí. Dále se nabízí Vlastivědné 
muzeum ve Windischgarstenu a několik dalších míst. 
Nedaleko místa ubytování jsou na kartu zdarma pří-
stupné panoramatický krytý bazén ve Spitalu am Py-
hrn a krytý bazén ve Windischgarstenu.

Ubytování: Ausflugshotel Huttersberg, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 090,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta, na 
kterou budete mít lanovky zdarma, 4x ubytování, 
4x snídaně a průvodce. 
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Rakousko

SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ 

č. 320  10. 8. – 15. 8. 2022        10 350,-

• Podél vodopádů i na alpské vrcholy.

Zájezd s pohodovou 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 krá-
sou. S kartou Stubai Supercard můžete zdarma navštívit 
různé přírodní zajímavosti a využít lanovky ve Stubaiském 
údolí v Tyrolsku.   

Program: 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu 

i v západních Čechách. Přesun do Tyrolska. INNS-
BRUCK – zastávka u olympijských skokanských 
můstků.  
2. den: MIEDERS 953 m – kabinkovou lanovkou na 
vrchol Koppeneck 1600 m. MARIA-WALDRAST – 
přes lesy a pastviny pěšky na nejvýše položené poutní 
místo v Evropě s pověstným léčivým pramenem a 
klášterní restaurací, návrat lanovkou nebo bobovou 
dráhou do údolí. MISCHBACH – WASSERFALL 
– vycházka k vodopádu padajícímu do údolí z výšky 
100 metrů téměř volným pádem. 
3. den: STUBAISKÝ LEDOVEC – výjezd kabin-
kovou lanovkou do výšky 3210 m. TOP OF TYROL 
– vyhlídková terasa, panoramatický výhled na 109 vr-
cholů, vycházka k ledovci. EISGROTTE – možnost 
návštěvy ledovcové jeskyně. DRESDNER HÜTTE 
– vycházka okolo vodopádu u nejstarší turistické 
chaty v údolí. GRAWA-WASSERFALL – vycház-
ka podél říčky Ruetz k nejširšímu vodopádu ve Vý-
chodních 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 Stubaital a Pinnistal dle 
zdatnosti účastníků. Zdatnější účastníci výstup na El-
ferturm 2495 m připomínající jižněji ležící Dolomity a 
po Panoramweg okolo chaty Elferhütte zpět.  
5. den: FULPMES – lanovkou Kreuzjochbahn do 

výšky 2136 m. STUBAIBLICK – nenáročný výstup 
k vyhlídkové plošině a naučný okruh věnovaný alpské 
flóře, pěšky do mezistanice kolem chaty Schlickeralm, 
lze krátit lanovkou. Zdatnější účastníci hřebenová 
túra k chatě Starkenburgerhütte 2229 m. Odpoledne 
jízda Stubaiskou nostalgickou železnicí do Innsbrucku. 
INNSBRUCK – podvečerní prohlídka hlavního ty-
rolského města. Večer odjezd, noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion Alpengasthof Bärenbad, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: polopenze s využitím domácích 
specialit vyrobených přímo v penzionu. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta 
Stubai Supercard, 4x ubytování, 4x polopenze 
z domácích místních zdrojů a průvodce.  

Rakousko

SALZBURSKO – MALÝ RÁJ

č. 150  2. 7. – 9. 7. 2022        13 450,-

• S koupání v alpských termálních lázních. 

Poznávací zájezd s vycházkami. Nabízíme velmi zajíma-
vou dovolenou se Salzburskou kartou. Salzbursko se pyšní 
překrásnou alpskou krajinou korunovanou množstvím tří-
tisícových vrcholů. Lanovkami se dostanete na vrcholy s 
dalekými výhledy. Plavky s sebou, protože na Salzburskou 
kartu je do některých bazénů vstup zdarma. V ceně zá-
jezdu je jízdné všemi lanovkami, vstupné do soutěsek, ba-
zénů a pamětihodností podle seznamu partnerů Salzbur-
ské karty a uvedeného programu. 

Program 
1. den: opoledne odjezd, ubytování v Českých Budě-
jovicích. Možnost večeře v Masných krámech. 
2. den: přesun do Rakouska. GOLLING – vy-
cházka k 62 m vysokému vodopádu, který je často 
populárním námětem romantických malířů. WER-
FENWENG 971 m – sportovní letovisko. IKARUS 
KABINENBAHN – kabinkovou lanovkou na Bis-

chlinghöhe 1836 m. Panoramatický výhled od Vyso-
kých Taur po Dachstein.  
3. den: KRIMMLERSKÉ VODOPÁDY – nejvyšší 
rakouské vodopády a zároveň největší vodopády ve 
střední Evropě. NEUKIRCHEN – hezké rekreační 
středisko. WILDKOGELBAHN – kabinkovou la-
novkou na hřeben Kitzbülských Alp. Panoramatické 
výhledy na impozantní štíty Vysokých Taur. Vycházka 
podle zdatnosti. BRAMBERG – zajímavé národopis-
né muzeum, malý skanzen. MITTERSILL – muze-
um národního parku Vysoké Taury. ZELL AM SEE 
– malebné město na břehu stejnojmenného jezera. 
Možnost návštěvy vyhřívaného bazénu. Jsou zde také 
skluzavky a sprchy s vodními tryskami. 
4. den: VYSOKÉ TAURY * WEISSEE GLET-
SCHERWELT – kabinkovou lanovkou do ledov-
cového světa Rudolfs Hütte 2315 m a pak ještě se-
dačkovou lanovkou do výše 2 600 m. Vycházka podle 
zdatnosti jednotlivých účastníků. Vynikající výhledy na 
alpské ledovce. KAPRUN – rekreační a sportovní 
středisko. SIGMUND-THUN-KLAMM – řeka 
Kaprun si zde vyhloubila cestičku a vytvořila překrás-
nou soutěsku.  
5. den: LEOGANG 840 m – klimatické lázně, stře-
disko rekreace a turistiky, kostel s rokokovou výz-
dobou a mnoho starých, malebných domů. Možnost 
návštěvy areálu několika bazénů s obrovskou sklu-
zavkou a divokým vodním kanálem. LEOGANGER 
BERGBAHNEN – kabinkovou lanovkou se vzne-
sete do oblak. ASITZHÖHE 1758 m – pěkná vy-
cházka na Wildenkar Kogel 1900 m. SESSELBAHN 
BÜRGALM – sedačková lanovka vás vyveze do 
nádherného alpského světa, vhodné východisko pro 
vycházku nebo lehčí túru, s možností odpočinku na 
alpských farmách. MARIA ALM – malá vesnice, kos-
tel P. Marie s věží vysokou 84 m. 

6. den: LOFER – malebné rekreační středisko. AL-
MENWELT LOFER – ALMBAHN – kabinkovou 
lanovkou na alpské louky. Túra podle zdatnosti. Mož-
nost občerstvení na salaších, podmáslí, chléb se špekem 
či sádlem. Možnost krácení při použití mikrobusu – 
jízdné není v ceně karty. VORDERKASERKLAMM 
– budete stoupat romantickou soutěskou ve skalní 
průrvě. LAMPRECHTSOFENLOCH – zajímavá 
jeskyně. SEISENBERGKLAMM – divoká soutěska 
přístupná po chodníku a lávkách.  
7. den: BAD GASTEIN 1097 m – mezinárodně 
proslulé lázeňské město ležící v krásném velehor-
ském údolí. Romantické centrum města s vodopádem. 
VYSOKÉ TAURY – STUBNERKOGELBAHN 
– kabinkovou lanovkou na Stubnerkogel 2230 m. Vy-
cházka podle zdatnosti. Možnost přechodu atraktivní 
vzdušné lanové lávky, která je 140 m dlouhá. Výhled 
na alpské skupiny Goldberggruppe a Ankogelgruppe. 
FELSENTHERME – odpoledne koupání ve skal-
ních termálních lázních. Pěkné výhledy na okolní štíty 
Vysokých Taur. Teplota vody od 24 do 34 ºC. Sauna 
v ceně. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 
8. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje. 
Stravování: v Rakousku polopenze. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 5x 
polopenze, Salzburská karta a průvodce.  
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Rakousko

ZILLERTÁLSKÉ ALPY I. 

č. 200  13. 7. – 18. 7. 2022         9 950,-

• Pohodová turistika v  Tyrolsku

Zájezd do Tyrolska se slevovou kartou, která je zahrnuta 
v ceně zájezdu. Připraveny jsou vycházky, případně leh-
ké až středně náročné trasy. Region nabízí mnoho zají-
mavých míst, kam vás rádi zavedeme. Strávíte vysoko v 
horách uprostřed krásné alpské přírody několik hezkých 
dní. Rakousko je země tisíců horských jezer, divokých řek, 
hlubokých lesů i nekonečných alpských strání. V rámci sle-
vové karty je možnost zdarma se vykoupat v některém 
z bazénů. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Rakous-
ka. Podvečerní vycházka údolím. 
2. den: FÜGEN – kabinkovou lanovkou SPIEL-
JOCHBAHN vyjedete do výšky 1861 m. Tříhodi-
nová túra pro zdatnější, vycházka pro méně zdatné 
v krásné krajině. Přes údolí kouzelné výhledy na 
Karwendel a Stubaiské Alpy. Po horských pastvinách 
dojdete i k horské salaši s možností občerstvení. Do 
údolí sjedete lanovkou. 
3. den: ZELL AM ZILLER – kabinkovou lanovkou 
ROSENALMBAHN vyjedete do výšky 1774 m. A opět 
si přijdou na své jak turisti, kteří mají zájem pouze o 
vycházku, tak zdatnější se zájmem o polodenní túru 
s výstupem na Karspitze 2 257 m. I při této túře bu-
dete mít možnost se občerstvit na některé z turis-
tických chat. 

4. den: FINKENBERG – kabinkovou lanovkou 
FINKENBERGER ALMBAHN do výšky 2095 m. 
Zde vás čeká vysokohorský panoramatický okruh 
přírodním parkem s výstupem na vyhlídkový vrchol 
Wanglspitze 2420 m. 
5. den: MAURACH 980 m – kabinovou lanov-
kou ROFANSEILBAHN k chatě Erfuter Hütte 1840 
m. Tato lanovka se doplácí 22 €, senioři mají slevu. 
Okružní túra s možností krácení na Rofanspitze 2259 
m. Odpoledne možnost vycházky či túry (podle zdat-
nosti) podle jezera Achensee s možností vykoupání. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 490,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně, slevová karta a průvodce.  

Rakousko

ZILLERTÁLSKÉ ALPY II. 

č. 380  17. 8. – 22. 8. 2022         9 950,-

• Pohodová turistika lanovkami.

Další zájezd do Tyrolska se slevovou kartou, která je zahr-
nuta v ceně zájezdu. Připraveny jsou vycházky, případně 
lehké až středně obtížné túry. Čeká vás malebná oblast, 
která je známá především díky populárnímu areálu v Hin-
tertuxu. Region však nabízí mnoho dalších zajímavých 
míst, na která vás rádi zavedeme. Strávíte vysoko v ho-
rách uprostřed krásné alpské přírody několik hezkých dní. 
Určitě vás zláká vidina překrásných výhledů na scenérie 
rakouských hor. V rámci slevové karty je možnost zdarma 
vykoupání v některém z bazénů.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Rakous-
ka. Podvečerní vycházka údolím. 
2. den: HINTERTUX – kabinkovou lanovkou vý-
jezd na SOMMERBERGALM do výšky 2100 m. Nená-
ročný výstup k chatě Tuxer Joch Haus 2313 m. Úžasný 
výhled na ledovec. Dále vás čeká túra okolo hezkého 
vodopádu k salaši Bichlalm 1695 m s možností ob-
čerstvení. Zdatnější účastníci mohou sestoupit do 
Hintertuxu. Možnost lehké turistiky a návrat dolů 
lanovkou.  
3. den: MAYHOFEN 630 m – kabinovou lanovkou 
AHORNBAHN do výšky 2000 m. Možnost výstu-
pu na vrchol Eizenkogel 2 227 m či nenáročná túra 
k chatě Edelhütte 2 238 m s možností občerstvení. 
Zdatnější turisté si mohou túru prodloužit. 
4. den: LANNERSBACH 1300 m – kabinkovou la-

novkou EGGALMBAHN 2002 m. Podle salaše Latte-
nalm na vrchol Grüblspitze 2395 m. Zdatnější účast-
níci budou mít možnost vystoupit na vrchol Ramsjoch 
2 506 m a sestoupit podle křišťálového jezera do 
údolí. Ostatní se vrátí do údolí lanovkou. 
5. den: ALPBACH 1000 m – kabinkovou lanovkou 
WIEDERSBERGERHORNBAHN do výšky 1800 m. 
Tato lanovka se doplácí 20 €, senioři mají slevu. Lehká 
túra na Wiedersberger Horn 2127 m. Prohlídka obce 
Alpbach, která je prý nejkrásnější v Rakousku. Ve ve-
černích hodinách odjezd, noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 490,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně, slevová karta a průvodce.  

NAVŠTIVTE NÁŠ WEB 

www.hoska-tour.cz

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.
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PĚŠÍ TURISTIKA

Itálie

VOJENSKÝMI CHODNÍKY DOLOMIT
FERRATY V DOLOMITECH

č. 170  2. 7. – 11. 7. 2022        12 750,-
• Vysokohorská turistika s možností krácení.
• Možnost výběru mezi klasickou horskou 
túrou a Via Ferratou.

V programu jsou jak via ferraty, tak klasické vysokohorské 
túry s možností krácení pro méně zdatné turisty. Pro uleh-
čení nástupu můžete několikrát použít lanovku. Pro sku-
pinu Geisler je typické, že se skalní skupiny zdvihají náhle 
přímo nad pastvinami. Skupina Puez je charakterizována 
rozsáhlou náhorní plošinou. Ve skupině Fanes najdete ma-
lebná jezírka. Skupina Sella se zase jeví jako skalní hrad. 

Program 
1. den: odjezd v podvečer, noční přesun.  
2. - 9. den: túry, které jsou alespoň zčásti vedeny po 
zajištěných cestách (ferratách) a klasických vysoko-
horských cestách. Poslední den v podvečerních hodi-
nách odjezd, noční přesun. 
a) Vysokohorská túra: GEISLER – východiště 
Campill 1529 m. Túra na Kreuzkofeljoch 2340 m a 
na Kreuz 2493 m a zpět. Z mírně stoupajících luk a 
pastvin se zdvihají skalní skupiny s velkolepými štíty. 
Via ferrata: GEISLER * PEITLERKOFEL 2875 
m. Východiště Campill 1529 m. Túra na Peitlerkofel 
2875 m – Kreuzkofeljoch 2340 m – Kreuz 2493 m 
– Campill, výstup/sestup 1500 m, 8–10 hodin. Jeden 
z nejkrásnějších rozhledových vrcholů. Impozantní 
pohled na jeho mohutnou, 600 m vysokou stěnu. Pa-
noramatický výhled na Zillertálské Alpy.  
b) Vysokohorská túra: SELLA * PIZ BOÉ 3152 
m. Východiště sedlo Pordoj 2239 m, výstup do sedla 
Forca a na vrchol Piz Boé 3152 m. Nejlehčeji dostupná 
třítisícovka. Možnost krácení túry při použití lanovky. 
Skupina pro své souvislé skalní stěny působí jako ne-

dobytná pevnost. Panoramatický výhled na Marmola-
du 3342 m, nejvyšší horu a královnu Dolomit.  
Via ferrata: SELLA * PIZ BOÉ 3152 m (Lichten-
felser Steig). Východiště Corvara 1524 m – lanovkou 
na Plan de Sass 2538 m. Túra vede po romantické Li-
chtenfelser Steig na vrchol Piz Boé 3152 m. Dolů do 
sedla Gardena 2121 m, výstup 650 m, sestup 1100 
m, 6 hodin.  
c) Vysokohorská túra: FANES – východiště sedlo 
Falzarego 2105 m – lanovkou na Kleiner Lagazuoi a 
túra úbočím Tofan. Tofana je jedním z nejvýraznějších 
skalních útvarů s třemi vrcholy. 
Via ferrata: FANES * KLEINER LAGAZUOI 
2778 m. Východiště sedlo Falzarego 2105 m – lanov-
kou na Kleiner Lagazuoi. Túra skalním tunelem je jiš-
těna drátěným lanem. Průchod tímto tunelem je zcela 
ojedinělý. Rozeklané skalní stěny. 
d) Vysokohorská túra: PUEZ – východiště Col-
fosco 1645 m. Túra masivem přes Puezhütte na Puez-

spitzen 2918 m a zpět. Možnost krácení túry při po-
užití lanovky.  
Via ferrata: PUEZ * SASS SONGHER 2665 
m. Východiště Colfosco 1645 m. Túra na Tschier Sp. 
2469 m - Ciampaijoch 2388 m – Sass Songher 2665 
m – Kolfuschg – Corvara, výstup 700 m, sestup 1000 
m, 5 hodin. Jedna z nejlehčích zajištěných cest v Dolo-
mitech, při sestupu je možné použít lanovku. Vrchol je 
výrazným symbolem Corvary a zároveň velkolepým 
rozhledovým bodem severní části Dolomit. Zdatní 
účastníci si mohou „odskočit“ na lehké krátké zajiš-
těné cesty – výstup na Gr. Tschierspitze 2597 nebo na 
Tschierspitze 2527 m, + 2 hodiny.  

Ubytování: v apartmánech v rekreačním stře-
disku Corvara.  
Stravování: vybavená kuchyňka, možnost vlast-
ního vaření. V CK lze objednat sterilovaná jídla, 
bližší informace na: hoska-tour.cz. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování a 
průvodce. 

e) Vysokohorská túra: GEISLER – romantická 
túra s použitím lanovky. Ne nadarmo bylo toto území 
vyhlášeno národním parkem. 
Via ferrata: GEISLER * SASS RIGAIS 3025 m. 
Východiště St. Christina 1426 m – gondolovou lanov-
kou na Col Raiser 2 125 m. Túra Wasserrinnental – 
Sass Rigais 3025 m – Furchetta 3025 m – Col Raiser 
2125 m, výstup/sestup 1000 m, 7 hodin. Středně těž-
ká zajištěná cesta. Sass Rigais je jedním z nejvyšších 
štítů skupiny. Velice pěkná zajištěná cesta s několika 
lávkami. 
f) Vysokohorská túra: FANES – východiště Ped-
ratsches 1416 m – gondolovou lanovkou se vyjede do 
výšky 1840 m. Túra masivem na Kreuzkofel Sch. 2612 
m a zpět dolů do údolí Corvaratal. Půvabné turistické 
cesty s kouzelnými výhledy. 
Via ferrata: FANES * HEILIGKREUZKOFEL 
2908 m. Východiště Pedratsches 1416 m – gondolo-
vou lanovkou se vyjede do výšky 1840 m. Túra Heilig 
Kreuz 2043 m – Kreuzkofelscharte 2609 m - Hei-
ligkreuzkofel 2908 m. Zpět stejnou cestou, výstup/
sestup 1100 m, 7 hodin.  
Lehká via ferrata. Velkolepý výhled z vrcholu na poutní 
kostel Heilig Kreuz a do údolí Gardertal.  
g) Vysokohorská túra: TOFANA – východiště 
sedlo Falzarego 2105 m. Túra na Nuvolau 2575 m a 
okolo Cinque Torri do sedla Falzarego. Překrásné vý-
hledy na stěny Tofan. Romantický skalní útvar Cinque 
Torri. 
Via ferrata: TOFANA * TOFANA DI ROZES 
3225 m. Východiště silnice na sedlo Falzarego a chata 
Dibona. Ferrata Formenton. Poměrně lehká zajištěná 
cesta, výstup/sestup 1500 m. Výstup na jeden z nej-
krásnějších vyhlídkových bodů Dolomit. Průchod 
dlouhou skalní štolou, nutné baterky.   
h) Vysokohorská túra: FANES – vysokohorským 
terénem s ohledem na zdatnost jednotlivých účast-
níků. 
Via ferrata: FANES * CUNTURINES-SPITZE 
3064 m. Východiště Rif. Alpino 1700 m. Túra na Tade-
gajoch 2153 m – Lago Cunturines – Cunturines-Sp. 
3064 m. Zpět stejnou cestou, výstup/sestup 1300 m, 
8,5 hodin.  
Lehká ferrata: poměrně dlouhý nástup. Osamělá 
třítisícovka s velkolepým výhledem na okolní hory i 
do údolí. 
10. den: návrat v ranních hodinách. 
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Švýcarsko│Francie

TURISTIKA POD MATTERHORNEM

č. 230 20. 7. – 25. 7. 2022         8 950,-

• Nejznámější alpská vysokohorská střediska. 
• Jednodenní výlet pod Mont - Blanc. 

Zájezd s pěší turistikou ve vysokohorském prostředí. Při 
využití lanovek pouze lehká turistika. Walliské Alpy se 
skupinou Mont Blanc představují nejvýznamnější a také 
nejvíce vyhledávané oblasti Alp. Při tomto zájezdu jeden 
den strávíte ve střední části Švýcarska, dva dny ve Wallis-
kých Alpách a na jeden den si odskočíte do francouzského 
Chamonix.  

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

2. den: LUZERN – nejmalebnější švýcarské město 
s mnoha historickými památkami. Kapličkový most – 
symbol města. PILATUS 2221 m – oblíbené výletní 
místo. Na vrchol vede nejstrmější ozubnicová dráha 
na světě. Z vrcholových vyhlídek je jedinečný výhled 
na Luzern, šest jezer a Alpy. Uvádí se, že z vrcholu 
je rozhled na více než třetinu Švýcarska. GRIM-
SELPASS 1908 m – přejezd vysokohorského sedla 
v Bernských Alpách, zastávka. LEUKERBAD – nej-
větší lázně švýcarských Alp, termální prameny. 
3. den: SAAS GRUND 1562 m. Kabinkovou lanov-
kou na Griesrück. Túry: podle zdatnosti jednotlivých 
účastníků v masivu s výhledy na ledovce a sestup přes 
Kreuzboden do Saas Grundu, 4–6 hodin. Při použi-
tí lanovky i dolů pouze vycházka. Vynikající výhledy 
na protilehlý ledovcový masiv Monte Rosa, malebné 
alpské louky. SAAS GRUND – horské středisko 
v údolí Saastal obklopené vysokými horami. SAAS 
FEE – horské středisko se spoustou tradičních dře-
věných staveb, útulných hospůdek a uliček, které žije 
celoročně a přijme vás do svého horského objetí. 
Letovisko patří mezi TOP střediska Švýcarska. Je ob-
klopeno třinácti vrcholy vyššími než 4000 m, z nichž 
vytéká ledovec Feegletscher. Alternativně lanovkou 
do výšky 3200 m na Hohsaas. 
4. den: CHAMONIX * MONT – BLANC – túra 
podle zdatnosti v protilehlém masivu Mont Blanc, 
4–6 hodin. Při použití lanovky vycházka. Celý den se 
budete z pěší trasy dívat na nejvyšší evropský masiv. 
Prohlídka významného francouzského vysokohorské-
ho střediska. Alternativně lanovkou s nejvyšším pře-

výšením na světě na Aiguille du Midi.  
5. den: ZERMATT * MATTERHORN – lanov-
kou z mezistanice Furi na Schwarzsee. Túra podle 
zdatnosti na hranu Matterhornu k chatě Hörnlihütte 
3260 m a dolů do Zermattu, 4–6 hodin. Možnost leh-
ké turistiky při použítí lanovky i při cestě zpět. Zají-
mavá túra na úbočí Matterhornu, pěkné výhledy na 
Zermatt i masiv Monte Rosa. Od jezera Schwarzsee 
nejlepší výhled na Matterhorn. ZERMATT – svě-
toznámé vysokohorské středisko, které patří mezi 
nejluxusnější v zemi. Čtvrť Hinterdorf je plná starých 
dřevěných domů. Ve večerních hodinách odjezd, noční 
přesun.
6. den: návrat v dopoledních hodinách. 

Ubytování: lázeňské městečko Leukerbad, 
apartmány, dvoulůžkové ložnice. 
Stravování: vybavená kuchyňka, možnost vlast-
ního vaření. V CK lze objednat sterilovaná jídla, 
bližší informace na: hoska-tour.cz. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a 
průvodce.  

Slovinsko

JULSKÉ ALPY – KOLEM TRIGLAVU

č. 280 30. 7. – 4. 8. 2022         9 350,-

• Možnost dvoudenního výstupu na Triglav. 
• Bohatá bufetová polopenze.  

Vysokohorské putování v oblíbených Julských Alpách, kte-
ré jsou nejvyšším pohořím ve Slovinsku, s možností krá-
cení jednotlivých tras. Naopak zdatnější účastníci budou 
mít možnost výstupu na nejvyšší vrchol Julských Alp Triglav 
2864 m. Celé území je neobyčejně bohaté na pestrou 
alpskou květenu. Trasy jsou vedeny i v oblasti Triglavského 
národního parku. Nezapomeňte plavky. V hotelovém ba-
zénu se vám budou hodit. 

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd. 
2. den: PRISOJNIK/MOJSTROVKA * túra ze 
sedla VRŠIČ – podle zdatnosti jednotlivých účastníků. 
VRŠIČ 1611 m – nejvýznamnější horské sedlo, vyni-
kající 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, panoramatický výhled. Kráce-
ná túra: LAGHI DI FUSINE – romantická procház-
ka jedinečnou přírodní rezervací k jezerům. PLANI-
CE – skokanské můstky.  

4. den: BOVŠKI GAMSOVEC * túra Aljažev dom 
1015 m – sedlo Luknia 1758 m – vrchol Bovški Gam-
sovec 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.  
5. 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 domi-

Ubytování: hotelový resort Alpine Špik, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  
Stravování: polopenze (bohatá bufetová snídaně 
i večeře). 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
polopenze a průvodce.  

nantou Triglavem. Krácená túra:  VOGEL – lanov-
kou a nenáročná túra, návrat dolů opět lanovkou. 
SAVICA – vycházka k 60 m vysokému vodopádu. 
BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledovcové jezero, 
možnost vykoupání. V podvečerních hodinách odjezd, 
noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 
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Slovensko

ZÁPADNÍ TATRY – ROHÁČE

č. 360 17. 8. – 21. 8. 2022         6 150,-

• Romantické vápencové vrcholy.
• Možnost koupání v termálních lázních.

Vysokohorská turistika v Západních Tatrách s jedním noč-
ním přejezdem. Roháče jsou skutečným klenotem mezi 
slovenskými horami. Roháčskou dolinu lemuje věnec krás-
ných „končiarov“, kterým dominuje Baníkov, Ostrý Roháč 
a Volovec. Nenajdete tu třítisícovky, ale strávíte zde hezké 
dny na důvěrně známých horských chodnících. Vždyť prá-
vě tady se nahromadily všechny krásy přírody – skalnaté 
štíty, hluboká údolí, bystřiny, plesa, vzácná flóra a fauna. 
Možnost vykoupání v termálním koupališti v Oravici. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu 
i v Olomouci. Přesun na Slovensko. STREČNO – 
prohlídka zrestaurovaného hradu nebo vycházka na 
romantickou zříceninu hradu. Strečno je národní kul-
turní památkou. Od hradu i zříceniny pěkné výhledy. 
2. den: túra Oravice 790 m – Tíesňavy – Juráňova 
dolina 850 m – sedlo Príslop 1382 m – Bobrovec 

1658 m - Bobrovecké sedlo 1351 m – Lučina 1652 m 
– Zverovka 1004 m. Krácená túra: Bobroveckou do-
linou do Oravice. V Oravici možnost využití termální-
ho koupaliště s vodou o teplotě 37°C. TIESŇAVY 
– romantická skalní soutěska. BOBROVEC – mo-
hutný vrch na hraničním hřebeni, výhled na polské 
Tatry. OSOBITÁ – přírodní rezervace. ZVEROV-
KA – známá turistická chata s možností občerstvení. 
3. den: túra Huty 910 m – Biela skála 1316 m – Sivý 
vrch 1805 m – sedlo Pálenice 1573 m – Brestová 
1902 m – Salatín 2037 m – Skriniarky - Pachoľa 2166 
m – Baníkovské sedlo 2048 m – Roháčská dolina 1198 
m - Zverovka. Krácená túra: odbočí z hřebene přes 
Přední Salatín na Zverovku nebo ze sedla Pálenica do 
Zuberce. Nejzápadnější část Západních Tater. BIE-
LA SKÁLA – romantický vápencový vrchol. SIVÝ 
VRCH – vápencový vrch, pestrá květena, kruhový 
výhled (Liptov, Liptovská Mara, Nízké Tatry, Chočské 
vrchy). SALATÍN – holý vyhlídkový vrchol. SKRI-
NIARKY – romantický, avšak exponovaný hřeben. 
4. den: túra Zverovka - Roháčská dolina 1189 m – 
Baníkovské sedlo - Baníkov 2178 m – Hrubá kopa 
- Tri kopy – Smutné sedlo 1962 m – Plačlivé 2124 

m – Ostrý Roháč 2087 m – Volovec 2063 m - Rakoň 
- Zverovka. Krácená túra: Zverovka - Roháčská dolina 
1189 m – Spálená dolina - Roháčské plesa – Smut-
ná dolina – bývalá Tatliakova chata 1360 m – sedlo 
Zabrať - Látaná dolina - Zverovka. ROHÁČSKÁ 
DOLINA – scenericky zajímavá dolina. ROHÁČ-
SKÉ PLESA – přírodní rezervace, nejhodnotnější 
oblast Západních Tater. BANÍKOV – impozantní vr-
chol, krásný výhled. TRI KOPY – žulový trojvrchol 
na hřebenu Roháčů. PLAČLIVÉ – charakteristický 
vrchol Západních Tater. OSTRÝ ROHÁČ – drama-
tický vrchol, připomínající Matterhorn. 
5. den: SKORUŠINA * lehká túra Habovka 725 m – 
Nad Studienkami 940 m – Javorková 1140 m – Skoru-
šina 1313 m – Oravice 790 m. SKORUŠINA – nej-
vyšší vrchol Skorušinských vrchů, výhled na Západní 
Tatry. ORAVICE – rekreační letovisko. Alternativně 
vám příjemné zážitky poskytne místní termální kou-
paliště. Odpoledne odjezd, návrat do 22:00 hodin.  

Ubytování: penziony, soukromí v Zuberci, dvou 
a třílůžkové pokoje. 
Stravování: k dispozici kuchyňky. Možnost 
dokoupení večeří za celkovou cenu 760,- Kč. 
Možnost objednání sterilovaných jídel v CK. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování a 
průvodce. 

Slovensko

VLAKEM POD TATRANSKÉ VELIKÁNY 

č. 400  25. 8. – 31. 8. 2022        10 450,-

• Pěší turistika mezi vrcholy a horskými jezery.

Vysoké Tatry skýtají výběr vhodných túr jednak pro lehkou 
turistiku, ale i náročné horské přechody sedel či výstupy 
na vrcholy až do výšky 2 500 m. Tatry však nejsou pouze 
o pěších túrách, ale i o romantice, pohodě a v neposlední 
řadě o tradiční slovenské a polské kuchyni. 

Program 
1. den: odjezd z Prahy v dopoledních hodinách, mož-
nost nástupu v Pardubicích či v Olomouci, příjezd do 
Popradu v odpoledních hodinách. Ubytování a pro-

hlídka Popradu. 
2. den: VYSOKÉ TATRY * ŠTRBSKÉ PLESO – 
lázeňské a sportovní středisko, vycházka do lyžařské-
ho areálu. Možnost výletu sedačkovou lanovkou na 
Predné Solisko. Možnost krátkého výstupu na vrchol 
Predného Soliska 2093 m. SYMBOLICKÝ CIN-
TORÍN – lehká túra k památníku obětí, které zahy-
nuly ve Vysokých Tatrách. POPRADSKÉ PLESO – 
kouzelné ledovcové jezero. Po dohodě s průvodcem 
mohou zdatnější účastníci vyrazit na náročnější túru 
podle svých schopností (Rysy 2503 m).  
3. den: POLSKÉ TATRY * ZAKOPANÉ – nejzná-
mější polské horské středisko, živé obchodní cent-
rum, návštěva trhů. GUBALOVKA – výlet pozemní 
lanovkou – vycházka, panoramatické výhledy na Tatry. 
DOLINA KOSCIELINSKA – velmi navštěvovaná 
romantická dolina.  
4. den: VYSOKÉ TATRY * STARÝ SMOKOVEC 
– rekreační a sportovní středisko. HREBIENOK – 
výlet pozemní lanovkou. Túra podle Studenovských 
vodopádů do Malé Studené doliny. Po dohodě s prů-
vodcem mohou zdatnější účastníci vyrazit na nároč-
nější túru podle svých schopností (Téryho chata či 
přechod sedel).  
5. den: VYSOKÉ TATRY * TATRANSKÁ 
LOMNICA – rekreační a sportovní středisko. 
SKALNATÉ PLESO – výlet lanovkou. Turistika 
podle schopností jednotlivých účastníků. V případě 

zájmu výlet lanovkou na Lomnický štít. 
6. den: VYSOKÉ TATRY * PODBÁNSKÉ – re-
kreační a sportovní středisko. Turistika podle schop-
nosti jednotlivých účastníků. Vycházka Tichou dolinou. 
Po dohodě s průvodcem mohou zdatnější účastníci 
vyrazit na náročnější túru podle svých schopností 
(Kriváň 2494 m).  
7.den: v dopoledních hodinách odjezd, příjezd do 
Prahy v podvečerních hodinách. 

Ubytování: hotel v Popradu, dvoulůžkové poko-
je s příslušenstvím. 
Stravování: polopenze. 
V ceně je zahrnuta: doprava vlakem do Po-
pradu a zpět, doprava mikrobusem do polských 
Tater, 6x ubytování, 6x polopenze a průvodce.  
Cena nezahrnuje místní dopravu, senioři nad 
62 let jezdí na Slovensku vlakem zdarma. 
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Česko

MORAVSKÝ KRAS

č. 130 23. 6. – 26. 6. 2022         4 950,-

• Kouzejné jeskyně a skalní propasti.

Pěší turistika krasovou oblastí s možností přizpůsobení 
délky trasy svým zájmům. Denní trasy jsou dlouhé 10–15 
km s možností krácení při použití doprovodného autobu-
su. Moravský kras je území hlubokých kaňonů, desítek 
skalních stěn a řady soutěsek i množství vzácné krasové 
květeny. Možnost prohlídky jeskyní, které mají bohatou 
krápníkovou výzdobu.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Moravu. 
Túra Sloup – Šošůvka – Holštejn – Ostrov – Macocha. 
Trasa je vedená po krasových planinách s vápencovou 
květenou. SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ 
– prohlídka nejrozsáhlejší tuzemské zpřístupněné 
jeskyně, komplex dómů, chodeb a obrovských pod-
zemních propastí. Před jeskyní známá skála Hřebenáč. 
HOLŠTEJN – známé propadání, na vápencové ská-
le zřícenina hradu. KOŇSKÝ SPÁD – vyhlídka do 
Pustého žlebu. MACOCHA – světoznámá propast 

hluboká 134 m. 
2. den: túra Rudická vyhlídka – větrný mlýn – Rudic-
ké propadání – Jedovnice – Krasovské údolí – Bal-
carka – Macocha – Suchý žleb – Kateřinská jeskyně. 
RUDICE – větrný mlýn holandského typu s kruho-
vou zdí. RUDICKÉ PROPADÁNÍ – nejmohutnější 
propadání v Moravském krasu. BALCARKA – pro-
hlídka jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou. KA-
TEŘINSKÁ JESKYNĚ – prohlídka, unikátní krápní-
ková výzdoba s dlouhými hůlkovými stalagmity.  
3. den: túra Křtiny – Výpustek – Křtinské údolí – Býčí 
skála – Josefovské údolí – Adamov. KŘTINY – ba-
rokní poutní kostel P. Marie. VÝPUSTEK – patří 
mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského 
krasu. BÝČÍ SKÁLA – skalní stěna s vchodem do 
nepřístupné jeskyně. JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ – pří-
rodní rezervace, skalní útvary, nepřístupné jeskyně.  
4. den: túra Skalní Mlýn – Punkevní jeskyně – Pustý 
žleb – Sloup. PUNKEVNÍ JESKYNĚ – nevyhledá-
vanější jeskyně Moravského krasu, řečiště podzemní 
Punkvy. PODVRŠÍ – rozhledna s pěkným výhledem 
do krajiny. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 
20:00 hodin. 

Ubytování: hotel.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelové restauraci.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.

Česko│Německo

JÁCHYMOVSKO – PAMÁTKY UNESCO

č. 510 28. 9. – 1. 10. 2022         4 950,-

• Za hornickou tradicí. 

Poznávací zájezd s pohodovou turistikou do hornické ob-
lasti Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří, který zahrnuje 
oblasti v Česku i Německu a byl zapsán roku 2019 jako 
památka světového dědictví UNESCO. Jen málo měst na 
světě má pro vývoj hornictví a hutnictví takový význam 
jako Jáchymov, který se v 16. století stal nakrátko nej-
větším centrem těžby stříbrných rud v Evropě i na světě. 
Užijeme si panoramatické výhledy z nejvyšších vrcholů 
Krušných hor, Klínovce a Fichtelbergu (Německo).  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do západ-
ních Čech. OSTROV – prohlídka piaristického kláš-
tera, zámecký park, letohrádek (galerie), palác princů 
a zámek. Kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné, 
(obraz Jana Pavla II. - kapka papežovy krve). Prohlídka 
areálu Rudé věže smrti (UNESCO). BOŽÍ DAR – 
nejvýše položené město v Česku 1014 m, muzeum 
Krušnohoří, Ježíškova cesta. Naučná stezka Božídar-
ské rašeliniště - pohodlná vycházka národní přírodní 
rezervací. 
2. den: JÁCHYMOV – městská památková rezer-
vace, prohlídka jáchymovských památek. KRÁLOV-
SKÁ MINCOVNA – muzeum (jáchymovské tola-
ry), seznámíte se s dobovou balneologickou ordinací. 
Původní hrad FREUDENSTEIN, kde je dnes ŠLI-
KOVA VĚŽ. Součástí naučné stezky JÁCHYMOV-
SKÉ PEKLO je nejstarší radonový důl a vězeňský 
tábor SVORNOST (Mauthausenské schody), mož-
nost prohlídky Štoly č. 1. (UNESCO), při dobrém po-
časí sedačkovou lanovkou na Klínovec. KLÍNOVEC 
1244 m – nejvyšší vrchol Krušných hor, rozhledna. 
3. den: HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA – 
Abertamy – Hřebečná – Horní Blatná. HŘEBEČ-
NÁ – malebná rekreační roztroušená obec, možnost 
prohlídky dolu MAURITIUS (UNESCO). BLA-
TENSKÝ VRCH 1024 m – vrchol s kamennou 

rozhlednou. VLČÍ JÁMY – skalní rozsedlina po bý-
valém dolu Jiří. HORNÍ BLATNÁ – historické jád-
ro města patří k nejzachovalejším v Krušných horách 
(muzeum).  
4. den: FICHTELBERG 1215 m – nejvyšší hora ně-
mecké části Krušných hor. MĚDĚNEC – vycházka 
na vrchol MĚDNÍK 910 m, kaple Neposkvrněného 
početí Panny Marie – panoramatický výhled.  KLÁŠ-
TEREC NAD OHŘÍ – zámek s anglickým parkem 
(150 druhů stromů) na levém břehu řeky Ohře. V 
odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin. 

Ubytování: hotel/pension na Božím Daru, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Individuální možnost večeří 
v hotelové restauraci.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 

Zájezd: Krásy Švýcarska

Děkuji. Byla jsem na zájezdu Krásy Švýcarska. Nejen, že jsem byla unešená 
z této krásné země, byla jsem zde poprvé, a také jsem byla velmi spokoje-
ná s programem. Paní Ivana Soukupová nás provedla naprosto s přehledem 
touto oblastí, páni řidiči nás bezpečně přepravovali po různých místech a 
v pořádku nás dopravili i domů. Zájezd byl moc hezký. Jak se říká, nemělo 
to chybu.

S pozdravem Poláčková Miroslava

Zájezd: Perly jižního Islandu

Váš zájezd “Perly jižního Islandu” překonal veškeré naše očekávání s mojí 
dcerou. Byl to nejlepší zájezd s vynikajícím průvodcem, vše podtrhlo krás-
né počasí a nesmím zapomenout na skvělé lidičky, které jsme tam poznali! 
Děkujeme. Doporučuji každému, který ještě váha.

Eva Dobiášová s Markét
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Česko│Rakousko│Německo

ŠUMAVA – OKOLÍ LIPNA A BAVORSKO

č. 260 28. 7. – 31. 7. 2022         4 950,-

• S výletem do Německa.
• Šumava zase jinak.
• Večerní prohlídka Českého Krumlova.

Zájezd s pěší turistikou. Uvidíte selské baroko, cisterciácké 
kláštery, zachovalé památky a krásnou přírodu. V hojné 
míře jsou v programu vycházky na vyhlídková místa či 
rozhledny. Túru na Knížecí stolec je možné krátit. Jiná část 
Šumavy než Modrava. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do jižních 
Čech. HOŠTICE – krátká zastávka ve známé obci, 
kde se točila trilogie Slunce, seno…., hrob Michala 
Tučného. HUSINEC – rodný domek Mistra Jana Husa. 
PRACHATICE – krátká zastávka v historickém já-
dru města, které je městskou památkovou rezerva-
cí. Náměstí je obklopeno hodnotnými renesančními 
domy se sgrafity. LIBÍN – nenáročný výstup na roz-
hlednu a sestup do Prachatic, 6 km. 
2. den: VÍTKŮV KÁMEN 1053 m – vycházka na 
romantickou zříceninu hradu s výhledem. BÄREN-
STEIN – vycházka na nezalesněný vrchol se skalní 
vyhlídkou s kruhovým výhledem. MOLDAUBLICK 
– rozhledna s výhledem na přehradní nádrž Lipno. 
ALPENBLICK – nová rozhledna s výhledem na 
Alpy. TŘÍSTOLIČNÍK 1311 m – tentokrát vyjedete 
až pod vrchol z německé strany autobusem. Vycházka 
na vrchol s výhledem do Německa a Rakouska.  
3. den: do zpřístupněného vojenského prostoru 
BOLETICE. KNÍŽECÍ STOLEC 1236 m – túra 
na novou rozhlednu, která byla postavena na nejvyš-
ším vrcholu vojenského prostoru Boletice, celkem 14 
km. Rozhledna poskytuje nový pohled na velkou část 
Šumavy a za dobrého počasí lze spatřit Alpy. ČESKÝ 

KRUMLOV (UNESCO) – večerní prohlídka jedno-
ho z nejkrásnějších měst v zemi. 
4. den: SOUMARSKÝ MOST – meandr Teplé Vl-
tavy na starobylé Zlaté stezce. Lehká túra po naučné 
stezce, se zastávkou na rozhledně, do obce Dobrá, 
která je vesnickou památkovou rezervací. VIMPERK 
– prohlídka historické části města, vycházka na vyhlíd-
ku s rozhledem na středověké jádro města. Odpoled-
ne odjezd, návrat do 20:00 hodin. 

Ubytování: hotel v Černé v Pošumaví na břehu 
přehradní nádrže Lipno.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 570,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  

Česko

JEŠTĚ JEDNOU MODRAVA

č. 370 18. 8. – 21. 8. 2022         5 150,-

• Policie Modrava nejsou jen kriminální přípa-
dy.
• Pohodové vycházky bez stoupání.

Poznávací zájezd s pěší turistikou po natáčecích místech 
kriminálního seriálu Policie Modrava. Ten odvysílala tele-
vize Nova a odehrál se v prostředí Národního parku Šu-
mava. 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 ohle-
dem na zdatnost jednotlivých účastníků.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Šuma-
vu. Pěší túra přes hrad Kašperk do Kašperských Hor, 
celkem 6 km. KAŠPERK – zřícenina gotického hra-
du leží na vysokém skalním ostrohu. Východní věž je 
upravena jako vyhlídka. KAŠPERSKÉ HORY – fil-
mové sídlo Policie Modrava. Hezké náměstí je měst-
skou památkovou zónou. Možnost prohlídky Muzea 
Šumavy nebo muzea motocyklů. 
2. den: pěší túra z Modravy na Antýgl, 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 – vy-
cházka do rašeliniště, vyhlídková věž. KVILDA 1065 
m – jedna z nejvýše položených českých obcí. MOD-
RAVA – rázovitá šumavská obec, která leží v cen-
trální části Šumavy. Říčka Vydra tu vzniká spojením 
Roklanského a Modravského potoka. VYDRA – ro-
mantická říčka s četnými peřejemi a kaskádami, tvoří 
i obří hrnce. ANTÝGL – bývalá královská rychta. 
ČEŇKOVA PILA – v malebném koutě soutok Vy-

dry s Křemelnou, exkurze do Elektrárny. 
3. den: pěší túra z Horské Kvildy přes Filipovu Huť 
do Modravy, celkem 7 km. Možnost občerstvení v pi-
vovaru Lyer na Modravě. Odpolední túra v okolí obce 
Srní podle Vchynicko – tetovského kanálu. FILIPO-
VA HUŤ 1093 m – nejvýše položená osada v ČR. 
SRNÍ – v obci se dochovala řada chalup horského 
typu. VLČÍ VÝBĚH – dřevěná lávka s pozorovatel-
nami vedoucí nad výběhem s vlky. 
4. den: pěší túra z Rejštejna údolím Otavy do Anní-
na, celkem 7 km. REJŠTEJN – osada s památkami 
na rýžování zlata. ANNÍN – sejfy připomínají rýžo-
vání zlata. Známé je annínské sklo. DOBRÁ VODA 
U HARTMANIC – staré poutní místo se studán-

Ubytování: hotel Churáňov na Zadově, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří, 
které se podávají formou bufetového stolu, za 
celkovou cenu 600,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 

kou léčivé vody. Kostel sv. Vintíře – skleněné oltář-
ní retabulum se scénou Ukřižování. Svým rozsahem 
a váhou jde o ojedinělé skleněné dílo navazující na 
tradici zpracování skla na Šumavě. Vycházka s daleký-
mi výhledy. SUŠICE – historické město a centrum 
horního Pootaví. Centrum je městskou památkovou 
zónou. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 
20:00 hodin. 
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Česko

PŘECHOD JESENÍKŮ  

č. 350 12. 8. – 14. 8. 2022         3 350,-

• Přejdete celé Jeseníky.

Přechod hlavního hřebene Hrubého Jeseníku patří k nej-
krásnějším horským túrám u nás. V létě tu na vás čeka-
jí nejen překrásné krajinné scenérie, ale i příroda plná 
života s množstvím neobvyklých horských květů. Hřeben 
Hrubého Jeseníku se táhne z Ramzovského sedla do sed-
la Skřítek a je dlouhý 40 km. Trasu pohodlně zvládnou i 
trochu zdatnější děti. 

Program  
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ram-
zovského sedla 760 m v Jeseníkách. Lanovkou na 
Šerák 1351 m. Trasa chata Jiřího – Keprník 1421 m 
– Vřesová studánka – Červenohorské sedlo 1013 m. 
Možnost odbočky na Vozku. Včetně odbočky na Vozku 
12 km. ŠERÁK – významný vrchol s chatou Jiřího, 
která již 120 let nabízí občerstvení. VOZKA – vy-
hlídkový vrchol s rozeklanými skalisky. KEPRNÍK 
– jeden z nejvyšších vrcholů Jeseníků. Po tomto vr-
cholu je pojmenováno i 13º pivo, které vyrábí pivovar 
v Hanušovicích. VŘESOVÁ STUDÁNKA – poutní 
místo s pramenem a kapličkou. 
2. den: trasa: Červenohorské sedlo 1013 m – Švý-
cárna – Praděd 1492 m – (Ovčárna 1277 m, celkem 
13 km) – vodopády Bílé Opavy – Karlova Studánka, 
celkem 17 km. Lze ukončit túru na Ovčárně a po-
užít autobus. Další možnost krácení je využít auto-
bus s výjezdem na Ovčárnu a jít pouze na Praděd a 
zpět. ČERVENOHOSKÉ SEDLO – východiště 
túr, významné sportovní a rekreační středisko. ŠVÝ-
CÁRNA – turistická chata, jedna z nejstarších v Je-
seníkách. PRADĚD – horní plošina 162 m vysokého 
televizního vysílače na vrcholu Pradědu je dokonce 
nejvyšším bodem České republiky. BÍLÁ OPAVA 

– vodopády, četné kaskády a peřeje, skalní útvary a 
romantická zákoutí smrkového pralesa. KARLO-
VA STUDÁNKA – klimatické lázně. Pozoruhodné 
roubené lázeňské budovy, dřevěná kaple sv. Huberta, 
pramen železité kyselky. Nedaleko parkoviště je geo-
logická expozice.  
3. den: Ovčárna 1277 m – Petrovy kameny 1438 m 
– Velký kotel – Jelení hřbet – Jelení studánka – sedlo 
Skřítek 877 m. celkem 15 km. OVČÁRNA – výcho-
diště pěších i lyžařských túr ležící uprostřed pohoří. 
PETROVY KAMENY – nejznámější skalní útvar 
Jeseníků opředený množstvím nejrůznějších pověstí. 
VELKÝ KOTEL – přírodovědecky významná loka-
lita. JELENÍ HŘBET – rozložitý, poměrně plochý 
vrchol. Bohatá flóra. SKŘÍTEK – ploché sedlo kte-
rým prochází hlavní komunikace Ostrava – Hradec 
Králové. 

Ubytování: penzion.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 380,- Kč 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.

Zájezd: Jantarová cesta

Dobrý den,
vrátili jsme se ze zájezdu plni zážitků. Cesta daleká, jantar krásný, památky 
velkolepé ….Vše bylo perfektní. Studnice vědomostí paní Jana Konířová, 
krásné ubytování a bohatými snídaněmi, pohodová jízda Jirky Novotného.

Zdraví  Vlasta Špačková

Zájezd: Turistika pod Matterhornem

Průvodce pan Horák byl naprosto perfektní. Měl dokonalou přípravu pro 
každý den se spoustou informací a zajímavostí. Vždy si poradil a to dokon-
ce i s úsměvem. Starostlivost byla podpořena i jeho fyzickou kondicí, kdy 
musel často po horách i běhat. Je vidět, že to pro něho není jen práce, ale 
jistě i koníček, který ho naplňuje. Mám jen slova chvály.

Luděk Hák
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Portugalsko

MADEIRA – TURISTICKÁ I.

č. 540  20. 5. – 30. 5. 2022        29 980,-
č. 541  3. 6. – 13. 6. 2022        29 980,-
č. 542  17. 6. – 27. 6. 2022        29 980,-
č. 543  1. 7. – 11. 7. 2022        29 980,-
č. 544  15. 7. – 25. 7. 2022        29 980,-
č. 545  29. 7. – 8. 8. 2022        29 980,-
č. 546  19. 8. – 29. 8. 2022        29 980,-
č. 547  23. 9. – 3. 10. 2022        29 980,-

• Turistika ostrovem věčného jara.

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 ve-
dou turistické stezky s nádhernými výhledy zejména na 
Atlantik. Při první vycházce zjistíte, že se mu právem říká 
ostrov „věčného jara“. Všude vás totiž provází místní flóra, 
kvetoucí téměř celý rok. Připočtěte přístupné hory a příle-
žitost ochutnat jak vlny Atlantiku, tak svérázné madeirské 
víno. Mimořádně příznivé jsou zdejší klimatické podmínky. 
Průměrná teplota vzduchu v zimě neklesá pod 16 °C, a 
hlavně v létě nevystupuje nad 26°C. Teplota vody v létě 
je v rozmezí 20–22°C. Ostrov přímo vybízí turistu, aby 
ho přiletěl prozkoumat a zažít. Jestli jste teď dostali chuť 
ostrov prochodit, kochat se nádhernými výhledy nejen od 
levád, ale i z horských masivů, koupat se v oceánu, prostě 
poznat přírodní krásy ostrova – je tento program zájezdu 
ušit na míru právě vám. 

Program
1. den: odlet z Prahy kolem poledne, přílet na Madei-
ru k večeru, ubytování v MACHICU na 3 noci, mož-
nost koupání na písčité pláži. 
2. den: půjdete podél levády DO CANIÇAL. Le-
váda se vinoucí úbočím údolí se bude postupně ro-
zevírat a výhledny na malá políčka vystřídají výhledy 
až k Atlantiku (cca 3,5 hodiny nebo méně dle výběru 
varianty). Po cestě se jistě zastavíte v místním baru na 
kávu, pivo či zmrzlinu. PICO DO FACHO – poje-
dete na vyhlídku s výhledem na jihovýchodní pobřeží. 
Pro zájemce sestup z Pico do Facho do Caniçalu s 
výhledy na poloostrov São Lourenço (cca 1 hodinu). 
Možnost koupání nebo návštěva muzea velryb. 
3. den: dnes zamíříte do nejvyšších hor a vystoupí-
te na „střechu Madeiry“. Přes vyhlídku na Portele a 
Paso de Poiso vyjedete na třetí nejvyšší horu ostrova 
-  PICO DO ARIEIRO 1818 m. Dále máte na výběr: 
A: kdo ujde více – půjde cestou skrz několik tunelů 
pod druhou nejvyšší horou ostrova PICO DAS TO-
RRES (1847 m). Projdete místy s divokými rozsedli-
nami a přes hřeben dojdete až k chatě pod nejvyšší 
horou Pico Ruivo. Cesta až sem trvá skoro 3 hodiny a 
je poměrně náročná vzhledem k převýšení. 
B: podstatně méně náročná varianta je přejezd bu-
sem na vyhlídku ACHADA DO TEIXEIRA 1592 m 
na severní straně a odtud pěšky k chatě pod nejvyšší 

horou (1 hodina chůze), dále už zase společně výstup 
na PICO RUIVO 1862 m - nejvyšší hora ostrova (20 
minut); zajímavé pohledy na okolní horské štíty, strmá 
údolí a na severní i jižní Atlantik; na vrcholu budete 
krátce po poledni, kdy se k vám již začnou stahovat 
mraky, které odpoledne většinou zahalují nejvyšší 
pohoří ostrova; návrat k busu na vyhlídku Achada do 
Teixeira; SANTANA – vesnice s typickými lidovými 
domky ve tvaru písmene „A“ s rákosovou střechou. 
4. den: navštívíte východní část Madeiry; PONTA 
DE SAO LOURENCO - skalnatý poloostrov té-
měř 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 majá-
ku; pro zájemce koupání na malé oblázkové pláži; ná-
vrat k busu (celkem max. 3 hodiny chůze nebo méně); 
PRAINHA – koupání na přírodní pláži s černým pís-
kem; 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 le-
vády DO RISCO k vodopádu RISCO; dále podél 
levády 25 FONTES až k jezírku 25 FONTES; možnost 
osvěžující koupele v malém jezírku; zájemci o delší va-
riantu 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, pů-
jdete 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 pohodlnějším 
tunelem a společně dojdete k busu (celkem 3,5 - 4,5 
hodiny – dle zvolené varianty i s koupáním a odpočin-

kem); 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) s výhledem na nejvyšší hory. Sestoupíte na klika-
tou kamenitou cestou (90 min) k levádě GRAN CA-
NAL DO NORTE. Podle této levády půjdete skoro 
2 hodiny skrz 4 tunely až do průsmyku ENCUMEA-
DA 1007 m, kde se občerstvíte madeirským likérem 
poncha v obchůdku s korkovým zbožím. Účastníci 
kratší varianty půjdou z Encumeady naproti. Na zpá-
teční cestě si prohlédnete městečko SAO VICEN-
TE na severním pobřeží a den zakončíte koupáním 
v lávových 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 

Ubytování: hotely, penziony, dvoulůžkové poko-
je s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: letenka včetně všech 
letištních tax, poplatků a palivového příplatku, 
doprava mikrobusem, 10x ubytování v hotelech 
a penzionech včetně snídaní, ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, doprava 
menším autobusem, český průvodce, ochutnávka 
madeirského vína, informační materiály. 
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 pořádán ve spolupráci s partnerskou 
cestovní kanceláří. 

vodní sprška), celkem max. 7 hodin i s odpočinkem 
„na otočce” - čelovky nutné; protože se budete vra-
cet stejnou cestou zpět (jinak to zde ani nejde), mů-
žete 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 rybář-
ské městečko CAMARA DE LOBOS s malebným 
přístavem a barevnými loďkami; pěšky podle levády 
DOS PIORNAIS - leváda prochází banánovými po-
líčky a následuje úsek vytesaný ve skále s krátkými 
tunýlky (50 min. podle levády a pak 15 min. výstup k 
busu); dojedete do FUNCHALU – hlavního města, 
kde strávíte poslední 3 noci. 
9. den: FUNCHAL – začnete den na tržišti a pro-
hlédnete si botanickou zahradu. Vyjedete do MON-
TE 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. Pojedete do průsmyku EIRA 
DO SERRADO (1094 m) - nahlédnete do divokého 
strmého údolí. Pěší sestup (1,5 hodiny) do městečka 
CURRAL DAS FREIRAS, založeného jeptiškami, 
které se zde skrývaly před piráty. Možnost ochutnáv-
ky likérů a místní speciality – pražených kaštanů. Pro-
jdete se starou rybářskou čtvrtí ve Funchalu. 
10. den: podle levády CALDEIRA VERDE dojdete 
skrz 4 tunely do Caldeira Verde za necelé 2 hodiny, 
ze strmých skal padá vodopád do jezírka, zvoucího 
k osvěžující koupeli; delší varianta pokračuje po levá-
dě 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 ve-
černích hodinách (v cca 22:00 hodin) do Prahy. 
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Rakousko

KARWENDEL HÖHENWEG

č. 330 10. 8. – 15. 8. 2022         5 450,-

• Túry v největším přírodním parku Rakouska.
• Přechod po vápencových hřebenech i ma-
lebnými údolími.

Karwendel je vápencové pohoří ležící svou větší částí v 
Rakousku ve spolkové zemi Tyrolsko a jen okrajově zasa-
huje do Německa. Nejvyšším vrcholem je Birkkarspitze 
2749 m. Pohoří je tvořeno vápencem, který zde vymo-
deloval spoustu charakteristických útvarů, jako jsou věže, 
skalní brány, rozervané hřebeny a strmé stěny. Výhledy na 
všechna tyrolská pohoří.

Program:  
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu v 
západních Čechách. Přesun do Rakouska. 
1. úsek treku Hall in Tirol, místní část Halltal 810 m 

– Bettelwurfhütte 2077 m, 5,5 km. Stoupání 1350 m/
klesání 95 m. První 2 km po horské silničce, dál strmé 
stoupání až k turistické chatě. Již od chaty jsou pěkné 
výhledy. Předpokládá se příchod ve 20:00 hodin. Ná-
sledující den možnost výstupu na Kleiner Bettelwurf 
2650 m, Grosser Bettelwurf 2726 m, výstup 2,5 hodi-
ny (zajištěná cesta). 
2. den: Bettelwurfhütte 2077 m – nejvyšší bod na tra-
se Stempeljoch 2215 m (možnost výstupu na vrcholy 
Stermpeljochspitze 2529 m nebo Pfeiserspitze 2347 
m) - Pfeshütte 1925 m, 9,5 km. Stoupání 679 m/kle-
sání 794 m, 4–5 hodin. Od chaty Pfeshütte možnost 
výstupu na Hintere Bachofenspitze 2668 m, výstup 
2,5 hodiny.  
3. den: Pfeshütte 1925 m – Solsteinhaus 1790 m, 16 
km. Stoupání 709 m/klesání 839 m, 7,5 – 8 hodin. Od 
chaty Solsteinhaus možnost výstupu na Gr. Solstein 
2541 m, výstup 2 hodiny. 

4. den: Solsteinhaus 1806 m – Nördlinger Hütte 
2239 m, 7 km. Stoupání 920 m/klesání 486 m, 4–5 
hodin. Na trase technické pomůcky. Ze základní trasy 
možnost výstupu na Kuhlochspitze 2297 m, Westgi-
pfel 2333 m, Erlspitze 2405 m (žebříky). 
5. den: Nördlinger Hütte 2239 m – nádraží Reith 
1130 m, 6,5 km. Klesání 1150 m, 3 hodiny. Sestup do 
údolí. Od chaty možnost výstupu na Reither Spitze 
2374 m a Härmelekopf 2224 m, 2 km. INNSBRUCK 
– podvečerní hodinách prohlídka historického jádra 
města. Ve večerních hodinách odjezd. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: horské chaty, vícelůžkové pokoje. 
Stravování: večeře i snídaně individuálně na 
chatách.  
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.  

Celková cena ubytování na horských chatách je 
cca 120 €, pro členy Alpenvereinu 60 €. Cena 
polopenze cca 25–30 €. Členství v Alpenvereinu 
uveďte do poznámek během objednávky zájezdu. 

Rakousko

ZILLERTÁLSKÉ ALPY

č. 381 17. 8. – 22. 8. 2022         5 450,-

• Horský přechod pod zaledněnými vrcholy.

Atraktivní trek s noclehy na vysokohorských chatách. Ces-
ta prochází v blízkosti ledovců, ale nikde je nepřekračuje. 
Trek dává jedinečnou možnost zhlédnout to nejlepší z 
Zillertálských Alp. Několik úseků je zajištěných – nejedná 
se však o klasické železné cesty. 

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, cesta do Rakouska.
Trek Mayrhofen 633 m – Edel Hütte 2231 m s pou-
žitím lanovky. Přechod cca 3 hodiny.  Půjdeme kolem 
vrcholu Ahornspitze.
2.den: trek Edel Hütte - Kasseler Hütte 2178 m.  
Přechod na 7 hodin. Trasa je vedena pod zaledněnými 
vrcholy, na které jsou pěkné výhledy. Horské scenérie 
se často mění.
3.den: trek Kasseler Hütte - Schuchscharte - Greizer 
Hütte 2227 m. Přechod na 5 hodin. Časově nenároč-
ná etapa, úsek je jištěn ocelovými lany. Možnost od-
bočky na vyhlídkový vrchol Gigalitz 3001 m.
4.den: trek Greizer Hütte – Mörchenscharte 2957 
m - Berliner Hütte 2042 m. Přechod 6 hodin. Poté 
možnost odbočky na vrchol Am Horn 2 647 m. 
Fantastické výhledy na všechny velikány Zillertálských 
Alp.  Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
5. den: Berliner Hütte 2042 m – Schönbichler Horn 
3134 m – přehrada Schlegeis 1800 m. Přechod 8 ho-
din. Dokončení přechodu Zillertálských Alp a sestup 
do údolí nebo využití taxi (cca 17 €). 
6.den: návrat v ranních hodinách.

Ubytování: horské chaty, vícelůžkové pokoje. 
Stravování: večeře i snídaně individuálně na 
chatách.  
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.  

Celková cena ubytování na horských chatách je 
cca 120 €, pro členy Alpenvereinu 60 €. Cena 
polopenze cca 25–30 €. Členství v Alpenvereinu 
uveďte do poznámek během objednávky zájezdu. 

HORSKÉ TREKY
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CYKLISTIKA

Itálie

TOSKÁNSKEM NA KOLE 

č. 610 8. 6. – 14. 6. 2022         9 950,-

• Rozmanitá krajina venkova. 

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

Program 
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost ná-
stupu v západních Čechách. Noční přesun do Itálie. 
2. den: cyklotrasa Radda in Chianti – Vagliagli – Santa 
Margherita La Sultera – Ponte a Bozzone – Siena. Cel-
kem 40 km, 620 m stoupání, 770 m klesání. Po nočním 
přejezdu do Itálie vás čeká kratší etapa nejslavnější vi-
nařskou oblastí Toskánska – Chianti. Projíždět budete 
typickou zvlněnou krajinou oblasti. Čeká vás mnoho 
malebných vesniček a na vršcích kopců uvidíte mno-
ho středověkých hradů. Mezi místy na trase, kterým 
lze věnovat více pozornosti, jsou RADDA (vinařské 
město a sídlo společnosti Lega del Chianti) a PAN-
ZANO, z nějž jsou úchvatné rozhledy do okolní kra-
jiny. Cílem vaší etapy bude SIENA, jedno z hlavních 
center oblasti a místo vašeho ubytování. 
3. den: cyklotrasa San Quirico d’ Orcia – Buoncon-
vento - Monteroni d’Arbid - Siena. Celkem 60 km, 
670 m stoupání, 710 m klesání, možnost krácení trasy. 

Trasa je vedena oblastí jižně od Sieny, krajem starých 
etruských měst a malých zemědělských obcí. Celá ob-
last nese jméno CRETE a je snad nejčastěji zobrazo-
vanou toskánskou krajinou na plátnech a fotografiích. 
Navštívíte kompletně restaurované městečko SAN 
QUIRICO D’ORCIA a městečko vína MON-
TALCINO, v němž se vyrábí světoznámé bíle víno 
BRUNELLO. Za prohlídku stojí pevnostní město 
BUONCONVENTO. Možnost prohlídky historic-
kého jádra města SIENA.  
4. den: cyklotrasa Volterra – La Bachettona Monteca-
tini val Di Cecina – Strada Proviniciale 18 dei Quadri 
Comuni – Bibbona – Marina di Bibbona – Marina di 
Cecina. Celkem 60 km, 550 m stoupání, 1050 m kle-
sání, možnost krácení trasy. Začátek etapy je ve měs-
tě VOLTERRA, které leží na příkrém svahu, jehož 
historie sahá až do dob Etrusků. Budete projíždět 
malými osadami, zemědělskou krajinou a piniovými 
háji. Závěrečná část s možností koupání a relaxace 
bude patřit projížďce po COSTA neboli RIVIERA 
DEGLI ETRUSCH. Tento název v sobě skrývá od-
počinkové místo s dlouhými plážemi, jemným pískem 
a piniovými lesy. Městečka na pobřeží jsou klidná. V 
závěrečné části etapy budete projíždět na pobřeží 
přírodním parkem RISERVA NATURALE DI CE-
CINA.  
5. den: cyklotrasa Scansano — Magliano in Toscana 
— Orbetello Laguna di Ponte — Monte Argetario. 
Celkem 60 km, 540 m stoupání, 1030 m klesání, mož-
nost krácení trasy. Další den cyklistického putování je 

věnován méně navštěvované oblasti jihozápadní části 
Toskánska. Hlavním městem oblasti je GROSSE-
TO. Přírodní dominantou je nejvyšší hora Toskánska 
MONTE AMIATA 1738 m. Typické jsou pro zdejší 
oblast porosty macchií. Jsou zde četné pozůstatky síd-
lišť z dob Etrusků. Čekají na vás malebná městečka 
SCANSANO a MAGLIARO a dojedete na moř-
ské pobřeží. Na závěr budete mít možnost koupání 
nebo přes tři hráze navštívit ostrov olivových hájů 
MONTE ARGENTARIO, jehož část je přírodní 
rezervací.  
6. den: cyklotrasa Siena – Monteriggioni – Colle di 
Val d’ Elsa Bibbiano – San Gimignano. Celkem 48 km, 
530 m stoupání, 540 m klesání. Závěrečná etapa bude, 
podobně jako úvodní, patřit malebné vinařské oblasti 
Chianti. Začátek je v Sieně. Prvním významným mís-
tem na trase je romantické městečko MONTERI-
GGIONI se zachovalými středověkými hradbami. 
COLLE DI VAL D’ELSA je městem, v němž se 
každoročně vyrobí 15 % křišťálového skla na světě. 
Zlatým hřebem etapy je SAN GIMIGNANO, kte-
rému se díky množství památek přezdívá „Manhattan 
Toskánska”. Jedná se o jedno z nejzachovalejších to-
skánských měst. Ve večerních hodinách odjezd, noční 
přesun. 
7. den: návrat v poledních hodinách. 

Ubytování: Siena, mobilní domy v kempu, dvou-
lůžkové ložnice.  
Stravování: vybavená kuchyňka, možnost 
vlastního vaření. V cestovní kanceláři lze objednat 
sterilovaná jídla.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování a 
průvodce.  

ELEKTROKOLA
Na naše cyklistické zájezdy se můžete vydat 
s klasickým kolem i elektrokolem. Pro naše 
zájezdy nejsou překážkou.
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Švýcarsko

CYKLISTIKA V OKOLÍ SVATÉHO MOŘICE

č. 630 5. 7. – 10. 7. 2022         8 950,-

• Ve stopách Glacier a Bernina Expressu. 
• Lanovky v ceně zájezdu. 

Cyklistický zájezd do vysokohorské oblasti Engadinu se 
základnou ve Svatém Mořici. Zaujmou vás pohledy na 
zaledněné štíty, blýskavé hladiny údolních jezer i pouta-
vá atmosféra mondénního vysokohorského střediska St. 
Moritz, v němž budete ubytováni. Nezapomeňte plavky, 
budete mít možnost se i vykoupat. Při tomto zájezdu se 
jede z části po pohodlném asfaltovém povrchu, ale také 
po šotolinových cestách. Proto není vhodné silniční kolo. 
V ceně je několik lanovek na které již jízdné ne-
budete platit. Rovněž tak některé úseky horských 
železnic a MHD ve Svatém Mořici. 

Program  
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu po trase také v západních Čechách. Noční 
přesun do Švýcarska.  
2. den: cyklotrasa St. Moritz – Silyaplana – Maloja-
pass (možnost vycházky na vyhlídku Belveder) a zpět 
přes Surlej (možnost výletu lanovkou na Corvatsch) 

- St. Moritz, celkem 40 km. Cesta atraktivním Hor-
ním Engadinem přímo pod třítisícovými vrcholy bez 
výraznějšího stoupání. Údolí je považováno za jedno 
z nejkrásnějších ve Švýcarsku. SV. MOŘIC – jedno 
z nejpřitažlivějších středisek zimních sportů na svě-
tě, leží na slunné terase na břehu Mořického jezera. 
MALOJAPASS 1815 m – vysokohorský průsmyk. 
Na trase krásná jezera Segl a Silvaplana. SURLEJ 1805 
m, lanovkou přes Murtel 2702 m (možnost vycház-
ky vysokohorskou přírodou) na Corvatsch 3 295 m. 
CORVATSCH – vynikající panorama, výhledy na le-
dovce i na vrchol Piz Bernina 4049 m. Jízdné lanovkou 
je v ceně zájezdu. 
3. den: cyklotrasa Bernina Pass – Diavolezza (mož-
nost výletu lanovkou) Val Bernina – Val Roseg – hotel 
Roseg – Val Roseg – Pontresina – St. Moritz, celkem 
45 km. BERNINA PASS 2358 m – romantické 
vysokohorské sedlo s jezerem. Sedlem projíždí pa-
noramatický vlak Bernina Express z Churu do ital-
ského Tirana. Ze sedla jsou krásné výhledy na masiv 
Bernina. DIAVOLEZZA 2973 m – výlet lanovkou 
s panoramatickými výhledy na okolní zaledněné štíty. 
MORTERATSCH – největší ledovec masivu Berni-
na, možnost vycházky údolím až k čelu ledovce. VAL 
ROSEG – malebné údolí. PONTRESINA 1725 m 
– rekreační středisko, z historických budov vyniká ro-
mánská věž, Alpinské muzeum. BERNINA – nejvyšší 
pohoří Východních Alp a jedna z nejkrásnějších oblas-
tí Švýcarska. Nejvyšším vrcholem je Piz Bernina 4049 
m – královna Engadinu. Z České republiky to je také 
nejbližší čtyřtisícovka.  
4. den: cyklotrasa La Punt 1690 m – Albula Pass 2312 
m – Landwasser viadukt – Thusis – Viamala Schlucht, 
celkem 61 km. ALBULA PASS – vysokohorský prů-
smyk. LANDWASSER VIADUKT – vycházka na 
vyhlídku na nejslavnější švýcarský viadukt, který je zde 
harmonicky zasazen do horské přírody. Přes viadukt 
jezdí slavný Glacier Express. THUSIS – rekreační 

středisko. VIAMALA SCHLUCHT – pozoruhod-
ná soutěska, která stojí za prohlídku, vycházka. 
ALTERNATIVNĚ: pohodová turistika s využitím 
lanovek, které jsou již v ceně zájezdu. PONTRESI-
NA – pozemní lanovkou na MOTTAS MURAGL 
2450 m, pěší přechod dlouhý 7 km na LANGUARD 
2300 m a do údolí sedačkovou lanovkou. Cestou bu-
dete mít panoramatické výhledy.  
5. den: cyklotrasa St. Moritz – Celerina – Zernez – 
Zuoz – Guarda – Ardez, celkem 54 km. 
ÚDOLÍ ENGADINU – dlouhé údolí při říčce Inn, 
v němž se choulí rozkošné vesničky. Mnohé z nich se 
pyšní fasádami zdobenými malbami nebo sgrafity. CE-
LERINA – bohatě zdobené domy, olympijská bobová 
dráha. GUARDA – hezké malované domy. ARDEZ 
– romantická vesnice se zříceninou hradu, malované 
domy, na jednom je překrásný výjev Adama a Evy v 
Rajské zahradě. Ve večerních hodinách odjezd. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: hostel v rekreačním středisku St. 
Moritz, čtyřlůžkové pokoje. Možnost dokoupení 
dvoulůžkových pokojů, příplatek na dotaz. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 390,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně, jízdné lanovkami podle programu a 
průvodce. 

Slovinsko│Itálie

POD ŠTÍTY JULSKÝCH ALP

č. 660 30. 7. – 4. 8. 2022         8 950,-

• Na kole k jezeru Bled s možností koupání.
• Odpočinek v hotelovém bazénu a wellness.
• Bohatá polopenze. 

Cyklistické putování pod zářivě bílými vápencovými štíty 
Julských Alp s možností pěší turistiky. Čekají vás kouzel-
né doliny a pěkné cyklostezky. Najdete zde romantická 
zákoutí s jezery, vodopády a nedotčenou přírodu. Krásné 
malebné vesnice mají svůj osobitý ráz a jsou vyzdobeny 
typickými sušáky na seno. Nezapomeňte plavky. V hotelo-
vém bazénu se vám budou hodit. 

Program 
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost 
nástupu po také v jižních Čechách. Noční přesun. 
2. 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. Alternativně 
pěší turistika. VRŠIČ 1611 m – nejvýše položený slo-
vinský průsmyk. Vycházka na vrchol Vršič 1737 m. Vy-
cházka z místa ubytování k hezkému vodopádu. 
3. den: cyklotrasa Tarvisio – Lago di Fusine – Planica 
– Kranjska Gora – Gozd Martuljek, celkem 35 km. 
CAMPOROSSO – možnost výletu lanovkou na 
Monte Santo di Lussari 1788 m. Poutní místo, kde 
byla nalezena socha Matky Boží. Panoramatické vý-
hledy. Horská vesnička přímo na vrcholu hory s útul-
nými hospůdkami a obchůdky. LAGHI DI FUSINE 
– romantická vycházka jedinečnou přírodní rezervací 
podle jezer. PLANICE – skokanské středisko s ma-
mutím můstkem. KRANJSKA GORA – rekreační 
středisko. 
4. den: cyklotrasa Gozd Martuljek – Mojstrana – Sava 
Dolinka - Bled, celkem 35 km. Možnost odbočky k vo-
dopádu Peričnik + 10 km. MOJSTRANA – zastávka 
a vycházka u vodopádu Peričnik. BLED – prohlídka 
rekreačního letoviska s majestátním hradem, který se 
tyčí na skále vysoko nad jezerem. Možnost vykoupání 

v jezeře nebo výlet na ostrůvek Blejski otok (mož-
nost zapůjčení pramice) s poutním kostelem. BLED-
SKÉ JEZERO – je ledovcového původu, uloženo 
v malebné kotlině, díky vlivu minerálních pramenů je 
voda příjemně teplá – až 26 °C.  
5. den: cyklotrasa Bled, - Ribčev Laz - Bohinjské je-
zero – (lanovka Vogel) - Savica , celkem 35 km. SA-
VICA – vycházka k 60 m vysokému vodopádu. VO-
GEL 1922 m – lanovkou do výšky 1540 m na vrchol 
Orlova Glava, lehká túra po hřebeni nebo na vrchol 
Šija. Krásné výhledy na Julské Alpy i s jejich dominan-
tou Triglavem. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné le-
dovcové jezero, možnost zapůjčení 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, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: polopenze podávána formou 
bufetových stolů.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
polopenze a průvodce. 

Hotel Špik
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Rakousko

TAURSKÁ CYKLOSTEZKA

č. 640 16. 7. – 20. 7. 2022         7 950,-

• Nejznámější cyklotrasa v Rakousku.

Každoročně opakovaný cykloturistický zájezd s možností 
krácení. Trasy jsou vedeny většinou po asfaltových cyklo-
stezkách, částečně jemná šotolina. Převážně po rovině 
nebo mírně zvlněným terénem. Cyklostezka je doprová-
zena nádhernými alpskými scenériemi hlavního hřebene 
Vysokých Taur a dalších pohoří. Délka základních denních 
etap se pohybuje od 40 do 70 km a je možné je libovolně 
zkrátit či prodloužit.  

Program 
1. den: večer odjezd, noční přesun do Rakouska.  
2. den: cyklotrasa Unken – Lofer – Saalfelden – Zell 
am See – Bruck, celkem 60 km. Cesta malebným 
údolím podle říčky Saalach bez výraznějšího stou-
pání po cyklostezce. Výhledy na romantické Lofe-
rer Steinberge. Možnost prohlídky ledové jeskyně 
a soutěsek. LOFER – jedno z nejstarších obchod-
ních středisek, malebné centrum. VORDERKA-
SERKLAMM – chodník skrz romantickou soutěsku. 
LAMPRECHTSOFENLOCH – zajímavá jeskyně.  
3. den: cyklotrasa Krimml – Bramberk – Mittersill – 
Kaprun – Bruck, celkem 40–70 km. Cesta podél říčky 
Salzach pěkným údolím pod Vysokými Taurami po cy-
klostezce. KRIMMELSKÉ VODOPÁDY – nejvyšší 
rakouské vodopády a zároveň nejvyšší vodopády ve 
střední Evropě. K nejkrásnějším vyhlídkovým místům 
vede pohodlná cesta. BRAMBERK – národopisné 
muzeum, malý skanzen. MITTERSILL – rekreační 
středisko, muzeum národního parku Vysoké Taury. 
KAPRUN – známé rekreační a sportovní středisko. 
SIGMUND – THUN – KLAMM – řeka Kaprun si 
v horském masivu vyhloubila cestičku a vytvořila pře-
krásnou soutěsku. 
4. den: cyklotrasa Bruck – Zell am See - Bruck - 
Kitzlochklamm – Liechtensteinklamm - St. Johann, 

celkem 40–60 km. Další část údolí přímo pod Vyso-
kými Taurami po cyklostezce. ZELL AM SEE – ma-
lebné město leží na břehu jezera Zeller See, které 
vybízí se koupání. KITZLOCHKLAMM – soutěska 
přístupná po upraveném chodníku. ST. JOHANN – 
městu vévodí neogotický dóm sv. Jana. LIECHTEN-
STEINKLAMM – romantická soutěska přístupná 
po pohodlném chodníku, který končí u malebného 
vodopádu. Alternativně GROSSGLOCKNER HO-
CHALPENSTRASSE – zdatní účastníci mají mož-
nost odbočit na známou vysokohorskou silnici nebo 
se projet pouze v údolí.  
5. den: cyklotrasa Werfen – Hallein – Salzburg, cel-
kem 40 km. Cesta pod vápencovými pohořími Te-
nnengebirge a Hagengebirge po cyklostezce. BIS-
CHOFSHOFEN – sportovní středisko (lyžařské 
skokanské můstky), městu vévodí věž kostela sv. Ma-
xmiliána. WERFEN – romantické městečko. HO-
HENWERFEN – hradní pevnost se vypíná na vy-
soké skále nad údolím. GOLLING – krátká vycházka 
k 62 m vysokému vodopádu. HALLEIN – zajímavé 
historické jádro města. SALZBURG (UNESCO) 
– město se malebně prostírá na obou březích řeky 
Salzach na úpatí mohutné pevnosti Hohensalzburg. 
Podvečer odjezd, návrat do 23:00 hodin. 

Ubytování: penzion, dvou až čtyřlůžkové pokoje 
včetně příslušenství. 
Stravování: polopenze.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
polopenze a průvodce.

Itálie

DOLOMITY Z KOPCE 

č. 620 21. 6. – 27. 6. 2022         9 750,-

• Nejznámější cyklotrasa v Rakousku.

Pohodová cyklistika po cyklostezkách a silnicích v nádher-
ných 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. Pojedete podle 
řek Piave či Avisio, údolími Val di Fiemme, Val Gardena, Vale 
di Lendro, pod vrcholy Marmoláda či Piz Boe. Pro výkonné 
bikery jsou připraveny i náročnější varianty, jako výjezd 
k Cinque Torri, pod Tre Cime.  

Program 
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, noční pře-
sun do Dolomit.
2. den: údolím Val di Lanro po trase bývalé železnice 
a dál údolím Val Pusteria. Cyklotrasa Misurina 1781 
m – Dobbiaco (Toblach) 1100 m – Brunico (Bruneck) 
820 m, celkem 57 km. Trasa je vedena zpočátku po 
silnici, dál po cyklostezce, povrch jemná šotolina, vět-
šinou však asfalt. Trasu lze prodloužit výjezdem pod 
Tre Cime k chatě Auronzo (+15 km asfalt). Dále lze 

trasu prodloužit výjezdem k Pragser Wildsee (+ 15 
km). MISURINA – romantické jezero ve východní 
části Dolomit. VAL DI LANRO – krásné údolí s ro-
mantickou říčkou. TOBLACH – malebné středisko 
na konci kouzelného údolí. PRAGSER WILDSEE – 
vycházka okolo jezera, o kterém se říká, že je perlou 
mezi dolomitskými jezery. VAL PUSTERIA – ma-
lebné údolí s výhledy. Obživou místních obyvatel je 
horské zemědělství. BRUNECK – upravené histo-
rické jádro města. 
3. den: přes Cortinu ď Ampezzo na Piavu – po sto-
pách olympiády a války. Cyklotrasa Passo Valparola 
2209 m – Passo Falzarego 2108 m – Cortina d’Am-
pezzo 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 býva-
lé železnice – upravené bývalé nádražní budovy. Po-
vrch většinou asfalt. Možnost prodloužit výjezdem 
lanovkou k Cinque Torri (+ 9 km). Sjezd po šotoli-
nové cestě a horské silničce.  PASSO VALPARO-
LA – pevnost z 1. světové války, muzeum, výhledy na 
Marmoladu, PASSO FALZAREGO 2108 m (mož-
nost kabinovou lanovkou na Kleiner Lagazuoi 2778 
m). Panoramatický výhled na střední část Dolomit. 
CORTINA D´ AMPEZZO – prohlídka mezinárod-
ního horského střediska. Pěkný farní kostel ze svět-
lého kamene s charakteristickou zvonicí. PIEVE DI 
CADORE – malebné údolí, památky na 1. sv. válku. 
CINQUE TORRI – impozantní skalní útvar, muze-
um 1. světové války v přírodě. 
4. den: údolím Val di Fassa a Val di Fiemme po stopách 
Marcialongy. Cyklotrasa Passo Pordoi 2239 m – Ca-
nazei 1440 m – Moena 1184 m – Predazzo 1014 m 
– Cavalese 800 m, celkem 60 km. Trasa vede z Passo 
Pordoi do Canazei po silnici, pak po nádherné cyklo-
stezce převážně mírné klesání do Cavalese. Povrch 
většinou pěkný asfalt. PASSO PORDOI 2239 m – 
možnost vycházky ke kapličce, odkud je pěkný výhled 
na Marmoladu. Možnost výletu lanovkou do skupiny 

Sella na Sass Pordoi 2950 m. Dostanete se skoro do 
třítisícové výšky. Panoramatický pohled na Marmola-
du 3342 m, nejvyšší horu a královnu Dolomit. Neda-
leko 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. Cyklotrasa 
Passo Gardena 2121 m – Corvara 1527 m – Val Badia, 
celkem cca 30–40 km. Cyklistické putování v okolí 
místa ubytování. CORVARA – rekreační středisko 
ležící přímo v srdci Dolomit. Místní obyvatelé „La-
dinové“ 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 cyklostezce podle řeky Isarco. Trasu 
lze zkrátit přejezdem ze St. Ulrichu přímo do Ponte 
Gardena, celkem 59 km. Naopak trasu lze prodloužit 
výjezdem na Passo Sella (+ 12 km silnice). PASSO 
GARDENA 2121 m – vysokohorské sedlo. Výhle-
dy na Corvaru. PASSO SELLA – jedno z nejzná-
mějších vysokohorských sedel. VAL GARDENA 
– romantické údolí mezi dolomitskými velikány. ST. 
CHRISTINA – proslulé místo letní i zimní turistiky. 
ST. ULRICH – hlavní středisko v údolí Gardeny. Stá-
le se zde vyrábějí dřevěné hračky i sochy. BOLZA-
NO – historické jádro města, mnoho domů s pod-
loubími. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 
7. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: horské středisko Corvara a Colfos-
co, apartmány, dvoulůžkové ložnice.  
Stravování: vybavená kuchyňka, možnost 
vlastního vaření. V cestovní kanceláři lze objednat 
sterilovaná jídla.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování a 
průvodce. 
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Německo

RÝNSKÁ CYKLOSTEZKA

č. 670 10. 8. – 15. 8. 2022         8 950,-

• Rýnská stezka je první certifikovaná cyklotrasa.
• Mezi vyhlášenými vinicemi.
• Z Mohuče do Kolína nad Rýnem..

Řeka Rýn na německém území líně plyne mezi kopci. Vy-
tváří tak na svých březích ideální podmínky pro pohodové 
cyklisty, kteří si chtějí vychutnat čas na kole. Na své si zde 
tak přijdou i rodiny s dětmi či milovníci in – linů. Stezky 
jsou hladce asfaltové a vedou místy, která doslova vybízejí 
k zastavení, pokoukání či posezení v některé z mnoha 
hospůdek. Jedním z nejvíce oblíbených úseků je však část 
mezi Mohučí, Koblenzí a Kolínem nad Rýnem. 

Program 
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost ná-
stupu 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, ná-
městí Markt, kostel sv. Štěpána s Chagallovými okny. 
ELTVILLE – město vína a růží. Toto historické 
město a jeho jemně obnovená staroměstská čtvrť je 
oázou klidu pro přátele vína. BINGEN – historické 
tradice a legendy se prolínají kolem věže na malém 
ostrově Rýna před Bingenem. Na základech římské-
ho chrámu stojí bazilika sv. Martina, dochoval se starý 
přístavní jeřáb Binger. 
3. den: cyklotrasa Bingen - Bacharach – Lore-
ley – St. Goar - Boppard – Koblenz, celkem 62 km. 
BACHARACH - místní vinaři pěstují na strmých 
svazích kolem Bacharachu vynikající vína a útulné 
vinárny a četná nádvoří vás zvou k ochutnání. Hra-
dy na obou březích řeky. LORELEY – nejužší mís-
to údolí, kde podle legendy vodní víla vábila plavce 

k záhubě.  SANKT GOAR – známý svou centrální 
polohou v údolí Rýna. Nad městem stojí zřícenina 
Burg Rheinfels, jeden z hradů, pro které je známé 
střední Porýní, a přes řeku leží sesterské město Sankt 
Goarshausen 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 krajinou. 
Vinařství tu má velkou tradici. 
4. den: cyklotrasa Koblenz – Weissethurm – Ander-
nach – Remagen, celkem 49 km. KOBLENZ – sou-
tok Mosely a Rýna ve známém trojúhelníku Deutches 
Eck. Prohlídka historické části města, kostely, zámky, 
paláce a měšťanské domy. WEISSETHURM – bílá 
věž. REMAGEN – pověstný most. Mezi Remagenem 
a Bonnem na pravém břehu Rýna stojí na návrší nad 
řekou zámek Drachenburg a v údolí jsou samozřejmě 
vinice. 
5. den: Remagen – Bad Godesberg – Bonn – Kolín 
nad Rýnem, celkem 57 km.  
BONN – bývalé hlavní město západního Německa. 
Můžete si prohlédnout nejstarší stavbu celého měs-
ta – románský chrám Münster. Právě jeho stěny se 
staly svědkem korunovace Karla IV. KOLÍN NAD 
RÝNEM – město patří k nejstarším v Německu. Go-
tická katedrála svatého Petra (UNESCO) je sídlem 
kolínského arcibiskupa. Rozměry ji řadí mezi největší 
gotické katedrály a kostely vůbec. Ve večerních hodi-
nách odjezd, noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách.  

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telových restauracích.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 

Rakousko

MURSKÁ CYKLOSTEZKA

č. 690 30. 8. – 6. 9. 2022        10 950,-

• Od štýrského sýru k vínu.

Murská cyklostezka je mezi znalci známá jako nejroz-
manitější cyklostezka podél řeky v Alpách. Vede mírně 
z kopce a je opravdovou lahůdkou pro cyklisty, kteří zde 
potkají nesčetné kulinářské destinace. Cyklotrasa začíná 
v národním parku Vysoké Taury a podél řeky Mur dovede 
cyklistu do kulinářského hlavního města Rakouska Gra-
zu a do vinařské a termální oblasti na trojmezí hranic 
Rakouska, Slovinska a Maďarska. Jede se po asfaltových 
nebo dobře zpevněných cyklostezkách, případně po málo 
frekventovaných silnicích.
 
Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost ná-
stupu v jižních Čechách. Noční přesun. 

2. den: cyklotrasa údolím k prameni řeky Mur, zpět 
dolů do města St. Michael, celkem 45 km. Stoupání 
až k prameni řeky Mur není povinné. STICKLER 
HÜTTE 1750 m – chata s možností občerstvení 
pod pramenem řeky Mur. ST. MICHAEL – brána 
do jedinečného alpského horského světa mezi Kat-
schbergem a Horními Taurami. Oblast je jedním z nej-
slunnějších regionů v Rakousku. 
3. den: cyklotrasa St. Michael – Murau, celkem 58 km. 
Trasa vede podél řeky Mur horskou oblastí Lungau.  
TAMSWEG – historické jádro města, poutní kos-
telík. MURAU – historické jádro města, v zámku je 
muzeum hutnictví. 
4. den: cyklotrasa Murau – Zeltweg, celkem 56 km. 
Podél řeky Mur do Unzmarktu, dál podle hradu 
Frauenburg. FRAUENBURG – již z dálky je vidět 
vysoká Judenburská městská věž. ZELTWEG – ději-
ště závodů Formule 1. 
5. den: Zeltweg – Oberaich. Celkem 68 km, možnost 
krácení. Přes Knittelfeld, St. Lorenzen a St. Michael 
stále údolím až do Leobenu a Oberaichu. LEOBEN 
– zde se vaří světově proslulé pivo Gösser – v blíz-
kosti se nachází muzeum pivovarnictví Gösseum, kde 
vám během prohlídky nabídnou i ochutnávku piva.  
6. den: cyklotrasa Oberaich – Graz, celkem 69 km, 
možnost krácení. V Brucku obrací řeka Mur svůj tok 
k jihu. Nejdříve vede cesta bezprostředně podél řeky, 
později po lehkém stoupání ve stinném lese přímým 
směrem do Grazu. BRUCK – nad městem zříceniny 
hradu. STÜBING – skanzen, stavby z celého Ra-
kouska. GRAZ (UNESCO) – hlavní město Štýrska. 
Futuristická architektura stojí přímo vedle středově-

kých domů, půvabných uliček, náměstí a romantických 
nádvoří. Exkluzivní butiky se nacházejí vedle pestro-
barevných farmářských trhů, kulturní a kulinářské po-
choutky jsou na každém rohu a mezi spoustou zeleně. 
Městu vévodí zámecký vrch Schloßberg s hodinovou 
věží Uhrturm.  
7. den: cyklotrasa Graz – Mureck, celkem 76 km, 
možnost krácení. Budete projíždět překrásnou kra-
jinou především po málo frekventovaných silnicích 
a polních cestách mezi poli kukuřice a dýní. LEIB-
NITZ – pojedete vinicemi. Ve večerních hodinách 
odjezd, noční přesun. 
8. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion, hotel, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telových restauracích.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 500,- Kč. 
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Slovensko

CYKLISTIKA ROMANTICKÝM POVÁŽÍM 

č. 650 23. 7. – 26. 7. 2022         6 950,-

• Vážská cyklomagistrála.

Vážská magistrála patří mezi nejdůležitější cyklotrasy na 
Slovensku. Vede podél Váhu po hrázích a přilehlých komu-
nikacích. Z hlavní trasy existuje mnoho odboček k zají-
mavostem. Ze 70 % se jede po asfaltu, zbytek je jemná 
šotolina. Na trase je minimální převýšení. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu 
po trase také v Olomouci. Přesun na Slovensko.  
Cyklotrasa: Žilina – Žilinská vodní nádrž – Strečno – 
Nezbudská Lúčka – (Starý hrad + 6 km) - Nezbudská 
Lúčka – Žilina, celkem 29 km. STREČNO – jeden 
z nejrozsáhlejších slovenských hradů se zajímavou 
expozicí je národní kulturní památkou. Z věže je fan-
tastický výhled do Strečnianské soutěsky. ARCHEO-
SKANZEN pod hradem, STARÝ HRAD – roman-
tická legendami opředená zřícenina hradu se vypíná 
vysoko nad Domašinským meandrem. ŽILINA – his-
torické centrum tvoří krásná náměstí, úzké uličky a 
množství restaurací.  
2. den: cyklotrasa: Žilina – Budatín – Bytča – Mikšová 
– (Súlov + 15 km) – Mikšová – Povážský hrad– Kúpe-
le Nimnica – Púchov, celkem 56 km. BUDATÍN – 
architektonická perla na Váhu. Na hradě je jedinečné 
muzeum drátenictví. V zámeckém parku je mnoho 
vzácných dřevin. BYTČA – Sobašný palác. Město 
ukrývá ve svém středu jedno z nejvýznamnějších a ar-
chitektonicky nejcennějších šlechtických sídel v Hor-
ním Uhersku. SÚLOV – z obce výhledy na Súlovské 

skály. Možnost vycházky ke zřícenině Súlovského hra-
du (cca 4 km pěšky). POVÁŽSKÝ HRAD – zrekon-
struovaná zřícenina s výhledem na Váh, NIMNICA 
– minerální perla Slovenska.  
3. den: cyklotrasa: Púchov – Pruské – letiště Slavni-
ca – Kláštor na Skalke – Trenčín (okruh Trenčínem 
na hrad cca + 4 km) – Beckov – Nové Město nad 
Váhem, celkem 66 km. SLAVNICA – letecké muzeum 
v přírodě, KLÁŠTOR NA SKALKE – jedno z nej-
známějších slovenských poutních míst. TRENČÍN 
– v historickém jádru města, kterému vévodí mohut-
ný hrad, najdete zajímavé památky. Hrad je národní 
kulturní památkou. BECKOV – romantický strážce 
Pováží, který se tyčí na vápencové skále.  
4. den: cyklotrasa: Nové Město nad Váhem – Čach-
tický hrad – Piešťany, celkem 34 km. ČACHTICE 
– odbočka na romantickou zříceninu hradu, která 
je po celkové rekonstrukci. Hrad byl sídlem Alžběty 
Báthoryové. Od hradu jsou pěkné výhledy. PIEŠŤA-
NY – největší a nejvyhledávanější slovenské lázně. 
V lázeňském parku jsou minerální prameny. Odpoled-
ne odjezd, návrat do 22:00 hodin. 

Ubytování: hotely.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelových restauracích. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  

Česko│Německo

PO STOPÁCH ŽELEZNÉ OPONY 

č. 680 25. 8. – 29. 8. 2022         5 950,-
Bohem zapomenutý kraj, kdysi omotaný ostnatým drá-
tem dnes nabízí klid a malebnou přírodu. Z vrcholů a 
rozhleden se otevírají výhledy na Šumavu, do Horní Falce 
nebo do Slavkovského lesa. Projedete oblastí s desítkami 
rybníků v Bavorsku a ochutnáte pivo v domácím pivovaru. 
Poznáte nejvyšší místa ve Slavkovském lese a západočes-

ké lázně. V Ašském výběžku se podíváte na nejzápadnější 
bod země a Trojmezí.   

Program     
1. den: odjezd v ranních hodinách. Cyklotrasa Do-
mažlice – Rybník, celkem 43 km. DOMAŽLICE – 
Chodský hrad s vyhlídkovou věží. BABYLON – pří-
rodní památka Sokolova vyhlídka. ČERCHOV 1042 
m – nejvyšší vrchol Českého lesa s rozhlednou. RYB-
NÍK – vesnice usazená v údolí Radbuzy. 
2. den: cyklotrasa Rybník – bývalý Pavlův Studenec, 
celkem 60 km. MOSTEK – zaniklá vesnice, kamenný 
most přes řeku Radbuzu. PLEŠ – pozůstatky kostela 
sv. Jana Křtitele. DIANA – lovecký zámeček od San-
tiniho. ROZVADOV – muzeum Pohraniční stráže. 
HAVRAN 894 m – rozhledna. PAVLŮV STUDE-
NEC – zaniklá vesnice, památník a hřbitov. 
3. den: cyklotrasa Mariánské Lázně – Windisches-
chenbach, celkem 60 km. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
(UNESCO) – kolonáda, zpívající fontána, osmiboký 
kostel. TIRSCHENREUTH – rybníkářská oblast, 
vyhlídka „Schody do nebe“. FALKENBERG – ro-

mantický hrad. WALDNAABTAL – údolí řeky Na-
aby s přírodními scenériemi (vodní kola). WINDIS-
CHESCHENBACH (Neuhaus) – bavorská pivní 
kultura v Horní Falci (domácí pivovary). 
4. den: cyklotrasa Vysoké sedlo – Františkovy Lázně, 
celkem 50 km. LESNÝ 983 m – nejvyšší vrchol Slav-
kovského lesa. KYNŽVART – zámek nechal postavit 
Metternich roku 1691. DYLEŇ 940 m – střed Evro-
py – hraniční kámen z roku 1865. MARIA LORETO 
poutní areál, kostel sv. Ducha z roku 1557. CHEB 
– hrad (Černá věž), Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty, 
muzeum a Špalíček. SKALKA – přehradní nádrž na 
Ohři. KOMORNÍ HŮRKA – nejmladší sopka v ČR. 
5. den: cyklotrasa Františkovy Lázně – Trojmezí, cel-
kem 45 km. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (UNESCO) 
– půvabné lázeňské městečko se sochou Františka. 
AŠ – bývalý kostel Nejsvětější Trojice, Muzeum Ašska, 
Bismarckova rozhledna. NEJZÁPADNĚJŠÍ BOD 
ČR – „Most Evropy“ – Most přátelství na hranici 
s Německem. TROJMEZÍ – rozhraní tří územních 
celků Čechy, Bavorsko a Sasko. 

Ubytování: hotel/pension.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telových restauracích.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.  

Česko│Rakousko

KDE SE RODÍ VÍNO

č. 720 23. 9. – 25. 9. 2022         4 150,-

• Tři slavnosti během jednoho zájezdu. 
• Komfortní ubytování uprostřed Znojma. 

Opakovaný úspěšný cyklistický zájezd s návštěvou vinař-
ských slavností v rakouském Retzu a účastí na Burčákfes-
tu ve Znojmě. Vinařský podzim v Dolním Rakousku je zce-
la mimořádný svátek. Vinařská slavnost v Retzu je jedna 
z největších oslav vína na evropském kontinentě. Zájezd 
bude doplněn možností sledování mezinárodního festivalu 
dračích lodí na řece Dyji.

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách. Cyklotrasa Lesná 
– Čížov – Hardeggská vyhlídka – Podmolí – Šobes – 
Znojmo, celkem 45 km. ČÍŽOV – pohraniční zátarasy. 
HARDEGG – nejmenší rakouské město s hradem. 
ŠOBES – jedna z nejstarších a nejznámějších vinic. 
2. den: cyklotrasa okruh okolo Znojma, celkem 40 
km. SLUP – vodní mlýn, unikátní technická památka. 
ŠATOV – stráň nad vinařskou obcí skrývá světový 
unikát – malovaný sklep. ZNOJMO – alternativně 
prohlídka královského města, hradu a podzemí. LO-
UCKÝ KLÁŠTER – alternativně se lze zúčastnit 
šlapání hroznů bosýma dívčíma nohama. BURČÁK-
FEST – návštěva slavností v Louckém klášteře. 
Ochutnávka burčáku, cimbálová a dechová hudba.  

3. den: cyklotrasa Znojmo – Konice – Horecký 
kopec – Heiliger Stein – Retz, celkem 20 km. Cela 
trasa je vedena po cyklostezce. KONICE – ve vinici 
malá rozhledna. HORECKÝ KOPEC – kaplička na 
státních hranicích, přírodní rezervace. HEILIGER 
STEIN – vyhlídka se zvoničkou. RETZ – staroby-
lé město, prohlídka historického podzemí. Vycházka 
vinicemi k větrnému mlýnu a jeho prohlídka. WEIN-
LESEFEST – účast na slavnostech u příležitosti 
sklizně vína s jarmarkem, alegorickým průvodem, lido-
vou hudbou a kašnou s vínem, z níž může každý pít, co 
hrdlo ráčí. Bohaté občerstven s místními specialitami. 
Podvečer odjezd, návrat do 22:00 hodin. 

Ubytování: hotel Mariel ve Znojmě, dvoulůžk-
ové pokoje s příslušenstvím.  
Stravování: bufetová snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.  



41

Česko│Slovensko

BŘECLAVSKÉ PODYJÍ A POMORAVÍ 

č. 600 1. 6. – 5. 6. 2022         5 950,-

• První rozjetí na příjemné jižní Moravě.
• S krátkým výjezdem na Slovensko.

Slovácko, Podluží a Lednicko-valtický areál (UNESCO) 
nabízí hustou síť cyklisticky značených cest vhodných 
k prvnímu rozjetí. Ubytování bude zajištěno na jednom 

místě. Budete mít možnost si trasu prodloužit či zkrátit.   
Navštívíte „malovaný kraj“, který se vyznačuje rovinatou 
nebo jen mírně zvlněnou krajinou a teplým podnebím již 
na začátku letní sezony.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Cyklotrasa Stráž-
nice – Skalice – Břeclav, celkem 52 km. 
Ve Strážnici možnost prohlídky skanzenu. Na kole do 
Skalice, prohlídka města. Po cyklostezkách přesun do 
Holíče, prohlídka zámku, města a výjezd na rozhlednu, 
románský kostelík sv. Markéty, Moravská Nová Ves, 
Hrušky, Břeclav. 
2. den: cyklotrasa Břeclav – Petrov, celkem 51 km. 
Z Břeclavi na kolech přes Pohansko a Lanžhot do 
Mikulčic – prohlídka archeoskanzenu. Podle Moravy 
po slovenském břehu na Rohatec (výklopník), konec 
v Petrově u vinných sklepů Plže. Varianta po morav-
ském břehu přes Hodonín na Rohatec. Z Petrova 
přesun autobusem do Břeclavi. 
3. den: cyklotrasa okruh k soutoku Moravy a Dyje, 
celkem 50 km. 

Z Břeclavi podle Dyje k soutoku s Moravou a podle 
Moravy přes Lanžhot a zámeček Pohansko zpět do 
Břeclavi. Lužní lesy, průjezd oborou, asfaltové a šoto-
linové cesty. 
4. den: cyklotrasa okruh Lednicko – valtickým areá-
lem, celkem 51 km. 
Z Břeclavi do Lednice a od zámku průjezd Lednic-
ko – valtickým areálem přes Apollonův chrám, Nový 
Dvůr, Rybniční zámeček, Hraniční zámeček, Hlohovec, 
Tři Grácie, sv. Huberta, Randezvous, zámek Valtice, 
Rajstnu, zpět do Břeclavi. Několik možností krácení. 
5. den: cyklotrasa Břeclav – Ivaň, celkem 46 km. 
Z Břeclavi přes Ladnou na Janův hrad (možnost pro-
hlídky), okolo Staré Dyje do Lednice (sochy z písku), 
lužními lesy po cyklostezce do Bulhar a dále do Pav-
lova (nová expozice vykopávek Archeopark Pavlov), 
Dolních Věstonic a přes hráz na severní břeh Novo-
mlýnských nádrží a po něm do Ivaně. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin.  

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telové restauraci.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce. 

Česko

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA 

č. 700 9. 9. – 11. 9. 2022         3 850,-

• Nejoblíbenější vinobraní. 
• Den otevřených památek. 

Cyklistický zájezd do kraje lahodného vína, folkloru, lido-
vých tradic, řemeslného umu, radosti a dobrých lidí. Slovác-
ké 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 neopakovatelný zážitek a ochutnávku 
živého folkloru v duchu vinařských tradic.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Moravu. 
Cyklotrasa Hostýn – Holešov – Otrokovice – Napa-
jedla – Uherské Hradiště, celkem 55 km. HOSTÝN 
– významné mariánské poutní místo, bazilika nanebe-
vzetí Panny Marie, Jurkovičova křížová cesta. Na nej-
vyšším vrcholu rozhledna. NAPAJEDLA – hřebčín. 
2. den: krátký okruh okolo Uherského Hradiště. 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – účast na Slováckých 

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: Františ-
kánský klášter, bývalý justiční palác, Slovácké muzeum, 
areál měšťanských vinných sklepů a další.
3. den: cyklotrasa Uherské Hradiště – Veselí nad Mo-
ravou – Hroznová Lhota – Kněždub – Tvarožná Lhota 
– Strážnice – Plže, celkem 45 km. KNĚŽDUB – pse-
udogotický kostel, náves s malebnými stavbami lidové 
architektury. HROZNOVÁ LHOTA – v obci se 
dochoval dům malíře Joži Úprky, který zde žil a tvořil. 
TVAROŽNÁ LHOTA – malé muzeum oskeruší – 
strom Slovácka. STRÁŽNICE – slovácký skanzen 
(muzeum vesnice jihovýchodní Moravy). PLŽE – vin-
né sklepy, památková rezervace lidové architektury. 
Odpoledne odjezd, návrat do 20:30 hodin.  

Ubytování: hotel v Uherském Hradišti, dvou a 
třílůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.  

Česko│Rakousko

MORAVSKÉ A RAKOUSKÉ PODYJÍ

č. 710 15. 9. – 18. 9. 2022         4 850,-

• Napříč Českou Kanadou.

Putování v malebně zvlněné oblasti česko – rakouského 
pohraničí. Trasa je vedena po méně frekventovaných as-
faltových, z části po širokých lesních a polních cestách. Na 
trase mnoho zajímavých míst s výhledy. Řeka tvoří mean-
dry a najdete zde i zbytky lužních lesů. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Vyso-
činu. Cyklotrasa Za památkami Vysočiny. Třešť – Telč 
– Kostelní Vydří – Dačice – Slavonice, celkem 49 km.  
TŘEŠŤ – prohlídka muzea unikátních betlémů a vy-
cházka k několika dalším zajímavým místům ve městě. 
TELČ (UNESCO) – městská památková rezervace. 
DAČICE – zajímavostí je, že právě zde byla vyro-

bena první kostka cukru. K barokním památkám patří 
areál františkánského kláštera s kostelem sv. Antonína 
Paduánského, sousoší Panny Marie před novým zám-
kem. SLAVONICE – městská památková rezervace, 
renesanční měšťanské domy.  
2. den: cyklotrasa Oblastí rakouské Dyje, z části po 
bývalé železnici údolím v Dolních Rakousích. Göpfirtz 
an der Wild – Waidhofen an der Thaya - Dobersberg 
– Slavonice, celkem 49 km. GÖPFIRTZ AN DER 
WILD – malebné městečko leží v samém srdci re-
gionu Waldviertelu, křižovatka cyklostezek. WAID-
HOFEN AN DER THAYA – historické centrum 
města s městskými hradbami. Nejseverněji položené 
okresní město Rakouska. 
3. den: cyklotrasa v oblasti Dolních Rakous podle 
moravské Dyje. Drosendorf - Raabs an der Thaya – 
Písečné – Slavonice, celkem 45 km. DROSENDORF 
– malebné městečko na Dyji obklopené lesy a pes-

trou říční krajinou. Jako jediné rakouské město je 
obepnut pásem kompletně dochovaných městských 
hradeb. Barokní fasády a staré měšťanské domy rá-
mují náměstí. RAABS AN DER THAYA – domi-
nantou města je na vysoké skále položený rozsáhlý 
hrad. Velmi dobře se dochovaly nejen mocné věže, zdi 
a klenby, ale i kamenná točitá schodiště, gotické fresky, 
čtyřicetimetrová studna i hradní kaple. Město leží na 
soutoku moravské a rakouské Dyje. Možnost vykou-
pání v termálních lázních. 
4. den: cyklotrasa Napříč Českou Kanadou. Slavoni-
ce – Pfaffenschlag – Landštejn – Telč, celkem 58 km.  
PFAFFENSCHLAG – česká Troja. Archeologic-
ké naleziště na místě středověké vesnice. LAND-
ŠTEJN – zřícenina mohutného hradu, pěkný výhled 
z věže. KUNŽAK – centrum České Kanady.  

Ubytování: penzion v Česku, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 570,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

Polsko

JANOVICKÉ RUDOHOŘÍ 

č. 800 14. 5. 2022         690,-

• Kouzelná Barevná jezírka. 

Poznávačka s nenáročnou turistikou v pohoří Janovické 
rudohoří, které je ve stínu nedalekých Krkonoš. Nachází se 
zde spousta nádherných skalních útvarů, zřícenin skalních 
hradů a řada dalších památek.

KOLOROWE JEZIORKA (Barevná jezírka) – je-
zírka jsou velkou atrakcí. Vzhledem k chemickému 
složení vody mají barvu smaragdovou, zelenou i čer-
venou. Okolo jezírek je vedena naučná stezka. Vycház-
ka je dlouhá 4 km. BOLCZÓW (Bolčov) – rozsáhlá 
zřícenina hradu. Zajímavé je pozoruhodné hradní 
nádvoří a zbytky hradeb. V okolí zříceny je spousta 
menších skalních měst a dalších skalních útvarů. Trasu 
lze upravit podle času a nálady, 4–6 km.  

V ceně všech jednodenních zájezdů je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

Česko

ROMANTICKÉ PARKY V KVĚTU

č. 810 21. 5. 2022         740,-

• Nádherně rozkvetlé rododendrony. 
• Ladovým krajem. 

Pohádková příroda, ve které byla natočena řada pohádek. 
Průhonický park je jeden z největších parků v Evropě v 
údolí meandrující říčky Botič. Délku prohlídky si zvolí ka-
ždý sám. 

PRŮHONICKÝ PARK – je ideálním místem pro 
relaxaci i romantickou procházku v době, kdy kve-
tou rododendrony. Jedná se o výjimečnou sbírku číta-
jící okolo 8000 kusů ve 100 druzích. V parku je sbírka 
domácích a cizokrajných dřevin. Pro toulky parkem 
návštěvníkům slouží pohodlné a upravené cesty. 
HRUSICE – tato obec je známá z děl Josefa Lady, 
který se zde narodil a dodnes je jeden z nejpopu-
lárnějších výtvarníků a pohádkářů. Zde se odehrála 
nejslavnější hospodská rvačka v hospodě U Sejků. 
Prohlídka památníku a muzea Josefa Lady. Vycházka 
po naučné stezce Pohádkové Hrusice celkem 4 km. 

Česko│Německo

ŽITAVSKÉ POHOŘÍ

č. 820 4. 6. 2022               690,-

• Rozhledny, skalní města a zřícenina hradu. 

Zájezd s pěší turistikou v německém Žitavském pohoří. 
Luž dnes nabízí pěkný výhled, protože tam byla postave-
na nová německá rozhledna. Trasa je vedena především 
podle státní hranice s cílem v lázeňském městečku Oybin. 
Cestou budete obdivovat menší skalní města i samostatné 
pozoruhodné skalní útvary. 

Pěší trasa: chata Luž – Luž (Lausche) 793 m – Hvozd 
(Hochwald) 750 m – Kurort Oybin, celkem 15 km. 
Možnost krácení trasy při vynechání Hvozdu. 
ŽITAVSKÉ POHOŘÍ – severní část Lužických hor 
na území Německa. Pod hřebenem leží skalní města 
a divoká údolí. LUŽ – nejvyšší vrchol Lužických hor. 
Horní část je přírodní rezervací, pěkný výhled z nové 
rozhledny. HVOZD (Hochwald) – jeden z nejhezčích 
vrcholů Lužických hor. Turistická chata s rozhlednou, 
ze které je panoramatický výhled. KURORT OY-
BIN – malebné horské letovisko, kterému dominuje 
mohutná pískovcová hora s ruinami hradu a kláštera.

Polsko

NA SKOK DO SLEZSKA

č. 830 18. 6. 2022           690,-

• Poznáte zajímavá místa kousek za hranicemi. 

Poznávací zájezd za památkami ležícími kousek za hra-
nicemi. V občerstvení si můžete dát dobrého pstruha. 

DUSZNIKI ZDROJ – největší atrakcí lázeňské-
ho města je muzeum papírnictví. Jedná se o jednu z 
nejkrásnějších památek dřevěné průmyslové archi-
tektury. Vycházka lázeňskou částí města. JARKÓW 
– překrásná japonská zahrada. Zahrada je nejkrásnější 
v červnu, kdy je rozkvetlá. CZERMNA – barok-
ní kaple s kostnicí. Podobná místa najdete v Evropě 
jen tři. PSTRAZNA – skanzen lidové kultury. Stálá 
expozice sestává převážně z dřevěných staveb, které 
jsou ukázkou mistrné práce tesařů minulých století. 

Rakousko

TULLN – ZAHRADNICKÝ VELETRH 

č. 840 2. 9. 2022           940,-

• Největší evropská výstava květin. 
• Nezapomenutelný zážitek pro všechny 
milovníky květin. 

Zájezd na mezinárodní zahradnický veletrh v Tullnu, který 
je nejvýznamnější akcí pro amatérské zahrádkáře i pro-
fesionální zahradníky. 500 mezinárodních vystavovatelů 
bude prezentovat na 85 000 metrech výstavní plochy vše 
krásné pro zahradu. Ideální místo k nákupům.

Odjezd v časných ranních hodinách. Celodenní pro-
hlídka největší výstavy květin v Evropě s možností 
odpočinku a občerstvení přímo v areálu výstaviště. V 
deseti halách i venku si prohlédnete výstavu květin, 
ovoce a zeleniny. Neminete floristickou přehlídku a 
seznámíte se se zahradní architekturou. Nenechte si 
ujít prezenci nejlepších rakouských zahradníků a flo-
ristů. Zájezd je v pátek, kdy jsou haly volnější. Návrat 
do 22:00 hodin. Vstupné pro vás pouze 12 €. 

Česko

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNÝCH HOR 

č. 850 3. 9. 2022           740,-
Zájezd s pěší turistikou v regionu Železných hor. Poměrně 
členitá trasa je vedena údolím Doubravy s možností vý-
stupu na vyhlídky. Od hradu Oheb budete mít fantastické 
výhledy na Sečskou přehradu. 

ÚDOLÍ DOUBRAVY – přírodní rezervace je nej-
cennějším územím jižní části CHKO Železné hory. 
Úzký a strmý kaňon řeky Doubravy je zmenšeným 
obrazem obřích kaňonů ve světě. Údolí je roman-
tické, i když stezka je trochu náročná. Celkem 6 km. 
SEČ – vycházka na zříceninu hradu Oheb a na vyhlíd-
ku na sečskou přehradu, celkem 3 km. Rozlehlá zříce-
nina hradu Oheb stojí na skalním rulovém ostrohu 
nad Sečskou přehradou v přírodní rezervaci Oheb.  

Česko

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

č. 860 17. 9. 2022           740,-
Poznávací zájezd s nenáročnou turistikou do východní 
části Českého středohoří. Nejdříve vás čeká vyhlídka po-
ložená vysoko nad údolím Labe, pak soubor chalup lidové 
architektury, a nakonec zřícenina hradu. 

BUKOVÁ HORA – vycházka na vyhlídku (1,5 km) 
ze které budete mít rozhled do údolí Labe a dál uvi-
díte Milešovku, město Ústí nad Labem a Krušné hory. 
ZUBRNICE – skanzen lidové architektury. Na návsi 
uvidíte barokní studnu. Poznáte život na hospodářské 
usedlosti, podíváte se do starého obchodu i školy. Za-
jdete na nádražíčko, které leží na bývalé dráze. Uniká-
tem je vodní mlýn. TŘEBUŠÍN – vycházka (4 km) 
na zříceninu hradu KALICH, který nechal zbudovat 
Jan Žižka z Trocnova. Hrad byl postaven na základech 
původního dřevěného sídla německých rytířů. 

Německo

PARK BUDNÝCH BALVANŮ

č. 870 24. 9. 2022           890,-
Poznávací zájezd 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. V jemně zvlněné 
krajině roste přes 10 000 rostlin a stromů. Dále v areálu 
budete obdivovat vřesoviště, skalní zahrady a jezera.

NOCHTEN – prohlídka největší kamenité zahrady 
v Evropě. GÖRLITZ – jedno z nejkrásnějších měst 
v Německu. Historické město nabízí mnoho památek, 
například radnici s věží a orlojem nebo válcovou hra-
dební baštu. Městu se také říká město věží. Na někte-
ré se nechá vystoupit, skýtají pěkné výhledy.  
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY

Polsko

ADVENT V KRAKOVĚ

č. 920 3. 12. – 4. 12. 2022         3 450,-

• S prohlídkou solného dolu ve Věličce. 

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Polska. 
KRAKOV (UNESCO) – největší evropské náměstí 

Rynek hostí jedny z největších a nejstarších evrop-
ských adventních trhů, které nabízejí tradiční jídla a 
umělecké řemeslné produkty. Místní specialitou je 
medovina, jejíž výroba je velmi podobná jako u vína. 
Budete zde moci ochutnat smaženého pstruha, tra-
diční klobásy, věhlasný prejt, oszypok, pierogy, bigosz 
a mnoho dalších specialit.  
2. den: WIELICZKA (UNESCO) – historické cen-
trum dobývání polské soli. Exkurze do solného dolu, 
který je jedním z nejstarších činných v Evropě. Mož-
nost prohlídky i podzemního muzea, sochy vytesané 
z kamenné soli, podzemní jezírko. KRAKOV – po 
prohlídce solného dolu vycházka na pevnost Wavel. 
Za prohlídku stojí katedrála sv. Stanislava. Odpoledne 
odjezd, návrat do 22:00 hodin. 

Ubytování: hotel v Krakově.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelové restauraci. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x 
snídaně a průvodce.  

Maďarsko│Slovensko

ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ A BRATISLAVA

č. 900 25. 11. – 27. 11. 2022        4 950,-

• Exkurze do čokoládovny.

Zájezd do Budapešti za památkami, trhy s místními spe-
cialitami, vánoční atmosférou a termálními lázněmi. Čekají 
vás hezké vánoční trhy ve znamení tradic a folkloru. Bude 
čas i na návštěvu některého z vyhlášených muzeí nebo 
galerií, ochutnáte pečené klobásky či vyzkoušíte hřejivou 
vodu termálních lázní. 

Program 
1. – 2. den: odjezd v ranních hodinách. KITSEE – 
exkurze do výrobny čokoládových pralinek a figu-
rek v čokoládovně Hauswirth. GYÖR – historické 
město čtyř řek s krásným barokním jádrem. Na ná-
městí pěkný adventní trh s maďarskými specialitami. 

SZENTENDRE – adventně vyzdobená historická 
část města. BUDAPEŠŤ – prohlídka slavnostně 
vyzdobené Budapešti a nejvýznamnějších památek: 
památník Milénia, budova Parlamentu, bazilika sv. 
Štěpána, Matyášův chrám, Rybářská bašta. Dárky kou-
píte na tradičním jarmarku. Zpravidla je doprovázen 
vystoupeními folklorních souborů. Pochutnáte si na 
nějaké dobré maďarské specialitě, určitě přijde vhod 
šálek kávy nebo pohár punče na vyhlášené nobles-
ní promenádě Váci Útca. Kromě trdelníků, sýrových 
koláčů, pečených kaštanů koupíte i cukrovinky z čo-
kolády 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 termál-
ních lázních. Vnitřní léčivé i venkovní termální bazény 
mají vodu teplou 28 až 40°C.  
3. den: ráno odjezd do Bratislavy. BRATISLAVA – 
prohlídka vánočně vyzdobeného města. Na vánočním 
trhu se nabízí tradiční zboží jako cikánská pečínka, 
pagáče, kapustnice, chléb s cibulí, husí a zelné „lokše“, 
vánoční medovina a pochopitelně ručně vyráběné li-
dově umělecké předměty od hrnčířů, kovářů, sklářů 
a dalších. Odpoledne odjezd, návrat do 20:00 hodin. 

Ubytování: hotel v centru Budapešti, dvoulůžk-
ové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce. 

Německo

ADVENTNÍ CHEMNITZ 

č. 910 26. 11. 2022         990,-

CHEMNITZ – adventní trhy (Chemnitzer Weihna-
chtsmarkt) se spoustou dřevěných produktů němec-
kého adventu z dílen krušnohorských řezbářů. Trhům 
vévodí pětipatrová 12 m vysoká vánoční pyramida. 
Tradiční slavnost východoněmeckého adventu – prů-
vod horníků Bergparade v dobových kostýmech a až 
s tisícovkou účastníků. Možnost nákupu v obchodním 
domě Primark. 

Německo

ADVENT V BUDYŠÍNĚ, 
ZHOŘELCI A KRYŠTOFOVĚ 
ÚDOLÍ 

č. 930 17. 12. 2022         890,-

Václavský trh v Budyšíně je možná dokonce nejstarším 
vánočním trhem v Německu. V roce 1384 král Václav dal 
městu právo uspořádat svobodné trhy, kde se prodávalo 
maso. V pozdějších stoletích se začaly na trhu prodávat 
další výrobky. Slezský vánoční trh ve Zhořelci se koná v 
krásném historickém centru města. 

Program 
BAUTZEN (Budyšín) - krásné adventní trhy v cen-
tru historického jádra města. Asi 90 prodejců bude 
nabízet gastronomické lahůdky, svařené víno, výrobky 
ze skla, řemeslné výrobky, keramiku, oblečení, hračky 
a krajky. Prohlídka historického jádra města, které se 
rozkládá na návrší vysoko nad meandrem řeky Sprévy.  
Možnost prohlídky katedrály sv. Petra, která dominuje 
městu, pozoruhodný je i hrad. GÖRLITZ (Zhořelec) 
- trhovci vám nabídnou kulinářské potěšení i atrak-
tivní dárky. Na trhu uvidíte vánoční zvyky a tradice 
Slezska. Prohlídka historického jádra města. KRYŠ-
TOFOVO ÚDOLÍ – prohlídka unikátního betlému 
Josefa Jíry a 1. vesnického orloje. Možnost prohlídky 
výstavy betlémů. Návrat do 21:00 hodin. 

V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 

V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce. 
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REZERVACE
Líbí se vám zájezd, ale ještě nevíte, jestli budete moci vyrazit? 
Udělejte si nezávaznou rezervaci. Tu si můžete nechat udělat 
po telefonu, vyplněním nezávazné objednávky nebo v cestov-
ní agentuře.

SMLOUVA O ZÁJEZDU
Abyste se mohli zúčastnit zájezdu, musíte mít smlouvu o 
zájezdu schválenou cestovní kanceláří. Tuto smlouvu najdete 
například na sousední straně. Zájezd můžete objednat tak, že 
ji vyplníte a pošlete poštou. Poté Vám přijde potvrzená zpát-
ky poštou. Pokud uděláte objednávku přes náš web, smlouva 
Vám přijde vyplněná do e-mailu a podepsat ji můžete bez 
potřeby tisku ani skenováním opisem kódu z SMS.

PLATBA
Po uzavření smlouvy je nutné zahradit zálohu. Ta se musí za-
platit do 4 dnů a to ve výši 30 % z celkové ceny u zájezdů s 
autobusovou, vlakovou nebo vlastní dopravou. U leteckých 
zájezdů je záloha 50 %. Celková cena zájezdu zahrnuje i pří-
platky za stravování, cestovní pojištění nebo další služby na 
smlouvě. Klient, který není schopen uhradit zálohu ve sta-
novené výši a termínu, může písemně požádat o výjimku a 
zálohu uhradit podle dohody. Doplatek je nutno uhradit nej-
později 30 dnů před nástupem na zájezd. 

Na požádání Vám vystávíme doklad o uhrazení zájezdu pro 
odborové organizace, kde lze žádat o finanční příspěvek. V 
případě potřeby bude vystavena faktura. V tomto případě 
prosíme o písemnou objednávku zaměstnavatele.

Platbu lze uhradit převodem na účet Lubomír Hoška, cestov-
ní kancelář HOŠKA – TOUR, číslo účtu 1162062399/0800. 
Jako variabilní symbol zadejte číslo rezervace, které připíše-
me na smlouvu. Platbu v hotovosti lze také složit v kanceláři 
CK. Doklad o uhrazení platby předkládejte na požádání prů-
vodci při nástupu na zájezd. Platby benefitními poukázkami 
(jako např. SODEXO) jsou možné max. do výše 50 % ceny 
zájezdu do výše 4 000,- Kč a nelze využít slevy.

ZRUŠENÍ SMLOUVY A STORNOPOPLATKY
Při zrušení smlouvy o zájezdy jsou účtovány následující stor-
nopoplatky. Výše odstupného se počítá z celkové ceny zájez-
du.

Autobusové zájezdy
• Při zrušení smlouvy 45 dnů a více před odjezdem: 10 %
• Při zrušení smlouvy 30 dnů a více před odjezdem: 30 % 
• Při zrušení smlouvy 15 dnů a více před odjezdem: 50 % 
• Při zrušení smlouvy 8 dnů a více před odjezdem: 80 % 
• Při zrušení smlouvy 3 dny a více před odjezdem: 90 % 
• Při zrušení smlouvy méně než 72 hodin před odjezdem 
a při nedostavení se k odjezdu: 100 % z ceny zájezdu

Stornovací poplatek se může zvýšit až na hodnotu nákladů 
již přímo na účastníka vynaložených (ubytování, trajekty...), 
pokud převýší stanovené sazby.

Letecké zájezdy
• Při zrušení smlouvy 45 dní a více před odletem: 40 %
• Při zrušení smlouvy 30 dní a více před odletem: 50 %
• Při zrušení smlouvy 11 dní a více před odletem: 80 %
• Při zrušení smlouvy 10 dní a méně před odletem: 100 %

Stornovací poplatek se může zvýšit až na hodnotu nákladů již 
přímo na účastníka vynaložených (ubytování, trajekty, leten-
ky...), pokud převýší stanovené sazby.

V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí 
zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Ru-
šení smlouvy je vždy nutné provádět písemně.

ZRUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY CK
CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd pro malý zájem klientů 
(méně než 28 účastníků) nebo při mimořádných okolnostech. 
V tomto případě bude klientovi bez zbytečného odkladu vrá-
cena celá zaplacená částka.

POKYNY A ODJEZD
Nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd delší než 8 dnů 
a 15 dnů před konáním kratšího zájezdu vám přijdou předo-
djezdové pokyny. V těchto pokynech budou uvedena i místa 
a čas odjezdů z jednotlivých nástupních míst. Nástup je na 
požádání možný prakticky kdekoliv na trase zájezdového au-
tobusu. U zájezdů, kde je v programu přesun trajektem (příp. 
letecká přeprava), se může termín posunout až o 24 hodin. 
Tato změna není důvodem k odhlášení ze zájezdu. Dále mů-
žete v pokynech najít například kontaktní číslo na průvodce 
nebo doplňující informace k programu a organizaci.

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 pří-
padě 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. 2021. Navýšení ceny zájezdu je dáno částkou v Kč stano-
venou tímto výpočtem. Rovněž může dojít ke zvýšení ceny 
zájezdů v případě navýšení ceny za přepravu našimi dopravci 
v důsledku zvyšování ceny ropy na světových trzích. CK má 
právo zvýšit ceny zájezdů z výše uvedených skutečností nej-
později do 21. dne před zahájením zájezdu. Navýšení ceny do 
10 % celkové ceny zájezdů není důvod k odhlášení ze zájezdu.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK
Všichni klienti jsou ze zákona pojištěni pro případ úpadku 
cestovní kanceláře u pojišťovny Union. Toto pojištění se ne-
vztahuje na služby, které nejsou zájezdem. 

ZAVAZADLA
Na zájezd si můžete vzít přiměřené množství zavazadel, které 
potřebujete během cesty. Vhodné je jedno příruční zavazadlo 
do autobusu a větší zavazadlo do zavazadlového prostoru. Na 

některých zájezdech je možné limitovat množství zavazadel. 
Zejména u leteckých zájezdů je množství a objem zavazadel 
omezený.

PROGRAM
Splnění programu je pro cestovní kancelář závazné. Splnění 
programu však nemůžeme zaručit, pokud nastanou mimo-
řádné okolnosti. Tím se rozumí např. špatné počasí, uzavřené 
silnice, živelné pohromy apod. V tomto případě zajistíme ná-
hradní program.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpi-
sy, jako například předpisy Evropského parlamentu (GDPR). 
Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření 
a plnění Smlouvy o zájezdu zpracovávat vaše osobní údaje. 

Obvykle zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, da-
tum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní 
číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké oso-
by, bankovní spojení nebo evidenci plateb. Některé osobní 
údaje poté využíváme tak, aby zájezd mohl co nejhladčeji 
probíhat. Údaje tak například poskytujeme ubytovatelům, aby 
mohli plnit své povinosti (evidence hostů a hlášení pobytu 
cizinců), dopravcům, průvodcům nebo pojišťovně. 

Další informace o zpracovávání osobních údajů jsou na 
webových stránkách www.hoska-tour.cz.

DALŠÍ INFORMACE
U zájezdů s pohybem v horském prostředí (turistikou) má 
průvodce právo klientovi túru zakázat, pokud jeho výstroj a 
vybavení neodpovídá náročnosti trasy. Průvodce má právo po 
předchozím upozornění vyloučit ze zájezdu např. podnapilé-
ho klienta, který narušuje průběh zájezdu.

Nejpozději během nástupu bude účastníkům sděleno tele-
fonní číslo průvodce pro případ řešení nenadálých událostí. 
Obvykle ale kontaktní číslo najdete již v pokynech. Pokud 
není uvedeno jinak, nejsou do ceny zájezdů zahrnuty ceny 
lanovek nebo vstupné do přírodních, historických a kultur-
ních zajímavostí. 

REKLAMACE
Jestliže zájezd neprobíhá podle smluvních podmínek, můžete 
nekvalitní služby reklamovat přímo průvodcovi zájezdu, pří-
padně písemně neprodleně nejpozději do 1 měsíce po ná-
vratu ze zájezdu.

Praktické informace k  rezervacím a zájezdům

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.

RAISOVA CHATA
NA ZVIČINĚ

www.raisovachata.cz • 499 695 107 • raisovachata@seznam.cz

Podrobné Všeobecné obchodní podmínky jsou 
zveřejněné na našich webových stránkách:
hoska-tour.cz/vseobecne-podminky/



45

Cestovní kancelář:

Lubomír Hoška, CK HOŠKA - TOUR
Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad

IČ: 43518621, DIČ: 5405100129
tel: 493 792 520, e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz

 Název zájezdu/cíl:     Počet nocí: Termín:       Číslo zájezdu:

Razítko prodejce:

Lubomír Hoška, cestovní kancelář HOŠKA - TOUR a níže uvedený klient uzavírají smlouvu o zájezdu

1. Titul, příjmení a jméno:                                                                              Rodné číslo:

Adresa včetně PSČ: 

Číslo cest. pasu/OP:                                        Mobil:                                     E-mail:

Mám zájem o zajištění komplexního cestovního pojištění
(léčebné výlohy v zahraničí, stornovací poplatky, ztráta zavazadel včetně cestovních dokladů, odpovědnost a úrazové pojištění)

Poznámky, uplatnění slevy (v případě věrnostní slevy uveďte také, kterých 3 zájezdů jste se zůčastnili), zpráva pro kancelář:

Záloha ve výši _______________ bude uhrazena dne ____________ 
hotově - pošt. poukázkou - převodem z účtu č. __________________

Smlouva o zájezdu nabývá platnost a účinnost podpisem obou smluvních stran. Zálohu ve výši alespoň 30 % ceny (u leteckých zájezdů 50 % ceny) 
je nutné uhradit do 4 dnů. Doplatek 30 dnů před nástupem na zájezd. Prohlášení zákazníka a informace ohledně komplexního cestovního pojištění 
jsou uvedeny na druhé straně smlouvy.

Datum, razítko a podpis za CK                 Datum a podpis klienta

Číslo rezervace:
(doplní CK)

Smlouva o zájezdu / Potvrzení o zájezdu

ano        ne

2. Titul, příjmení a jméno:                                                                              Rodné číslo:

Adresa včetně PSČ: 

Číslo cest. pasu/OP:                                        Mobil:                                     E-mail:

Mám zájem o zajištění komplexního cestovního pojištění
(léčebné výlohy v zahraničí, stornovací poplatky, ztráta zavazadel včetně cestovních dokladů, odpovědnost a úrazové pojištění)

ano        ne

3. Titul, příjmení a jméno:                                                                              Rodné číslo:

Adresa včetně PSČ: 

Číslo cest. pasu/OP:                                        Mobil:                                     E-mail:

Mám zájem o zajištění komplexního cestovního pojištění
(léčebné výlohy v zahraničí, stornovací poplatky, ztráta zavazadel včetně cestovních dokladů, odpovědnost a úrazové pojištění)

ano        ne

4. Titul, příjmení a jméno:                                                                              Rodné číslo:

Adresa včetně PSČ: 

Číslo cest. pasu/OP:                                        Mobil:                                     E-mail:

Mám zájem o zajištění komplexního cestovního pojištění
(léčebné výlohy v zahraničí, stornovací poplatky, ztráta zavazadel včetně cestovních dokladů, odpovědnost a úrazové pojištění)

ano        ne

Souhlasím s testováním na COVID-19 metodou PCR na vlastní náklady, pokud bude vyžadováno.
Mám zájem o zasílání zpravodaje na e-mail.

Základní cena: 

Příplatek za pojištění:

Příplatek 1:

Příplatek 2:

Sleva:

Celková cena:

Záloha:

Doplatek:
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KOMPLEXNÍ 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

Doporučujeme klientům prostřednictvím cestovní 
kanceláře uzavřít komplexní pojištění. Pojistná smlou-
va je uzavřena zaplacením pojistného (přičtena k ceně 
zájezdu a uhrazena záloha). 

Smlouva o obchodním zastoupením č. 11 721 531 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO 
ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH 

ZÁJEZDŮ – BALÍČEK B

POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH 
VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hos-
pitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického za-
řízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový 
limit pojistného plnění je 4 000 000 Kč. Náklady na 
ubytování spolucestující blízké osoby v případě hospi-
talizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 
Kč. Náklady na ubytování a stravování pojištěného v 
případě, že hospitalizace není nutná, ale zároveň není 
možná přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 
000 Kč. Přeprava tělesných ostatků do limitu 175 000 
Kč. Při ošetření zubů je max. plnění 7 500 Kč (jeden 
zub 2 500 Kč). V rámci pojištění je asistenční služba 
24 hodin denně. 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH 
SLUŽEB (stornovací poplatky) 

Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blízké 
osoby, uhradí pojišťovna CK vyúčtované stornopo-
platky. Horní hranice plnění je 12 000 Kč. Tato částka 
se sníží o spoluúčast ve výši 20%. Důvodem pojistné 
události (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemoc-
nění, úraz, živelní událost a trestný čin. Při smrti po-
jištěné osoby (přihlášeného klienta) příp. rodinného 
příslušníka vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku. 
Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů 
od jejího vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL 
Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění 

jedné pojistné události je do výše 10 000 Kč, max. 5 
000 Kč za jednu věc. Pojištěny jsou i cestovní doklady. 
Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde ke ztrátě, poško-
zení nebo zničení věcí, které si účastník koupil během 
cesty, je plnění pojistné události do výše 5 000 Kč, 
max. 2 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč. Po-
kud dojde k odcizení zavazadel z motorového vozidla, 
je plnění pojistné události do výše 5 000 Kč, max. 2 
500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení 
je limit pojistné události 2 500 000 Kč. Při majetkové 
újmě na věci je limit 1 000 000 Kč. Na náklady na 
advokáta je max. limit 
125 000 Kč.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 180 
000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka 
ve výši 90 000 Kč. 

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU 
POMOC PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI 

Při vyhledávání osoby, vysvobozování, přepravě a pře-
pravě tělesných ostatků je limit plnění 1 000 000 Kč. 

Cena tohoto cestovního pojištění je 30 Kč za oso-
bu a den v Evropě a 25 Kč za osobu a den na 
Slovensku. 
Toto pojištění se nevztahuje pro absolvování túr na 
tzv. „železných cestách“, kdy je nutné pojištění vzta-
hující se na tyto aktivity. 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO 
ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH 

ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A30

U zájezdů s cenou vyšší než 12 000 Kč je nutné uza-
vřít pojištění balíček A30. Cena tohoto cestovního 
pojištění je 45 Kč za osobu a den v Evropě, 80 
Kč za osobu a den ve světě, dětí do 15 let na 
30 Kč za osobu a den v Evropě, 60 Kč za osobu 
a den ve světě. Bližší informace v cestovní kanceláři.
Smlouva o obchodním zastoupením č. 11 722 212

POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY TUZEM-
SKÝCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A10 

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL 
Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení, je pl-
nění pojistné události do výše 18 000 Kč, max. 9 000 
Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde ke 
ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník 
koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 
9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 
500 Kč. Pokud dojde k odcizení zavazadel z motoro-
vého vozidla, je plnění pojistné události do výše 9 000 
Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je   500 Kč. 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH 
SLUŽEB (stornovací poplatky) 

Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blíz-
ké osoby, uhradí pojišťovna CK vyúčtované storno-
poplatky. Horní hranice plnění je 10 000 Kč u jedné 
osoby, celkem max. 30 000 Kč. Tato částka se sníží 
o spoluúčast ve výši 20%. Důvodem pojistné událos-
ti (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemocnění, 
úraz, živelní událost a trestný čin. Při smrti pojištěné 
osoby (přihlášeného klienta) příp. rodinného přísluš-
níka vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku max. 10 
000 Kč u jedné osoby, celkem max. 30 000 Kč. 
Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů 
od jejího vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení 
je limit pojistné události 500 000 Kč. Při majetkové 
újmě na věci je limit 500 000 Kč. 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
Za trvalé následky úrazu nebo smrti v důsledku úrazu 
je pojistná částka 50 000 Kč. 

Cena tohoto cestovního pojištění je 10 Kč za osobu 
a den u dospělých a 5 Kč u dětí do 15 let. 

Podrobnější informace ohledně komplexního cestov-
ního pojištění dostanete v cestovní kanceláři. 

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen se Všeobecnými podmínkami podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb. Informace k zájezdu 
podle § 1 b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona, s informací o způsobu právní ochrany zákazníka, dostupné v elektronické podobě na www.hoska-tour. 
Dále jsou k dispozici v kanceláři CK. Dále jsem byl seznámen s hlavními náležitostmi služeb ve smyslu zákona 159/99 Sb., přičemž za tyto jsou považovány údaje v 
tištěném či elektronickém katalogu a po uzavření smlouvy o zájezdu se stávají její součástí. Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že já i mnou přihlášené osoby souhlasí 
se Všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdech CK HOŠKA TOUR. Souhlasím s tím, aby v příštích obdobích byl na mou poštovní či elektronickou adresu a ad-
resu osob ve smlouvě uvedených zasílán katalog, event. další písemnosti CK HOŠKA TOUR. Tento souhlas uděluji dle zákona, č. 480/2004 Sb. v platném znění. Nejsem 
si vědom žádných omezení a překážek, které by ohrozily můj zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuji. V případě, že poskytnu pořadateli 
fotografie, souhlasím s jejich použitím pro propagační účely zájezdů CK HOŠKA TOUR.

Zákazník svým podpisem potvrzuje toto prohlášení.

NENAŠLI JSTE ZDE SVŮJ ZÁJEZD? ZKUSTE TO ONLINE

www.hoska-tour.cz

Podívejte se na náš web nebo se nám ozvěte. Na našem webu najdete zájezdy a termíny, které zde ani nemusejí být. Navíc se můžete na našem webu 
informovat o aktualitách cestovní kanceláře, o výhodných akcích, tipech nebo zajímavostech. Naleznete zde aktuality, fotogalerie z minulých ročníků, 
cestopisy, zajímavá videa a plno článků ve vlastním magazínu. Navíc zde můžete pohodlně prohlížet katalog zájezdů s kompletními fotogaleriemi.

Zájezd: Jáchymovsko - památky UNESCO

Hoška tour je velice solidní CK, a to jak z hlediska programu, 
tak i ceny a průvodcovských služeb.

Tomášková Pavlína

Zájezd: Svět Křišťálových vodopádů

Jedním slovem úžasný zájezd s krásnými zážitky upravený dle zdatnosti účastníkům 
vhodný pro každého. Bonbonkem na dortu bylo počasí, které nám maximálně vyšlo.

Monika
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen
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Kalendář na rok  2022

Najděte tu pravou 
dovolenou

www.edovca.cz
Online vyhledávač pobytů a zájezdů

nebo pište na ahoj@edovca.cz

Tip na dárek
plný cestovatelské radosti

hoska-tour.cz/poukazy

DÁRKOVÁ 
POUKÁZKA 
NA ZÁJEZD

S vlastním věnováním
a platností 2 roky.

DÁRKOVÁ 
POUKÁZKA

NA CESTOVÁNÍ S HOŠKA TOUR
V hodnotě / na zájezd:

Datum vystavení:

Sériové číslo: TENTO ZÁŽITEK 
CEKÁ NA VÁSˇ

Platnost do:

12 345,- Kč

Pro mou milou Věrku k narozeninám.

45HT95

1. 5. 2022 1. 5. 2024
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Váš prodejce:Kontakty:
hoska-tour@hoska-tour.cz
493 792 520 • 605 337 570

Kontaktní adresa:
nám. K. V. Raise 160
507 81 Lázně Bělohrad

Provozní doba:
Po-Čt 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
Pá 8:00 - 12:00
So 8:30 - 14:00  (1. 5. až 30. 9.)

www.hoska-tour.cz


