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Vážení přátelé, 

jsme velmi potěšeni, že jste se rozhodli otevřít náš katalog zájezdů na rok 2023. 
Naše cestovní kancelář se snaží připravovat propracované zájezdy, a to jak 
poznávací, tak zájezdy s aktivní dovolenou, pěšky i na kole. V roce 2022 jsme jezdili 
a létali jako nikdy předtím v naší historii. Teď už ale jsme připraveni na další rok 
plný poznávání. Cestování hraje důležitou roli v odpočinku. Změna prostředí má 
podle odborníků velký vliv i na psychické zdraví. Vydejte se poznávat nové kultury, 
objevovat nová místa a ochutnávat místní speciality. Na tento rok jsme opět zařadili 
nové zájezdy, nejen po evropském kontinentě. Mimo zájezdů uvedených v katalogu 
připravujeme zájezdy na míru pro skupiny či školy. Rádi bychom ve Vás podpořili 
cestovatelského ducha. Budeme rádi, pokud Vás některé naše zájezdy zaujmou. 
Jejich přehled máte právě ve svých rukou. Nicméně nezapomeňte, že aktuální 
nabídku a mnoho inspirace najdete také na našem webu www.hoska-tour.cz.

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

Sleva za včasný nákup

Buďte ve spojení a inspirujte se
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.

Při objednávce do 31. 12. 2022

Jsme členové

200Kč

Více na: www.hoska-tour.cz

Dále při včasné objednávce

Místa v přední části autobusu

EXTRA
NÍZKÁ 

ZÁLOHA

Výběr z kompletní nabídky

Záloha je splatná do 45 dnů od objednání a doplatek 
do 30 dnů (nebo 60 dnů u leteckých) před odjezdem nebo odletem.



3
www.hoska-tour.cz

Kam se vydáme v roce  2023
 Datum      Země                       Název                            Strana

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

Poznávací zájezdy
21.4. - 25.4. Nizozemí Květinové korzo: Amsterdam a krásy... 7
27.4. - 1.5. Německo Hamburg: Brána do světa 16
4.5. - 8.5. Německo • Rakousko Bodamské jezero: To nejzajímavější 15
5.5. - 8.5. Česko Prácheňsko: Památky v podhůří Šumavy 17
19.5. - 21.5. Česko Most a uhelné safari 16
30.5. - 4.6. Polsko Velký okruh Polskem 14
2.6. - 11.6. Itálie Toskánsko a ostrov Elba 8
21.6. - 29.6. Norsko a další Norské fjordy: Oslo a Kodaň 7
30.6. - 6.7. Polsko Kouzelná Mazurská jezera 15
11.7. - 17.7. Itálie Okolí jezera Lago di Garda 6
20.7. - 25.7. Velká Británie Londýn a krásy Anglie 12
20.7. - 26.7. Francie • Monako Provence a Monako: Krásy jižní Francie  9
27.7. - 31.7. Švýcarsko Perly Švýcarska 12
3.8.- 6.8. Německo Bavorské perly 17
10.8. - 13.8. Polsko Památky Polska 14
11.8. - 13.8. Německo Víkend v Berchtesgadensku 16
17.8. - 21.8. Německo To nejlepší z Berlína 17
18.8. - 27.8. Chorvatsko Přírodní krásy Chorvatska 8
26.8. - 3.9. Itálie Řím a Neapol: Vesuv a ostrov Capri 9
28. 8. - 3. 9. USA New York a Washington 11
28. 8. - 8. 9. USA To nejlepší z východu USA 11
16.9. - 17.9. Polsko Wroclaw: Město sta mostů a trpaslíků 13
23.9. - 30.9 Černá Hora • Albanie Za krásami balkanských perel 13
5. 10. - 12. 10. Jordánsko Jordánsko: Okruh královskou zemí 10
16.10. - 19.10. Turecko Istanbul: Město dvou kontinentů 10

Jednodenní zájezdy  kompletní přehled na straně 45
Adventní zájezdy  kompletní přehled na stranách 46 až 47

Naše kategorie  zájezdů

POZNÁVACÍ
ZÁJEZDY

POHODOVÁ 
TURISTIKA

CYKLISTIKA
PĚŠÍ

TURISTIKA

Strany 6 – 24

SE SLEVOVOU KARTOU

TERMÁLY
S VÝLETY

7.4. - 10.4. Slovensko • Maďarsko Velikonoce v termálech 25
24.5. - 28.5. Maďarsko • Rakousko Památky a termály Maďarska 27
6.6. - 11.6. Slovensko • Maďarsko Termály v Podunají 26
1.7. - 6.7. Slovensko Podhájská s výlety 26
10. 9. - 16. 9. Slovinsko Laško: Termální lázně s výlety 28
26.9. - 2.10. Maďarsko Severní Maďarsko 27
26.10. - 29.10. Slovensko • Maďarsko Slovenské a maďarské termály 25
16.11. - 19.11 Slovensko • Maďarsko Slovenské a maďarské termály 25

Termály s výlety

15.6. - 20.6. Rakousko Zillertálské Alpy I. 32
4.7. - 10.7. Švýcarsko a další Krásy Švýcarska: Vlakem mezi velikány 29
11.7. - 17.7. Rakousko Lanovky s korutanskou kartou 30
20.7. - 26.7. Rakousko Putování se Salzburskou kartou 30
2.8. - 7.8. Rakousko Stubaiské Alpy 31
10.8. - 14.8. Rakousko Kizbühelské Alpy lanovkami 31
17.8. - 22.8. Rakousko Zillertálské Alpy II. 32
25.8. - 31.8. Švýcarsko a další Krásy Švýcarska: Vlakem mezi velikány 29

Pohodová turistika se slevovou kartou

18.5. - 21.5. Česko • Německo Českosaské Švýcarsko 36
22.6. - 25.6. Česko • Slovensko Bílé Karpaty: Hory a louky 36
1.7. - 6.7. Itálie Vojenskými chodníky Dolomit 33
13.7. - 16.7. Slovensko Štiavnické vrchy 35
20.7. - 23.7. Česko Ještě jednou Modrava 37
26.7. - 31.7. Slovinsko • Itálie Julské Alpy: Turistika kolem Triglavu 34
8.8. - 15.8. Slovensko • Maďarsko Kouzelný Slovenský kras 35
10.8. - 13.8. Česko • Německo Turistika v Krušných horách 37
24.8. - 30.8. Slovensko • Polsko Vlakem pod tatranské velikány 34
12 termínů Portugalsko Madeira - turistická 38

Pěší turistika

7.6. - 12.6. Německo • Rakousko Bodamské jezero na kole 40
23.6. - 25.6. Česko Moravským krasem na kole 44
1.7. - 6.7. Švýcarsko Cyklistika v okolí Svatého Mořice 41
13.7. - 16.7. Německo Cyklistika u Lužických Srbů 43
19.7. - 25.7. Rakousko Korutanská jezera na kole 42
26.7. - 31.7. Slovinsko • Itálie Pod štíty Julských Alp 41
3.8. - 8.8. Německo Rýnská cyklostezka 42
24.8. - 27.8. Rakouska Solná komora 40
31.8. - 3.9. Německo • Polsko Cyklostezka Nisa - Odra 43
8.9. - 17.9. Chorvatsko Cyklistická Istrie s koupáním 39
28.9. - 1.10. Česko Břeclavské Podyjí a Pomoraví 44

Cyklistika

Strany 29 – 32

Strany 25 – 28 Strany 33 – 38 Strany 39 – 44

 Datum        Země          Název                              Strana

24.4. - 1.5. Portugalsko Madeira - poznávací 24
29.4. - 1.5. Česko • Rakousko Novohradsko - Freiwald 23
11.5. - 14.5. Slovensko Památky západního Slovenska 22
11.6. - 17.6. Island Perly jižního Islandu 21
18.6. - 24.6. Island Perly severu a západu Islandu 21
15.6. - 18.6. Česko • Německo Jáchymovsko: Památky UNESCO 23
1.8. - 7.8. Slovinsko Julské Alpy - Slovinský kras 19
2.8. - 6.8. Slovensko Severní Slovensko: Orava a Nízké Tatry 22
15.8. - 21.8. Švýcarsko • Francie Horským expresem pod Mont Blanc 18
31.8. - 3.9. Rakousko Nejkrásnější jezera Rakouska 19
7.9. - 10.9. Česko • Polsko Ostravsko: za technikou a přírodou 23
9.9. - 23.9. USA Národní parky USA 20
28.9. - 1.10. Česko • Německo Tachovsko - Český les 24

Poznávací zájezdy s vycházkami
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JAK SE PŘIHLÁSIT

SLEVY

DĚTSKÁ
30 %

pro děti do 15 let při účasti 
2 dospělých osob (rodinný pokoj)

VĚRNOSTNÍ
5 %

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

DĚTSKÁ
10 %

pro děti do 15 let

KČT
5 %

nejvýše 500,- Kč 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 %

nejvýše 500,- Kč pro seniory nad 60 let

OZP + ZP MV + SPHERE
5 %

nejvýše 500,- Kč pro pojištěnce 
OZP, 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 2023

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 REZERVACÍCH 

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.

Když se navíc zaregistrujete, na 
jednom místě najdete všechny své 
zájezdy.

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

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. Autobusy vyjíždí z Královéhradeckého kraje a pokračuji směrem k cílové destinaci. 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, Trutnova a dalších měst zajistíme 
u poznávacích a turistických zájezdů za příplatek 250 Kč svoz. Mnoho dalších českých a moravských nástupních míst na trase je bezplatných. Pokud jste 
skupina, 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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ZÁJEZDY NA ZAKÁZKU

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

Pořádáme zájezdy pro firemní, turistické 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.

firmy    spolky   party přátel    

Více informací: zajezdynazakazku.cz

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

Více na: hoska-tour.cz/kolekce/

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:

POUŽITÉ SYMBOLY

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Více informací a vzorové programy: zajezdy-skoly.cz

letadlem

Organizujeme školní zájezdy za poznáním po nejzajímavějších místech Evropy. 
Mimo využití některého z velkého množství vzorových programů připravíme 
iteneriář přímo na míru. U nás jsou učitelé bez starostí, děti se baví.

vlakem
Pro rok 2023 připravujeme další 
ročník tradičního cestovatelského 
promítání a setkání příznivců.  
Veškeré informace včetně datumu 
a místa konání najdete na webu:
promitani.hoska-tour.cz

CESTOVATELSKÉ
PROMÍTÁNÍ

malé skupiny (5 až 20 účastníků)

zájezdy s koupáním
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Itálie

OKOLÍ JEZERA LAGO DI GARDA

č. 250 11. 7. – 17. 7. 2023             12 650,-

• Hotel v benátském stylu na hlavním náměs-
tí přímo u jezera.
• Modrý klenot obklopený horami.
• Každodenní možnost vykoupání v jezeře.

Poznávací zájezd do nádherných vápencových hor v 
okolí jezera Lago di Garda. Možnost vykoupání v čis-
tých 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 v podvečerních hodinách. Noční 
přesun přes Německo a Rakousko do Itálie.   
2. den: TRENTO – příjemné náměstí s kašnou 
Neptuna, arkádami, obchůdky a kavárnami, dóm 
se středověkou kryptou. ROVERETO – zastávka 
u zvonu Míru, který zvoní každý večer na památku 
padlých ve všech válkách. Nachází se zde ossarium s 
vyhlídkou. ARCO – prohlídka města. Vycházka na 
hrad, který stojí na skále nad městem. LAGO DI 
GARDA – velmi oblíbené jezero, které je největší 
a nejčistší v Itálii. Severní břehy lemují vysoké alpské 
štíty včetně hory Monte Baldo. Ubytování a pod-
večerní vycházka podle jezera, možnost vykoupání.  

3. den: MONTE BALDO – na hřeben pohoří 
Monte Baldo vyjedete unikátní rotační kabinovou 
lanovkou. Vycházka po hřebeni s fantastickými vý-
hledy na jezero Lago di Garda. Výhledy jsou i na 
Dolomity a na ledovec Presena. MALCESINE – 
kouzelné městečko s úzkými uličkami a romantic-
kým hradem Scaligero, který se vypíná přímo nad 
hladinou jezera. Možnost prohlídky hradu, ze kte-
rého jsou výhledy na město i jezero Lago di Garda.    
4. den: VARONE – pěkné jeskynní vodopády s bo-
tanickou zahradou. VILLA CANALE – středověká 
kamenná vesnička. LAGO DI TENNO – vycházka 
okolo romantického jezera, možnost koupání.
5. den: VIA PONALE – autobusem do hor nad 
západní částí jezera, odtud vycházka po staré ob-
chodní cestě nad jezerem, která nabízí překrásné 

panoramatické výhledy. LIMONE SUL GAR-
DA – starobylé kamenné městečko na svazích u 
jezera Lago di Garda, kde je obnoveno pěstování 
citrusů. Možnost výletu lodí po jezeře Lago di Gar-
da z Rivy do Limone.  RIVA DEL GARDA – v pří-
padě zájmu výstup ke kapličce S. Barbora, panora-
matický výhled na severní část jezera Lago di Garda 
a na město Riva del Garda, případně jen prohlídka 
rekreačního střediska.  
6. den: LAGO DI GARDA – jízda vyhlídkovou 
silnicí podél jezera až na jeho jižní břeh. SIRMI-

Ubytování: hotel Centrale v Rivě del Garda, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. Hotel 
v benátském stylu z roku 1375 je umístěn přímo 
na hlavním náměstí na břehu jezera.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 400 Kč/osoba.

ONE – lázeňské město na jižním výběžku pevniny 
– středověké uličky, hrad rodu Scaligeri, staré řím-
ské Catullovy lázně, možnost vykoupání. VERO-
NA – město Romea a Julie, římský amfiteátr, staré 
hradby, středověké kostely. Slavný Juliin balkón, na 
nějž Shakespeare umístil proslulou romantickou 
scénu. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.  
7. den: návrat v ranních hodinách.  

Hotel Centrale
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Norsko│Švédsko│Dánsko

NORSKÉ FJORDY: OSLO A KODAŇ 

č. 180 21. 6. – 29. 6. 2023         14 950,-

• Čeká vás cesta stezkou trolů. 

Poznávací zájezd do země vysokých hor, hlubokých f jor-
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 f jordy, 
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 Bal-
tskému moři, noční trajekt Rostock – Trelleborg. 
2. den: MALMÖ – krátká prohlídka centra pří-
stavního města. GÖTEBORG – prohlídka centra 
města. Procházka po zajímavém nábřeží s muzeem, 
Rybí kostel – dnes tržnice, Poseidonova kašna. TA-
NUM (UNESCO) – prehistorické skalní kresby. 
SVINESUND – hraniční přechod do Norska, vy-
soký most, vyhlídka. 
3. den: OSLO – hlavní město Norska na břehu 

tří velkých zálivů. Královský zámek, stará pevnost 
Akershus, radnice. Muzea lodí Fram a Kon-Tiki na 
poloostrově Bygdoy. LILLEHAMMER – zastávka 
u olympijského skokanského můstku. 
4. den: PEER GYNT – průjezd po romantické 
vyhlídkové silnici. ROMSDALEN – pěkné údolí 
s mnoha vodopády. TROLLTINDAN – zastávka 
u úchvatné stěny Trollů. TROLLSTIGVEIEN – 
průjezd po pozoruhodné silnici Trollů se zastávkami 
na zajímavých místech. 
5.den: trajekt přes Norddalfjord, panoramatickou 
Orlí cestou. GEIRANGERFJORD – snad nej-
krásnější fjord, možnost vyhlídkové plavby. Pěkné 
výhledy na vodopád Sedm sester. Fjordy jsou za-
psány na Seznamu přírodního dědictví UNESCO. 
DALSNIBBA 1476 m – vycházka na vyhlídkový 
vrchol. LOM – nejstarší dřevěný kostel. Cesta po-
dél 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. STALHEIMFO-

SSEN – vycházka podél romantického vodopádu. 
TVINNEFOSS – hezký závojový vodopád. VOSS 
– malebné město. EIDFJORD – přejezd 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 – 
dokončení prohlídky města. Návštěva poutavého 
Vigelandova parku, Holmenkollen – sportoviště 
a výhled na město. 
8. den: trajekt Helsingborg - Helsingor. KODAŇ 
– prohlídka hlavního města Dánska. Uvidíme stavby, 
jako zámek Christiansborg, Královský palác nebo 
symbol města – sochu malé mořské víly. Noční tra-
jekt Gedser – Rostock a přesun přes Německo. 
9. den: návrat v odpoledních hodinách. 

Ubytování: bungalovy a chatky (pro 2 až 4 
osoby) na trase.
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.

Nizozemí

KVĚTINOVÉ KORZO: 
AMSTERDAM A PERLY HOLANDSKA

č. 020 21. 4. – 25. 4. 2023           7 950,-

• Květinová výstava Keukenhof.

Jednou z nejkrásnějších květinových oslav jsou v Ho-
landsku každoroční květinová korza. Průvody alegoric-
kých vozů s dechberoucí květinovou výzdobou dopro-
vázené skupinami hudebníků se zaručeně postarají o 
nezapomenutelné zážitky. Bezesporu nejpopulárnějším 
místem květinových slavností je park Keukenhof, nazý-
vaný také Zahrada Evropy. Jde totiž o největší evropský 
květinový park.  

Program 
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční pře-
sun do Holandska.  
2. den: KEUKENHOF – květinový park, kde 
zhlédnete fantastické úpravy květin jak v parku, 
tak uvnitř pavilonů věnovaných rodu Oranžských. 
KVĚTINOVÉ KORZO – velkolepý průvod alego-
rických vozů vytvořených z tisíců řezaných květů. 
Původně se jednalo jen o prezentaci konce jarní 
květinové sezóny. Dnes patří tato slavnost k tomu 
nejkrásnějšímu, co můžete v Holandsku spatřit.  
3. den: exkurze ve výrobně holandských dřevá-
ků, návštěva sýrárny spojená s informací o výrobě 
holandského sýra, s jeho ochutnávkou a s možným 
nákupem. VOLENDAM – krátká prohlídka ry-
bářského městečka na břehu jezera Markermeer. 
Možnost ochutnávky rybích specialit. ZAANSE 
SCHANS – skanzen s větrnými mlýny a typický-
mi holandskými domy. Návštěva sýrárny a výrobny 
dřeváků, spojená s informací o výrobě holandské-
ho sýra a dřeváků. NAARDEN – působiště Jana 
Amose Komenského. Navštívíme jeho památník. 
4. den:  AMSTERDAM – prohlídka brusírny dia-
mantů spojená s výkladem a s možností zakoupení 
šperků za výhodné ceny. Projížďka lodí po grach-

tech s výkladem o zajímavostech Amsterodamu. 
Procházka historickým centrem města. Možnost 
prohlídky muzeí dle vlastního výběru – obrazárna 
Vincenta van Gogha, Madame Tousseau, Říšské 
muzeum – díla Rembrandta van Rijna, muzeum 
sexu. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.  
5. den: návrat v dopoledních hodinách.

Ubytování: hotel nebo penzion, dvoulůžkové 
pokoje včetně příslušenství.   
Stravování: snídaně formou bufetového stolu.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 600,- Kč  

Květinový park KEUKENHOF je nutné objednat 
již při sepsaní smlouvy, vstupné 500,- Kč/osoba.
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Itálie

TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

č. 130 2. 6. – 11. 6. 2023         15 950,-

• Pobyt u moře s výlety. 
• Toskánsko je kulturním srdcem Itálie.

Pobytový zájezd s poznávacím programem na italském 
pobřeží v jedné z nejkrásnějších částí Toskánska, které 
oplývá památkami. O Florencii se říká, že je renesanční 
perlou Toskánska. Neméně zajímavá bude prohlídka 
slavné Pisy. Historické jádro má gotická Siena. Voltera 
je zase městem, kde se zpracovává alabastr a do tváře 
města se podepsali Etruskové. Určitě vás nadchne nád-
herná pobřežní oblast Cinque Terre. Malebné vesničky 
a historická městečka byla vystavěna vysoko nad mo-
řem. Kopce jsou porostlé vinicemi a jejich úrodu budete 
moci ochutnat.

Program 
1. den: dopoledne odjezd, noční přesun do Itálie. 
2. den: CINQUE TERRE (UNESCO) - výlet do 
oblasti malebných romantických vesniček, které 
byly vystavěny přímo na útesech nad mořem. Celá 
oblast je dostupná pouze vláčky. MONTEROSSO 
– hezké městečko. Možnost vycházky za pěknými 
výhledy na skalnaté pobřeží s romantickými zátoka-
mi. Možnost koupání na potřeží.   
3. den: celodenní rekreace na mořském pobřeží. 
4. den: PISA (UNESCO) – prohlídka slavného 
náměstí Piazza dei Miracoli, kterému vévodí slavná 
Šikmá věž. Mezi další zajímavosti patří Baptisterium 
a Dóm. LUCCA – historické městečko s pěkným 
starým jádre s mnoha kostely a kouzelnými ulička-
mi. Centrum města tvoří kruhové náměstí..    
5. den: SIENA (UNESCO) - město, jehož kos-
tely a paláce vytvářejí působivý architektonický 
komplex, náměstí Piazza del Campo ve tvaru půl-
měsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. SAN 
GIMIGNANO (UNESCO) – jedno z nejatraktiv-
nějších míst Toskánska, jeho hradby a historické ro-
dové věže dokreslují malebný obraz středověkého 
města. VOLTERRA – město soch z alabastru, kte-
ré dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. 
Krásné městské brány, impozantní středověké pa-
láce, gotická katedrála ze 13. stol., římské divadlo.  
6. den: celodenní rekreace na mořském pobřeží. 
7. den: fakultativně výlet na ostrov ELBA. POR-
TOFERRAIO – hlavní město ostrova s úzkou 

spletí uliček v historickém jádru města. Nad měs-
tem se nacházejí dvě pevnosti. V okolí města zase 
bílé pláže. VILLA DEI MULINI – Napoleonova 
rezidence, kde se dnes nachází muzeum. LACO-
NA – dlouhé písečné pláže a nádherné duny. 
8. den: celodenní rekreace na mořském pobřeží. 
9. den: FLORENCIE (UNESCO) – perla Toskán-
ska s monumentálními stavbami florentské renesan-
ce. Prohlídka nejzajímavějších staveb. Dominantou 
města je florentský dóm, nicméně zajímavý je také 
proslulý obydlený most Ponte Vecchio. Ve večer-
ních hodinách odjezd, noční přesun.  
10. den: návrat v odpoledních hodinách.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování 
(včetně pobytové taxy), 7x polopenze a 
průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 3 500,- Kč  

Chorvatsko

PŘÍRODNÍ KRÁSY CHORVATSKA  

č. 460  18. 8. – 27. 8. 2023        14 950,-

• Pobyt u moře s koupáním.
• Putování po památkách UNESCO. 

Poznávací zájezd s odpočinkem na mořském pobřeží. 
Čeká vás překrásná řeka Krka, která nabízí výhledy na 
pěkné vodopády s jezírky, hluboký kaňon Velké Pakle-
nice, který patří do národního parku Velebit a Plitvická 
jezera – rozsáhlá soustava vodopádů, kaskád, jezer 
a jezírek. Díky členitému pobřeží a nevídané nádheře 
jsou Kornati ideální destinací pro celodenní lodní výlet. 
Historická města Šibenik či Split, případně Trogir, po-
skytnou 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 kaňo-
nu Velká Paklenice. 
3. den: relaxace na mořském pobřeží. 

4. den: KRKA – jeden z nejkrásnějších národních 
parků v zemi. Vycházka podle Skradinských vodo-
pádů. Ty jsou tvořeny kaskádou se 17 stupni. Ces-
ta vede také kolem malebných jezírek. ŠIBENIK 
(UNESCO) – prohlídka historického středu: měst-
ská lodžie, katedrála sv. Jakuba – nejvýznamnější 
architektonická památka chorvatské renesance. 
Vycházka na pevnost, ze které je výhled na město. 
V podvečer možnost vykoupání v moři. 
5. den: ZADAR – prohlídka historického centra 
města. Historické centrum města leží na „hrana-
tém“ poloostrově. Mezi největší zajímavosti města 
patří svatého Donáta z 9. století.  Ve zbytku dne 
relaxace na mořském pobřeží.
6. den: KORNATI (UNESCO) – fakultativní ce-
lodenní lodní výlet na proslulé souostroví, které 
tvoří 89 ostrovů. Na ostrovech není trvalé osídlení 
a zdejší příroda je chráněna. Součástí plavby je oběd 
a možnost vykoupání. Individuálně možnost rekrea-
ce 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 chorvat-
ském pobřeží Jadranu s celou řadou historických 
pamětihodností – unikátní Diokleciánův palác, ro-
mantická 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, přírod-
ního ráje, který proslavily i filmy o Vinnetouovi. Vy-
cházka podle zdatnosti jednotlivých účastníků. Ve 
večerních hodinách odjezd, noční přesun. 
10. den: návrat v dopoledních hodinách. 

Ubytování: hotel v Biogradu na Moru, dvoulůžk-
ové pokoje včetně příslušenství.
Stravování: polopenze, snídaně formou 
bufetového stolu, večeře výběr ze dvou jídel. 
V ceně je zahrnuta: přeprava včetně výletů, 7x 
ubytování, 7x polopenze a průvodce. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 3 500,- Kč
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Itálie

ŘÍM A NEAPOL:
AŽ NA VESUV A OSTROV CAPRI

č. 480 26. 8. – 3. 9. 2023         14 450,-

• Putování po památkách UNESCO. 

Poznávací zájezd do oblasti střední a jihozápadní Itálie. 
Na vlastní oči spatříte perlu Toskánska - Florencii, věčný 
Řím, kouřící sopku Vesuv, legendární Neapol a seznámíte 
se s celou řadou antických a středověkých památek. Celý 
den strávíte na jednom z nejkrásnějších ostrovů Tyrhén-
ského moře – Capri.

Program 
1. den: odjezd v dopoledních hodinách, noční přesun 
přes Rakousko do Itálie.
2. den: PISA – zastávka na náměstí u známé Šikmé 
věže. Mezi další zajímavosti patři baptisterium, dóm 
a camposanto (středověký hřbitov). FLORENCIE 
(UNESCO) – starobylá metropole Toskánska, obrov-
ské množství uměleckých klenotů, překrásné okolí. 
DÓM – honosně zdobený s výraznou kopulí, kte-
rá ční nad srdcem města. BAPTISTERIUM – slavné 

bronzové dveře, nejstarší budova ve městě. PIAZZA 
DELLA SIGNORIA – slavné náměstí, dnes promenáda 
turistů. GALLERIA DELL´ACCADEMIA – akademie 
krásných umění, nejslavnějším exponátem je Miche-
langelův David. GALERIE UFFIZI – největší umělecká 
galerie v Itálii. Nocleh. 
3. den: dopoledne přesun. ŘÍM (UNESCO) * věč-
né město s celou řadou historických památek. Pěší 
okruh městem. KOLOSEUM – nejvýznamnější římský 
amfiteátr. KAPITOL – Kapitolská muzea s krásnými 
sbírkami plastik a obrazů, výhled na Forum Romanum. 
FORUM ROMANUM – společenské středisko města, 
jednotliví císaři zde nechávali budovat nové chrámy 
a památníky. KONSTANTINŮV OBLOUK – vítězný 
oblouk, jeden z posledních monumentů císařského 
Říma. ŠPANĚLSKÉ SCHODY – srdce turistického 
Říma. FONTÁNA DI TREVI – nejznámější fontána, 
symbol města. PANTHEON – chrám „všech bohů“, 
nejlépe zachovalá antická stavba v Římě. 
4. den: TIVOLI * VILLA ADRIANA – jedinečný ar-
cheologický areál. MONTECASSINO – slavný be-
nediktinský klášter. Nádherný výhled do okolí. 

5. den: VESUV – krátký výstup na proslulou sopku. 
POMPEJE (UNESCO) – antické město leží na úpatí 
Vesuvu, prohlídka archeologického areálu. 
6. den: fakultativně CAPRI – celodenní lodní výlet 
na jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ost-
rovů Tyrhénského moře. Příkré vápencové útesy, bo-
hatá flóra, pěkné výhledy, vycházky, možnost koupání. 
Možnost návštěvy „Modré jeskyně“.   
7. den: NEAPOL (UNESCO) – bláznivá a zmatená, 
ale také svůdná a fascinující. Místní mafie Camorra 
není tak proslulá jako její sicilský protějšek. Prohlídka 
centra města - Dóm, Castel Nuovo, Národní archeo-
logické muzeum, královský palác a Galleria Umberto.
8. den: ŘÍM – dokončení prohlídky hlavního města 
Itálie. VATIKÁN * CHRÁM SV. PETRA – nejvýznam-
nější křesťanská svatyně přitahuje poutníky a turisty 
ze všech koutů zeměkoule. VATIKÁNSKÁ MUZEA 
– nejvýznamnější umělecké sbírky, Sixtinská kaple. Ve 
večerních hodinách odjezd, noční přesun. 
9. den: návrat v poledních hodinách. 

Ubytování: hotely, 1x ve Florencii, 2x v Římě, 3x 
v Sorrentu (dvoulůžkové pokoje).
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 6x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 3 600 Kč/osoba  

Francie│Monako

PROVENCE A MONAKO: 
KRÁSY JIŽNÍ FRANCIE 

č. 310 20. 7. – 26. 7. 2023         11 950,-

• Včetně návštěvy netradičních míst.
• Kláštery, jeskyně i vesničky na skalách.

Provence je jedním z nejzajímavějších francouzských re-
gionů, který tvoří nádherná krajina provoněná levandulí. 
Nad regionem se na jedné straně tyčí vrcholky Alp, na dru-
hé straně leží oblíbená francouzská riviéra. V oblasti jsou 
zajímavé historické památky až z doby starého Říma. Le-
vandulová pole střídají cypřišové a piniové háje.Živá města 
zase sousedí s klidnými vesničkami na skalách. 

Program 
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční pře-
jezd do Francie. 
2. den: MONACO * MONTE CARLO – prohlíd-
ka druhého nejmenšího městského státu. Za návště-
vu stojí Oceánografické muzeum, ale svou pozornost 
si zaslouží i královský palác nebo botanická zahrada. 
3. den: AVIGNON – prohlídka města, které smlou-
žilo jako papežské sídlo. Projdeme si papežský palác. 
Za zmínku stojí také městské hradby, katedrála nebo 
„protržený“ Avignonský most.. Vycházka na vyhlídku 
na řeku Rhónu. AVEN D´ORGNAC – nejkrásněj-
ší jeskyně v oblasti. PONT DU GARD – unikátní 
akvadukt z dob Římské říše. Impozantní vodovod 
přes řeku Gard je nejznámější svého druhu v Evropě. 
Jde o mohutný třípatrový most, který přiváděl vodu 
do města Nimes. 
4. den: CAMARGUE – přírodní rezervace v deltě 
řeky Rhôny je proslulá oblast mokřadů. Symbolem re-
zervace jsou plameňáci, kteří zde volně žijí. Vyhlídková 
plavba lodí přes rezervaci a návštěva městečka, které 
leží na pomezí břehu Středozemního moře a přírodní 
rezervace. LES BAUX-DE-PROVENCE – skalní 
město situované na vápencovém skalním ostrohu, 
rozhled na deltu řeky Rhóny. Na skále nad městem 
se nacházejí pozůstatky středověkého hradu.

5. den: KLÁŠTER SÉNANQUE – nejznámější 
cisterciácký klášter regionu Provence leží doslova 
mezi levandulemi. Jejich pěstováním se také mniši 
živili. GORDES – na skalním ostrohu se rozpro-
stírá nádherné městečko, které si vybralo k životu 
mnoho filmových režisérů, skladatelů, herců i malířů. 
Středobodem městečka je hrad splívající s městskými 
domy. ROUSSILLON – městečko proslulé těžbou 
okru, přírodního barviva žluté až červené barvy. K těž-
bě tu docházelo už od prehistorických dob a přinášel 
místním bohatství až do 19. století. OCHRE TRA-
IL – vycházka po stezce, která vede podél zvlněných 
okrových útesů zbarvených ohnivými tóny barev. 
6. den: MARSEILLE – návštěva hlavního města 
Provence. Ve městě se nachází největší francouzský 
středomořský přístav. Mezi zajímavosti patří také sta-
rý přístav nebo Notre-Dame-de-la-Garde, neobyzant-
ská bazilika vévodící městu. Zvonici zdobí obrovská 
socha Panny Marie a interiér je obložen mramorem. 
Prohlídka centra města. Možnost fakultativního lod-
ního výletu. CHATEAU D´IF – na ostrově byli věz-
nění političtí vězni. Ostrov proslavil A. Dumas svým 
románem Hrabě Monte Christo. Alternativně na os-
trov FRIOUL s možností koupání. Ve večerních ho-
dinách odjezd, noční přesun. 
7. den: návrat v poledních hodinách. 

Ubytování: hotel IBIS, dvoulůžkové pokoje 
včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 000 Kč/osoba  
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Jordánsko

JORDÁNSKO: 
OKRUH KRÁLOVSKOU ZEMÍ 

č. 970 5. 10. – 12. 10. 2023       36 950,-

• Odpočinek v Mrtvém moři.
• Přespání na nejkrásnější poušti světa.
• Prohlídky měst s místním průvodcem.

 Vydáme se do blízkovýchodního hášimovského království. 
Potkáme pohostinné obyvatele a poznáme staré památ-
ky. Jordánsko není jen jeden z divů světa – Petra. Každý 
den budeme poznávat zajímavé památky a ruch zdejších 
měst. Prozkoumáme pulzující hlavní město Ammán včetně 
tržišť, projdeme si Petru včetně méně známých částí nebo 
přespíme na poušti. Na závěr si odpočineme ve slaném 
Mrtvém moři. Zájezd je realizován ve skupině do 20 osob. 
Bude nás doprovázet místní průvodce i český průvodce 
CK. Jordánsko začíná být velmi navštěvované Čechy.  

Program  
1. den: odlet z Prahy do Ammanu. Na letišti nás uvítá 
místní průvodce. AMMAN – přesuneme se do cen-
tra hlavního města země Ammanu, kde žije polovina 
populace Jordánska. Ubytujeme se a podle času za-
čneme s prohlídkou staré části města. 
2. den: ráno budeme pokračovat v návštěvě Ammanu 
prohlídkou citadely s archeologickým muzeem. Pod 
citadelami navštívíme Římský amfiteátr. JERASH – 
přesuneme se k druhé nejvýznamnější památce Jor-
dánska. Jde o 6500 let staré město. Sídlo v úrodném 
údolí bylo dobyto generálem Pompeiem a stalo se 
jedním z 10 římských měst. Volný čas. 

3. den: MADABA – naší další zastávkou bude měs-
to Madaba, kde se nachází zajímavý kostel svatého 
Jiří. Uvidíme zde unikátní mozaikovou mapu světa. 
NEBO – místo, odkud Mojžíš společně s izraelity 
viděl zemi zaslíbenou. Z místa je výhled na Palestinu 
a nachází se zde pozůstatky byzantského chrámu. KE-
RAK – starobylá křižácká pevnost ležící uvnitř hra-
deb starého města, obnovené osmanské budovy. Dále 
pokračování po Královské dálnici do hotelu v Petře.
4. den: PETRA (UNESCO) – jeden ze sedmi divů 
světa, celý den budeme prozkoumávat červené hory 
a skalní města. Biblické místo bylo znovu objeveno 
v 19. století. Procházet budeme úzkou soutěskou. Jako 
první se ale zastavíme u nejznámější památky – Po-
kladnice. Dále dojdeme k amfiteátru pro 7 000 lidí. 
Navštívíme i hrobky, domy, paláce. Vyjít můžeme až ke 
klášteru s výhledy. V případě únavy lze pro cestu zpět 
zvolit dopravu na koni. 

Ubytování: 3hvězdičkové hotely, u Mrtvého 
moře 4hvězdičkový, na poušti plně vybavené 
stany v kempu (2x Amman, 2x Petra, 1x Wadi 
Rum, 2x Mrtvé moře).
Stravování: polopenze v hotelech, obědy indi-
viduálně podle dohody během programu.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Amman a 
zpět (vč. příručního zavazadla), přeprava místním 
mikrobusem s řidičem, 7x ubytování, 7x polopen-
ze, vstupné podle programu (včetně jízdy pouští), 
český průvodce CK a místní průvodce.
 V ceně není zahrnuto: spropitné a odbavené 
zavazadlo.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 6 000,- Kč
V mikrobuse je k dispozici po celý den balená 
voda a připojení k wifi.

5. den: MALÁ PETRA – nedaleko Petry se nachází 
křižovatka karavanových cest mezi Egyptem, Gazou 
a Středozemním mořem. Ve studeném kaňonu jsou 
hrobky, chrámy, vodní cisterny nebo domy pro ubyto-
vání putujících. Zajímavé jsou zbytky freskové omítky 
z 1. století. Malá Petra bývá méně navštěvovaná, ale 
určitě stojí za návštěvu. WADI RUM (UNESCO) – 
nejhezčí poušť světa je známá také jako měsíční údolí. 
Jde o úžasnou přírodní zajímavost. Potkáte zde beduí-
ny s velboudy, kteří zde poklidně popíjejí čaj. Natáčely 
se zde velkolepé filmy jako Marťan, Star Wars nebo 
Transformers. Jízda terénním autem s místnímí beduí-
ny se zajímavými zastávkami. Příjezd do vybaveného 
kempu. Sledování západu slunce a díky malému svě-

Turecko

ISTANBUL: MĚSTO DVOU KONTINENTŮ 

č. 590 16. 10. – 19. 10. 2023      14 950,-

• Letecký eurovíkend.
• Město, kde se prolíná orient se západem. 

Letecký zájezd do Istanbulu, který se rozkládá na dvou 
kontinentech a pyšní se svoji bohatou historií. Město vás 
také zláká svou velmi chutnou a rozmanitou kuchyní, 
skvělou tureckou kávou či čajem, a hlavně nepřeberným 
množstvím historických památek či proslulými tureckými 
lázněmi. Budete mít možnost si na tržnicích zakoupit nej-
různější zboží a také tradiční turecké dárky.

Program 
1. den: během dne odlet z Prahy do Istanbulu. Po pří-
letu transfer do hotelu a první seznámení s městem, 
které leží na dvou kontinentech, u dvou moří, křižo-
vatce obchodních cest mezi Evropou a Asií.  
2. – 3. den: dvoudenní prohlídka města ISTANBUL. 
SULTANAHMET – historická čtvrť města, HAGIA 
SOPHIA – „Chrám Boží moudrosti“ s nádhernými 
byzantskými mozaikami, HIPPODROM – náměstí 
s obeliskem z Egypta, Hadím sloupem z Delf a fontá-

nou Willhelma II., SULEYMANA MEŠITA – původně 
nejdůležitější a hlavní mešita Istanbulu. TOPKAPI – re-
zidence osmanských sultánů, centrum vlády osman-
ské říše a dnes rozsáhlé muzeum. GALATSKÁ VĚŽ 
– nabízí krásný výhled na celý Istanbul a na Bospor. 
PALÁC DOLMABAHCE – nové sídlo tureckých 
sultánů. Jedná se o velký komplex paláců, pavilonů 
a mešit. BOSPOR – možnost výletu lodí s krásnými 
výhledy na evropskou i asijskou část města lemované 
mešitami a paláci osmanských sultánů. VELKÝ BA-
ZAR – jedná se o jeden z největších komplexů tržnic 
na světě. Nachází se zde na 3 000 stánků. Bude volný 
čas na nákupy a také volno na návštěvu dalších míst.
4. den: transfer na letiště a odlet do Prahy.

Ubytování: hotel v centru Istanbulu, dvoulůžk-
ové pokoje včetně příslušenství. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně ve městě. 
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Istanbul 
včetně kabinového zavazadla a zpět, transfer do 
hotelu, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 800,- Kč
Odbavené zavazadlo cca 1 500,- Kč

telnému znečištění i svítících hvězd na noční obloze. 
6. den: přejezd k Mrtvému moři se zastávkami na za-
jímavých místech, ubytování v hotelu. 
7. den: MRTVÉ MOŘE – celodenní odpočinek. Mrt-
vé moře je slané jezero ležící 420 metrů pod úrovní 
moře (nejnižší bod na zemi). V jezeře se nachází jedna 
z nejslanějších vod na zemi. V moři můžete relaxovat 
a číst noviny. Voda si udržuje konstantní teplotu 30°C. 
Léčivé účinky vody jsou známé již od biblických dob. 
Léčivé účinky má i bahno, které se zde natírá na tělo. 
8. den: přejezd na letiště, v průběhu dne odlet zpět 
do Prahy. 
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Spojené státy americké

NEW YORK A WASHINGTON:
METROPOLE VÝCHODU USA 

č. 980 28. 8. – 3. 9. 2023       49 950,-

• S návštěvou Filadelfie. 

Poznávací zájezd po nejvýznamnějších městech na vý-
chodním pobřeží Spojených států amerických. Uvidíme 
sídla významných institucí, do nebe sahající mrakodrapy 
i kousky přírody uprostřed bohaté městské zástavby.

Program  
1. den: v průběhu dne odlet z Prahy do USA. Pře-
sun na ubytování. WASHINGTON D.C. – začá-
tek prohlídky města (dle letového řádu).
2. den: WASHINGTON D.C. – prohlídka hlav-
ního města Spojených států amerických. Mimo 
nejvýznamnějších amerických institucí se ve městě 
nachází monumentální pomníky zakladatelů státu. 
Prohlídka povede okolo sídla prezidenta – Bílého 
domu, budovy Kapitolu, Washingtonova monumen-

tu, Lincolnova památníku nebo Jeffersonova památ-
níku. Navštívíme také Arlingtonský hřbitov a další 
zajímavosti města.
3. den: v ranních hodinách přesun linkovým auto-
busem (případně vlakem) směrem na sever. FILA-
DELFIE – největší město Pensylvánie, kterému vé-
vodí mrakodrapy, ale uchovává i výškově skromné 
historické stavby. Zajímavá je čtvrť okolo Náměstí 
nezávislosti, kde se nacházejí významné instituce 
města a historická muzea. 

Ubytování: hotely nebo hostely, dvoulůžkové 
pokoje.
Stravování: bez stravy. Na některých hotelech 
mohou být kontinentální snídaně zdarma. Obědy 
nebo večeře individuálně v průběhu programu.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Washing-
ton a New York – Praha (vč. příručního zavaza-
dla), cesta autobusem Washington – Filadelfie 
– New York, 5x ubytování a průvodce CK.
 V ceně není zahrnuto: registrace ESTA, stra-
vování, jízdné MHD a vstupné na zajímavá místa.

4. – 5. den: NEW YORK – snad nejskloňovanější 
město a možná také hlavní metropole světa leží v 
ústí řeky Hudson. Mimo mrakodrapů jsou pro měs-
to charakteristické i ohromné mosty propojující 
jednotlivé čtvrti města a pravidelné ulice. Prohlíd-
ku zahájíme plavbou lodí k soše Svobody. Dále nás 
čeká prohlídka ostrovu Manhattan včetně návštěvy 
Národního památníku a muzea 11. září, novogotic-
kého kostela Trinity Church nebo ulice Wall Street 
s významnou burzou cenných papírů. Navštívíme 

také vyhlídkovou plošinu na mrakodrapu Empire 
State Building. Určitě nezapomeneme ani na ná-
městí Times Square nebo mrakodrap Trump Tower. 
BROOKLYN – na opačné straně řeky East River 
leží čtvrť, která žije jiným tempem než Manhattan. 
Projdeme se po Brooklynském mostu, navštívíme 
brooklynský bleší trh nebo se můžeme vypravit až 
na písečnou pláž na jižním konci Coney Island s vy-
hlídkovým molem. 
6. – 7. den: v průběhu dnes přesun na letiště a od-
let zpět do ČR, přílet do ČR během následujícího 
dle letového řádu.

Spojené státy americké│Kanada

TO NEJLEPŠÍ VÝCHODU USA:
NEW YORK A NIAGARSKÉ VODOPÁDY

č. 990 28. 8. – 8. 9. 2023        69 950,-

• S výletem do kanadského Toronta. 

Poznávací zájezd nejen po nejvýznamnějších městech 
podél pobřeží Atlanského oceánu, ale také s výletem k 
jezeru Ontario na rozmení USA a Kanady. Navštívíte le-
gendární Niagarské vodopády a zavítáte do jednoho z 
nejvýznamnějších města Kanady - Toronta.

Program  
1. den: v průběhu dne odlet z Prahy do USA. Přesun 
na ubytování. WASHINGTON D.C. – ve zbytku 
dne začátek prohlídky města (dle letového řádu).

2. den: WASHINGTON D.C. – prohlídka hlavního 
města Spojených států amerických.
3. den: v ranních hodinách přesun linkovým autobu-
sem (případně vlakem) směrem na sever. FILADEL-
FIE –  návštěva největšího města Pensylvánie. 
4. - 5. den: NEW YORK – snad nejskloňovanější 
město a možná také hlavní metropole světa leží v ústí 
řeky Hudson. Prohlídka toho nejzajímavějšího z měs-
ta. Nejvíce času strávíte na ostrově Manhattan.
6. den: volný den na individuální prohlídku New Yor-
ku nebo procházku po rozlehlém Central Parku. 
7. den: celodenní přesun mikrobusem k hranicím 
s Kanadou se zastávkami. 
8. den: NIAGARSKÉ VODOPÁDY – na rozmezí 
USA a Kanady tvoří řeka Niagara soustavu tří ohrom-
ných vodopádů, které dosahují výšky 52 metrů. Tomu 
největšímu vodopádu se říká Podkova. Dojdeme na 
vyhlídkovou plošinu přímo pod vodopády a projdeme 
se tunely kolem mas padající vody. V případě zájmu 
možnost plavby lodí pod vodopády. BUFFALO – od-
poledne navštívíme město na břehu Erijského jezera. 
9. den: TORONTO – nejlidnatější město Kanady 
leží na břehu jezera Ontario. Dominantou města 
je 553 metrů vysoká věž CN Tower, která převyšu-
je okolní mrakodrapy. Možnost návštěvy vyhlídkové 
plošiny. Procházka po nejzajímavějších místech měs-
ta včetně staré i nové radnice, parlamentu provincie 
Ontario nebo okolo nejstaršího domu ve městě. 

Ubytování: hotely nebo hostely, dvoulůžkové 
pokoje.
Stravování: bez stravy. Na některých hotelech 
mohou být kontinentální snídaně zdarma. Obědy 
nebo večeře individuálně v průběhu programu.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Washing-
ton a New York – Praha (vč. příručního zavaza-
dla), cesta autobusem Washington – Filadelfie 
– New York, přeprava vozem 7. až 11. den, 10x 
ubytování a průvodce CK.
 V ceně není zahrnuto: registrace ESTA, 
správní poplatek pro vstup do Kanady a jízdné 
MHD.

10. den: FINGER LAKES – přírodní park tvořený 
protáhlými jezery. Procházka podél břehu jezera. Dále 
zastávky po trase směrem k New Yorku.
11. - 12. den: v průběhu dnes přesun na letiště a od-
let zpět do ČR, přílet do ČR během následujícího dne 
podle letového řádu.
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Švýcarsko

PERLY ŠVÝCARSKA:
VLAKEM DO HOR A ČOKOLÁDOVNA

č. 330 27. 7. – 31. 7. 2023          8 950,-

• Poznáte přírodní krásy i památky. 

Poznávací zájezd do centrální části Švýcarska. Bernské 
Alpy patří k nejkrásnějším pohořím celého světa. Na-
cházejí se zde pověstné hory jako je Eiger či Jungfrau. 
Aletschgletscher je se svými 26 kilometry nejdelší v Ev-
ropě. Ledovcové údolí u Lauterbrunnenu s několika vo-
dopády je opravdu impozantní.

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční přesun 
do Švýcarska. 
2. den: RÝNSKÉ VODOPÁDY – největší vodo-
pády v Evropě jsou široké 150 metrů. Půjdete se po-
dívat na vyhlídkové terasy v těsné blízkostí řvoucích 
mas padající vody. CURYCH – největší a možná 
nejvýznamnější město Švýcarska. Centrum Cury-

chu je v obklopení vody, neboť leží na ostrově mezi 
řekami u břehů Curyšského jezera. Prohlédnete si 
centrum města, které zdobí křesťanské chrámy, ce-
chovní domy i budovy významných institucí a firem. 
LUZERN – podvečerní procházka centrem města. 
Půjdete i přes populární Kapličkový most. 
3. den: LAUTERBRUNNEN – jedno z nejkrás-
nějších údolí v Evropě, které lemují 1000 metrů vy-
soké skalní srázy s vodopády. GRINDELWALD 
– náleží k nejstarším evropským horským středis-
kům. Nachází se také v nádherném údolí. Zubačkou 
přes nádraží Kleine Scheidegg. Cestou budete mít 
výhledy na horské masivy. Nádraží Kleine Scheide-
gg leží přímo pod stěnou hory Eiger. JUNGFRAU-
JOCH – za pěkného počasí lze alternativně vyjet 
zubačkou až na nejvýše umístěnou železniční stanici 
a vydat se na horskou observatoř ve výšce 3454 m 

s výhledy na alpské velikány včetně hory Jungfrau 
4158 m. Podíváte se k největšímu alpskému ledovci 
Aletschgletscher a navštívíte Ledovcovou jeskyni. 
4. den: PILATUS – výjezd lanovkou na vyhlídkový 
vrchol, ze kterého jsou výhledy nejen na Lucern-
ské jezero, které leží přímo pod horou. Následně 
sjezd nejstrmější zubačkou dolů. MAESTRANI 
– návštěva čokoládovny s možností ochutnávky. 
LINDAU – večerní zastávka v městečku, které se 
nachází na ostrově na Bodamském jezeře. Symbo-
lem města je maják i ohromná socha lva chránícího 
ostrov. Užijete si západ slunce nad Bodamským je-
zerem a budete si moci zajít na večeři. Ve večerních 
hodinách odjezd, noční přesun. 
5. den: návrat zpět v ranních hodinách. 

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
restauraci. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 1 200,- Kč

Velká Británie

LONDÝN A KRÁSY ANGLIE

č. 290  20. 7. – 25. 7. 2023        13 950,-

• Výlety po Anglii.

Poznávací zájezd za nejzajímavějšími klenoty Londýna 
a jihovýchodní Anglie. Váš čas v Anglii odměří s přesností 
jedné sekundy hodiny na věži Westminsterského paláce 
Big Ben – symbol města. Dalším symbolem je most a 
pevnost Tower, kde je drženo šest havranů. Podle legendy 
nesmí opustit Tower, jinak Londýn zanikne. Mezi národní 
monumenty patří například Stonehenge, který navštívíte 
při výletu do okolí.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Noční přesun.  

2. den: noční cesta přes kanál La Manche. LONDÝN 
* GREENWICH – královská observatoř, nultý poled-
ník. TOWER BRIDGE – nejznámější londýnský most. 
TOWER – pevnost, královský palác, vězení, mincov-
na, klenotnice, možnost prohlídky (UNESCO). KA-
TEDRÁLA SV. PAVLA – mistrovské dílo Ch. Wrena. 
TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ – známé náměstí s Nel-
sonovým sloupem. NÁRODNÍ GALERIE – největší 
a nejucelenější sbírka obrazů na světě.  
3. den: WINDSOR – nejstarší nepřetržitě obývaná 
královská rezidence, kaple sv. Jiří, prohlídka králov-
ských sbírek. OXFORD – staré univerzitní město. 
4. den: BATH (UNESCO) – historické centrum, 
římské lázně, budovy georgiánského stylu. SALIS-
BURY – návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší 
věží v Anglii. STONEHENGE (UNESCO) – nejslav-
nější pravěký monument v Evropě. 

5. den: LONDÝN * WESTMINSTERSKÉ OPAT-
STVÍ – korunovační kostel, svatby královské rodiny 
(UNESCO). PARLAMENT – sídlo Horní a Dolní 
sněmovny – srdce britské demokracie, věž Big Ben. 
BUCKINGHAMSKÝ PALÁC – londýnská rezidence 
královské rodiny. LONDÝNSKÉ OKO – novodobá 
atrakce, kouzelné výhledy. PICCADILLY – srdce West 
Endu, oslnivé neonové reklamy. BRITSKÉ MUZEUM – 
nejvýznačnější muzeum v Evropě. SOHO – čtvrť sty-
lových hospůdek a nevěstinců. Ve večerních hodinách 
odjezd, noční přesun. Trajekt přes kanál La Manche 
Dover – Calais.  
6. den: návrat v podvečerních hodinách. 

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.   
Stravování: snídaně. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně, trajekt do Velké Británie a průvodce. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 800,- Kč
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Černá Hora│Albánie

ZA KRÁSAMI BALKÁNSKÝCH PEREL 

č. 530 23. 9. – 30. 9. 2023         12 290,-

• Poznejte Černou Horu a Albánii.

Vydejte se s námi na poznávací zájezd za největšími 
skvosty Albánie a Černé Hory. Poznáte malebná his-
torická města zapsaná na Seznamu kulturního dědic-
tví UNESCO, národní park Durmitor a jedno z nejkrás-
nějších jezer Balkánského poloostrova, čarokrásnou 
krajinu Kotorského zálivu a nejkrásnější a nejvyhledá-
vanější místa pobřeží v Černé Hoře.

Program
1. den: odpoledne odjezd. Noční přesun. 
2. den: 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 čer-
nohorské nezávislosti – NJEGOŠOVU MAUZO-
LEU, odkud se naskýtá nádherný výhled. Návštěva 

prvního hlavního města CETINJE, které leží na 
krasové náhorní plošině. SKADARSKÉ JEZERO 
– nejkrásnější jezero Balkánu, domov vzácných ryb 
i ptáků.  
4. den: výlet do BOKY KOTORSKÉ, jedno 
z nejkrásnějších míst na pobřeží, záliv podobající se 
skandinávským fjordům zařezávající se do strmých 
svahů hor. Prohlídka historického města KOTOR 
(UNESCO) – nejzachovalejší středověké město 
v Černé Hoře. Prohlídka centra městečka BUDVA 
– starobylé město se spletí úzkých a křivolakých 
uliček, průchodů a malých náměstí. Odpoledne 
koupání na pláži v BEČIČI, která získala „modrou 
vlajku“ pro čistotu svého moře. Zastávka u perly 
Jadranu – poloostrova SV. STEFAN.  
5. den: výlet do „zapomenuté“ země Evropy AL-
BÁNIE. Návštěva kouzelného města SHKODRA.  
6. den: odjezd do vnitrozemí Černé Hory. Návště-
va kláštera MORAČA, jedné z nejdůležitějších 
středověkých památek země. Krátká túra v NP 

BIOGRADSKÁ GORA kolem stejnojmenného 
jezera, kde okolní hluboký prales přispívá k tajupl-
nosti místa. Poté průjezd divokým vnitrozemím (vy-
soké hory, kaňony) do Durmitoru. Vrcholem cesty 
je průjezd KAŇONEM ŘEKY TARA, který je 
nejhlubším v Evropě. Strmé skály kaňonu se zde vy-
pínají nad modrozelenou vodou řeky Tary.  
7. den: pobyt v NP Durmitor. ŽABLJAK – hor-
ské středisko. NP DURMITOR (UNESCO) – 
vysokohorské krasové vápencové pohoří, které 
patří k nejzajímavějším v Evropě. Procházka kolem 
malebného ČERNÉHO JEZERA, na jehož jižní 
straně se zdvíhají 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, 
5x polopenze a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 3 450,- Kč

Zájezd je pořádán ve spolupráci 
s partnerskou cestovní kanceláří.  

Polsko

WROCLAW: MĚSTO STA MOSTŮ 

č. 500  16. 9. – 17. 9. 2023         2 950,-

• Putování za trpaslíky.
• Jedno z nejkrásněšjách měst Polska.

Město Wroclaw neboli česky Vratislav, patří mezi nejvý-
znamnější a nejkrásnější polská města. Úplně tak polské 
ale není, protože v historii bylo součástí Pruska, Němec-
ka i Česka. Historické centrum se rozkládá na ostrovech 
a v okolí řeky Odry a snad každý průvodce potvrdí, jak je 
centrum bohaté na krásné stavby a památky. 

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Polska. 
KSIAŽ – třetí největší zámek v Polsku s více než 400 
místnostmi. Je položen na vysokém skalnatém ostro-

hu nad říčním údolím. Možnost prohlídky. SWIDNI-
CA (UNESCO)  – kostel sv. Trojice, gotický kostel sv. 
Václava a Stanislava s bohatým barokním interiérem, 
historické náměstí s kašnami. Jedná se o nejstarší 
kostely s dřevěnou kostrou v Evropě. WROCLAW 
(Vratislav) – jedno z nejkrásnějších měst, které za-
ložil český kníže Vratislav. Právě zde bylo založeno 
biskupství. Centrum města leží na několika ostrovech 
a je protkáno rameny řeky Odry. TUMSKÝ OSTROV 
– atraktivní oblast s mnoha památkami. Katedrála 
sv. Jana Křtitele se vyznačuje směsicí slohů, gotický 
kostel Nejsvětější Panny Marie Na Písku. TRHOVÉ 
NÁMĚSTÍ – druhé největší náměstí v Polsku, k odpo-
činku zvou romantické hospůdky a kavárny.  RADNI-
CE – jedna z nejvýznamnějších ukázek gotické archi-

tektury ve střední a východní Evropě. KRÁLOVSKÝ 
PALÁC – v barokním paláci je umístěno národopisné 
a archeologické muzeum. KOSTEL SV. ALŽBĚTY – za-
jímavá gotická bazilika s vysokou věží. V centru města 
najdete na 360 trpaslíků. 
2. den: WROCLAW – dokončení prohlídky měs-
ta. V programu bude zastávka u nové sportovní haly 
a HALY STOLETÍ (UNESCO). JAWOR – navštívíte 
kostel Míru, který byl postaven po konci třicetileté 
války. Největší hrázděná stavba na světě byla postave-
na pouze ze dřeva, slámy a hlíny. BOLKÓW – měs-
tečku vévodí zřícenina impozantního hradu. V odpo-
ledních hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin. 

Ubytování: hotel ve Wroclawi, dvoulůžkové 
pokoje včetně příslušenství.    
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelové restauraci. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x 
snídaně a průvodce.    
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 550,- Kč 
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Polsko

VELKÝ OKRUH POLSKEM 

č. 120  30. 5. – 4. 6. 2023        10 650,-

• 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.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, cesta do Varša-
vy. 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. Možnost prohlídky Národního muzea.    

3. den: MALBORK (UNESCO) – křižácký hrad 
je skvělou ukázkou obranných středověkých staveb. 
Hrad je nejvýznamnějším hradem v Polsku. GDY-
NIA – přístaviště trajektů nedaleko centra měs-
ta. 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 elektrickým vláčkem nebo pěšky 
k dunám. SOPOTY – přímořské letovisko, mořské 
lázně, krásná pláž.  

5. den: 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, pa-
mátník 2. sv. války. TORUŇ (UNESCO) - perla se-
verního Polska. Město bylo zapsáno na Seznam sedmi 

Ubytování: 2x hotel ve Varšavě, 2x hotel 
v Gdaňsku, 1x Toruň, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 490,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 750,- Kč

Polsko

PAMÁTKY POLSKA: 
KRAKOW A CZESTOCHOWA 

č. 380 10. 8. – 13. 8. 2023          6 750,-

• Významná poutní místa.

Poznávací zájezd do regionu Malopolska, které je nejma-
lebnější a nejrozmanitější oblastí v srdci střední Evropy 
díky oblíbeným místům, jako jsou Wadowice, Kalwaria Ze-
brzydowska, Krakow s Wieliczkou a Šlak Orlích hnízd. 
Krakovský Wawel je duchovním a historickým jádrem 
celého národa. Romantický Ojcowský národní park a Jas-
ná Góra v Czestochowe jsou oblíbeným cílem návštěvníků.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, při cestě tam 
je možnost nástupu v Olomouci. Přesun do Pol-
ska. WADOWICE – rodiště papeže Jana Pavla 
II., prohlídka muzea. KALWARIA ZEBRZYDO-
WSKA (UNESCO) – jedno z nejvýznamnějších 
poutních míst v Polsku. WIELICZKA (UNESCO) – 
historické centrum dobývání polské soli. Prohlídka 
solného dolu, který je jedním z nejstarších činných 
v Evropě. Možnost prohlídky i podzemního muzea, 
sochy vytesané z kamenné soli, podzemní jezírko.
2. den: KRAKOW (UNESCO) – druhé největší 
turistické centrum v Polsku. WAWEL – královský 
zámek. Možnost prohlídky reprezentačních komnat 
s průvodcem. Za prohlídku stojí katedrála sv. Stani-
slava včetně výstupu na věž. Zikmundova kaple je po-
važována za vrcholné renesanční dílo v rámci celého 
Polska. Je také nazývána perlou renesance na sever od 
Alp. V kryptě je pochován i polský prezident Kaczyn-
ski s manželkou. RYNEK GLÓWNY – největší stře-
dověké náměstí ve střední Evropě. Tržnice Sukiennice, 
radniční věž, mariánský kostel. Muzeum knížat Cza-
rtoryských – jedno z nejstarších muzeí v Polsku, kde 
uvidíte díla evropského malířství od 13. do 18. století, 
památky evropských a islámských řemesel, ale hlav-

ně Dámu s hranostajem od Leonarda da Vinci. Mezi 
další zajímavosti města patří židovská čtvrt Kazimierz
3. den: OJCOWSKÝ NÁRODNÍ PARK – ma-
lebná oblast s vápencovými skalami různých tvarů. 
Nejslavnější skálou je Herkulův kyj. OJCÓW – zří-
cenina středověkého hradu. ŠLAKEM ORLÍCH 
HNÍZD – putování zajímavou krajinou mezi Kra-
kovem a Čenstochovou. Uvidíte spoustu přírodních 
i historických památek. OGRODZIENIEC – jeden 
z nejmalebnějších a nejrozsáhlejších hradů na trase 
Orlích hnízd. MIRÓW – zřícenina hradu na skalním 
hřebeni. BOBOLICE – vycházka na nově opravený 
královský hrad. OLSZTYN – poslední „orlí hnízdo“, 
vycházka na rozsáhlou zříceninu hradu.  
4. den: CZESTOCHOWA – jedno z nejvýznam-
nějších poutních míst v Evropě. JASNÁ GÓRA – kláš-
ter a gotický kostel, zázračný obraz Černé Madony. 
Papežský sál s cyklem nástěnných textilií ze života sv. 
Otce Jana Pavla II. Na hradbách je křížová cesta, mu-
zea zdarma. OTMUCHÓV a PACZKÓW – krát-
ké zastávky v historických městech. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin.   
9. den: návrat v poledních hodinách. 

Ubytování: 2x hotel Krakow, 1x hotel Czesto-
chowa, dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství.   
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telových restauracích.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč

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 medových perníků. Zpestřením je podvečer-
ní vyjížďka lodí po Visle.  
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. Přemyslovský zámek. TUM-
SKÝ OSTROV – monumentální katedrála (nejstarší 
v Polsku) sv. Petra a Pavla se Zlatou kaplí a hodnot-
ným hlavním oltářem. V odpoledních hodinách odjezd, 
návrat do 22:00 hodin. 
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Polsko

KOUZELNÁ MAZURSKÁ JEZERA

č. 210  30. 6. – 6. 7. 2023         10 450,-

• Za romantikou, jezery, zubry a historií.
• S plavbou na lodi po jezeře.

Poznávací zájezd s možností vykoupání do oblasti Ma-
zurských jezer, která leží na severu Polska. Jedná se o 
nejrozlehlejší jezera v Polsku. Během putování navštívíte 
pralesní rezervaci s evropskými zubry, poznáte roman-
tiku jezerní oblasti s možnou projížďkou po jezerech. 
Zajímavé budou zastávky na místech, kde se v Polsku 
psala historie, zejména řádu německých rytířů, případ-
ně německých vojsk za 2. světové války.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční 
přesun do oblasti Mazurských jezer. 
2. den: NIDZICA – největší křižácký hrad v ob-
lasti Mazur. OLSZTYNEK – skanzen lidové ar-
chitektury s větrným mlýnem holandského typu. 
Prohlídka sklárny. PASYM – město, které bylo zni-
čeno tatarskými nájezdy, dnes je opraveno. Radnice 
v klasicistním slohu, evangelicko-augsburský kostel 
z 15. století, vodárenská věž, pozůstatky hradeb. 

3. den: WOLISKO – středisko chovu evropských 
zubrů obklopené Boreckým pralesem. GIŽYCKO 
– turistické středisko a jachtařský přístav ležící na 
břehu sedmi jezer, unikátní otáčivý most. KISAJ-
NO – jedno ze šesti vzájemně propojených jezer, 
která jsou známá jako „Lake Mamry“. Možnost 
projížďky po kanálu do jezera tzv. „cestou la-
butí”. BOYEN – tvrz, která byla postavena pro 
ochranu východní hranice Pruska.  
4. den: RESZEL – gotický hrad přestavěný na 
zámek varmiňských biskupů, kostel sv. Petra, kláš-
ter, středověké centrum města s mosty a cihlovými 
hradbami. SWIETA LIPKA – poutní mariánský 
kostel. Jedna z nejvýznamnějších svatyní mariánské-
ho kultu v Polsku a také jedna z nejlepších ukázek 

baroka v Polsku. VLČÍ DOUPĚ – u vesničky Gi-
erlož si nechal Hitler zřídit svůj „hlavní stan“ tvo-
řený komplexem vojenských bunkrů. Bunkry jsou 
chráněny až osmimetrovými stěnami. KETRZYN 
– hrad německých rytířů z 15. století. Bazilika sv. Jiří 
je nejlépe dochovaný obranný kostel na Mazurech.  
5. den: MIKOLAJKI – nejvýznamnější rekreační 
středisko v oblasti Mazur s historickými domy a ja-
chtařským přístavem. SNIARDWY – výlet lodí po 
největším mazurském jezeře, na kterém se nachází 

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 190,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 200,- Kč 

Německo│Rakousko

BODAMSKÉ JEZERO:
KRÁSNÁ MĚSTA A KVĚTINOVÝ OSTROV

č. 060 4. 5. – 8. 5. 2023          7 950,-

• Bodamské jezero je klenotem Alp.  

Bodamské jezero se nachází na trojmezí tří států: Ně-
mecka, Rakouska a Švýcarska. Jezero je obklopené nád-
hernou krajinou se spoustou památek a živou kulturou. 
Severní část patří Německu, malý cípek na východě jeze-
ra patří Rakousku, jižní břeh Švýcarsku. Celé Bodamské 
jezero je obklopené úžasnými městy a městečky, jež jsou 
plná zajímavostí.

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost ná-
stupu v západních Čechách. Noční přesun k Bodam-
skému jezeru. 
2. den: PFÄNDER 1064 m – domácí hora města 
Bregenz v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko. 
Hora je díky svému jedinečnému výhledu na Bo-
damské jezero a na 240 alpských vrcholů ve čtyřech 
zemích nejznámějším vyhlídkovým místem v regionu. 
Možnost vycházky. LINDAU – německý ostrov je 
klenotem Bodamského jezera. Prohlídka historického 
centra města, kterému vévodí maják.
3. den: výlet lodí přes Bodamské jezero. KON-
STANZ (Kostnice) – prohlídka historického jádra 
města, ve kterém se odehrával koncil, během kterého 
byl odsouzen a následně upálen Jan Hus. Katedrála 
– zde si Jan Hus vyslechl rozsudek smrti. Z dalších 
památek Husův dům, pomník hraběte Ferdinanda von 
Zeppelina, nábřeží u Bodamského jezera, renesanč-
ní radnice, kámen, který označuje místo, kde byl Jan 
Hus upálen. MAINAU – ostrov je jedna nádherná 
kvetoucí zahrada s barokním zámkem a rostlinami ze 
všech koutů světa. Obdivovat budete pěkné zahrady 
s fontánami. Nedaleko vstupu se nachází motýlí dům, 
růžová zahrada a palmový pavilon. 

4. den: FRIEDRICHSHAFEN – město proslavily 
vzducholodě. Za návštěvu určitě stojí Zeppelin muze-
um. Promenáda s vyhlídkovou věží. Pěknou štukovou 
výzdobu má zámecký kostel.  UNTERUHLDIN-
GEN (UNESCO) – obydlí na dřevěných kůlech za-
puštěných do vody. Prehistorická obydlí zde vytváří 
malou vesničku nad hladinou vody. RAVENSBURG 
– historické jádro města s městskými hradbami. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun 
5. den: návrat v ranních hodinách.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství. 
Stravování: snídaně. Možnost objednání večeří 
za celkovou cenu 1 400,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 200,- Kč

celkem 8 ostrovů. LUKNAJNO (UNESCO) – pří-
rodní rezervace s největší evropskou rezervací di-
vokých labutí. Na rezervaci je krásný výhled z věže.
6. den: OLSZTYN – prohlídka historického jádra 
hlavního města regionu. Mezi největší zajímavosti 
patří cihlový zámek a katedrála sv. Jakuba. GRUN-
WALD – místo, kde se odehrála jedna z největších 
bitev v dějinách středověké Evropy mezi armádou 
německých rytířů a vojsk Poláků a Litevců. Bitvy 
se zúčastnil i Jan Žižka z Trocnova.  Třicet metrů 
vysoký granitový obelisk. V podvečerních hodinách 
odjezd, noční přesun. 
7. den: návrat v ranních hodinách.
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Německo

HAMBURG: BRÁNA DO SVĚTA 

č. 040 27. 4. – 1. 5. 2023        11 950,-

• Poznávací zájezd vlakem. 
• Město se řadí mezi nejkrásnější metropole.
• Odskočíte si do marcipánového Lübecku.  

Hamburg se rozkládá na poloostrově při ústí Labe do Se-
verního moře. Město patří k největším a nejvýznamnějším 
přístavům nejen Evropy, ale i světa. Najdete zde mnoho 
památek a pozoruhodných mostů. Poznejte s námi mo-
derní metropoli se zajímavou architekturou a kulturními 
zajímavostmi. Čeká vás vynikající gastronomie a rušný 
noční život. Část města Je lemovaná kavárnami, různými 
obchody. Kouzelná je prohlídka historické části Speicher-
stadt a Wunderland. Uchvátí vás jízda lodí přístavem.

Program 
1. den: ráno odjezd vlakem z Prahy, možnost nástu-
pu v Ústí nad Labem a Děčíně. Podvečerní a večerní 
prohlídka centra města. Neminete čtvrť červených 
luceren. Čas bude i na ochutnávku rybích specialit.  
2. – 3. den: HAMBURG – vyhlídková plavba pří-
stavem. Prohlídka památek – radnice, opera, televiz-
ní věž, promenáda Junafernstieg, úžasná je vyhlídka 
z věže kostela sv. Michaelis. Čtvrt Kontohausvier-

tel (UNESCO) byla postavena v expresionistickém 
stylu. Možnost prohlídky muzea v Kunsthalle, kde 
najdete sbírky od antiky až po současnost, případně 
mezinárodního námořního muzea, botanické zahra-
dy či areálu modelových železnic Wunderland.  
4. den: LÜBECK (UNESCO) – výlet vlakem do 
hanzovního města u Baltu. K dominantám města patří 
chrám sv. Marie. Kuriozitou je starobinec ze 13. stole-
tí, slavná Holštýnská brána a z věže kostela budete mít 
výhled na celé město. Město je vůbec plné romantic-
kých uliček s malými domky, kde žijí umělci. Lübecký 
marcipán je považován za nejlepší na světě.
5. den: HAMBURG – dopoledne prohlídka města, 
návštěva rybího trhu a nákup suvenýrů. V odpoledních 
hodinách odjezd, příjezd do Prahy v podvečer.   

Ubytování: hotel v Hamburgu, dvoulůžkové 
pokoje včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v res-
tauraci.
V ceně je zahrnuta: jízdena vlakem Praha 
– Hamburg – Lübeck a zpět, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 3 000,- Kč

Německo

VÍKEND V BERCHTESGADENSKU

č. 420 11. 8. – 13. 8. 2023        5 550,-

• Nejkrásnější přírodní partie německých Alp. 
• Možnost večerní návštěvy centra Salzburgu.

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 na prospekty. Perlou národního parku 
je jezero Königssee, proslulé po celém světě. Křišťálově 
průzračná voda má kvalitu pitné vody, jezero je jako nor-
ský fjord ohraničeno strmými horskými stěnami. Možnost 
večerní prohlídky Salzburku.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ně-
mecka. BERCHTESGADEN – pěší prohlídka his-
torického jádra města.
2. den: KÖNIGSSEE – jezero uprostřed národního 
parku je obklopeno horami, jejichž králem je Watz-
mann. Plavba lodí přes Královské jezero ke kostelu sv. 
Bartoloměje a k Zadnímu jezeru. Možnost ochutnáv-
ky domácích specialit v místní salaši (podmáslí, sýry, 

šunky a uzená masa, pálenka) nebo procházky podél 
jezera. RAMSAU – malebné městečko s kouzelným 
kostelíkem a pěknými výhledy na Alpy. BERCH-
TESGADEN – prohlídka solného dolu s podzem-
ním jezerem. Během prohlídky je plavba lodičkou na 
podzemním jezeře, jízda důlním vláčkem i klasickou 
skluzavkou. ENCIÁN – prohlídka nejstarší německé 
palírny likéru s možností degustace. WATZMANN 
THERME – v případě zájmu možnost relaxace v ter-
málních lázních se slanou vodou.
3. den: KEHLSTEIN – výlet místním autobusem po 
horské silnici na vrchol Orlí hnízdo (Hitlerova čajov-
na). Dnes je zde výletní restaurace s kruhovým vý-
hledem. Možnost procházky po vrcholu. Odpoledne 
odjezd, návrat do 22:00 hodin. 

Ubytování: hotel, dvoulůžkový pokoj včetně 
příslušenství.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 900,- Kč

Česko

MOST A UHELNÉ SAFARI  

č. 100 19. 5. – 21. 5. 2023          4 250,-

• Mostecko, jak ho neznáte.  

Poznávací zájezd do Podkrušnohoří. Terénním vozidlem 
se dostanete přímo k rypadlům mosteckých hnědouhel-

ných dolů. Žatec má doloženou tisíciletou historii, ve 
které hraje dominantní roli prvotřídní chmel. Město je 
kandidátem na zápis na Seznam památek UNESCO.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do 
oblasti Žatecka. PANENSKÝ TÝNEC – ne-
dostavěný gotický chrám. V jeho prostorách se 
natáčelo několik 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 historického centra bý-
valého královského města. Navštívíte Chrám chme-
le a piva, Chmelařské muzeum nebo vyhlídkovou 
věž Chmelový maják s unikátním výhledem. Uvidíte 
také Chmelový orloj. Mezi zajímavosti Žatce patří 
také klášterní zahrady a další památky.   
2. den: UHELNÉ SAFARI – exkurze do těžeb-
ních lokalit za provozu a na oblasti, kde proběhla 

rekultivace míst bývalé těžby. Zblízka se seznámíte 
s technologií a procesem těžby hnědého uhlí, a ob-
novou krajiny. MOST – kostel Panny Marie, který 
byl unikátním způsobem přesunut. HNĚVÍN – vy-
cházka na vrch s hradem a vyhlídkovou věží.
3. den: JEZEŘÍ – kdysi honosné sídlo Lobkowic-
zů, dnes zámek stojící přímo nad uhelným dolem 
ČSA. Prohlídka zámku. KADAŇ – bývalé králov-
ské město, historická perla Podkrušnohoří. Mezi 
zajímavosti patří bašta, Katova ulička (nejužší ulice 
v Česku), městské opevnění nebo Mikulovická brá-
na. Vycházka podle Ohře po nábřeží Maxipsa Fíka k 
františkánskému klášteru. V odpoledních hodinách 
odjezd, návrat do 20:00 hodin.

Ubytování: hotel v Mostě, dvoulůžkové pokoje 
včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 460,- Kč.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.
Fakultativně: cena exkurze Uhelné safari činí 
cca 350,- Kč.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 100,- Kč
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Německo

TO NEJLEPŠÍ Z BERLÍNA

č. 440 17. 8. – 21. 8. 2023         11 450,-

• S výletem do Postupimi.

Berlín je proslulý kulturní atmosférou, uměleckou scénou, 
mnoha galeriemi a muzei. Moderní metropole láká turisty 
na směs současné a klasické architektury.  

Program 
1. den: odjezd v dopoledních hodinách. Možnost ná-
stupu v Ústí nad Labem a v Děčíně. Odpoledne první 
seznámení s městem. 
2. – 3. den: BERLÍN – prohlídka hlavního města Ně-
mecka, během které projdeme to nejzajímavější a také 
zbude dostatek času na volno. ALEXANDERPLATZ – 
nejznámější berlínské náměstí, pojmenované po císaři 
Alexandru,. Zdejší dominantou je televizní věž – stále 
nejvyšší stavba metropole. Návštěva vyhlídkové plo-
šiny. Třída Unter den Linden zakončená symbolem 
Berlína a svědkem historických mezníků BRANIBOR-
SKOU BRÁNOU. ZEUGHAUS – bývalá zbrojnice, 
krásná barokní stavba. FRIEDRICHSWERDERSCHE 
KIRCHE – sochařská sbírka národní galerie. Katedrá-
la sv. Hedviky – nádherné reliéfy. BERLINER DOM – 
největší kostel v Berlíně z poloviny 18. století. ROTES 
RATHAUS (Červená radnice) – monumentální stavba 
z cihel. MUZEJNÍ OSTROV (UNESCO) – ostrov mezi 
dvěma rameny Sprévy je kolébkou berlínských dějin. 
PERGAMONMUSEUM – sbírky řeckého, římského a 

asijského umění. POTSDAMERPLATZ – na náměstí 
najdete nejmodernější evropskou architekturu. SIE-
GESSÄULE (Vítězný sloup) – symbol pruských snah 
o sjednocení německých území v 19. století. REICH-
STAG – budova někdejšího říšského sněmu, dnes 
sídlo německého parlamentu. Lze vyjet výtahem na 
skleněnou kopuli s nádherným výhledem na město. 
CHECKPOINT CHARLIE – u bývalé celnice se dnes 
nachází muzeum Berlínské zdi a rozdělení Berlína. 
HOLOCAUST MAHNMAL – památník holocaustu, 
muzeum. Možnost plavby po vodních kanálech. 
4. den: POSTUPIM * SANSSOUCI (UNESCO) – 
jeden z nejkrásnějších zámeckých komplexů v Evropě 
s rozsáhlou zahradou. Možnost prohlídky Nového 
paláce nebo zámku Charlottenhof. CECILIENHOF 
– místo konání Postupimské konference v létě 1945.
5. den: dopoledne dokončení prohlídky města. V od-
poledních hodinách odjezd, příjezd cca 20:00 hodin. 

Ubytování: hotel v centru Berlína, dvoulůžkové 
pokoje včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně ve městě.
V ceně je zahrnuta: jízdenka vlakem Praha 
– Berlín a zpět, jízdenka do Postupimi, 4x uby-
tování, 4x snídaně, a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 3 000,- Kč

Česko

PRÁCHEŇSKO: PAMÁTKY V PODHŮŘÍ ŠUMAVY 

č. 070 5. 5. – 8. 5. 2023          5 950,-

• Strakonicko, Vodňansko a Volyňsko. 

Během zájezdu se putuje po historickém území Prácheň-
ska, které bylo pojmenováno podle někdejšího hradu. Prá-

cheňsko je území s bohatou historií, se spoustou drobných 
památek, s tajemnými hrady a vznešenými zámky.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do regio-
nu Prácheňska. VODŇANY – památková zóna, ka-
menný most, městské opevnění obepíná téměř celé 
historické jádro města. Prohlídka rybářského muzea. 
Vycházka malebným zákoutím „Vodňanské Benátky“, 
cesta vede podle vodních mlýnků. KRATOCHVÍLE 
– jeden z nejlépe dochovaných renesančních zámků v 
Čechách. Možnost prohlídky jednoho okruhu a pro-
hlídka renesančního parku. HELFENBURK – vy-
cházka na zříceninu gotického hradu. Z hradní věže 
nádherný výhled na Brdy a Šumavu. 
2. den: RÁBÍ – prohlídka romantické zříceniny po-
stavené na vápencovém vrchu. BŘEŽANY – vesnic-
ká památková zóna, dochované usedlosti. HORAŽ-
ĎOVICE – městská památková rezervace, městské 
hradby. Možnost prohlídky muzea mlynářství. PRÁ-

CHEŇ – vycházka k pozůstatkům bývalého správ-
ního sídla. STŘELECKÉ HOŠTICE – možnost 
prohlídky Muzea řeky Otavy. 
3. den: HOŠTICE – obec známá z filmů Slunce, 
seno. VOLYNĚ – historické centrum, renesanční 
radnice. ČESTICE – vycházka na poutní vrch Kal-
várie s kaplí ve slohu vlašské renesance. Možnost vy-
cházky na rozhlednu. Okolo zámku se rozkládá park. 
HOSLOVICE – vodní mlýn, vycházka na rozhlednu. 
4. den: STRAKONICE – majestátní gotický hrad 
a barokní zámek ležící na soutoku zlatonosné Otavy 
a Volyňky. Možnost prohlídky hradu. SUDOMĚŘ – 
monumentální pomník připomínající bitvu, husitské-
ho oddílu Jana Žižky s královským vojskem. PÍSEK 
– sídelní město Prácheňska, historické jádro města je 
památkovou zónou. Zastávka u kamenného středo-
věkého mostu, který patří k nejvzácnějším v Evropě.   

Ubytování: hotel ve Strakonicích, dvoulůžkové 
pokoje včetně příslušenství.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 690,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč

Německo

BAVORSKÉ PERLY

č. 370 3. 8. – 6. 8. 2023        7 950,-

• Nejzajímavější bavorské památky. 

Bavorsko je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí Němec-
ka. Nachází se tu totiž velké množství zajímavých míst, 
které stojí za návštěvu. Navíc oblast leží prímo u ČR.

Program 
1.den: odjezd v ranních hodinách. NORIMBERK 
– historické jádro města stojí za prohlídku. Jednou 
z významných památek je Císařský hrad. Z dalších pa-
mátek – Dürrerův dům, Pilatushaus, Mauthalle, kostel 
Panny Marie založený Karlem IV. a norimberský orloj. 
2.den: NEUSCHWANSTEIN – zámek Ludvíka II., 
který jej nechal vystavět tak, aby uspořádání interiéru 

bylo přizpůsobeno rytířským legendám hudebního 
myšlenkového světa Richarda Wagnera. Zajímavostí 
je 15 m vysoký korunní sál. Vycházka k Mariánskému 
mostu. FERNPASS – v závratné výšce nad údolím 
se klene visutý most, který spojuje zříceninu hradu 
Ehrenberg s pevností Fort Claudia. Přechod po 400 m 
dlouhém vzdušném visutém mostě, který se klene až 
115 m vysoko nad údolím. Přechod vzdušného mostu 
není povinný. MNICHOV – prohlídka historického 
jádra města se starou a novou radnicí, Marienplatz, 
katedrála Frauenkirche, Peterskirche, nejslavnější piv-
nice a historická restaurace Hofbräuhaus. 
3. den: CHIEMSEE – Chiemské jezero, nazývané 
také Bavorské moře se dvěma obydlenými ostrovy. 
HERRENINSEL – ostrov, na kterém král Ludvik II. 
Bavorský vystavěl komplex královských budov. HE-

RRENCHIEMSEE – prohlídka největšího paláce 
Ludvíka II. postaveného po vzoru Versailles.  
4.den: MNICHOV – dokončení prohlídky, Olympij-
ský park. Na vyhlídkovou plošinu televizní věže vy-
jedete výtahem. ŘEZNO  (UNESCO) – obdivovat 
budete kamenný most, dóm, radnici a knížecí zámek 
Thurnů a Taxisů. Nakupovat můžete v romantických 
obchůdcích – nachází se zde nejstarší cukrárna v Ně-
mecku, manufaktura na výrobu kartáčů nebo jediný 
kloboučník v Evropě, který vlastní výuční mistrovský 
list na výrobu dámských i pánských klobouků. V od-
poledních hodinách odjezd, návrat ve večerních hodi-
nách do 22:00 hodin. 

Ubytování: hotel v Mnichově, dvoulůžkové 
pokoje včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 050,- Kč  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 1 800,- Kč
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Švýcarsko│Francie

HORSKÝM EXPRESEM POD MONT BLANC

č. 430 15. 8. – 21. 8. 2023         12 950,-

• Perly okolo Ženevského jezera.
• Jízdy horskými železnicemi.
• Návštěva francouzského města Chamonix.
• Výhledy na nejvyšší horu Evropy - Mont Blanc.

Ženevské jezero je největším alpským jezerem. Má tvar 
půlměsíce a ze dvou třetin je švýcarské, zbytek patří Fran-
cii. Jeho hladiny čeří parníky, plachetnice i ušlechtilé labutě. 
Na jeho březích se nachází mnoho malebných vesniček 
a historických měst. Jedním takovým je třeba městečko 
Vevey, které je centrem vinařství a čokolády. Na východ-
ním břehu najdete středověký hrad Château de Chillon, 
jedno z nejnavštěvovanějších míst ve Švýcarsku. Terasovité 
vinice v okolních kopcích jsou známé jako Vaudská riviéra. 
Chamonix leží na úpatí Mont Blancu v nadmořské výšce 
1 035 metrů. Pyšní se úchvatným okolím se zelenými sva-
hy horských údolí i věčně zasněženými vrcholy. 

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční přesun 
do Švýcarska.  
2. den: v ranních hodinách příjezd do západní části 
Švýcarska. GOLDENPASS – cesta horským ex-
pressem z městečka Zweisimmen do Montreux. Vlak 
projíždí skrze horská sedla a v závěru sjíždí k Žene-
vskému jezeru. ŽENEVSKÉ JEZERO – největší 
jezero v Alpách leží na rozmezí Švýcarska a Francie. 

LAVAUX – ve svazích nad jezerem se nacházejí slav-
né vinice.
3. den: ŽENEVA – třetí největší město Švýcarska 
stálo u zrodu Československa a je sídlem světových 
organizací. Prohlídka historického centra města, kte-
ré je centrem švýcarského hodinářství. Procházka 
podél Ženevského jezera, kterému vévodí 140 metrů 
vysoký vodotrysk Jet d‘Eau. Zastávka u Paláce náro-
dů - sídla OSN. LAUSANNE – ve svazích nad Že-
nevským jezerem se rozprostírá město s malebným 
centrem, kterému dominuje katedrála. 
4. den: CHAMONIX – legendární francouzské le-
tovisko leží pod nejvyšší evropskou horou – Mont 
Blanc 4808 m. AIGUILLE DU MIDI 3842 m – vý-
jezd lanovkou na vyhlídkové místo přímo v masivu 
hory Mont Blanc. V odpoledních hodinách výjezd la-
novkou do protějšího masivu s možností kratší pěší 
túry a na závěr dne procházka centrem Chamonix.

5. den: EMOSSON – vysoko v horách pod alpský-
mi ledovci leží malebná přehrada. Za pěkného poča-
sí je z hráze přehrady přímo vidět na vrchol Mont 
Blanc. Možnost pěší túry podél přehradní nádrže. 
MARTIGNY – návštěva římského amfiteátru, který 
se nachází v hlubokém údolí řeky Rhóny. 
6. den: CHILLON – možná nejkrásnější i nejza-
chovalejší hrad ve Švýcarsku se zvedá přímo z vodní 
hladiny Ženevského jezera. Hrad sloužil jako děsivá 
věznice i honosné sídlo. Branami prošel mimo jiných i 

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 400,- Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
S VYCHÁZKAMI

básník Byron, který má zde svůj podpis. Od hradu pěší 
vycházka (3 km) po promenádě podél Ženevského 
jezera do přilehlého města Montreux. ROCHERS 
DE NAYE 2042 m – výjezd horskou ozubnicovou 
železnicí na vrchol s výhledy na Ženevské jezero a vr-
cholky Alp i pohoří Jura. MONTREUX – zbytek dne 
strávíte v turisticky oblíbeném městě ležícím na bře-
hu jezera, které si oblíbily i slavné osobnosti. Možnost 
návštěvy studia, ve kterém nahrávala skupina Queen. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.  
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Slovinsko

JULSKÉ ALPY – SLOVINSKÝ KRAS

č. 340  1. 8. – 7. 8. 2023        11 950,-

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

Pohodová turistika v Julských Alpách. Výhledy na nejvyšší 
vrcholy Julských Alp můžete mít přímo z většiny hote-
lových pokojů. Čekají vás perly v Julských Alpách a ro-
mantické jeskyně Slovinského krasu. Výhledy budete mít 
z vycházky ze sedla Vršič, nezapomenutelným zážitkem 
může být i vykoupání v blankytně modrém jezeru Predel, 
případně v dalších jezerech na trase, teplá voda v hotelo-
vém bazénu to však jistí.

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinác. Noční přesun 
přes Rakousko do Slovinska.  
2. den: JULSKÉ ALPY * MOJSTRANA – za-
stávka a vycházka u vodopádu Peričnik. VINTGAR – 
vycházka romantickou soutěskou pod až 100 m 
vysokými skalními stěnami ke kostelu sv. Kateři-
ny. BLED – prohlídka rekreačního letoviska s ma-
jestátním hradem, který se tyčí na skále vysoko nad 
jezerem. Vycházka na hrad, možnost vykoupání v je-
zeře. Krásná je podvečerní procházka podle jezera 

po pěší promenádě. BLEDSKÉ JEZERO – je le-
dovcového původu, uloženo v malebné kotlině, díky 
vlivu minerálních pramenů je voda příjemně teplá 
– až 26ºC. Možnost lodního výletu na ostrůvek Blej-
ski otok s poutním kostelem nebo zapůjčení pramice 
k vyjížďce po jezeře.  
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. TARVISIO – lanovkou na Monte San-
to di Lussari 1788 m. Poutní místo, kde byla nalezena 
socha Matky Boží. Panoramatické výhledy. Horská ve-
snička přímo na vrcholu hory s útulnými hospůdkami 
a obchůdky.   
4. den: SLOVINSKÝ KRAS * ve Slovinsku se na-
chází tisíce krásných jeskyní. POSTOJENSKÁ JES-
KYNĚ – čeká vás cesta podzemním vláčkem dlouhá 
4 km a dalších 1,7 km pěšky podzemními chodba-
mi, krásná krápníková výzdoba. ŠKOCJANSKÉ 
JAMY (UNESCO) – unikátní krasový systém 11 
podzemních propojených jeskyní, propadlých údolí 
a přírodních 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 po-
zůstatků bojů z 1. sv. války. SOČA – vycházka k pra-
meni řeky. VELIKA KORITA – 750 metrů dlouhá 
soutěska řeky Soči, procházková stezka s visutým 
mostem. PREDEL 1156 m – sedlo a hraniční pře-
chod do Itálie. PREDELSKÉ JEZERO – procházka 
podél jezera s možností vykoupání. Okolí jezera patří 
mezi 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 (v případě vět-
ší skupiny zájemců možnost výšlapu až na samotný 

Vogel – výstup tam i zpět je na 3 hodiny). Krásné 
výhledy na Julské Alpy i s jejich dominantou Trigla-
vem. SAVICA – vycházka k 60 m vysokému vodo-
pádu. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledovcové je-
zero, vycházka podle jezera, možnost zapůjčení loďky 
nebo čas na koupání. RIBČEV LAZ – romantické 
letovisko na břehu jezera. Ve večerních hodinách od-
jezd, noční přesun.  
7. den: návrat v časných ranních hodinách.

Ubytování: hotelový resort Alpine Špik s bazé-
nem, dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství.   
Stravování: polopenze (bohatá bufetová 
snídaně i večeře).  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
polopenze a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 600,- Kč

Rakousko

NEJKRÁSNĚJŠÍ JEZERA RAKOUSKA

č. 490  31. 8. – 3. 9. 2023          7 950,-

• Solná komora – nádherná alpská krajina. 

Solná komora (Salzkammergut) je jednou z nejnavště-
vovanějších turistických oblastí Rakouska. Je to kraj plný 
blankytně modrých alpských jezer, krásné přírody, hlubo-
kých údolí a vysokých hor. Horami je oblast obklopena ze 
tří stran, na jihu pozvolna navazuje na Alpy. Název Solná 
komora je odvozen od těžby soli, která se tu těžila už v 
dobách dávného keltského osídlení.

Program 
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, přesun 
do Rakouska. GRÜNBERG – lanovkou na vyhlídko-
vý vrchol, vycházka na návrší Hochaschir s možností 
návštěvy stezky v korunách stromů. Panoramatický 
výhled na město Gmunden, jezero Traunsee a strmé 
skalní vrcholky dlouhého pohoří Höllengebirge. ORT 
– zámeček na jezeře Traunsee je spojen s pevninou 
mostem dlouhým 123 metrů. TRAUNSEE – vy-
cházka podle jezera.  
2. den: ST. GILGEN – malebné letovisko na břehu 
jezera Wolfgangsee. WOLFGANGSEE – vyhlídko-
vá plavba lodí po jezeře. ST. WOLFGANG – ma-
lebné letovisko, v uličkách se nachází mnoho kaváren 
a obchůdků. Možnost vykoupání v jezeře. SCHAF-
BERG 1783 m – možnost výjezdu parním vláčkem 
na vyhlídkový vrchol.  
3. den: KRIPPENSTEIN – lanovkou na 2061 m 
vysoký vrchol. Vycházka na vyhlídkovou plošinu 5 Fin-
gers (5 prstů). Na každém z prstů si můžete vyzkou-
šet svoji odvahu, projít se nad propastí a vychutnat si 
úchvatný pohled na Hallstattské jezero. Výhledy jsou 
také na masiv Dachsteinu. HALLSTATT – hornické 
městečko na břehu Halštatského jezera. V kapli sv. Mi-
chaela se nachází kostnice. HALLSTÄTTER SEE 

– ledovcové jezero obklopeno zalesněnými horskými 
svahy. Bývá řazeno mezi nejkrásnější rakouská jezera.   
4. den: ALTAUSSEE – malebné jezero mezi vrchol-
ky Solné komory. Možnost vycházky podél břehu je-
zera, které si zahrálo i v jedné z posledních bondovek. 
SOLNÉ DOLY – exkurze do nitra hory na místa, 
kde se dříve těžilo bílé zlato. V podvečerních hodinách 
odjezd, návrat ve večerních hodinách.  

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 050,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 800,- Kč
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Spojené státy americké

NÁRODNÍ PARKY USA 

č. 510 9. 9. – 23. 9. 2023        79 000,-

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

Poznávací zájezd s lehkou a střední turistikou vás se-
známí se zajímavými městy San Francisko a Los An-
geles se světoznámými filmovými studii v Hollywoodu. 
Podíváte se do Las Vegas, města, které nikdy nespí. Jen 
málokde na světě najdete tolik národních parků, jako je 
tomu na americkém Západě. A jen málokde na světě 
jsou tyto parky tak různorodé, krásné, a přitom všechny 
v dosahu několika 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. YELLOWSTONU 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 publikova-
ná Delicate Arch je nejhezčí při západu slunce. Chybět 
nemůže DEATH VALLEY (Nevada) s nejnižším bodem 
v USA. V pohoří Sierra Nevada v N.P. SEQUOIA budete 
obdivovat nejmohutnější a nejstarší sekvojové stromy na 
světě, dále si prohlédnete N.P. YOSEMITE s žulovými 
velikány i vodopády. 

Program  
1. den: odlet z Prahy v ranních hodinách. SAN 
FRANCISCO – pěší prohlídka Financial District, 
Market Street, Union Sq.  a Čínské čtvrti.  
2. den: SAN FRANCISCO – celodenní pro-
hlídka nejhezčího města USA. Čeká nás projíž-
ďka pozemní lanovou dráhou Cable car, Fisher-
man‘s Wharf, most Golden Gate, Lombard Street 
– nejstrmější ulice v USA. Možnost výletu lodí na 
pevnost Alcatraz. 
3. den: Národní park YOSEMITE VALLEY – 
návštěva Yosemite Village. Uvidíte monumentální 
žulové masivy Half Dome, El Capitan a vodopády 
Vernal Fall. 
4. den: NP KINGS CANYON A SEQUOIA  s 

nejmohutnějšími a nejstaršími stromy planety (Ge-
neral Grant a Sherman). Pěší procházka po Congres 
Trail a výstup na vyhlídku Moro Rock. 
5. den: LOS ANGELES – Griffithova observa-
toř, návštěva Beverly Hills, Rodeo Drive a Holly-
woodský chodník slávy. Prohlídka Santa Monica se 
světoznámým molem a pobřežní promenádou u Pa-
cifického oceánu nebo možnost návštěvy filmových 
studií Universal. 
6. den: NP DEATH VALLEY (Údolí smrti) – nej-
nižší a nejteplejší místo západní polokoule. Průjezd 
údolím se zastávkami Devil´s Golf, Course Badwa-
ter Basin (–86 m pod hladinou moře).  Večer LAS 
VEGAS – hlavní bulvár Strip s mnoha atrakcemi 
a kasiny. 

Ubytování: celkem 13x, motely, apartmány příp. 
hotel po trase, čtyřlůžkové pokoje.  
Příplatek: dvoulůžkový pokoj – 9 000,- Kč, 
třílůžkový pokoj – 6 000,- Kč. 
Stravování: není v ceně zájezdu. Možnost 
nákupů potravin v marketech za rozumné 
ceny. Některé motely mají kontinentální (slad-
kou) snídani zdarma, příp. je k dispozici káva a čaj 
na recepci. Na některém ubytování je k dispozici 
kávovar, příp. mikrovlnka na pokoji.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – USA a 
zpět, doprava minivany nebo mikrobusem, vstupy 
do deseti národních parků a indiánské rezervace 
Monument Valley.  
V ceně není zahrnuto: tramvaj Cable car 8 
USD, loď na Alcatraz 41 USD, let helikoptérou 
319 USD (0:45 hod), filmová studia Universal 110 
USD, jízda Jeepem v Monument Valley 80 USD 
(2:30 hod.), registrace ESTA (vízum) 21 USD.
Nástupní místo: letiště Praha – Ruzyně. V 
případě většího počtu klientů z jedné lokality 
zajistíme za příplatek svoz.   

7. den: zastávka u nejvyšší přehradní hráze HOO-
VER DAM (možnost exkurze do hráze) a zastávka 
na „Route 66“.   
8. den: NP GRAND CANYON – zastávky na 
nejkrásnějších vyhlídkách. Možnost absolvovat 
okružní let helikoptérou (letadlem).  HORSE-
SHOE – nádherný výhled z útesu na meandr řeky 
Colorado.
9. den: MONUMENT VALLEY – skalní útvary 
z červeného pískovce v indiánské rezervaci kmene 
Navajo. Možnost projet se otevřeným terénním vo-
zem s indiánem nebo projít turistickou stezku.  

10. den: NP ZION - 24 km dlouhý kaňon s ru-
dooranžovými pískovcovými skalními útvary až 800 
m vysokými. NP BRYCE CANYON s úchvatnými 
mnohobarevnými skalními scenériemi (pískovcové 
věže).  
11. den: NP ARCHES se skalními okny a mosty 
– Landscape nejdelší skalní klenutí v USA (82 m).  
12. den: NP YELLOWSTONE – geotermál-
ní pole s gejzíry, mofety a mufaroly. Mammo-
th Hot Springs s vápencovými terasami a Yellows-
tonský kaňon s vodopády.  
13. den: NP YELLOWSTONE – geotermální 

pole Norris Geyser Basin, gejzíry včetně nejzná-
mějšího Old Faithful. Odpoledne NP GRAND 
TETON se štíty pohoří ROCKY MOUNTAINS. 
Večer westernové městečko JACKSON.   
14. den: SALT LAKE CITY – prohlídka State Ca-
pitolu Utahu a kulturního centra Mormonů. Večer 
odlet do Evropy. 
15. den: přílet do Prahy ve večerních hodinách. 
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Island

PERLY SEVERU A ZÁPADU ISLANDU 

č. 160 18. 6. – 24. 6. 2023         34 950,-

• 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 považovaný za 
domov islandských ság. Návštěva nejvydatnějších hor-
kých pramenů na Islandu produkujících 180 litrů té-
měř vroucí vody za vteřinu. Zastávka v REYKHOLT, 
kde je zajímavý kostel. Dále navštívíme kaskády vodo-
pádů tryskajících 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 (cca 30 €) a získat představu 
o vzniku ostrova. Pobřeží u ARNARSTRAPI na 
úpatí ledovce je proslulé zvláštními skalními formace-
mi a hnízdícím ptactvem. Nádherná „zlatohnědá“ pláž 
SKARÐSVÍK BEACH jakoby na Island ani nepatři-
la. Na severu poloostrova je rybářské moderní měs-
tečko, kde se nachází námořní muzeum. Dominantou 
a symbolem severního pobřeží je vrchol KIRKJU-
FELL „Islandský Matterhorn“ 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: DIAMANTOVÝ OKRUH – cesta k jezeru 
MÝVATN, kde vystoupáte na sopku HVERFJALL 
s panoramatickým výhledem, projdete skalním laby-
rintem lávového pole HALLARFLÖT, podíváte se 
do zatopené jeskyně GRJÓTAGJÁ. Klid a pohodu 
si užijete na zalesněném skalním výběžku u jezera na 
HÖFÐI. Geotermální pole HVERÍR uchvátí paste-
lově barevnou škálou na povrchu země způsobenou 
minerály z 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, útesy Reykjanestá, most 
mezi kontinenty, maják nebo MODRÁ LAGUNA 
(cca 100 €) – světoznámé termální lázně – možnost 
vykoupání a relaxace. Odlet z Islandu. 
7. den: přílet do Prahy 

Ubytování: penziony/apartmány, dvoulůžkové 
pokoje.   
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. V 
CK lze objednat sterilovaná jídla, bližší informace 
na webu nebo v předodjezdových pokynech.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Rey-
kjavik (Keflavik) a zpět včetně všech poplatků, 
přeprava mikrobusem po Islandu, 4x ubytování a 
průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 8 000,- Kč
Zájezd jde nejlépe objednat do 1. února 2023. Po 
tomto termínu již, s ohledem na nákup letenky, 
negarantujeme uvedenou cenu.

Island

PERLY JIŽNÍHO ISLANDU

č. 150 11. 6. – 17. 6. 2023         34 950,-

• 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 gej-
zíry. Ledovcová laguna Jökulsarlón vyplavuje kry do moře, 
které je vyvrhne zpět na černou Diamantovou pláž. Nabí-
zí se možnost plavby obojživelným plavidlem nebo plavbu 
na raftech na méně frekventované laguně Fjallsárlón. Vy-
koupat se budete moci v horkých vodách horské bystřiny 
nebo ve známé Modré laguně. Můžete také plout 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 vodo-
pády. 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 nebo plovoucím autobu-
sem po jezeře až k ledovci. Uvidíte nádhernou ledov-
covou lagunu JÖKULSÁRLÓN a DIAMOND BE-
ACH. Podíváte se ke kaňonu 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 vo-
dopád. GLJÚFRAFOSS v nedaleké jeskyni. Pěší výš-
lap do údolí REYKJADALUR s možností vykoupání 
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 
sestoupit až do jeho nitra k blankytně zelenému je-
zeru. 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 Perlan 
s panoramatickým výhledem na město, vila Höfdi – 
místo schůzky Gorbačova a Reagana. Fakultativně vel-
rybí safari (cca 80 €). Odpoledne světoznámé termál-
ní lázně MODRÁ LAGUNA – vykoupání a relaxace 
patří na Islandu k nezapomenutelným zážitkům (cca 
100 €). Alternativně okružní jízda do nejjihozápad-
nější části Islandu poloostrova REYKJANES (geo-
termální 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 – Rey-
kjavik (Keflavik) a zpět včetně všech poplatků, 
přeprava mikrobusem po Islandu, 4x ubytování a 
průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 8 000,- Kč
Objednávku zájezdu je nejlépe zaslat do 15. ledna 
2023. Po tomto termínu již, s ohledem na nákup 
letenky, negarantujeme uvedenou cenu.  
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Slovensko

PAMÁTKY ZÁPADNÍHO SLOVENSKA 

č. 080 11. 5. – 14. 5. 2023         7 450,-

• Procházky malebnou přírodou.

Na tomto poznávacím zájezdu s vycházkami poznáte to 
nejlepší ze západního Slovenska. Jak žilo panstvo pozná-
te na hradech a zámcích. Na své si přijdou milovníci vý-
znamných chrámů. Poznáte kraj pod Malými Karpatami. 
Nezapomeňte plavky, budete mít možnost se vykoupat 
v termálním koupališti v Pieštanech.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Sloven-
sko. PEZINOK – exkurze do výrobny modranské 
lidové majoliky s odborným výkladem. ČERVENÝ 
KAMEŇ – rozsáhlý hrad v Malých Karpatech, mno-
ho zajímavých exponátů. Okolo hradu rozsáhlý fran-
couzský park, vycházka.

2. den: BOJNICE – romantický zámek patří k nej-
navštěvovanějším ve střední Evropě. Koncem 19. sto-
letí byl zámek přestavěn podle vzoru francouzských 
zámků v údolí Loiry a papežského paláce v Avignonu. 
Při prohlídce interiéru budete obdivovat štukovou 
výzdobu a bohaté sbírky uměleckých děl. V rene-
sančním zámku najdete cenné exponáty. V programu 
je i procházka parkem s jezírkem a přírodní jeskyní. 
TRENČÍN – nad městem se rozkládá monumentální 
hrad. Z vyhlídkového ochozu se otevírá krásný výhled 
na město. Prohlídka centra města, které je městskou 
památkovou rezervací. Nejcennější památkou je řím-
ský nápis a výzdoba kostela sv. Františka ve stylu vr-
cholného baroka.
3. den: BECKOV – mohutná zřícenina hradu se vy-
píná na vápencové skále nad údolím Váhu. ČACHTI-
CE – vycházka na romantickou zříceninu hradu, který 
je po celkové rekonstrukci. Hrad byl sídlem Alžbě-

ty Báthoryové. Od hradu jsou pěkné výhledy. PIEŠ-
ŤANY – největší a nejvyhledávanější slovenské 
lázně. V lázeňském parku jsou minerální prameny. 
Podvečerní procházka lázeňskou částí města, krásná 
květinová výzdoba alternativně možnost vykoupání 
v termálním koupališti Eva. 
4. den: BRADLO – monumentální mohyla M. R. Šte-
fánika. Nádherný výhled na Bílé Karpaty, kopaničářský 
kraj a květnaté louky v okolí. SKALICA – utajená 
perla Slovenska schovaná mezi vinohrady. Najdete 
zde památky svobodného královského města. Budete 
překvapeni jeho upraveností. Jednou z velmi vzácných 
památek je románská rotunda sv. Jiří, případně gotic-
ký chrám a perly barokní architektury. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin. 

Ubytování: penzion nebo hotel, dvoulůžkové 
pokoje včetně příslušenství. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 750,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč

Slovensko

SEVERNÍ SLOVENSKO: 
ORAVA A NÍZKÉ TATRY

č. 350 2. 8. – 6. 8. 2023         7 250,-

• Nový zájezd na Oravu.

Poznávací zájezd s lehkou turistikou za přírodou a pa-
mátkami severního Slovenska. Kysuce je tak trochu 
zapomenutý kraj. Je zde mnoho roztroušených osad. 
Orava, nejsevernější slovenský region, oplývá sice pře-
krásnou, avšak trochu drsnou přírodou. Liptov je jednou 
z nejnavštěvovanějších oblastí Slovenska. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Slo-
vensko. KYSUCE * STARÁ BYSTRICA – první 
Slovenský orloj. VYCHYLOVKA – Muzeum ky-
sucké doliny, výlet kysuckou horskou lesní železnicí. 

2. den: ORAVA * SPÁLENÁ DOLINA – výlet 
novou lanovkou do oblasti Roháčů. Vycházka podle 
zdatnosti. Z polany Zverovka se otvírají pěkné po-
hledy na hřeben Roháčů. BRESTOVÁ – Muzeum 
oravské dědiny s bohatě zařízenými interiéry leží 
v Roháčské doline. ORAVSKÁ PŘEHRADA – 
výlet vyhlídkovou lodí po největší vodní ploše Slo-
venska se zastávkou na Slanickém ostrově, kde je 
expozice tradičního lidového umění.  
3. den: ORAVA * PODBIEL – jeden z nejdoko-
naleji dochovaných souborů původní lidové archi-
tektury na Slovensku. Cesta je lemována původními 
domy.  TVRDOŠÍN – dřevěný římskokatolický 
kostel Všech svatých s cenným interiérem. ORAV-
SKÝ HRAD – středověký hrad se zajímavými inte-
riéry leží na vysoké vápencové skále. Z vyšších míst 
jsou pěkné výhledy.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 980,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 200,- Kč

4. den: STŘEDNÍ LIPTOV * DEMÄNOV-
SKÁ JESKYNĚ SVOBODY – překrásná sin-
trová výzdoba se stalaktity, stalagmity a stalagnáty. 
Jeskyní protéká podzemní tok říčky Demänovky. 
CHOPOK 2024 m – výlet lanovkou na třetí nej-
vyšší vrch Nízkých Tater. Panoramatický výhled. 
SVÄTÝ KŘÍŽ – mohutný dřevěný artikulární kos-
tel s velmi cenným interiérem. LIKAVA – vycházka 
na zříceninu hradu, výhled na Dolní Liptov. 
5. den: DOLNÍ LIPTOV * VLKOLÍNEC 
(UNESCO) – kabinkovou lanovkou na Malino 
Brdo a vycházka do obce Vlkolínec, kde najdete 
vzorně udržované roubenky horského typu. V od-
poledních hodinách odjezd, návrat do 20:30 hodin.  
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Česko

OSTRAVSKO: ZA TECHNIKOU A PŘÍRODOU

č. 520  7. 9. – 10. 9. 2023         5 950,-

• Poznáte Dolní oblast Vítkovic.

Poznávací zájezd s vycházkami. Hlavním magnetem 
Ostravy jsou technické památky, ale kromě nich má 
město co nabídnout a nudit se tu rozhodně nebudete. 
Nepřehlédnutelnou dominantou Ostravy je Dolní oblast 
Vítkovic, areál tvořený dolem Hlubina, vysokými pecemi 
a koksovnou železáren.

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do ob-
lasti severní Moravy. SOVINEC – zřícenina hra-
du s bohatou historií ležící na skalnatém výběžku. 
Vyhlídková kamenná věž poskytuje překrásný po-
hled do Sovineckého přírodního parku. VELKÝ 
ROUDNÝ – vycházka na dřevěnou rozhlednu 
s kruhovým výhledem na Jeseníky, Opavsko a Ode-
rské vrchy. SLEZSKÁ HARTA – krátká zastávka 
na hrázi naší nejmladší přehrady, která leží na řece 
Moravici. KUNÍN – barokní skvost Moravského 
Kravařska s bohatými sbírkami. OSTRAVA – prv-
ní seznámení s městem. 
2. den: DŮL ANSELM – ústí do úbočí národní 
přírodní památky vrchu Landek, který je světo-
vě známou lokalitou. Součástí prohlídky je fárání 
do původních slojí s dřevěnou výztuží, těžebními 
kombajny a pásovými dopravníky. HALDA EMA – 
nabízí jedinečný výhled na město a Beskydy, vy-
cházka. SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD – pro-
hlídka zajímavých exponátů.  DOLNÍ OBLAST 
VÍTKOVICE (důl Hlubina, vysoké pece, koksovna 
Vítkovických železáren) - jedinečný industriální are-
ál byl vzhledem ke své výjimečnosti prohlášen za 

národní kulturní památku. OSTRAVA – prohlídka 
centra města. Nová radnice s nejvyšší vyhlídkovou 
věží nebo známá Stodolní ulice.  
3. den: RADUŇ – pohádkově vyhlížející zámek 
vytváří spolu s okolními rybníky a přírodními scené-
riemi nezapomenutelnou kulisu. Možnost prohlíd-
ky interiéru. OPAVA – historické město s mnoha 
památkami spojené po staletí s královskou koru-
nou. Kulturní centrum Slezska. HRADEC NAD 
MORAVICÍ – romantický zámek je národní kul-
turní památkou. Prohlídka interiéru Bílého zámku. 
Vycházka přilehlým parkem na Bezručovu vyhlídku.  
4. den: KRNOV – zelená perla Slezska, zastávka 
v upraveném centru města. Cesta zpět bude volena 
přes Polsko. MOSZNA (PL) – zámek, pro někoho 
je to „polský Disneyland“, pro někoho prostě kýč. 
V každém případě se jedná o jeden z nejkrásnějších 
zámků na území Slezska. Vycházka romantickým zá-
meckým parkem. OTMUCHÓV (PL) – historické 
náměstí, radnice. PACZKÓW (PL) – kostel, socha 
papeže Jana Pavla II. V podvečerních hodinách od-
jezd, návrat do 20.00 hodin. 

Ubytování: hotel v Ostravě, dvoulůžkové pokoje 
včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hotelové 
restauraci, případně v okolních restauracích.    
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč

Česko│Německo

JÁCHYMOVSKO: PAMÁTKY UNESCO

č. 200 15. 6. – 18. 6. 2023         5 950,-

• Za hornickou tradicí i přírodními krásami.

Poznávací zájezd s pohodovou turistikou do hornické ob-
lasti, která byla zapsána jako památka světového dědictví 
UNESCO. Jen málo měst má pro vývoj hornictví takový 

význam jako Jáchymov, který se v 16. století nakrátko stal 
největším centrem těžby stříbra nejen v Evropě, ale i na 
světě. Užijete si výhledy z nejvyšších vrcholů Krušných hor.   

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. OSTROV – pi-
aristický klášter, zámecký park, letohrádek (galerie), 
palác princů nebo zámek. RUDÁ VĚŽ SMRTI - 
prohlídka areálu. JÁCHYMOV – krátká zastávka 
v lázeňské části města. BOŽÍ DAR – nejvýše polo-
žené město 1014 m, muzeum Krušnohoří. Vycházka 
po chodníku naučnou stezkou Božídarské rašeliniště.  
2. den: JÁCHYMOVSKÉ PEKLO – vycházka 
po naučné stezce, radonový důl a vězeňský tábor 
SVORNOST (Mauthausenské schody). Na místě 
původního hradu stojí dnes ŠLIKOVA VĚŽ. Součástí 
naučné stezky je možnost prohlídky ŠTOLY Č. 1. JÁ-
CHYMOV – městská památková rezervace. KRÁ-
LOVSKÁ MINCOVNA – muzeum (jáchymovské tola-
ry), seznámíte se s dobovou balneologickou ordinací. 
KLÍNOVEC 1244 m – nejvyšší vrchol Krušných hor, 

rozhledna. Lehká túra Klínovec – Boží Dar. V případě 
zájmu lze ještě absolvovat Ježíškovu cestu. 
3. den: HŘEBEČNÁ – malebná rekreační roztrou-
šená obec, vycházka. MAURITIUS (UNESCO) pro-
hlídka cínového dolu. BLATENSKÝ VRCH 1024 
m – kamenná rozhledna s výhledem na velkou část 
Krušných hor. VLČÍ JÁMY – skalní rozsedlina dolu 
Jiří. HORNÍ BLATNÁ – historické jádro města pat-
ří k nejzachovalejším v Krušných horách. 
4. den: FICHTELBERG 1215 m – nejvyšší hora 
německé části Krušných hor. MĚDĚNEC – vycház-
ka na vrchol MĚDNÍK 910 m, kaple Neposkvrně-
ného početí Panny Marie – panoramatický výhled na 
hřeben Krušných hor a do Podkrušnohoří.  KLÁŠ-
TEREC NAD OHŘÍ – zámek s anglickým parkem 
(200 druhů stromů) na břehu řeky Ohře. Vycházka 
do lázeňského areálu. V zámku je expozice porcelánu. 
Odpoledne odjezd, návrat do 20:00 hodin.  

Ubytování: penzion na Božím Daru, dvoulůžk-
ové pokoje včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 690,- Kč.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč

Česko│Rakousko

NOVOHRADSKO – FREIWALD

č. 050 29. 4. – 1. 5. 2023          4 750,-

• Přírodní krásy nedaleko od hranic. 

Poznávací zájezd s lehkou turistikou s výletem do Ra-
kouska. Čekají na vás památky i kopcovitá krajina s vy-
hlídkami jen kousek za našimi hranicemi.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. NOVÉ HRA-
DY – empírový zámek s parkem, rozsáhlý klášter, 
hrobka Buquoyů. Hrad je národní kulturní památ-

kou. DOBRÁ VODA – oblíbené letovisko. Domi-
nantou obce je poutní kostel. Z terasy pěkný vý-
hled. V kapli pramen s léčivou vodou. TERČINO 
ÚDOLÍ – vycházka národní přírodní rezervací. 
2. den: FREIWALD * MANDLSTEIN (Man-
dlový kámen) 874 m – vycházka na romantický vy-
hlídkový skalnatý vrchol. NEBELSTEIN (Mlhový 
kámen) 1017 m – nejvyšší vrchol pohoří. Vycházka 
na vrcholové skalisko s křížem, odkud se otevírá 
kruhový rozhled na Třeboňskou pánev, Novohrad-
ské hory a rakouské Alpy. WEITRA – historické 
město, které kdysi patřilo k Českému království. 

3. den: BOROVANY – augustiniánský klášter. 
Většina exponátů nebyla dosud nikdy vystavena 
a po jejich restaurování je uvidíte poprvé. TROC-
NOV – budova muzea vznikla z původně popluž-
ního dvora borovanského kláštera. Vycházka k po-
mníku Jana Žižky. TŘEBOŇ – historické centrum 
města, náměstí obklopují měšťanské domy s rene-
sančními a barokními štíty. Honosný renesanční zá-
mek s přilehlou zahradou. Večer návrat zpět.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 100,- Kč
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Portugalsko

MADEIRA – POZNÁVACÍ

č. 030  24. 4. – 1. 5. 2023        34 980,-

• 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 hotelu 
ve Funchalu na 3 noci.  
2. den: navštívíte východní část ostrova PONTA 
DE SAO LOURENCO – skalnatý poloostrov 
téměř bez porostu, procházka; vyjedete do průsmy-
ku PORTELA 590 m, odkud je nádherný výhled na 
Orlí skálu a městečko Porto da Cruz; přejedete do 
městečka CAMACHA, kde se dodnes ručně vyrá-
bí proutěné zboží všeho druhu – košíky, klobouky, 
nábytek a různé dekorace, uvidíte místní kostelík 
se zajímavou zvonkohrou; vyhlídka na oceán se so-
chou CRISTO REI.  
3. den: zamíříte do nejvyšších hor a dostanete se 
na „střechu Madeiry“; přes Paso de Poiso vyjedete 
na třetí nejvyšší horu ostrova PICO DO ARIEI-

RO 1818 m, odkud jsou nádherné výhledy do všech 
stran, pro zájemce pěšky na vyhlídku MIRADOU-
RO NINHO DA MANTA (30 min tam, 30 min 
zpět); dále budete pokračovat do vesničky RIBEIRO 
FRIO (zde se nachází pstruží farma); možnost pro-
cházky pěšky po rovině na vyhlídku BALCOES – 
nádherný výhled na okolní hory (1 hodina i s návra-
tem); v městečku SANTANA si prohlédnete typické, 
červeno-modro-bílé lidové domky s rákosovou stře-
chou; večer příjezd do Porto Moniz.  
4. den: trh s ovocem, zeleninou, květinami a rybami 
– Mercado dos Lavradores – čtvrť Monte s výhledem 
na město a možnost jízdy na saních strmými uličkami; 
vyhlídka EIRA DO SERRADO 1094 m – pohled do 
divokého strmého údolí; městečko CURRAL DAS 
FREIRAS, založené jeptiškami, které se zde skrývaly 
před piráty; vyhlídka.  
5. den: vyjedete na náhorní plošinu PAUL DA 
SERRA k levádě, podél které půjdete po rovině (cca 
3 hodiny) a vychutnáte si nádherné výhledy na jižní 
pobřeží; možnost výstupu na vyhlídku BICA DA 
CANA (1620 m – 45 min. i s návratem) s výhledem 
na kaňon na severním pobřeží. FANAL – projde-
te se kolem starých vavřínů s vyhlídkou na severní 
pobřeží; městečko RIBEIRA DA JANELA s vodní 
elektrárnou a výhledem na čedičové skalní útvary 

v oceánu; PORTO MONIZ a jeho typické přírodní 
mořské „bazény“, možnost koupání.  
6. den: pojedete podél západního pobřeží Madei-
ry; zastávky na vyhlídce nad Atlantikem. RIBEIRA 
BRAVA – pobřežní město sevřené v hlubokém 
údolí; odjedete na CABO GIRAO - 580 m vysoký 
útes nad mořem s krásným výhledem na jižní pobřeží; 
navštívíte rybářské městečko CAMARA DE LO-
BOS s malebným přístavem a barevnými loďkami; 
pěšky podle levády DOS PIORNAIS – leváda vyte-
saná ve skále, krátké tunýlky (45 min. podle levády a 
10 min. výstup k busu).  
7. den: ochutnávka madeirského vína; navštívíte bo-
tanickou zahradu, uvidíte alegorický květinový prů-
vod, 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.  
Bonus: ochutnáte pohár madeirského vína.  
V ceně není zahrnuto: vstupy – botanická 
zahrada (cca 6 €); jízda na saních ve čtvrti Monte 
(35 € za 2 osoby); muzeum velryb (10 €); večeře 
– cena cca 6–15 €/os./ den.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 4 990,- Kč

Zájezd je pořádán ve spolupráci 
s partnerskou cestovní kanceláří.  

Česko│Německo

TACHOVSKO – ČESKÝ LES 

č. 550 28. 9. – 1. 10. 2023           5 950,-

• Toulání kdysi zapovězeným krajem.
• S výletem do Bavorska.

Pěší turistika s možností krácení v naší nejmladší chráně-
né krajinné oblasti Český les. Velká část tohoto území pat-
řila až do roku 1990 do hraničního pásma. Většina obcí s 
odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo k 
tomu, že se jedná o území relativně nenarušené lidskými 
zásahy. Čeká vás i krátký program v Bavorsku. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do západ-
ních Čech. KLADRUBY – klášter je národní kultur-
ní památkou. Expozice sv. Jana Nepomuckého. Chrám 
Nanebevzetí Panny Marie je unikátním dílem barokní 
gotiky - J. B. Santini. Absolvování naučné stezky. Na 
trase je nejmohutnější strom tachovského okresu. 
STŘÍBRO – královské město s mnoha historickými 
památkami je rozloženo nad údolím Mže.  SVOJŠÍN 
– pěkná obec v údolí Mže. Romantická túra údolím 
říčky Mže. TACHOV – městská památková zóna, 
hradby, židovský hřbitov, Knížecí alej s mnoha památ-
nými stromy a Muzeum Českého lesa. 
2. den: PODKOVÁK – túra naučnou stezkou do 
rašeliniště s porostem borovice blatky a s výskytem 
vzácných rostlin. Součástí stezky je i povalový chod-
ník. Na stezce dlouhé 10 km je i vyhlídková plošina 
a zastřešený vyhlídkový altán s výhledem na drobné 
vodní plochy.  STARÁ KNÍŽECÍ HUŤ – naučná 
stezka Sklářství v okolí Lesné. 
3. den: ČESKÝ LES – pěší vycházky bavorskou částí 
pohoří s možností zkrácení. BÄRNAU (D) – jedno 
z nejstarších měst v horní části Falckého lesa. Křížo-
vá cesta s kaplí, rozhledna s kruhovým výhledem do 
Čech i Bavorska. HALŽE – vesnické muzeum, neda-

leko chov bizonů. 
4. den: ROZVADOV – Muzeum železné opony. 
Mezi nejcennější exponáty patří například originál-
ní telefon bývalého prezidenta Gustava Husáka. Jeden 
byl určen pro vnitřní komunikaci a druhý pro přímé 
spojení do Kremlu. MILÍŘE – vycházka na rozhlednu 
s kruhovým výhledem. PŘIMDA – národní kulturní 
památka. Vycházka na zříceninu jednoho z našich nej-
starších hradů, pěkný výhled. V odpoledních hodinách 
odjezd, návrat do 20:00 hodin. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové poje včetně 
příslušenství.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 690,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč
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TERMÁLY S VÝLETY

Slovensko│Maďarsko

VELIKONOCE V TERMÁLECH

č. 010  7. 4. – 10. 4. 2023         4 550,-

• 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 ná-
stupu i v Brně. Předpokládaný příjezd do Velkého 
Mederu ve 14:00 hodin. VEĽKÝ MEDER – ter-
mální prameny vyvěrají o teplotě až 76,5ºC. Přízni-
vě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů 
a na celkovou regeneraci organismu. Moderní areál 
poskytuje služby v krytém nebo kombinovaném ba-
zénu s teplotou vody 32 až 37ºC. K dispozici rodin-
ný 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 využívat až do 20:00 hodin. 
2. den: DUNAJSKÁ STREDA – Thermalpark 
patří k jedněm z nejoblíbenějších a nejnavštěvo-
vanějších termálů na jižním Slovensku. K dispozici 
jsou 4 vnitřní a 2 venkovní bazény s mineralizova-
nou a termální vodou o teplotě od 24 do 40°C. 
Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, 
svalů a na celkovou regeneraci organismu.  
3. den: VEĽKÝ MEDER – celodenní relaxace 
v termálních 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 krytý 
sedací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 35 
až 37ºC, venkovní léčebné bazény a plavecký bazén 
s vodou teplou 26 až 28ºC. Termální pramen má 
osvědčení léčivé vody. V odpoledních hodinách od-
jezd, 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.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 200,- Kč

Slovensko│Maďarsko

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY

č. 560 26. 10. – 29. 10. 2023      4 550,-
č. 561 16. 11. – 19. 11. 2023      4 450,-

• Vyhřejte si kosti.

Vydejte se během podzimních státních svátků a prázd-
nin za odpočinkem do teplé vody v maďarských a slo-
venských termálních lázních. V termínu konání zájezdu 
předpokládáme, že termální lázně v Györu budou již 
otevřeny po několikaleté rekonstrukci. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Předpokládaný 
příjezd do 14:00 hodin. VEĽKÝ MEDER – ter-
mální prameny vyvěrají z hloubky 1500 m o teplo-
tě až 76,5ºC. Příznivě působí na kloubní poruchy, 
nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci or-
ganismu. 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. Bazény můžete využívat až 
do 20:00 hodin.
2. den: GYÖR – historické město čtyř řek s krás-
ným barokním jádrem. Město bylo sídlem biskupa a 
svědkem korunovací maďarských králů. RÁBA QU-
ELLE – termální bezchlorové lázně prošly v posled-
ních letech rekonstrukcí. Podle kronikářů se léčivé 
účinky vody využívaly již ve středověku. Teplá voda 
tryská z hloubky dva tisíce metrů. K dispozici jsou 
vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou, vnitřní i 
venkovní rekreační bazény, vířivky, tobogány, vodo-
pády i kruhové proudy s vodou teplou 29 až 37ºC. 
Restaurace nabízí místní speciality. 
3. den: VEĽKÝ MEDER – celodenní rekreace 
v termálních lázních.  

4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně le-
žící nedaleko Bratislavy, k dispozici jsou zážitkové 
bazény a relaxační bazény s vodou o teplotě 32 až 
37ºC a také plavecké bazény. Termální pramen má 
osvědčení léčivé vody a patří v kvalifikačním žeb-
říčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. 
Možnost občerstvení v restauraci. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin.   

Ubytování: soukromí ve Veľkém Meďeru, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.   
Stravování: k dispozici kuchyňky. Večeře indi-
viduálně v restauracích. V cestovní kanceláři lze 
objednat sterilovaná jídla, více na webu.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a 
průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 200,- Kč
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Slovensko│Maďarsko

TERMÁLY V PODUNAJÍ

č. 140 6. 6. – 11. 6. 2023         6 550,-
č. 141 6. 6. – 11. 6. 2023         9 750,-

• Hotel Aqua leží přímo u termálních lázní.
• S výletem do termálních lázní Lipót.

Pobyt ve Veľkém Mederu s poutavými výlety v oblasti Po-
dunajské nížiny. Půl dne budete relaxovat v blahodárné 
vodě a půl dne strávíte na zajímavých výletech. Čekají vás 
vnitřní i venkovní bazény. Navštívíte termál Lipot. Při cestě 
domů si odpočinete v termálu v Mosonmagyaróváru.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Příjezd do Velké-
ho Meděru po poledni. VEĽKÝ MEDER – termál-
ní prameny 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 v krytých, kombi-
novaných i venkovních bazénech s teplotou vody 
32 až 37ºC. K dispozici také rodinný zábavní bazén 
s atraktivní Vodní věží. Bazény můžete využívat až do 
20 hodin.
2. den: DUNAJSKÁ STREDA – odpočinek v dal-
ším termálním parku. K dispozici jsou 4 vnitřní a 6 

venkovních bazénů s mineralizovanou a termální vo-
dou o teplotě od 24 do 40 °C. Příznivě působí na 
kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou 
regeneraci organismu.   
3. den: KOMÁRNO – dopoledne výlet do nedale-
kého města. Procházka centrem města až na Nádvoří 
Evropy, kde každá země kontinentu má svou budovu 
Prohlídka vojenské pevnosti, která byla součástí nej-
většího obranného komplexu v zemi. VEĽKÝ ME-
DER – odpoledne relaxace v termálním areálu.   
4. den: LIPÓT - termální a zážitkové lázně patří 
k nejmodernějším v Maďarsku. Termální voda s tep-
lotou 65ºC vyvěrá z hloubky 2200 m. Je vhodná na 
léčení pohybového ústrojí, revmatických a zánětlivých 
potíží. Lázeňský komplex se nachází v tichém krás-
ném přírodním prostředí, návštěvníky láká dvěma 
léčebnými bazény, plaveckým bazénem, dětskými ba-
zénky, 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 de-
signem vodního mlýnu. Originální kavárna s výhledem 
do pekárny. GYÖR – krátká prohlídka historického 
centra města.  
5. den: KOLÁROVO – výlet k poslednímu plovou-
címu mlýnu, který stojí na mrtvém rameni Dunaje. 
VEĽKÝ MEDER – odpoledne relaxace v termálním 
areálu.   
6. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící 
v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, k dis-
pozici jsou tři zážitkové bazény s termální vodou o 
teplotě 32 až 34ºC, dále polokrytý a krytý sedací lé-
čebný bazén s termální vodou o teplotě 35 až 37ºC, 
venkovní léčebné bazény a plavecký bazén s vodou 
teplou 26 až 28ºC. Termální pramen má osvědčení 
léčivé vody a patří v kvalifikačním žebříčku mezi 5 
nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Možnost ob-
čerstvení v samoobslužné restauraci. V odpoledních 
hodinách odjezd, návrat do 20 hodin.   

Ubytování 140: soukromí ve Veľkém Meďeru, 
dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství.  
Ubytování 141: hotel Aqua*** ve Veľkém Meďe-
ru, dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství.   
Stravování 140: k dispozici jsou kuchyňky. 
V blízkosti ubytování jsou restaurace. V CK lze 
objednat sterilovaná jídla, bližší informace na: 
hoska-tour.cz.  
Stravování 141: v hotelu je zajištěna polopenze, 
k dispozici rychlovarná konvice a lednice.  
V ceně je zahrnuta A: přeprava, 5x ubytování 
ve studiích a průvodce.  
V ceně je zahrnuta B: přeprava, 5x ubytování 
v hotelu, 5x polopenze a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 000,- Kč

Slovensko

PODHÁJSKA S VÝLETY

č. 220 1. 7. – 6. 7. 2023         6 550,-
č. 221 1. 7. – 6. 7. 2023         9 750,-

• Populární termální lázně.

Pobytový zájezd s výlety je vhodný pro ty, kteří rádi pobyt 
v termálu skloubí s poznáváním. Unikátní voda v Pod-
hájske léčí celý organismus. K dispozici jsou léčivé bazény 
s vodou o teplotě až 38ºC, rekreační bazény s masážními 
tryskami s vodou o teplotě 28 - 36ºC a plavecký bazén 
s vodou teplou 26ºC. V programu jsou tři výlety.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. PODHÁJSKA 
– odpoledne rekreace v termálním koupališti nebo v 
bazénovém centru.  
2. den: TOPOĽČIANKY – půldenní výlet. Podíváte 
se do míst, kde odpočíval a pracoval T. G. Masaryk, 
možnost prohlídky muzea v areálu zámku, který je 
národní kulturní památkou. K zámku přiléhá národní 
hřebčín, krátká prohlídka. PODHÁJSKA – odpoled-
ne pobyt v termálním koupališti. 
3. den: NITRA – prohlídka historického centra 
města. Nejcennější památkou je areál hradu, který se 
tyčí na vápencovém vršku přímo nad městem. Do-
minantou vršku je katedrála. Před hradem je barokní 
morový sloup, sousoší sv. Cyrila a Metoděje. POD-
HÁJSKA – odpoledne pobyt v termálním koupališti. 
4. den: celodenní rekreace v termálním koupališti. 
5. den: BANSKÁ ŠTIAVNICA (UNESCO) – půl-
denní výlet. Město je známé díky velice bohaté hor-
nické minulosti. Tu dokumentuje Hornické muzeum 
v přírodě, kde je možný vstup do podzemí. POD-
HÁJSKA – odpoledne pobyt v termálním koupališti. 
6. den: PODHÁJSKA – dopoledne pobyt v ter-
málním koupališti. Odjezd ve 12:30 hodin, návrat ve 
večerních hodinách do 20:30 hodin. 

Ubytování 220: soukromí, apartmány, dvoulůžk-
ové pokoje včetně příslušenství.  
Ubytování 221: hotel, dvoulůžkové pokoje 
včetně příslušenství.   
Stravování 220: k dispozici jsou kuchyňky. 
V blízkosti ubytování jsou restaurace. V CK lze 
objednat sterilovaná jídla, bližší informace na 
webu www.hoska-tour.cz.  
Stravování 221: v hotelu je zajištěna polopenze.  
V ceně je zahrnuta 220: soukromí – přeprava, 
5x ubytování a průvodce.   
V ceně je zahrnuta 221: hotel – přeprava, 5x 
ubytování, 5x polopenze a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 000,- Kč

Hotel Aqua

termální 
lázně
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Maďarsko│Rakousko

PAMÁTKY A TERMÁLY MAĎARSKA

č. 110 24. 5. – 28. 5. 2023         7 950,-

• Koupání se zajímavými výlety. 

Poznávací zájezd s relaxací a wellness v termálních 
lázních. Mimo odpočinku v termále si užijete i výlety 
po zajímavých místech. Podíváte se i k břehům jezera 
Balaton. Maďarsko je země umělců, kulinářství, hodnot-
ných 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 termálních lázních. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Ra-
kouska a Maďarska. NEZIDERSKÉ JEZERO 
(UNESCO) * RUST – jedno z nejmenších rakous-
kých měst, vinařské a historické městečko s částí 
opevnění, rybářský kostel. MÖRBISCH – úzké 
uličky, maďarské venkovské domky, nejkrásnější 
statky vinařů a vinařské uličky. ŠOPROŇ – perla 
západního Maďarska. Půvabné historické centrum, 
mnoho historických památek.  
2. den: KŐSZEG – romantické historické jádro 
s hradem. Jediné město na světě, kde zvon odbíjí 
poledne již v jedenáct hodin. Od průvodce se do-
zvíte proč. BÜKFÜRDO – odpoledne rekreace 
v termálních lázních. Vnitřní i venkovní bazény s vo-
dou o teplotě 26 až 38°C.  
3. den: SÜMEG – na vápencové skále nad 
městečkem se vypíná největší hrad v Maďar-
sku. KESZTHELY – zámek rodiny Festetics, pro-
hlídka muzea kočárů z doby monarchie (největší 
muzeum kočárů v Evropě). HEVÍZ – odpoledne 
rekreace v nejvýznamnějším 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 
přírody Balatonu. TIHÁNY – malý skanzen, bene-
diktinský klášter. BALATONFÜRED – lázeňské 
středisko, vycházka po pobřežní promenádě.  
5. den: SARVÁR – královské lázně, polokryté zá-
žitkové i léčebné bazény s vodou o teplotě 30 až 
36°C. V poledních hodinách odjezd, návrat večer 
do 22:00 hodin.  

Ubytování: penzion v Sarváru, dvoulůžkové 
pokoje včetně příslušenství.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 100,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 000,- Kč

Maďarsko

SEVERNÍ MAĎARSKO 

č. 540 26. 9. – 2. 10. 2023         8 950,-

• Za termály, paprikou a dobrým tokajským 
vínem. 

Kombinace poznávacího zájezdu s příjemným odpočin-
kem v termálních lázních, kde si budete moci vyhřívat 
kosti. Severomaďarské středohoří tvoří nádherné kopce, 
krasové skalní útvary, hradní zříceniny, zapadlé vesnice 
a významné vinařské oblasti.  

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční pře-
sun přes Slovensko do Maďarska. 
2. den: MISKOLC – prohlídka města. Mezi nej-
větší zajímavosti patří Národní divadlo, synagoga, 
dřevěný kostel nebo vyhlídkový vrch Avas. TA-
POLCA – ojedinělý lázeňský komplex. Součástí 
termálních lázní jsou bazény umístěné v jeskynních 
lázních ve vodě teplé 29 – 31ºC s dvacetimetrovým 
vodopádem. Odpočinek po nočním přejezdu. 
3. den: REGÉC – středověký hrad, kde vyrůstal 
František Rákóczi II., krásné výhledy. SÁROSPA-
TAK – město přezdívané jako „Athény“ leží na 

soutoku řek Bodrog a Tisa. Ve městě se nachá-
zí Rákócziho hrad. TOKAJ (UNESCO) – město 
hroznů a vín. V okolních svazích dozrává to nejkva-
litnější „královské víno“.
4. den: BÜKK – průjezd malebným pohořím. 
EGER – půvabné město, mnoho památkově chrá-
něných objektů, např. biskupský chrám, arcibiskup-
ský palác, impozantní hrad, rozsáhlé vinné sklepy 
– možnost ochutnávky. EGERSZALÓK – koupání 
v termálním koupališti, kde termální voda stéká po 
zářivě bílém vápenném kopci.  

Ubytování: 2x Miskolc, 2x Eger, hotely, 
dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 150,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 000,- Kč

5. den: DEMJÉN THERMAL – léčebné a termál-
ní lázně v Dolině léčivých vod. Lázeňský komplex 
zahrnuje termální lázně, aquapark a jeskynní lázně 
s pohádkovým podzemním vodním světem. Celo-
denní rekreace. 
6. den: SIROK – zřícenina hradu, od kterého jsou 
romantické výhledy. MÁTRA – nejvyšší horská 
skupina v Maďarsku. V hustých bukových a dubo-
vých lesích žijí divočáci. KÉKES 1015 m – nejvyšší 
vrchol Maďarska. Výhled z telekomunikační věže.  

BUDAPEŠŤ * SZÉCHENYI – historické secesní 
termální lázně nabízejí koupání ve třech venkovních 
a jedenácti vnitřních bazénech s vodou teplou 28 až 
39ºC. V ceně je i sauna, pára a rychlá voda. Alterna-
tivně možnost podvečerní prohlídky města. Ve ve-
černích hodinách odjezd, noční přesun. 
7. den: návrat v ranních hodinách. 
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Slovinsko

LAŠKO: TERMÁLNÍ LÁZNĚ S VÝLETY

č. 1000 10. 9. – 16. 9. 2023        13 950,-

• Relaxace v termálních lázních přímo u hotelu.

Pojeďte si užít hýčkání ve slovinských termálních láz-
ních. Laško je střediskem, kde vládne pohoda a zdraví. 
Hezké lázně, ve kterých budete ubytování, jsou ob-
klopeny nádhernou přírodou. Přímo v županu můžete 
přecházet do termálního areálu. Mimo relaxace máme 
pro vás připravené výlety do okolí, které jsou spojeny s 
regionálními produkty nebo velmi starými památkami.

Program 
1. den: odjezd autobusem ve večerních hodinách. 
Noční přesun do Slovinska.
2. den: LAŠKO – prohlídka města. Návštěva kar-
tuziánského kláštera Jurklošter. Ve zbytku dne od-

počinek v termálních lázních.
3. den: CELJE – navštěva zříceniny Celjského 
hradu, pohled na údolí a město. Přesun do centra 
jednoho z největších a nejstarších slovisnkých měst. 
Návštěva centra s nádhernou architekturou. Mož-
nost prohlídky Regionálního muzea nebo dětského 
Muzea nedávné historie. Vodnikova ulice. Archeo-
logická expozice. Odpoledne odpočinek v termál-
ních lázních.
4. den: ŽALEC – historické město spojené s 
chmelovou tradicí. Zastávka v centru města. Mož-
nost návštěva muzea chmele. ŠEMPETER – pe-
kelská krasová jeskyně, po vstupu se vám fantazie 
vykouzlí zajímavé výjevy, jako třeba obraz ďábla. 
Odpoledne odpočinek v termálních lázních. 
5. den: LAŠKO – dopoledne pobyt v termálních 
lázních. V odpoledních hodinách návštěva místního 
vinařství s degustací.

6. den: LAŠKO – dopoledne možnost relaxace 
v termílních lázních. V poledních hodinách odjezd 
na poslední bod programu. MARIBOR – slovin-
ská „Mekka vína“. Malebné historické jádro města 
s hradem, pozoruhodný sloup se sochou sv. Floriá-
na, katedrální kostel sv. Jana Křtitele, čtvrť Lent je 
tvořena malebnými domy. Čtyři sta let stará vinná 
réva (zapsána v Guinnessově knize rekordů jako 
nejstarší vinná réva na světě). Ve večerních hodi-
nách odjezd, noční přesun zpět do ČR. 
7. den: návrat v ranních hodinách zpět do ČR.

Ubytování: hotel Thermana Park Laško****, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.   
Stravování: polopenze (snídaně i večeře jsou 
formou bufetu).  
V ceně je zahrnuta: přeprava (vč. výletů), 
4x ubytování, 4x polopenze, neomezený vstup do 
termálů, vstup do fitness a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 3 000,- Kč.

Zájezdy na zakázku pro skupiny
Připravíme zájezd přímo na míru.

zajezdynazakazku.cz
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POHODOVÁ TURISTIKA

Švýcarsko│Lichtenštejnsko│Německo

KRÁSY ŠVÝCARSKA: VLAKEM MEZI VELIKÁNY

č. 240 4. 7. – 10. 7. 2023         12 250,-
č. 241 25. 8. – 31. 8. 2023         12 250,-

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

Poznávací zájezd s vycházkami a s využitím lanovek 
především v oblasti Engadinu. Zaujmou vás pohledy na 
zaledněné štíty, blýskavé hladiny údolních jezer i pou-
tavá atmosféra mondénního vysokohorského střediska 
St. Moritz, v němž budete ubytováni. Glacier a Bernina 
Express jsou zapsány na seznamu dědictví UNESCO. 
Projedete nejzajímavější úseky švýcarských ledovcových 
vlaků. Lanovkami, které jsou již v ceně zájezdu, se do-
stanete na horské vrcholy v oblasti údolí Engadin. V je-
zeře je možnost koupání.

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční pře-
sun do Vaduzu. 
2. den: VADUZ – ranní prohlídka hlavního města 
Lichtenštejnska, kterému vévodí hrad. SOUTĚS-
KA RÝNA – vlakem po trase slavného švýcarské-
ho vlaku GLACIER EXPRESS na železniční trati 
Illanz – Reichenau. JULIERPASS 2284 m – zastáv-

ka na jednom z nejvýznamnějších alpských přecho-
dů, který byl využíván již v římských dobách. Po 
zastávce v ubytovacím zařízení ve St. Moritz výlet 
lanovkou na třítisícový vrchol PIZ NAIR – kruho-
vý výhled. Procházka horskými květinovými louka-
mi nad St. Moritz. 
3. den: MALOJA – vycházka na věž bývalého hra-
du s výhledem na údolí horního Engadinu, v lese 
cestou ledovcové závrty. SURLEJ 1805 m, lanov-
kou přes Murtel 2702 m (možnost vycházky vyso-
kohorskou přírodou) na Corvatsch 3 295 m (kru-
hový výhled na okolní ledovce). CORVATSCH 
– vynikající panorama, včetně výhledu na vrchol 
Piz Bernina 4049 m. ST. MORITZ 1822 m (Svatý 
Mořic) - sportovní a lázeňské středisko obklopeno 
třítisícovými vrcholy – podvečerní prohlídka města. 
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. DIAVOLEZ-
ZA 2973 m – výlet lanovkou s panoramatickými 
výhledy na okolní zaledněné štíty až k ledovci pod 
vrcholem Piz Bernina. Krátký přejezd směrem k 
ledovci MORTERATSCH – největší ledovec ma-
sivu Bernina, možnost vycházky až k čelu ledovce. 

5. den: PONTRESINA – rekreační středisko, z 
historických budov vyniká románská věž. Sedačko-
vou 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 – podvečerní prohlídka malebného městeč-
ka 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 vyhlídku na nejslavnější švýcarský viadukt, který 
je zde zasazen do horské přírody. VIAMALA – se-
stup do romantické soutěsky. CHUR – prohlídka 
historického jádra města, které je plné dlážděných 
uliček, skrytých nádvoří a robustních městských 
domů. LINDAU INSEL – zastávka v historickém 
městečku ležícím 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 palandami a 
umyvadlem.
Stravování: bohaté snídaně. Možnost dok-
oupení večeří za celkovou cenu 2 150,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 
4x snídaně, jízdné lanovkami podle programu a 
průvodce.
Příplatek: dvoulůžkový pokoj – 2 400,-, Kč/osoba

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

LANOVKY S KORUTANSKOU KARTOU

č. 260 11. 7. – 17. 7. 2023        11 450,-

• Cesta tam bez nočního přejezdu.
• Lanovky dle programu v ceně zájezdu. 

Nabízíme velmi zajímavou dovolenou v Korutanech s pěší 
turistikou, a především s poznávacím programem. Je zde 
mnoho přírodních krás i hodně historických památek. 
Pomocí lanovek a mýtných vysokohorských silnic se do-
stanete na nejkrásnější vyhlídkové vrcholy. V ceně zájezdu 
je jízdné všemi lanovkami a vstupné do pamětihodností 
podle uvedeného programu.

Program 
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Nocleh v již-
ních Čechách.  
2. den: odjezd v časných ranních hodinách, přesun 
do Rakouska. GERLITZEN – výlet lanovkou na vy-
hlídkový vrchol, který leží v srdci Korutan 500 m nad 
jezerem Ossiacher See ve výšce 2000 m nad mořem. 
OSSIACHER SEE – vyhlídková jízda lodí po jezeře. 

OSSIACH – klimatické lázně, benediktinský klášter. 
3. den: DREILÄNDERECK – sedačkovou lanov-
kou na jedinečné místo na hranici tří zemí. Vynikající 
výhled na panorama Julských Alp a Karavanek. Pestrá 
flóra. Vycházka. VILLACHER ALPE – jízda vyhlíd-
kovou silnicí do výšky 1733 m. Lehká túra, alpské lou-
ky, výhledy na Julské Alpy a Karavanky.   
4. den: GOLDECK – lanovkou Spittal – Gol-
deck 2059 m, vycházka na vrchol 2139 m. Kruhový 
výhled na korutanská jezera a Vysoké Taury. PY-
RAMIDENKOGEL – výjezd k jedné z nejlepších 
korutanských rozhleden, kruhový rozhled. MARIA 
VÖRTH – malebná obec na skalnatém poloostrově, 
farní kostel. MINIMUNDUS – miniaturní svět, nej-
významnější stavby z celého světa. Sleva na vstupném 
pouze 50 % (cca 16 €). 
5. den: ANKOGEL HOCHGEBIRGSBAHNEN 
– kabinková lanovka vás vyveze do výšky 2636 m. Zde 
pouze krátká vycházka. Otevře se před vámi horský 
svět třítisícovek skupiny Ankogel. MÖLLTALER 
GLETSCHER – ERLEBNIS 3 000 – kabinková la-

novka vás vyveze až do výšky 2800 m. Další sedačko-
vou lanovkou, kterou si již musíte zaplatit (cca 8 €), se 
dostanete až do výšky 3000 m.  Zde již bude chladněji, 
šlápnete si na ledovec. Vycházka. 
6. den: BAD KLEINKIRCHHEIMER BER-
GBAHNEN – kabinkovou lanovkou do výše 2 100 
m. Vycházka po loukách. Budete okouzleni krásnou 
krajinou plnou svišťů a krásnou florou. TURRA-
CHER HÖHE – kabinkovou lanovkou do výšky 
2000 m, vycházka na vrchol Rinsennock 2334 m. Pa-
noramatický výhled od korutanských jezer přes Taury 
po Schladmingské Taury. NOCKGEBIET – jízda po 
mýtné vysokohorské panoramatické silnici Nockal-
mstrasse, která je dlouhá 34 km. Odjezd ve večerních 
hodinách, noční přesun.  
7. den: návrat v ranních hodinách.  

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 750,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 4x 
snídaně, Korutanská karta a průvodce. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 800,- Kč

Rakousko

PUTOVÁNÍ SE SALZBURSKOU KARTOU

č. 300 20. 7. – 26. 7. 2023        14 450,-

• S návštěvou města Salzburg.

Poznávací zájezd s vycházkami, případně s lehkou turisti-
kou, se slevovou Salzburskou kartou. Tento zájezd navazu-
je na zájezd se slevovou Salzburskou kartou s ubytováním 
u Zell am See. V celé oblasti se nachází nespočet různých 
lanovek. Nezapomeňte na plavky. V ceně zájezdu je jízd-
né všemi lanovkami a vstupné do pamětihodností podle 
uvedeného programu. 

Program  
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Ra-
kouska. ST. GILGEN 546 m – lázeňské město ležící 
na okraji jezera Wolfgangsee. ZWÖLFERHORN 

SEILBAHN – kabinkovou lanovkou na Zwölferhorn 
1476 m. Lanovka stoupající vzhůru nabízí nezapome-
nutelné pohledy nejen na sedm jezer, ale i na masiv 
Dachsteinu. Od horní stanice můžete podniknout 
malou vycházku. POSTALM – výjezd mýtnou silnicí 
do sportovního střediska. Okolí Postalmu je největší 
rakouskou selskou oblastí a druhou největší alpskou 
náhorní rovinou v Evropě.  
2. den: GOSAUKAMMBAHN – kabinovou lanov-
kou na Zwieselalm 1480 m. Výhled na Dachsteinský 
ledovec, jezero Gosausee, skalní hřeben Gosaukamm 
a Tennengebirge. Vycházka na Jabloneckou chatu. 
GOSAUSEE – vycházka podle romantického jezera. 
ABTENAU – rekreační obec. KARKOGELKOM-
BIBAHN – výlet kabinkovou lanovkou, pěkné výhle-
dy. Zpět dolů lanovkou nebo letní bobovou dráhou. 
LAMMERKLAMM – vycházka soutěskou. 
3. den: OBERTAUERN – horské sedlo, sportovní 
středisko. GRÜNWALDKOPFBAHN – čtyřse-
dačkovou lanovkou na hřeben Radstadtských Taur 
do výšky 2000 m. Pěkný výhled, možnost vycházky. 
MAUTERNDORF – prohlídka středověkého hra-
du s bohatou expozicí. Hrad byl kdysi obávaným 
státním vězením, zajímavé obytné komnaty biskupů. 
GROSSECKBAHN – moderní kabinková lanovka. 
Vycházka podle zdatnosti jednotlivých účastníků.  
4. den: HOHENWERFEN – vycházka na roz-
sáhlý hrad. Pěkný výhled do údolí i na okolní hory. 
ALPENDORF – výlet kabinkovou lanovkou. Pano-
ramatické výhledy na Vysoké Taury. GIPFELBAHN 

FULSECK – výlet kabinkovou lanovkou, výhledy na 
Vysoké Taury. ALPENTHERME GASTEIN – pod-
večerní pobyt v termálních lázních, bazény s teplotou 
vody 24 až 34ºC. Výhledy na okolní hory. 
5. den: FLACHAU – lyžařské sportovní středisko 
v rámci areálu výlet lanovkou na Kogalm 1900 m. 
Možnost vycházky. WAGRAIN 838 m – malebná 
obec s mnoha starými domy. Přírodní krásy a po-
hostinnost místních obyvatel se zde snoubí s čistou 
vodou a svěžím horským vzduchem. Na místním hřbi-
tově je pohřben J. Mohr, autor textu vánoční písně 
Tichá noc. GRAFENBERGBAHN – kabinkovou la-
novkou na Grafenberg 1708 m. Výhled na Radstädtské 
Alpy. V rekreačním středisku je krytý i venkovní bazén.  
6. den: SALZBURGER FREILICHTMUZE-
UM – rozsáhlý skanzen se 60 stavbami z celého 
Salzburska. SALZBURG * prohlídka památek. HO-
HENSALZBURG – pevnost, zajímavá expozice, vý-
hledy na město. REZIDENCE – nádherné zdobené 
interiéry. MOZARTŮV RODNÝ DŮM – prohlídka 
muzea. SALZBURG SCHIFF FAHRT – lodní výlet po 
řece Salzach. V případě zájmu přírodopisné muzeum 
či jiné pamětihodnosti na Salzburskou kartu zdarma. 
Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 
7. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 750,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x 
snídaně, slevová „Salzburská karta“, pojištění a 
průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 950,- Kč
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Rakousko

STUBAISKÉ ALPY:
SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ 

č. 360 2. 8. – 7. 8. 2023        11 350,-

• Podél vodopádů i na alpské vrcholy.
• Potraviny na penzionu z vlastní farmy. 

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 rozmanitos-
tí a krásou. 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. Přesun do Ty-
rolska. INNSBRUCK – zastávka u olympijských 
skokanských můstků.  
2. den: MIEDERS 953 m – kabinkovou lanovkou 
na vrchol Koppeneck 1600 m. MARIA-WAL-
DRAST – přes lesy a pastviny pěšky na nejvýše po-
ložené poutní místo v Evropě s pověstným léčivým 
pramenem a klášterní restaurací, návrat lanovkou 
nebo bobovou dráhou do údolí. MISCHBACH – 
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 TY-
ROL – vyhlídková terasa, panoramatický výhled 
na 109 vrcholů, vycházka k ledovci. EISGROTTE 
– možnost návštěvy ledovcové jeskyně. DRESD-
NER HÜTTE – vycházka okolo vodopádu u nej-
starší turistické chaty v údolí. GRAWA – vycház-
ka k nejširšímu vodopádu ve Východních Alpách.  
4. den: NEUSTIFT – kabinkovou lanovkou k hor-
ské stanici Agrar 1790 m. Od největších průchozích 
slunečních hodin v Alpách vycházka s výhledy do 
údolí Stubaital dle zdatnosti účastníků. Zdatnější 
účastníci výstup na Elferturm 2495 m připomínající 
jižněji ležící Dolomity a po trase okolo chaty El-
ferhütte zpět.  

5. den: FULPMES – lanovkou Kreuzjochbahn do 
výšky 2136 m. STUBAIBLICK – nenáročný vý-
stup k vyhlídkové plošině a naučný okruh věnova-
ný alpské flóře, pěšky do mezistanice kolem chaty 
Schlickeralm, lze krátit lanovkou. Zdatnější účastní-
ci hřebenová túra k chatě Starkenburgerhütte 2229 
m. Odpoledne jízda nostalgickou železnicí do Inns-
brucku. INNSBRUCK – večerní prohlídka hlavní-
ho města Tyrolska. Večer odjezd, noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion Alpengasthof Bärenbad, 
dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství, celý 
penzion je rezervovaný pro naši skupinu.  
Stravování: polopenze s využitím domácích 
specialit vyrobených přímo v penzionu.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová kar-
ta Stubai Supercard, 4x ubytování, 4x polopen-
ze z domácích místních zdrojů a průvodce.   
Při tomto zájezdu lze zajistit jednolůžkový pokoj 
pouze při volné kapacitě penzionu.

Rakousko

KITZBÜHELSKÉ ALPY LANOVKAMI

č. 400 10. 8. – 14. 8. 2023          9 950,-

• Nejkrásnější výhledy na 70 třítisícovek. 
• Odpočinek na horách.
. 
Poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou. Putování se sle-
vovou kartou vhodné i pro děti a seniory. Denně vás čekají 
dvě až tři cesty lanovkami v nádherné alpské přírodě s 
úchvatnými výhledy nejen na Kitzbühelské Alpy, ale i na 
blízké pohoří Kaiser Gebirge, Vysoké Taury a Zillertalské 
Alpy. Objevte nová místa s nádhernými výhledy a kouzel-
ná zákoutí k odpočinku a načerpání nových sil. Navštívíte 
místa, která si vybrali i tvůrci nových příběhů televizního 
seriálu Doktor z hor. V ceně zájezdu je jízdné všemi lanov-
kami podle uvedeného programu.

Program 
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Rakous-
ka. WAIDRING 778 m – kabinovou lanovkou na 
WAIDRING STEINPLATTE 1700 m. Zážitkový 
svět (Triassic Park) včetně muzea věnovaný dávnově-
ku – dinosaurům, fosiliím a mořskému světu. Vyhlídko-

vá plošina vybudovaná na úbočí skal. Atraktivní výhled 
nejen na jezero Pillersee a masiv Loferer Steinberge. 
LOFERER STEINBERGE – samostatný vápenco-
vý masiv s nádhernými štíty. Přejezd na ubytování. 
2. den: SÖLL 703 m – kabinkovou lanovkou na horu 
Hohe Salve 1827 m. V mezistanici jsou atrakce věno-
vané kouzlu vody a vodním hrám. Na vrcholu Hohe 
Salve se nachází nejvýše položený kostel v Rakous-
ku. HOHE SALVE – vyhlídkový vrchol ve středu 
Kitzbülských Alp. Výhledy na skalnaté pohoří Wilder 
Kaiser. WILDER KAISER – atraktivní pohoří s ro-
zeklaným vápencovým hřebenem. WESTENDORF 
783 m – výjezd kabinkovou lanovkou na vrchol Tal-
kaser 1770 m. Lehká vyhlídková túra na vedlejší vr-
chol Guggenkögel 1886 m. GUGGENKÖGEL – od 
vrcholového kříže velkolepý výhled. Zážitkový svět 
Alpinolino o tyrolských horách, flóře a fauně. Zpět do 
údolí lanovkou. KIRCHBERG IN TIROL 810 m – 
kabinkovou lanovkou na Ehrenbachhöhe 1800 m. Pěší 
túra k horní stanici lanovky u vrcholu Hahnenkamm. 
Llanovkou dolů do Kitzbühelu. HAHNENKAMM 
– název vrcholu, ale také jednoho z nejnáročnějších 
sjezdů alpského lyžování. Postavíte se na místo startu 
sjezdu a uvidíte nejstrmější místo sjezdu se sklonem 
85 %. KITZBÜHEL – nejstarší tyrolské sportovní 
středisko, malebné historické jádro. 
3. den: AUFFACH 869 m – kabinkovou lanovkou 
na vrchol Schatzberg 1898 m. Lehká túra či vycház-
ka. SCHATZBERG – romantický vrchol s pěknými 
výhledy na Kitzbülské a Zillertálské Alpy a vrcholy Vy-
sokých Taur. WILDSCHÖNAU – jedno z nejkrás-
nějších tyrolských údolí s malebnými horskými lou-
kami a rázovitými vesnicemi. BRIXEN IM THALE 
– kabinovou lanovkou k horskému jezeru FILZA-
LMSEE 1300 m. U jezera zážitkový svět věnovaný 
obru. Můžete zkusit Kneippovu vodoléčbu, procházku 

a obklady rašelinou a stezku pro bosé nohy. ST. JA-
KOB IN HAUS – sedačkovou lanovkou na vrchol 
BUCHENSTEINWAND 1456 m. Na vrcholu stojí 
architektonicky zajímavá rozhledna – Jakubský kříž 
(Jakobskreuz) s výhledem ze všech čtyř ramen kří-
že. Originální a jedinečná stavba, která stojí za vidění. 
Zpět do údolí stejnou lanovkou. 
4. den: KITZBÜHEL 800 m – kabinkovou lanovkou 
na vrchol KITZBÜHELER HORN 1996 m. Několik 
lehkých túr po vrcholu nabízejícím krásné panorama-
tické výhledy. Při sestupu na Alpenhaus 1670 m stojí 
za prohlídku botanická zahrada – Alpenblumengarten, 
považovaná za „nejkrásnější zahrádku Evropy“ s ko-
lekcí asi 120 druhů alpských rostlin. KITZBÜHE-
LER HORN – s typickou 102 m vysokou stavbou vy-
sílače patří k nejvýznamnějším vyhlídkovým vrcholům 
pohoří Kitzbüheler Alpen. Výhled na sjezdovku Hah-
nenkamm a skalnaté pohoří Wilder Kaiser. ELLMAU 
820 m – kabinovou lanovkou na vrchol HARTKAI-
SER 1555 m. Na vrcholu vás čeká zážitkový svět ža-
báka „Ellmiho“ s botanickou a zoologickou zahradou. 
Lehká procházka vede přes muzeum kamene v pří-
rodě, dřevěný hrad s rozhlednou a okolo různých 
dřevěných výtvorů. Zpět do údolí stejnou lanovkou. 
V odpoledních hodinách se budete pohybovat v mís-
tě, kde byl natáčen seriál Doktor z hor II. V podvečer-
ních hodinách odjezd a následná procházka městem 
KUFSTEIN - „perla Tyrolska“. Městu nad řekou Inn 
vévodí mohutná pevnost a v její jedné věži jsou nej-
větší venkovní varhany na světě. Noční přesun přes 
Německo do ČR (možný výstup v Plzni). 
5. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 050,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně, slevová karta „Sommer Card Kitzbühel-
er Alpen“ a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 800,- Kč
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Rakousko

ZILLERTÁLSKÉ ALPY I. 

č. 190  15. 6. – 20. 6. 2023        11 450,-

• Pohodová turistika v  Tyrolsku

Zájezd s lehkou turistikou do Tyrolska. Připraveny jsou 
vycházky, případně lehké až středně náročné trasy. Re-
gion nabízí mnoho zajímavých míst, kam vás rádi zave-
deme. Strávíte vysoko v horách uprostřed krásné alpské 
přírody několik hezkých dní. Rakousko je země tisíců 
horských jezer, divokých řek, hlubokých lesů i nekoneč-
ných alpských strání. Není tedy divu, že se právě zde 
setkávají milovníci neposkvrněné přírody.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ra-
kouska. Podvečerní vycházka údolím.  
2. den: FÜGEN – kabinkovou lanovkou SPIEL-
JOCHBAHN vyjedete do výšky 1861 m. Tříhodi-
nová túra pro zdatnější, vycházka pro méně zdat-
né v krásné krajině. Přes údolí kouzelné výhledy 
na Karwendel a Stubaiské Alpy. Po horských pastvi-
nách dojdete i k horské salaši s možností občerst-
vení. 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 polo-
denní túru s výstupem na Karspitze 2 257 m. I při 
této túře budete mít možnost se občerstvit na ně-
které z turistických 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 lanovkou 
ROFANSEILBAHN k chatě Erfuter Hütte 1840 
m. Tato lanovka se doplácí 22 €, senioři mají sle-

vu. Okružní túra s možností krácení na Rofanspit-
ze 2259 m. Odpoledne možnost vycházky či túry 
(podle zdatnosti) podle jezera Achensee s možnos-
tí vykoupání. Večer odjezd, noční přesun.  
6. den: návrat v ranních hodinách.  

Ubytování: penzion, dvě dvoulůžkové ložnice 
mají společné sociální zařízení.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 290,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně, lanovky podle programu a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 400,- Kč

Rakousko

ZILLERTÁLSKÉ ALPY II. 

č. 450 17. 8. – 22. 8. 2023         11 450,-

• Druhá část putování Zillertálem.

Další zájezd do Tyrolska. Připraveny jsou vycházky, pří-
padně lehké až středně obtížné túry. Čeká vás maleb-
ná oblast, která je známá především díky populárnímu 
areálu v Hintertuxu. Region však nabízí mnoho dalších 
zajímavých míst, na která vás rádi zavedeme. Strávíte 
vysoko v horách uprostřed krásné alpské přírody něko-
lik hezkých dní. Přírodní skvosty v Rakousku skutečně 
stojí za to. Určitě vás zláká vidina překrásných výhledů 
na scenérie rakouských hor.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Ra-
kouska. Podvečerní vycházka údolím.  

2. den: HINTERTUX – kabinkovou lanovkou vý-
jezd na SOMMERBERGALM do výšky 2100 m. 
Nenáročný výstup k chatě Tuxer Joch Haus 2313 m. 
Úžasný výhled na ledovec. Dále vás čeká túra oko-
lo hezkého vodopádu k salaši Bichlalm 1695 m 
s možností občerstvení. Zdatnější účastníci mohou 
sestoupit do Hintertuxu. Možnost lehké turistiky 
a návrat dolů lanovkou.   
3. den: MAYHOFEN 630 m – kabinovou lanov-
kou AHORNBAHN do výšky 2000 m. Možnost 
výstupu na vrchol Eizenkogel 2 227 m či nenáročná 
túra k chatě Edelhütte 2 238 m s možností občer-
stvení. Zdatnější turisté si mohou túru prodloužit.  
4. den: LANNERSBACH 1300 m – kabinko-
vou lanovkou EGGALMBAHN 2002 m. Podle 
salaše Lattenalm na vrchol Grüblspitze 2395 m. 
Zdatnější účastníci mo vystoupit na vrchol Ram-

sjoch 2 506 m a sestoupit podle křišťálového je-
zera Torseen do údolí. Ostatní se vrátí do údolí 
lanovkou.  
5. den: HAINZENBERG 900 m – kabinko-
vou lanovkou GERLOSSTEINBAHN do výšky 
1830 m. Túra přes Gerlossteinwand na Gerlosstein 
2 166 m s možností krácení. Panoramatické výhle-
dy. V podvečer vycházka v údolí. Ve večerních hodi-
nách odjezd, noční přesun.  
6. den: návrat v ranních hodinách.  

Ubytování: penzion, dvě dvoulůžkové ložnice 
mají společné sociální zařízení.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 290,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně, lanovky dle programu a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 200,- Kč

Cestovatelský magazín
Začtěte se do našich cestovatelských článků plných zajímavostí a tipů.

hoska-tour.cz/magazin
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PĚŠÍ TURISTIKA

Itálie

VOJENSKÝMI CHODNÍKY DOLOMIT
FERRATY V DOLOMITECH

č. 410 1. 7. – 6. 7. 2023        7 950,-

• Vysokohorská turistika s možností krácení.
• Možnost výběru mezi klasickou horskou 
túrou a Via Ferratou.

V programu jsou jak via ferraty, tak klasické vysokohor-
ské túry s možností krácení pro méně zdatné turisty. Pro 
ulehčení nástupu můžete několikrát použít lanovku. Pro 
skupinu Geisler je typické, že se skalní skupiny zdvihají 
náhle přímo nad pastvinami. Skupina Puez je charakteri-
zována rozsáhlou náhorní plošinou. Skupina Sella se zase 
jeví jako skalní hrad.

Program 
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, noční pře-
sun do Itálie.  Možnost nástupu v jižních Čechách. 
2. - 5. 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) 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 Peitler-
kofel 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) túra: SELLA * PIZ BOÉ 3152 m. Východiště 
sedlo Pordoj 2239 m, výstup do sedla Forca a na vr-
chol Piz Boé 3152 m. Nejlehčeji dostupná třítisícovka. 
Možnost krácení túry při použití lanovky. Skupina pro 
své souvislé skalní stěny působí jako nedobytná pev-
nost. Panoramatický výhled na Marmoladu 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) túra: PUEZ – východiště Colfosco 1645 m. Túra 
masivem přes Puezhütte na Puezspitzen 2918 m a 
zpět. Možnost krácení túry při použití 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 

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, 3x ubytování a 
průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 350,- Kč

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 m nebo 
na Tschierspitze 2527 m, + 2 hodiny.   
d) túra: TOFANA – východiště sedlo Falzarego 
2105 m. Túra na Nuvolau 2575 m a okolo Cinque 
Torri do sedla Falzarego. Překrásné výhledy na stě-
ny Tofan. Romantický skalní útvar Cinque Torri.  
Via ferrata: TOFANA * TOFANA DI ROZES 
3225 m. Východiště silnice na sedlo Falzarego a cha-
ta Dibona. Ferrata Formenton. Poměrně lehká za-
jištěná cesta, výstup/sestup 1500 m. Výstup na jeden 
z nejkrásnějších vyhlídkových bodů Dolomit. Průchod 
dlouhou skalní štolou, nutné baterky.    
6. den: návrat v ranních hodinách.

--

První světová válka se Dolomit dotkla snad nejvíce. Proti 
sobě zde stála na tehdejší dobu perfektně připravená voj-
ska. Pro budování pozic vysoko v horách bylo postaveno 
mnoho zásobovacích cest a v nitru skal hodně tunelů. Ty 
dnes slouží jako turistické cesty. Nádherné a přitažlivé cíle 
byly v době války svědky největších a nejkrvavějších bojů. 
Dodnes nacházíme v těžce přístupných terénech stále 
živé stopy nesmyslné války.
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Slovinsko

JULSKÉ ALPY: TURISTIKA KOLEM TRIGLAVU

č. 320 26. 7. – 31. 7. 2023         9 750,-

• Možnost dvoudenního výstupu na Triglav. 
• Bohatá bufetová polopenze.  
• K dispozici hotelový bazén s wellness.

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

Program 
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční 
přesun přes Rakousko do Slovinska.  
2. den: PRISOJNIK/MOJSTROVKA * túra ze 
sedla VRŠIČ – podle zdatnosti jednotlivých účast-
níků. VRŠIČ 1611 m – nejvýznamnější horské sed-
lo, vynikající 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 - Kranj-
ska Gora, 9 hodin, převýšení 1622 m. Okružní trasa 
na jeden z nejvyšších vrcholů Julských Alp. ŠPIK – 
dominanta severních Julských Alp, panoramatický 
výhled. Krácená túra: LAGHI DI FUSINE – ro-
mantická procházka jedinečnou přírodní rezervací 
k jezerům. PLANICE – skokanské můstky.   

4. den: BOVŠKI GAMSOVEC * túra Aljažev 
dom 1015 m – sedlo Luknia 1758 m – vrchol Bovški 
Gamsovec 2392 m – Sovatna – Aljažev dom a zpět, 
10 hodin, převýšení 1380 m. BOVŠKI GAMSO-
VEC – 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 výš-
ky 1540 m, túra na Vogel – Dom na Komni – Savi-
ca, 7 hodin. Krásné výhledy na Julské Alpy i s jejich 
dominantou Triglavem. Krácená túra:   VOGEL 
– lanovkou a nenáročná túra, návrat dolů opět la-

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

novkou. SAVICA – vycházka k 60 m vysokému 
vodopádu. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledov-
cové jezero, možnost vykoupání. V podvečerních 
hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.  

Možnost výstupu na Triglav
Jedná se o náročný dvoudenní výstup ve vysokohor-
ském terénu s ubytováním v turistické chatě Dom 
Planika pod Triglavom (2401 m), které si účastníci 
musí doplatit na místě v ceně cca 30 € (cena za uby-
tování v rezortu Špik, která je zahrnuta v ceně zá-
jezdu tím propadne). Možnost dokoupení jídla a pití 
na horské chatě. Ubytování je zajištěno ve velkých 
pokojích s více postelemi. 

Zájem o výstup na Triglav je nutné uvést již do po-
známek při rezervaci zájezdu.  

Slovensko

VLAKEM POD TATRANSKÉ VELIKÁNY 

č. 470  24. 8. – 30. 8. 2023        11 450,-

• 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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Slovensko│Madarsko

KOUZELNÝ SLOVENSKÝ KRAS

č. 230 8. 8. – 15. 8. 2023        11 950,-

• Včetně maďarské jeskyně Baradla.

Nenáročná turistika s prohlídkou přírodních a historic-
kých pamětihodností. Málokterá země na světě má tak 
pestrou paletu rozmanitých krasových útvarů. Sloven-
ský kras je svojí rozlohou největším a na typické jevy 
nejbohatším krasovým územím ve střední Evropě. Se-
tkáte se s pestrostí a různorodostí krajiny formované 
do náhorních plošin oddělených kaňony jednotlivých řek, 
soutěskami a zpřístupněným podzemním světem jesky-
ní. V programu je i jednodenní výjezd do Maďarska.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Denní přesun na 
východní Slovensko.  
2. den: PLEŠIVICKÁ PLANINA – túra podle 
zdatnosti jednotlivých účastníků. Planina je bohatá 
na povrchové a podzemní krasové jevy a skalní útva-
ry. Okraje krasové plošiny jsou strmé s výškovým 
rozdílem 400 m. GOMBASECKÁ JESKYNĚ 

– krápníková výzdoba, vyniká unikátními tenkými 
sintrovými brčky, která dosahují délky až tří metrů. 
3. den: ZADIELSKÁ DOLINA – túra přírodní 
rezervací s přihlédnutím na zdatnost jednotlivých 
účastníků. Dolina je místy pouze 10 m široká. Kol-
mé vápencové stěny dosahují výšky až 300 m. Boha-
tá květena. TURNIANSKÝ HRAD – vycházka na 
zříceniny romantického hradu, pěkný výhled. JA-
SOVSKÁ JESKYNĚ – patří mezi nejstarší veřej-
nosti přístupné jeskyně, pěkná krápníková výzdoba.  
4. den: SILICKÁ PLANINA (UNESCO) – túra 
s ohledem na zdatnost. Nejrozsáhlejší a na krasové 
jevy nejbohatší planina. Krásné přírodní scenérie. 
Strmé okraje jsou vysoké 400 m. Zastávka u Silické 
ľadnice. DOMICA – bohatá krápníková výzdoba, 
jezírka, atraktivita jeskyně se znásobuje možností 
plavby po podzemní říčce. Tento přírodní skvost je 
propojen s jeskyní Baradla, ležící již v Maďarsku.  
5. den: OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JES-
KYNĚ (UNESCO) – svérázná aragonitová výz-
doba. Její podzemní dómy netvoří stalagmitové 
krápníkové formy, ale krystaly aragonitu. KRÁS-
NA HORKA – zdaleka viditelný hrad je kulturní 

památkou. Jeden z nejzachovalejších a nejstarších 
hradů na Slovensku.  
6. den: JESKYNĚ BARADLA (UNESCO) – na-
chází se již na území Maďarska. Mohutné podzem-
ní prostory jsou místy až 80 m vysoké. Jeskyně si 
uchovává tajemný svět s podzemními potůčky, 
rozlehlými dómy a krápníky obrovských rozměrů. 
Nalézá se zde jeden z nejvyšších stalaktitů na světě. 
V jeskyni je zpřístupněno několik tras. Od krátkých 
a středně dlouhých tras na zpevněných a osvětle-
ných betonových cestách, až po dlouhé dobrodruž-
né trasy s kapesními svítilnami na mnoho hodin.   
7. den: BETLIAR – kaštiel je národní kulturní 
památkou s bohatými expozicemi a rozlehlým par-
kem. ŠTÍTNIK – gotický kostel je národní kultur-
ní památkou. Vycházka na Gerlašské skály, pěkný 
výhled na Gemer. V podvečerních hodinách odjezd, 
noční přesun. 
8. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion v Rožňavě, dvoulůžkové 
pokoje včetně příslušenství.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 490,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 6x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 3 300,- Kč

Slovensko

ŠTIAVNICKÉ VRCHY: 
ZA PŘÍRODOU A TURISTIKOU  

č. 270 13. 7. – 16. 7. 2023          7 450,-

• Historie, příroda a výhledy.

Štiavnické vrchy patří k velice cenným přírodním loka-
litám. Nachází se zde celá řada národních kulturních 
památek, chráněných architektonických a technických 
památek. Jsou zde chráněné archeologické lokality. Velice 
bohatá je místní flóra a fauna. V převážně listnatých lesích 
se objevují i největší karpatské šelmy jako je rys a medvěd. 
Nejvýznamnějším turistickým střediskem tohoto pohoří 
je bezesporu Banská Štiavnica s historickou částí města, 
která je památkovou rezervací.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Sloven-
sko. Túra: po červené značce Kopanice 622 m – sed-
lo Pleso 778 m – Kanderka 884 m – Tanád 938 m 
– sedlo Kameň – Paradaiz 939 m – Červená Studna – 
zelená značka Banská Štiavnica, celkem 4 hodiny. Pře-
chod části atraktivního hřebene Štiavnických vrchů. 
Z jednotlivých vrcholů pěkné výhledy. BANSKÁ 
ŠTIAVNICA (UNESCO) – město je známé přede-
vším díky velice bohaté hornické minulosti.  
2. den: túra po zelené značce Počúvadlianské jezero 
670 m – Sitno 1009 m – (modrá značka na hrad Sitno 
se nachází po sestupu na druhou stranu ½ hodiny) 
– naučná stezka Tatarská lúka – modrá značka Pin-
kov vrch – červená značka Štiavnické Bane – Banské 
muzeum v přírodě – Banská Štiavnica, celkem 4,5 ho-
diny.  Túra je vedena na nejvyšší vrchol Štiavnických 
vrchů Sitno a po hřebenech s pěknými výhledy okolo 
Banského muzea v přírodě (včetně prohlídky podze-
mí) do Bánské Štiavnice. Výstup na Kalvárii, 1 hodina.  
POČÚVADLIANSKÉ JEZERO – umělé jezero, 
oblíbené místo letní rekreace. SITNO – nejvyšší vr-
chol Štiavnických vrchů s kruhovým výhledem, mož-
nost občerstvení v turistické chatě. Banské muzeum 
v přírodě (skanzen) – možnost prohlídky včetně vel-
mi zajímavé podzemní části. KALVARIA – soubor 
církevních staveb. Nejlepší výhled na město. 

3. den: túra po zelené značce Banská Štiavnica – 
Červená studňa 790 m – červená značka se žlutou 
odbočkou Zlatý vrch 850 m – červená značka Skle-
né Teplice 360 m – (možnost ukončení) 3,5 hodiny 
– zelená značka Vyhne, celkem 6,5 hodiny. ZLATÝ 
VRCH – z vrcholu kruhový výhled. SKLENÉ TEP-
LICE – lázeňské město ležící na úpatí Štiavnických 
vrchů. Termální koupaliště. VYHNE – nad obcí pří-
rodní památka Kamenné moře. 
4. den: túra po modré značce Červená studna 790 m 
– Rumpovska – žlutá značka Jelenia skála – Vyhne, cel-
kem 3,5 hodiny. V poledních hodinách odjezd, návrat 
do 20:00 hodin.

Ubytování: penzion v Banské Štiavnici, dvoulůžk-
ové pokoje včetně příslušenství.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 750,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč
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Česko│Německo

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO 

č. 090 18. 5. – 21. 5. 2023         6 250,-

• Malebný kout pískovcových skal. 

Zájezd s pěší turistikou. V programu jsou výstupy po skal-
ních schodištích na romantické vyhlídkové stolové hory. 
Českosaské Švýcarsko je krajem skalních měst, hlubokých 
roklí, stolových hor a malebných strání. Naleznete tady ale 
také zajímavé stavby či ohromnou pevnost. Úchvatné je 
hluboké labské údolí lemované strmými skalními stěnami.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, cesta na Děčínsko. 
LABSKÉ PÍSKOVCE * TISKÉ STĚNY – krajina 
plná fantazie tvoří malebné městečko pískovcových 
skal, pěší okruh. DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK – stolová 
hora s turistickou chatou a rozhlednou, lehká túra. 
DĚČÍN – vycházka na Pastýřskou stěnu. Romantická 
napodobenina hradu, dnes výletní restaurace.  
2. den: SASKÉ ŠVÝCARSKO * KÖNIGSTEIN 
(Královský kámen) – pevnost na stolové hoře upro-
střed nádherné přírody, muzeum zbraní. PFAFFEN-
STEIN – výstup na stolovou horu. Na vrcholu 

kamenná rozhledna. Skalní věž Barbarina – symbol 
oblasti. KAISERKRONE (Císařská koruna) – výstup 
po skalním schodišti na stolovou horu, vynikající vý-
hled na saskou i českou část národního parku.  
3. den: SASKÉ ŠVÝCARSKO * BASTEI – domi-
nanta Saského Švýcarska, od skalního mostu pěkný 
výhled. Romantický skalní hrádek Neurathen. Jedno 
z nejnavštěvovanějších míst Saského Švýcarska. LILI-
ENSTEIN (Liliový kámen) – výstup po kamenném 
schodišti na výraznou tabulovou horu obklopenou ze 
tří stran tokem Labe. SCHRAMMSTEINE – lehká 
túra skalním hřebenem pískovcových stěn a věží. 
4. den: SASKÉ ŠVÝCARSKO * GROSSER 
WINTERBERG – druhý nejvyšší vrchol Saského 
Švýcarska s rozhlednou, ze které je kruhový výhlede 
na celé Saské Švýcarsko. KUHSTALL – druhá nej-
větší skalní brána v Labských pískovcích po Pravčické 
bráně. Nachází se ve skalním hradu.  Alternativně lze 
mít program v Hřensku s možným výstupem k Pra-
včické bráně. Alternativní program je bez průvodce. 
Odpoledne odjezd, návrat do 20:00 hodin. 

Ubytování: hotel v Děčíně, dvoulůžkové pokoje 
včetně příslušenství. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 690,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč

Česko│Slovensko

BÍLÉ KARPATY: HORY A LOUKY 

č. 170 22. 6. – 25. 6. 2023         6 950,-

• Tradiční místa setkávání Čechů a Slováků.
• Pestrá krajina s dalekými výhledy.  

Pěší turistika s poznávací činností na pomezí Moravy a 
Slovenska. Bílé Karpaty jsou CHKO a pokrývají dvě ze čtyř 
typických folklórních částí Slovácka – Horňácko a Morav-
ské Kopanice, charakteristické svými stavbami a kroji a 
dodnes živými lidovými zvyky. O Bílých Karpatech by se 
dalo říct, že to jsou trochu zapomenuté hory. Leží až na 
samém východě České republiky. Nikdy to nebyl bohatý 

a úrodný kraj, prý tu dokonce žily bohyně a čarodějky, 
lapkové i černokněžníci. Dodnes je to krajina, kde moc 
turistů nepotkáte. 

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Moravu. 
Túra ze Starého Hrozenkova po naučné stezce Mo-
ravské Kopanice. MORAVSKÉ KOPANICE – stez-
ka prochází pestrou krajinou v okolí Starého Hro-
zenkova. Seznámí návštěvníky s přírodou, historií a 
kulturou tohoto svérázného “kopaničářského kraje”. 
Ve Starém Hrozenkově se udržují živé lidové tradice. 
2. den: túra z Květné přes Velkou Javořinu 970 m do 
Velké nad Veličkou. VELKÁ JAVOŘINA – nejvyšší 
vrchol nádherných Bílých Karpat, z hraničního hře-
bene vynikající výhled, státní hranice se Slovenskem. 
Památník Česko-slovenské vzájemnosti. Na slovenské 
straně stojí turistická chata.  
3. den: túra přírodním parkem přes Velký Lopeník 
911 m na Mikulčin vrch 799 m. VELKÝ LOPENÍK – 
v roce 2005 byla na druhém nejvyšším vrcholu Bílých 
Karpat zpřístupněna nová rozhledna. MIKULČIN 
VRCH – malé zimní i letní rekreační středisko s tu-
ristickou chatou, které se nachází již v oblasti Morav-
ských Kopanic. Za pěkného počasí nádherný výhled 
na slovenské hory.  

4. den: nenáročná túra přes romantické Vojšické 
louky. VOJŠICKÉ LOUKY – přírodní rezervace. 
Nejrozsáhlejší komplex květnatých bělokarpatských 
luk s mohutnými roztroušenými duby. KUŽELOV 
– větrný mlýn holandského typu. Zajímavá národo-
pisná expozice. KNĚŽDUB – opravený slovácký 
dům s unikátními štukovými lidovými omítkami. Dům 
slováckých umělců bratří Úprků. TRAVIČNÁ – vy-
cházka na novou rozhlednu, kruhový výhled na celé 
Slovácko. V odpoledních hodinách odjezd, návrat ve 
večerních hodinách do 20:00 hodin. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení pol-
openze za celkovou cenu 690,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč

Zájezd: Okolí jezera Lago di Garda

Pozdrav a poděkování všem od Hošků za krásný zájezd, což jest už 
letitou tradicí. Jsem rád , že jsem se mohl zúčastnit, tak jako každý rok. 
Pan Hoška musí mít radost, že po dvou letech nejistoty je zase všechno 
v pořádku. Nic nebylo náhodné, vše dokonale zorganizované a zajištěné. 
Ještě jednou díky.

Jirka Kopecký

Zájezd: Julské Alpy – turistika kolem Triglavu

Vynikající průvodce pan Tomáš Horák, dobře se orientoval v Julských 
Alpách, snad vždy ochoten poradit a pomoci. Byla vybrána krásná 
oblast Julských Alp, hezké a dostatečné ubytování.

Mizerová Marcela
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Česko│Německo

TURISTIKA V KRUŠNÝCH HORÁCH 

č. 260 10. 8. – 13. 8. 2023         5 950,-

• Památky v Podkrušnohoří. 

Opakovaný poznávací zájezd s pěší turistikou do střední 
části Krušných hor, kde mnoho turistů nepotkáte. Zato 
poznáte mnoho krásných často opomíjených míst. Žád-
né jiné české pohoří není zahaleno takovou rouškou 
tajemna jako právě Krušné hory. Málokde taky najdete 
tak husté lesy, rašeliniště, léčivé prameny v kombinaci s 
pozůstatky lidské činnosti.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do se-
verních Čech. BOUŘŇÁK 689 m – středisko zim-
ních sportů, zastávka na vyhlídce. FLAJSKÁ PŘE-
HRADA – unikátní pilířová vodní nádrž, jediná 
svého druhu v České republice. ČESKÝ JIŘETÍN 
– horské letovisko, pozoruhodný dřevěný kostel. 
FLÁJSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL – túra dlouhá 
6 km podle kanálu, který je významnou technickou 
památkou. Jde o nejstarší plavební kanál v Čechách.  
2. den: VOGTLAND ERZGEBIRGE (D) – leh-
ká túra v přírodním parku plná pěkných vyhlídek. 
KURORT SEIFFEN (D) – saské malebné městeč-
ko proslavené výrobou dřevěných hraček. HORA 
SV. KATEŘINY – svobodné horní město. Na 
Růžovém vrchu nově opravená rozhledna. JEŘEBI-
NA – 3 m vysoká rozhledna s kruhovým výhledem. 
3. den: JEZEŘÍ – zámek na okraji hnědouhel-
né pánve přímo pod Krušnými horami. Výhledy 
do jámy povrchového lomu. Túra dlouhá 6 km po 
hraně hnědouhelných lomů. ŽEBERSKÁ LÍPA – 
torzo stromu, stáří cca 800 let. ČERVENÝ HRÁ-
DEK – barokní zámek, možnost prohlídky expozi-
ce, vycházka parkem. JIRKOV – podzemí, unikátní 
historické sklepy. Z městské věže pěkný výhled.  

4. den: túra dlouhá 12 km přes zajímavá místa 
s možností krácení. VLČÍ HORA – rozhledna 
na hřebenu Krušných hor s kruhovým výhledem. 
DLOUHÁ LOUKA – roztroušená malebná obec 
nedaleko města Osek. STROPNÍK – z čedičové 
skály jsou nejhezčí výhledy z východní části Kruš-
ných hor. RÝZMBURG – romantická zřícenina 
hradu na vysokém ostrohu. SALESIOVA VÝŠI-
NA – menší skalní labyrint. OSEK – cisterciánský 
klášter je perlou Podkrušnohoří. V odpoledních ho-
dinách odjezd, návrat do 20:00 hodin. 

Ubytování: hotel v Mostě, dvoulůžkové pokoje 
včetně příslušenství.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 690,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč

Česko

JEŠTĚ JEDNOU MODRAVA

č. 280 20. 7. – 23. 7. 2023         5 950,-

• Policie Modrava nejsou jen kriminální případy.
• Pohodové vycházky bez stoupání.

Poznávací zájezd s pěší turistikou po natáčecích mís-
tech kriminálního seriálu Policie Modrava. Ten odvysí-
lala televize Nova a odehrál se v prostředí Národního 
parku Šumava. Natáčelo se i v obcích Srní, Horská Kvil-
da, Kvilda, Modrava, Kašperské Hory a v kempu Antýgl. 
Všechna tato místa budete mít možnost navštívit. Túry 
lze krátit s ohledem na zdatnost jednotlivých účastníků.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Šu-
mavu. Pěší túra přes hrad Kašperk do Kašperských 
Hor, celkem 6 km. KAŠPERK – zřícenina gotické-
ho hradu leží na vysokém skalním ostrohu. Východ-
ní věž je upravena jako vyhlídka. KAŠPERSKÉ 
HORY – filmové sídlo Policie Modrava. Hezké 
náměstí je městskou 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, cel-
kem 7 km. HORSKÁ KVILDA 1070 m – malebná 

horská obec s roztroušenými chalupami. JEZERNÍ 
SLAŤ – vycházka do rašeliniště, vyhlídková věž. 
KVILDA 1065 m – jedna z nejvýše položených 
českých obcí. MODRAVA – rázovitá obec, která 
leží v centrální části Šumavy. Říčka Vydra tu vzniká 
spojením Roklanského a Modravského potoka. VY-
DRA – romantická říčka s četnými peřejemi, tvoří 
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 pivovaru Lyer na Modravě. Odpolední túra v oko-
lí obce Srní podle Vchynicko – tetovského kanálu. 
FILIPOVA HUŤ 1093 m – nejvýše položená osa-
da v ČR. SRNÍ – v obci se dochovala řada chalup 
horského typu. VLČÍ VÝBĚH – dřevěná lávka s 
pozorovatelnami vedoucí nad výběhem s vlky. 
4. den: pěší túra z Rejštejna údolím Otavy do An-
nína, celkem 7 km. REJŠTEJN – osada s památka-
mi na rýžování zlata. ANNÍN – sejfy připomínají 
rýžování zlata. Známé je annínské sklo. DOBRÁ 
VODA U HARTMANIC – staré poutní místo se 
studánkou léčivé vody. Kostel sv. Vintíře – skleněné 

Ubytování: hotel Churáňov na Zadově, 
dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
(formou bufetového stolu) za 840,- Kč.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 650,- Kč

oltářní retabulum se scénou Ukřižování. Svým roz-
sahem a váhou jde o ojedinělé skleněné dílo navazu-
jící na tradici zpracování skla na Šumavě. Vycházka 
s dalekými výhledy. SUŠICE – historické město a 
centrum horního Pootaví. Centrum je městskou pa-
mátkovou zónou. V odpoledních hodinách odjezd, 
návrat do 20:00 hodin. 
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Portugalsko

MADEIRA – TURISTICKÁ I.

č. 570 5. 5. – 15. 5. 2023        34 980,-
č. 571 19. 5. – 29. 5. 2023        34 980,-
č. 572 2. 6. – 12. 6. 2023        34 980,-
č. 573 16. 6. – 26. 6. 2023        34 980,-
č. 574 30. 6. – 10. 7. 2023        34 980,-
č. 575 14. 7. – 24. 7. 2023        34 980,-
č. 576 28. 7. – 7. 8. 2023        34 980,-
č. 577 4. 8. – 14. 8. 2023        34 980,-
č. 578 11. 8. – 21. 8. 2023        34 980,-
č. 579 25. 8. – 4. 9. 2023        34 980,-
č. 580 8. 9. – 18. 9. 2023        34 980,-
č. 581 22. 9. – 2. 10. 2023        34 980,-

• 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 os-
trov prochodit, kochat se nádhernými výhledy nejen od le-
vád, 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 hřebeni, který je omý-
ván oceánem ze dvou stran, až k farmě Casa do Sar-
dinha; možnost výstupu na kopec nad farmou (148 m 
– 1,5 hodiny chůze) s výhledem k majáku; pro zájem-
ce koupání na pláži; návrat k busu (celkem max. 3 ho-
diny chůze); PRAINHA – koupání na přírodní pláži 
s černým pískem; po staré cestě po severním pobřeží 
dojedete do PORTO MONIZ, kde strávíte 4 noci. 
5. den: vyjedete na náhorní planinu PAUL DA 
SERRA 1400 m s krásnými výhledy na severní i jižní 
pobřeží, tam na vás čekají 2 celodenní výlety; dnes 
sestoupíte do samoty RABACAL - pěšky podél le-
vády DO RISCO k vodopádu; dále podél levády 25 
FONTES až k jezírku; možnost osvěžující koupele 
v malém jezírku; zájemci o delší variantu sestoupí o 
120 m níže k levádě DA ROCHA VERMELHA a 
půjdou až k místu, kde přitéká tunelem, i zde vás zve 
ke koupeli tůňka, cesta zeleným porostem vás přivede 
k 1,5 km dlouhému tunelu, půjdete jím skoro 30 min 
a dostanete se na jižní stranu ostrova, tam se sejdete 

s těmi, kteří šli kratší cestou a prošli kratším, jen 800 
m dlouhým a pohodlnějším tunelem a společně do-
jdete k busu (celkem 3,5 až 4,5 hodiny – dle zvolené 
varianty i s koupáním a odpočinkem); FANAL – pro-
jdete se kolem starých vavřínů s vyhlídkou na severní 
pobřeží (30 min); RIBEIRA DE JANELA – zastávka 
na pobřeží s výhledem na 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; 

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: 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.

Zájezd je pořádán ve spolupráci 
s partnerskou cestovní kanceláří.  

projdete celkem 10 tunelů tam i zpět; nejdelší tunel 
měří 1200 m – půjdete jím téměř 30 minut (v tunelu 
vodní sprška), celkem max. 7 hodin i s odpočinkem 
„na otočce” - čelovky nutné; protože se budete 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 RIBEIRA BRA-
VA – pobřežní město sevřené v hlubokém údolí, 
možnost koupání; navštívíte CABO GIRAO - 580 
m vysoký útes nad mořem s výhledem na jižní po-
břeží; navštívíte rybářské městečko CAMARA DE 
LOBOS s malebným přístavem a barevnými loďka-
mi; pěšky podle levády DOS PIORNAIS - leváda 
prochází banánovými políčky a následuje úsek vytesa-
ný ve skále s krátkými tunýlky (50 min. podle levády a 
pak 15 min. výstup k busu); dojedete do FUNCHA-
LU – 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 dvě-
ma tunely s lávkou, 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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CYKLISTIKA

Chorvatsko

CYKLISTICKÁ ISTRIE S KOUPÁNÍM 

č. 690 8. 9. – 17. 9. 2023        15 950,-

• Cyklistika s pobytem u moře. 

Cyklistické putování po chorvatské Istrii. I když je regi-
on poměrně kopcovitý, trasy jsou vedeny s minimálním 
stoupáním. To je možné i díky nejvýznamnější cyklostezce 
v oblasti - Parenzáně. Ta totiž využívá stopy bývalé želez-
nice. Další částí etap vedou podél moře či podél umělého 
koryta řeky. Odpočinout si budete moci během volných dní, 
kdy si butete moci užít koupání v moři. A mimo odpočinku 
u moře budete moci posedět během cyklistických etap v 
kavárnách či hospůdkách po trase, třeba v historických 
vesničkách. Těch není na Istrii málo. Trasy vedou většinou 
po cyklostezkách, někdy také po vedlejších silničkách. 
Nicméně je potřeba počítat s převažujícím štěrkovým po-
vrchem a tak je vhodné horské či případně krosové kolo.

Program 
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, noční přesun 
do Chorvatska. 
2. den: v dopoledních hodinách příjezd k Jaderskému 
moři. V odpoledních hodinách možnost krátké projíž-
ďky na kole v okolí hotelu nebo koupání v moři. 
3. den: PARENZANA – cyklotrasa vede po trase 
bývalé železniční trati, která propojovala italský Terst 
s poloostrovem Istrie. Cyklotrasa členitým terénem 
Istrie se pomocí mostů a náspů vyhýbá prudkému 

stoupání nebo klesání. Cyklotrasa Buje – Grožnjan 
– Livade, celkem 50 km. Cyklotrasa začíná v historic-
kém městečku BUJE. Trasa dál pokračuje po bývalé 
železniční trati až k historické vesničce GROŽN-
JAN. Z městečka nás čeká pozvolný sjezd do ves-
ničky Livade. LIVADE je proslulé pěstováním lanýžů. 
Trasa dále pokračuje podél řeky MIRNA až k moři, 
kde dojedete na ubytování. Řeka Mirna vede v uměle 
vytvořeném korytě a podél řeky se nachází systém 
zemědělských zavlažovacích kanálů. 
4. den: PARENZANA – pokračování po cyklostez-
ce vzniklé na základech zrušené železnice. Cyklotra-
sa Motovun – Vižinada – jeskyně Beradine – Poreč, 
celkem 46 km. Etapa začíná u historického městečka 
MOTOVUN, které se nachází na vrcholu hory. Po 
návštěvě městečka se vydáte na kole po trase stez-
ky Parenzana. Trasa míjí další historické městečko 
VIŽINADA, kterému vévodí kostel sv. Jeronýma. 
Možnost zastávky a prohlídky městečka. Další zastáv-
kou na trase je jeskyně BAREDINE. Zde se vydáte 
na prohlídku jeskyně. Alternativně možnost návštěvy 
expozice traktorů nebo odpočinek v restauraci. Dále 
sjedete do města POREČ, které se nachází na břehu 
moře. Historické jádro mesta se rozkládá na vlastním 
poloostrově. Po prohlídce historického centra města 
na poloostrově se vydáte podél břehu zpět na uby-
tování. 
5. den: volný den u moře s možností krátké vyjížďky 
do města POREČ. 

Ubytování: hotel na mořském pobřeží, dvoulůž-
kové pokoje včetně příslušenství. 
Stravování: snídaně.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování, 7x 
snídaně a průvodce. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 3 500,- Kč 

6. den: KAMENJAK – cyklotrasa po nejjižnější 
částí Istrie až na poloostrov Kamenjak, na kterém se 
nacházejí nefalšované dinosauří stopy. Cyklotrasa Ne-
sactium – Medulin – Kamenjak – Pula, celkem 55 km. 
Cyklotrasa začíná nedaleko archeologického naleziš-
tě NESACTIUM, kde se nalézají pozůstatky staro-
věkého opevněného města. Trasa poté vede po cestě 
kopírující mořské pobřeží, která vás dovede až do 
městečka MEDULIN. Cesta po Medulinské riviéře 
patří mezi ty nejatraktivnější na Istrii. Trasa pokraču-
je po poloostrově KAMENJAK kolem dinosauřích 
stop až na nejjižnější mys Istrie s majákem. Pobřeží 
poloostrova tvoří desítky zátok, útesů, jeskyň a ma-
lých pláží. Trasu nakonec zakončíte u města PULA. 
Po uložení kol do přívěsu se vydáte na prohlídku cen-
tra města. 
7. den: volný den u moře s možností krátké vyjížďky. 
8. den: cyklotrasa vnitrozemím Istrie. Cyklotrasa Paz-
in - Hum - Buzet – Livade, celkem 57 km. 
Trasa začíná ve městě PAZIN. Přímo pod hradem 
v Pazinu se zdejší řeka ztrácí do podzemí. BUZET 
– městu dominuje majestátně vyhlížející Starý hrad. 
Večer posezení v místním vinném sklípku. 
9. den: dopoledne možnost koupání v moři. V podve-
černích hodinách odjezd, noční přesun. 
10. den: návrat v dopoledních hodinách. 
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Německo│Švýcarsko

BODAMSKÉ JEZERO NA KOLE

č. 600 7. 6. – 12. 6. 2023         9 950,-

• Jedno jezero, tři země a bezpočet památek. 
• Rovinatý až mírně zvlněný terén. 

Bodensee, vodní klenot pod Alpami a údajně jedno z 
nejčistších jezer v Evropě. Podél jeho průzračné modro-
zelené hladiny vede jedna z nejúžasnějších evropských 
cyklostezek, která vás provede územím tří států, a tak 
budete mít možnost porovnat si v relativně krátkém čase 
kulturní i přírodní odlišnosti těchto alpských zemí. Švábské 
moře, jak jezero hrdě nazývají Němci, i moře rakouské, 

vám poskytne kromě skvělého poježdění v sedle kola také 
četné příležitosti k návštěvě památek, kterými celá oblast 
bohatě oplývá.

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun 
k Bodamskému jezeru. 
2. den: cyklotrasa Hard (ústí řeky Rýn do Bodam-
ského jezera) – Rorschach – Arbon – Kreuzlingen 
– Kostnice – Staad, celkem 65 km. KOSTNICE – 
historické jádro města. Památky na upálení Jana Husa 
(Husův kámen, Husův dům – muzeum, budova konci-
lu). Dóm Matky Boží.
3. den: cyklotrasa Rýnský vodopád – Schaffhausen 
– Stein am Rhein – Kostnice – Staad – Meersburg, 
celkem 65 km. RÝNSKÝ VODOPÁD – jeden z nej-
známějších evropských vodopádů. SCHAFFHAU-
SEN – staré město vroubí staré budovy, některé 
s malovanými fasádami. Od pevnosti pěkný výhled. 
STEIN AM RHEIN – středověké hrázděné domy, 
na náměstí malované. Nad Rýnem se vypíná zachovalý 
klášter. STEKBORN – historické domy s hradem. 
ARENENBERG – hezký zámek. GOTTLIEBEN – 
na hradě byl vězněn Jan Hus. 
4. den: cyklotrasa Meersburg – Staad – Kostnice – 
ostrov Mainau – Allensbach – Reichenau – Kostnice 

– Staad – Meersburg, celkem 60 km. MAINAU – je 
znám jako „ostrov květin“. Nedaleko od Alp se daří 
palmám a pomerančům. Obdivovat budete pěkné za-
hrady s fontánami. REICHENAU (UNESCO) – nej-
větší turistickou atrakcí poloostrova je benediktinský 
klášter. Pozoruhodná je bylinářská zahrada. V Mette-
lzellu se nachází katedrála. WOLLMATINGER 
RIED – rákosový močál se vzácnými rostlinami. 
5. den: cyklotrasa Meersburg – Friedrichshafen – 
Wasserburg – Lindau, celkem 51 km. MEERSBURG 
– jedno z nejmalebnějších měst na jezeře, barokní 
nový a starý zámek. FRIEDRICHSHAFEN – měs-
to proslavily vzducholodě. Za návštěvu určitě stojí 
Zeppelin muzeum. Pěkná promenáda s vyhlídkovou 
věží. Pěknou štukovou výzdobu má zámecký kostel. 
LANGENARGEN – zámeček v maurském stylu. 
WASSERBURG – pěkný kostel s výhledem na je-
zero. LINDAU – v ostrovní části města se nachází 
starobylé jádro, hrázděné domy, kostel sv. Štěpána. 
V podvečerních hodinách odjezd, noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách.  

Ubytování: hotel ve Friedrichshafenu (na 
německé straně jezera), dvoulůžkové pokoje 
včetně příslušenství. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 650,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 800,- Kč

Rakousko

SOLNÁ KOMORA: NEJKRÁSNĚJŠÍ 
JEZERA RAKOUSKA NA KOLE 

č. 670 24. 8. – 27. 8. 2023         8 150,-

• S kolem kolem jezer.

Půvabná krajina Solné komory je stvořená pro jízdu 
na kole. Jednotlivé trasy vedou od jednoho jezera k 
druhému a nabízejí nespočet možností pro osvěžení v 
některém z nich. Nádherné jezerní scenérie. Délka zá-
kladních denních etap se pohybuje od 50 do 60 km a 
je možné je libovolně zkrátit nebo prodloužit. Zájezd je 
vhodný i pro méně zdatné cyklisty! Trasy jsou vedeny po 
cyklotrasách, místy po méně frekventovaných silnicích.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Ra-
kouska.  Cyklotrasa Gmunden – Ort – Ebensee 
– Bad Ischl, celkem 34 km. Trasa rovinatá, místy 
zvlněná, především asfalt. GMUNDEN – malebné 
centrum města. Na břehu Traunsee jezerní záme-
ček Ort. TRAUNKIRCHEN – malá romantická 
rybářská obec. BAD ISCHL – pověst lázeňského 
města prudce stoupla poté, co se zde léčila prin-
cezna Sofie na neplodnost a během dvou let se jí 

narodil Franz Josef (poslední habsburský císař). 
KAISERVILLA – prohlídka Císařské vily, která byla 
sídlem císaře Františka Josefa I.  
2. den: cyklotrasa Bad Goisern – Hallstatt – Ober-
traun – Bad Aussee – Altaussee – Bad Ischl - Bad 
Goisern celkem 68 km. Možnost odbočky k jezeru 
Grundlsee. Trasa zvlněná až kopcovitá, asfalt, jemná 
šotolina. Možnost lehké trasy bez převýšení za pod-
pory autobusu podél jezer Hallstattersee a Grun-
dlsee, celkem 30–40 km. BAD GOISERN – roz-
troušená malebná rekreační obec. HALLSTATT 
– prohlídka jednoho z nejkrásnějších městeček 
v Rakousku ležícího při stejnojmenném jezeru. 
BAD AUSSEE – malebné centrum, lidová kultu-
ra. ALTAUSSEE – lázeňské městečko s jezerem. 
GRUNDLSEE – jezero bohaté na ryby ležící pří-
mo pod štíty pohoří Totes Gebirge. 

3. den: cyklotrasa Bad Ischl – St. Wolfgang – St. 
Gilgen (přívoz) – Mondsee, celkem 51 km. Trasa 
rovinatá, místy zvlněná. Možnost lehké trasy bez 
převýšení za podpory autobusu podél jezer Wolf-

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 1 050,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 800,- Kč

gangsee a Mondsee, celkem 30–40 km. SANKT 
WOLFGANG – rekreační středisko, pozoruhod-
ný poutní kostel. V okolí půvabně položené poutní 
kaple. Technickou zajímavostí je zubačka na Schaf-
berg. ST. GILGEN 546 m – lázeňské město ležící 
na okraji jezera Wolfgangsee. Kabinkovou lanovkou 
na Zwölferhorn 1476 m. Lanovka stoupající vzhůru 
nabízí nezapomenutelné pohledy nejen na sedm je-
zer, ale i na masiv Dachsteinu. MONDSEE (Měsíč-
ní jezero) – možnost vykoupání v jednom z nejtep-
lejších rakouských jezer. Romantické stejnojmenné 
městečko s klášterem. 
4. den: cyklotrasa Gosausee – Gosau - Bad Goisern 
- Bad Ischl 35 km (možnost ukončení trasy) – Mit-
terweissen bach – Weissenbach (Attersee), celkem 
50 km. Trasa rovinatá, z velké části se jede z kopce, 
místy mírně zvlněná. GOSAUSSE – překrásné je-
zero obklopené kulisou skal a vysokých hor. Jezero 
leží pod masivem Dachsteinu. ATTERSEE – třetí 
největší jezero v Rakousku je ledovcového původu. 
Malebné okolí jezera.  V odpoledních hodinách od-
jezd, návrat do cílového místa ve večerních hodi-
nách do 23:00 hodin. 
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Švýcarsko

CYKLISTIKA V OKOLÍ SVATÉHO MOŘICE

č. 620 1. 7. – 6. 7. 2023        10 450,-

• Ve stopách Glacier a Bernina Expressu. 
• Lanovky za 3000 Kč jsou již v ceně zájezdu. 

Cyklistický zájezd do vysokohorské oblasti Engadinu se 
základnou ve Svatém Mořici. Při tomto zájezdu se jede 
z části po pohodlném asfaltovém povrchu, ale také po šo-
tolinových cestách. Proto není vhodné silniční kolo. Za-
ujmou vás pohledy na zaledněné štíty, blýskavé hladiny 
údolních jezer i poutavá atmosféra mondénního vysoko-
horského střediska St. Moritz, v němž budete ubytová-
ni. Nezapomeňte plavky, budete mít možnost se i vykou-
pat. V ceně je několik lanovek na které již jízdné 
nebudete platit.

Program  
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční 
přesun do Švýcarska.  
2. den: cyklotrasa St. Moritz – Silyaplana – Ma-
lojapass (možnost vycházky na vyhlídku Belve-
der) a zpět přes Surlej (možnost výletu lanovkou 
na Corvatsch) - St. Moritz, celkem 40 km. Cesta 
atraktivním Horním Engadinem přímo pod třítisí-

covými vrcholy bez výraznějšího stoupání. Údolí je 
považováno za jedno z nejkrásnějších ve Švýcarsku. 
SV. MOŘIC – jedno z nejpřitažlivějších středisek 
zimních sportů na světě, 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 vycházky vysokohorskou příro-
dou) na Corvatsch 3 295 m. CORVATSCH – vy-
nikající panorama, výhledy na ledovce 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 – roman-
tické vysokohorské sedlo s jezerem. Sedlem pro-
jíždí panoramatický vlak Bernina Express z Churu 
do italského Tirana. Ze sedla jsou krásné výhledy 
na masiv Bernina. DIAVOLEZZA 2973 m – vý-
let lanovkou s panoramatickými výhledy na okolní 
zaledněné štíty. MORTERATSCH – největší le-
dovec masivu Bernina, možnost vycházky údolím 
až k čelu ledovce. VAL ROSEG – malebné údo-
lí. PONTRESINA 1725 m – rekreační středisko, 
z historických budov vyniká románská věž, Alpinské 
muzeum. BERNINA – nejvyšší pohoří Východních 
Alp a jedna z nejkrásnějších oblastí Švýcarska. Nej-
vyšším vrcholem je Piz Bernina 4049 m – králov-
na Engadinu. Z České republiky to je také nejbližší 
čtyřtisícovka.  
4. den: cyklotrasa St. Moritz – La Punt 1690 m 
– Albula Pass 2312 m – Landwasser viadukt – via-
dukt Solis, celkem 59 km. ALBULA PASS – vyso-
kohorský průsmyk. LANDWASSER VIADUKT 
– vycházka na vyhlídku na nejslavnější švýcarský 
viadukt, který je zde harmonicky zasazen do hor-
ské přírody. Přes viadukt jezdí slavný Glacier Expre-
ss. VIADUKT SOLIS – další zajímavý viadukt na 

horské železnici. Horské sedlo je možné také zdolat 
vlakem díky železničnímu tunelu.
ALTERNATIVNĚ: pohodová turistika s využitím 
lanovek, které jsou již v ceně zájezdu. PONTRE-
SINA – pozemní lanovkou na MOTTAS MURA-
GL 2450 m, pěší přechod dlouhý 7 km na LAN-
GUARD 2300 m a do údolí sedačkovou lanovkou. 
Cestou budete 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. 
CELERINA – bohatě zdobené domy, olympijská 
bobová dráha. GUARDA – hezké malované domy. 
ARDEZ – romantická vesnice se zříceninou hradu, 
malované domy, na jednom je překrásný výjev Ada-
ma a Evy v Rajské zahradě. Večer odjezd. 
6. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: hostel v rekreačním středisku St. 
Moritz, čtyřlůžkové pokoje.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeře 
za celkovou cenu 1 600,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 
3x snídaně, jízdné lanovkami podle programu a 
průvodce.
Příplatek: dvoulůžkový pokoj 1 800,-, Kč/osoba  

Slovinsko│Itálie

POD ŠTÍTY JULSKÝCH ALP

č. 650 26. 7. – 31. 7. 2023         9 950,-

• 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 formou bufetových stolů.    
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
polopenze a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 800,- Kč

Hotel Špik
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Německo

RÝNSKÁ CYKLOSTEZKA

č. 660 3. 8. – 8. 8. 2023         9 950,-

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

Řeka Rýn na německém území líně plyne mezi kopci. 
Vytváří tak na svých březích ideální podmínky pro po-
hodové 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 pose-
zení 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 
nástupu v západních Čechách. Noční přesun. 

2. den: cyklotrasa Mohuč – Eltville – Bingen, cel-
kem 40 km. MOHUČ – původně římské město, 
největší klenot města je Kaiserdom, arcibiskupský 
dóm, náměstí Markt, kostel sv. Štěpána s Chagallo-
vými okny. ELTVILLE – město vína a růží. Toto 
historické město a jeho jemně obnovená staro-
městská čtvrť je oázou klidu pro přátele vína. 
BINGEN – historické tradice a legendy se prolínají 
kolem věže na malém ostrově Rýna před Bingenem. 
Na základech římského chrámu stojí bazilika sv. 
Martina, dochoval se starý přístavní jeřáb Binger. 
3. den: cyklotrasa Bingen - Bacharach – Loreley 
– St. Goar - Boppard – Koblenz, celkem 62 km. 
BACHARACH - místní vinaři tu pěstují na str-
mých svazích vynikající vína a útulné vinárny a četná 
nádvoří vás zvou k ochutnání. Hrady na obou březích 
řeky. LORELEY – nejužší místo 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 město Sankt Goarshausen s vlast-
ními hrady, Katz a Maus („Kočka“ a „Myš“). Slavná 
skála Lorelei je na protějším břehu. BOPPARD – 
malebné město s mírným podnebím a romantickou 
krajinou. Vinařství tu má velkou tradici. 
4. den: cyklotrasa Koblenz – Weissethurm – An-
dernach – Remagen, celkem 49 km. KOBLENZ 
– soutok Mosely a Rýna ve známém trojúhelníku 
Deutches Eck. Prohlídka historické části města, 
kostely, zámky, paláce a měšťanské domy. WEI-
SSETHURM – bílá věž. REMAGEN – pověstný 
most. Mezi Remagenem a Bonnem na pravém břehu 
Rýna stojí na návrší nad řekou zámek Drachenburg 
a v údolí jsou 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. 
Gotická katedrála svatého Petra (UNESCO) je síd-
lem kolínského arcibiskupa. Rozměry ji řadí mezi 
největší gotické katedrály a kostely vůbec. Ve ve-
černích hodinách odjezd, noční přesun. 
6. den: návrat v ranních hodinách.  

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v res-
tauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 800,- Kč

Rakousko

KORUTANSKÁ JEZERA NA KOLE

č. 640 19. 7. – 25. 7. 2023        10 950,-

• Korutansko je zemí jezer a rájem cyklistů.

Nechte se pozvat do Korutan, které jsou proslulé velkým 
počtem jezer. Během zájezdu projedete okolí nejznáměj-
ších jezer, která leží mezi horskými štíty. Na severní straně 
je to oblast ohraničená mohutným pohořím Hohe Tauern, 
z druhé strany se tyčí mohutný hřeben Karavanek. Kromě 
velkolepých horských štítů se vám budou líbit průzračná 
jezera s čistou vodou, která vás pozvou k vykoupání jako 
příjemnému zpestření cyklistického putování. Denní etapy 
povedou v mírně zvlněném terénu a jsou voleny tak, aby 
měl každý dostatek času si prohlédnout zajímavosti na 
trase. Bude čas i na občerstvení v příjemných restauracích. 
Cyklotrasy jsou vedeny lehce zvlněným až kopcovitým 
terénem po asfaltových a šotolovinových cyklostezkách, 
z části po vedlejších silnicích v délce 40–60 km.

Program 
1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost ná-
stupu v jižních Čechách. Noční přesun do Rakouska.  
2. den: cyklotrasa Bad Kleinkirchheim – Feldkirchen 
– Pörtschach.  BAD KLEINKIRCHHEIM – hor-
ské středisko. FELDKIRCHEN – malebné město 
s možností občerstvení. PÖRTSCHACH – město 
ležící na břehu jezera Wörthersee. 
3. den: přesun k jezeru Ossiacher See. Možnost vý-
jezdu lanovkou s koly na alpský masiv Gerlitzen 1911 
m, který se prudce zvedá téměř od břehu jezera. Na 
kolech sjezd k jezeru a zpět přes Annenheim, okraj 
Villachu a Velden. OSSIACHER SEE – třetí největší 
jezero v Korutanech. GERLITZEN – možnost vý-
letu lanovkou. Panoramatické výhledy. Za pěkného 
počasí dohlédnete i do Slovinska a Itálie.   
4. den: podél jezera WÖRTHERSEE, které je nej-
větší v Korutanech a je obklopeno lázeňskými měs-
tečky do hlavního města Korutan KLAGENFUR-
TU (historické centrum, možnost návštěvy parku 

miniatur Minimundus). Kolem menších jezírek Raus-
chelesee a Keutschacher See návrat na ubytování. 
Možnost výjezdu na PYRAMIDENKÖGEL, kde se 
nachází vyhlídková věž s krásným výhledem na jezero 
a široké okolí nebo individuálně možnost objezdu ce-
lého jezera Wörthersee. 
5. den: přes Velden a Lind k jezeru Faakersee, jehož 
panorama tvoří zejména vrchol Mittagskogel a hřeben 
Karavanek. V případě pěkného počasí možnost kou-
pání. Zpět přes Födelach návrat na ubytování. 
6. den: kolem jezera Wörthersee do Reifnitz, k pout-
nímu kostelu MARIA WÖRTH a přes Keutscha-
ch k řece Drávě s výhledy na pohoří Karavanky a do 
městečka FERLACH. Ve večerních hodinách odjezd. 
Noční přesun. 
7. den: návrat v časných ranních hodinách.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.   
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v 
hotelové restauraci.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 2 400,- Kč
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Německo

CYKLISTIKA U LUŽICKÝCH SRBŮ:
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO  

č. 630 13. 7. – 16. 7. 2023         7 250,-

• Za našimi krajany Lužickými Srby. 

V posledních letech se regionu vybudovalo mnoho no-
vých cykloturistických stezek. Terén je mírně zvlněný 
a povrch je převážně asfaltový. Čekají vás historická 
města, typické lužické vesnice a městečka, a především 
krásná krajina. Na trase vás čekají příjemné hospůdky. 
Starší lidé hovoří ještě lužickou srbštinou, které budete 
dobře rozumět.  

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do 
Německa. Cyklotrasa SPREE RADWEG * Ko-

ttmar – Bautzen, celkem 45 km.  Celá trasa vede 
podél řeky Spree. Navštívíte její 3 prameny a bu-
dete pozvolna klesat až pod Budyšín. Cestou se 
občerstvíte v místních hospůdkách, prohlédnete 
staré vodní stavby. BUDYŠÍN – středisko Horní 
Lužice. V centru města najdete srbskou kulturní 
informačku. Pohled na město se vám otevře z mír-
ně nakloněné věže Reichenturm, zajímavá je stavba 
gotického chrámu sv. Petra. Určitě navštivte hrad 
Ortenburg se Srbským muzeem, s nedalekým hřbi-
tovem národních buditelů a troskami kláštera. 
2. den: cyklotrasa KRABAT RADWEG * Pan-
schwitz-Kuckau – Crostwitz – Ralbitz – Grossär-
chen – Schwarzkollm, celkem 43 km. Jedná se o 
polovinu Krabat Radweg, možnost prodloužení i 
krácení. Celou cestu vás bude doprovázet černý 
havran. PANSCHWITZ-KUCKAU – malebná 
obec. MARIASTERN (Mariina Hvězda) – klášter-
ní cihlový kostel P. Marie s nově upraveným inte-
riérem.  Na nádvoří socha sv. Jana Nepomuckého 
a barokní kašna s českým lvem. CHOSTWITZ – 
jedna z nejstarších a nejznámějších vesnic. Důležité 
středisko lužickosrbského národa s divadelní tradicí 
a vlasteneckou činností. RALBITZ – typická srb-
ská vesnice s ryzí lužickosrbskou školou, hřbitovem 
a katolickým kostelem. SCHWARZKOLLM - 
Krabatův mlýn. Dozvíte se legendu o zakletém čer-
ném havranu. 
3. den: cyklotrasa SÄCHSISCHE STÄDTE-

ROUTE * Kamenz – Medingen – Drážďany, celkem 
55 km. KAMENZ – historické městečko, rodiště 
slavného osvícence Gottholda Lessinga. DRÁŽ-
ĎANY – večerní prohlídka města. 
4. den: cyklotrasa ČESKOSASKÉ ŠVÝCAR-
SKO * Drážďany – Pirna – Bad Schandau – Hřen-
sko – Děčín, celkem 65 km. DRÁŽĎANY – jedno 
z nejkrásnějších měst na Labi plné obnovených pa-
mátek. projížďka parky, kolem ZOO, Letní zámek, 
úzkorozchodná železnice. DOLNÍ ŽLEB – rekre-
ační obec, kam až do nedávna nevedla žádná silnice. 
SASKÉ ŠVÝCARSKO – velmi atraktivní úsek. 
Pojedete pod strmými skalními útesy. Úchvatný je 
pohled na pevnost Königstein či skalní most Bastei. 
Projíždět budete lázeňskými městy Rathen či Bad 
Schandau. 

Ubytování: 2x hostel v centru Budyšína,1x 
hotel IBIS v centru Drážďan.
Stravování: snídaně.   
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 500,- Kč

Německo│Polsko

CYKLOSTEZKA NISA – ODRA

č. 680 31. 8. – 3. 9. 2023         7 450,-
Putování podle řek Nisa a Odra nejkrásnějším úsekem 
Německo – polské cyklostezky, která je dlouhá 591 km 
a vede od Jizerských hor až k Baltickému moři. V pro-
gramu je úsek od přírodního parku Bad Muskau k moři. 
Terén je rovinatý, převážně pěkný asfalt a jako vždy 
je možnost trasu krátit. V místech, kde dříve zdánlivě 
končil svět, se dnes před cyklistou otevírá pravý ráj. Ces-
ta přes státní hranice dnes již není problémem. Putovat 
budete nejprve podél Nisy a dál podél Odry, kde převlá-

dá rovinatá říční krajina téměř ve své původní podobě. 
Z hráze budete mít pěkné výhledy. Čeká vás krásná 
lužní krajina, historická města, typické lužické vesnice 
a městečka s možností občerstvení v útulných hospůd-
kách. V závěru vede trasa po málo frekventovaných sil-
nicích pěknou krajinou. 

Program     
1. den: odjezd v časných ranních hodinách, přesun 
do Německa. Cyklotrasa Bad Muskau – Gubin. Cel-
kem 64 km, možnost krácení. 
Putování Dolní Lužicí, rozmanitou rovinatou kraji-
nu utváří říční nivy Sprévy a Nisy, vřesoviště, ob-
lasti jezer a zalesněných pásem. BAD MUSKAU 
(UNESCO) – lázeňské městečko s jedním z nej-
krásnějších parků v Sasku.
2. den: cyklotrasa Gubin – Neuzelle – Frankfurt 
– Kostrzyn. Celkem 60–95 km, možnost krácení.  
Stále po rovině jezerní oblastí Odry a Sprévy.  NE-
UZELLE – zajímavý klášter s barokní zahradou 
a pivovarem. EISENHÜTTENSTADT – histo-
rické jádro města. 
3. den: cyklotrasa Kostrzyn – Hohenwutzen – 
Schwedt. Celkem 60–88 km, možnost krácení.  
Říční nivou řeky Odry. Panují zde „holandské“ hyd-

rologické podmínky, protože střední úroveň hladiny 
vody Odry je vyšší než vodní úroveň okolní severo-
západní krajiny, což znamená, že se zde téměř vždy 
vyskytuje voda, která musí být využita nebo odve-
dena. CRIEWEN – zajímavý zámecký park.  
4. den: cyklotrasa Schwedt – Gartz – Penkun – 
Löcknitz. Celkem 50–72 km, možnost krácení.  
GARTZ – v okolí stará ramena Odry, ptačí re-
zervace. PENKUN – historické město, zámek, 
skanzen. Pěkná krajina. LÖCKNITZ – historické 
město, romantický hrad. V odpoledních hodinách 
odjezd, návrat do cílového místa ve 23:00 hodin 

Ubytování: 3x penzion, dvoulůžkové pokoje 
včetně příslušenství.  
Stravování: snídaně.    
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 400,- Kč 

Cestovatelské promítání
Den plný zážitků z našich cest.

promitani.hoska-tour.cz
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Česko│Slovensko

BŘECLAVSKÉ PODYJÍ A POMORAVÍ 

č. 700 28. 9. – 1. 10. 2023         6 250,-

• Lednicko – valtický areál. 
• Za vínem na Jižní Moravu.

Slovácko, Podluží a Lednicko-valtický areál (UNESCO) 
nabízí hustou síť značených cest. Ubytování bude zajiš-

těno na jednom místě. Budete mít možnost si trasu pro-
dloužit či zkrátit. Navštívíte „malovaný kraj“, který se 
vyznačuje rovinatou nebo jen mírně zvlněnou krajinou 
a teplým podnebím na sklonku letní sezony.  Lidovou 
architekturu najdete v každé z obcí. Bohatě zdobené 
kroje jsou dokladem zručnosti zdejších vyšívaček, kraj-
kářek a švadlen. Vinařství a vinařská kultura prostupuje 
všemi obcemi. Vynikající vína najdete v mnoha vinných 
sklepích a vinotékách. Spojení radosti z pohybu s pozná-
ním nového a s citlivým vnímáním krajiny, to vše skýtají 
cyklistické trasy.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na již-
ní Moravu. Cyklotrasa Strážnice – Skalice – Břec-
lav, 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 kolách přes Pohansko a Lanžhot do 
Mikulčic – prohlídka archeoskanzenu. Podle Mo-
ravy po slovenském břehu na Rohatec (výklopník), 
konec v Petrově u vinných sklepů Plže. Varianta po 
moravském břehu přes Hodonín na Rohatec. Z Pe-
trova 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 záme-
ček Pohansko zpět do Břeclavi. Lužní lesy, průjezd 
oborou, asfaltové a šotolinové cesty.  
4. den: cyklotrasa okruh Lednicko – valtickým 
areálem, celkem 51 km. Z Břeclavi do Lednice a od 
zámku průjezd Lednicko – valtickým areálem přes 
Apollonův chrám, Nový Dvůr, Rybniční zámeček, 
Hraniční zámeček, Hlohovec, Tři Grácie, Rande-
zvous, zámek Valtice, Rajstnu zpět do Břeclavi. Od-
poledne 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, 3x ubytování, 3x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 350,- Kč

Česko

MORAVSKÝM KRASEM NA KOLE

č. 610 23. 6. – 25. 6. 2023         4 950,-

• Prohlídky kouzelných jeskyní.

Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti 
ve střední Evropě. Mezi největší zajímavosti patří Punkev-
ní jeskyně s možností plavby po podzemní říčce Punkvě 
spojené s prohlídkou dna propasti Macocha. Pozoruhodné 
jsou také typické krasové kaňony a neopakovatelný záži-
tek přináší pohled do hlubin propasti Macocha.

Program 
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Mora-
vu. Cyklotrasa Podvrší, rozhledna – Veselice – Sloup 
– Šošůvka – Holštejn – Ostrov – jeskyně Balcarka – 
Macocha – Suchý žleb – Kateřinská jeskyně – Skalní 
Mlýn – Blansko, celkem 30 km. PODVRŠÍ – rozhled-
na, kruhový výhled na celou oblast Moravského krasu. 
HOLŠTEJN – romantická zřícenina hradu. OST-
ROV U MACOCHY - kamenný větrný mlýn. BAL-
CARKA – jeskyně s pestře zbarvenou krápníkovou 
výzdobou s nálezy nástrojů ze starší doby kamenné. 
MACOCHA – propast hluboká 138 m, kterou mů-
žete zhlédnout ze dvou vyhlídkových můstků. Vznikla 
propadem stropu jeskynního dómu. SUCHÝ ŽLEB 
– romantický krasový kaňon. KATEŘINSKÁ JES-
KYNĚ - mohutné podzemní dómy, bohatá výzdoba 
krápníky, zvláště vysokými hůlkovými stalagmity.  
2. den: cyklotrasa Rudice – Jedovnice – Křtiny – 
Křtinské údolí – Josefovské údolí – Adamov – Bílovice 
nad Svitavou – Obřany, celkem 40 km. RUDICE – 
větrný mlýn z 19. století, nedaleko přírodní zajímavost 
Rudické propadání. KŘTINY – vrcholné dílo morav-
ského baroka. Jedna z nejkrásnějších církevních staveb 
ČR. Poutní areál s kostelem Jména Panny Marie, kaplí 

sv. Anny. KŘTINSKÉ ÚDOLÍ – krasové údolí, ve-
řejnosti přístupná jeskyně Výpustek. JOSEFOVSKÉ 
ÚDOLÍ – krasové údolí, jeskyně Býčí skála. HUŤ 
FRANTIŠKA - nejstarší dochovaná huť ve střední 
Evropě, technická památka. Expozice železářství, mu-
zeum železářských pecí. BÍLOVICE NAD SVITA-
VOU – malebná obec v krásném údolí řeky Svitavy. 
3. den: cyklotrasa Blansko – Skalní Mlýn – Punkevní 
jeskyně – Pustý žleb – Sloupsko-šošůvské jeskyně – 
Rájec – (Boskovice), celkem 26–40 km. PUNKEVNÍ 
JESKYNĚ – prohlídka vede bludištěm vápencových 
jeskyní na dno propasti Macocha, plavba na motoro-
vých člunech po podzemní řece Punkvě do dómu s 
nejkrásnější krápníkovou výzdobou v krasu. PUSTÝ 
ŽLEB – romantický krasový kaňon. SLOUPSKO-
-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ – systém chodeb a dómů 
ve dvou nad sebou ležících úrovních. Součástí systé-
mu je jeskyně Kůlna známá archeologickými nálezy. 
RÁJEC – zámek inspirovaný architekturou doby 
Ludvíka XVI., sbírka obrazů a porcelánu, anglický park. 
Odpoledne odjezd, návrat do 19.30 hodin. 

Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.    
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří 
za celkovou cenu 460,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.  
Příplatek: jednolůžkový pokoj - 1 100,- Kč 

Hotel Pod Šikmou věží nabízí ubytování v Českém ráji pro 
rodiny s dětmi, páry či jednotlivce. Najdete nás přímo v srdci 

Českého ráje a Prachovských skal, pouze 5 km od pohádkového 
města Jičína. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením. Součásti hotelu je restaurace se zahrádkou. Okolní 
prostředí tvoří krásný a čistý les, který je mimo jiné ideálním 

místem pro romantické procházky.
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

Německo

MÍŠEŇSKÝ PORCELÁN

č. 800 29. 4. 2023         990,-

• Objevte největší zajímavosti města na Labi.

Poznávací zájezd do nejstarší evropské porcelánky s pro-
hlídkou historického jádra města Míšně.

MÍŠEŇSKÝ PORCELÁN – návštěva podniku vý-
rábějícího slavný porcelán. Navštívíte ukázkovou dílnu 
a projdete si galerii porcelánu. Porcelán je možné za-
koupit v podnikové prodejně. MÍŠEŇ – historické 
centrum plné úzkých uliček. Na zdejším kostele je 
nejstarší porcelánová zvonkohra na světě. Dominan-
tou města je návrší, kde se nachází gotický zámek Al-
brechtsburg a monumentální gotická katedrála. 
MORITZBURG – prohlídka zámku, na kterém se 
natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zámek je 
postaven na umělém jezírku s přírodním parkem.

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

Polsko

PAMÁTKY KLADSKA

č. 810 13. 5. 2023         840,-
Kladská kotlina vyniká nejen hezkou scenerií, ale i prospe-
rujícími lázněmi a neobjevenými zajímavostmi.

ZLOTY STOK – prohlídka dolu, kde se dříve těžilo 
zlato, včetně jízdy podzemním vláčkem. Kouzelný je i 
největší podzemní vodopád v Evropě. KLADSKO – 
prohlídka parku miniatur MINIEUROLAND. Park se 
rozkládá na ploše dvou hektarů a nabízí širokou škálu 
atrakcí pro děti i dospělé. Kromě miniaturních staveb 
tu najdete bujnou vegetaci v arboretu a nespočet la-
viček k odpočinku. POLANICA ZDRÓJ – lázeňské 
městečko, vycházka lázeňským parkem a možnost 
posezení v kavárně.

Německo

ŽITAVSKÉ POHOŘÍ

č. 820 27. 5. 2023              790,-

• Divoké rokle a impozantní vyhlídky. 

Pěší putování po vyhlídkách Žitavského pohoří. V progra-
mu jsou ty nejkrásnější skalní vyhlídky. Je nutno počítat, že 
na jednotlivé skalní vyhlídky se dostanete po schodech. 
Často jsou jištěny zábradlím.

NONNENFELSEN – pískovcový skalní masív. Skal-
ní hřbet s četnými skalními věžemi a dalšími skalními 
útvary se nachází poblíž vesničky Jonsdorf. Výhledy 
na na Žitavské pohoří. TÖPFER – výrazný kopec 
s řadou pozoruhodných skalních útvarů či zbytky 
skalního hradu a kláštera. Kruhové výhledy. SCHAR-
FENSTEIN – pískovcový skalní vrchol na území, 
kterému se říká „Hornolužický Matterhorn“. Výhledy 
na Krkonoše, Jizerské hory, Oybin a Žitavské pohoří.

Česko

KRALICKÝ SNĚŽNÍK

č. 830 10. 6. 2023           890,-

• Poznáte zajímavá místa kousek za hranicemi. 

Zájezd pěší turistiky s výstupem na Kralický Sněžník, kde 
čeká klid, čistý vzduch a krásné výhledy. Vrchol leží v ná-
rodní přírodní rezervaci.

Pěší trasa z obce Stříbrnice na vrchol Kralického 
Sněžníku 1423 m. Možnost výstupu na novou polskou 
rozhlednu, která byla otevřena teprve 26. září roku 
2022. Z vyhlídkové plošiny je výhled na Krkonoše, 
Jeseníky a za pěkného počasí i na slovenská poho-
ří. Trasa je dlouhá 15 km. Při výstupu na vrchol není 
možnost krácení. Stoupání činí 750 m.

Německo

SASKÉ ŠVÝCARSKO

č. 860 9. 9. 2023           840,-
Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Českosaské Švýcar-
sko je krajem skalních měst, hlubokých roklí a stolových 
hor. Úchvatné je labské údolí lemované skalními stěnami.

KÖNIGSTEIN (Královský kámen) – pevnost na 
stolové hoře uprostřed nádherné přírody, muzeum 
zbraní. BASTEI – dominanta Saského Švýcarska, 
od skalního mostu pěkný výhled. Romantický skalní 
hrádek Neurathen. Jedno z nejnavštěvovanějších míst 
oblasti. LILIENSTEIN (Liliový kámen) – výstup po 
kamenném schodišti na tabulovou horu obklopenou 
ze tří stran tokem Labe. Na vrcholu turistická chata 
s možností občerstvení a řada pěkných vyhlídek. 

Polsko│Česko

POLSKOU LANOVKOU
NA ČESKÝ SMRK 

č. 840 24. 6. 2023           790,-
Kabinkovou lanovkou z polského lázeňského střediska 
Swieradow Zdroj na Stog Izerski. Vycházka, případně 
nenáročná túra na vrchol jizerského Smrku. Jedná se o 
nejlehčí výstup na tento vrchol s novou rozhlednou. Čas 
bude i na prohlídku lázeňského střediska. 

Pěší trasa: z horní stanice lanovky (1050 m) na Smrk 
(1124 m) a stejnou cestou zpět. Celkem tam i zpět 
7 km s minimálním převýšením. Alternativně je mož-
né jít trasu ze sedla Jakuszyce polskou částí hor do 
Swieradova Zdroje s použitím lanovky dolů 15 km.
SWIERADOW ZDROJ – lázeňské městečko na 
úpatí polských Jizerských hor s prameny léčivých vod. 
SMRK – nejvyšší vrchol české části Jizerských hor. 
Z rozhledny kruhový výhled. STOG IZERSKI – vý-
hled do polské kotliny, možnost občerstvení. 

Česko

PORTA BOHEMICA: VÝLET LODÍ 

č. 850 26. 8. 2023           890,-
Největší česká řeka Labe linoucí se napříč Českým stře-
dohořím vytvořila ojedinělou krajinu s hlubokým říčním 
údolím. Poznáte kaňonovité údolí Labe a překrásné pano-
rama Českého středohoří s typickými kužely kopců dávno 
vyhaslých sopek a s vinicemi na labských březích.

VÝLET LODÍ – plavba po Labi z Ústí nad Labem 
do Litoměřic s možností občerstvení. Cestou výhle-
dy na krajinu Českého středohoří z lodní paluby. LI-
TOMĚŘICE – krátká prohlídka historického jádra 
města okolo největších zajímavostí města. PLOSKO-
VICE – letní sídlo posledních Habsburků ve stylu vr-
cholného baroka. Zámek se objevuje ve filmech (např. 
pohádka Princ a Večernice). BUKOVÁ HORA – vy-
sílač je s výškou 223 metrů nejvyšší betonovou stav-
bou v ČR. Z Humboldtovy vyhlídky jsou nádherné 
výhledy na kaňon Labe (kterým jste proplouvali) a 
vrcholky Českého středohoří.  

Česko

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

č. 870 24. 9. 2023           890,-
Tentokrát jsme pro vás vybrali Milešovku, která je nejvyšší 
horou Českého středohoří a nabízí jeden z nejkrásnějších 
výhledů. Slavný cestovatel Alexander von Humboldt po-
kládal výhled z této hory za třetí nejkrásnější, který kdy 
viděl. Program bude doplněn prohlídkou hradu Hazmburg. 

MILEŠOVKA 837 m – na vrcholu stojí meteorolo-
gická observatoř a 18 metrů vysoká vyhlídková věž. 
Vyhlídková plošina nabízí nádherný rozhled do kraje. 
Uvidíte odtud okolní vrcholy Českého středohoří 
a dále hřeben Krušných hor, Klínovec, Ještěd a mnohá 
další místa. Trasa vede z obce Bílka a cíl je v obci Mi-
lešov. Celkem ujdete 6 km při stoupání 355 m. HAZ-
MBURK 418 m – mohutný kamenný hrad, jehož zby-
lé části dodnes nacházíme na kopci nad vesnicí Klapý. 
Byl vybudován pravděpodobně v průběhu 14. století. 
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY

Maďarsko│Slovensko

ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ A BRATISLAVA

č. 910 1. 12. – 3. 12. 2023        5 550,-

• 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, dáte si teplý svařák 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 

Ubytování: hotel v centru Budapešti, dvoulůžk-
ové pokoje s příslušenstvím. 
Stravování: snídaně.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 1 200,- Kč

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. 

Rakousko

SALZBURG A PRŮVOD ČERTŮ

č. 900 24. 11. – 26. 11. 2023      6 450,-

• Vánoce u jezer v Solné komoře.

Adventní zájezd do slavnostně vyzdobených měste-
ček s účastí na největším rakouském průvodu pekel-
níků. Čeká vás neopakovatelná adventní atmosféra 
přímo pod alpskými velikány, kde vám sklenička sva-
řeného vína bude chutnat dvojnásob.  

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Nocleh v již-
ních Čechách. 
2. den: ranní přesun do Rakouska. ST. GILGEN – 
zajímavý barokní adventní trh v centru malebného 
městečka, které leží na břehu jezera Wolfgangsee. 
Ve městě se koná tradiční výstava betlémů. MOND-
SEE – krásný adventní trh před bazilikou a v křížové 
chodbě. Vycházka k jezeru, nad kterým se zvedá skal-
ní stěna hory Schafberg. OBERNDORF – ve městě 
se nachází kaple, kde poprvé zazněla nejslavnější vá-
noční koleda Stille Nacht. Ani zde nechybí adventní 
trh. SCHLADMING – město ležící v alpském údolí 
ve večerních hodinách přivítá krampusy, pekelníky a 
lesní příšery z celého Rakouska. V městečku se to-
tiž pořádá divoký ďábelský průvod, známý také jako 
Krampuslauf. V průvodu pochodují stovky ďábelských 
postav. 
3. den: HELLBRUNN – romantický vánoční trh na 
nádvoří zámku biskupů. Okna na fasádě zámku tvoří 
obří adventní kalendář a trh zdobí velké množství oz-
dobených vánočních stromků. SALZBURG – navští-
víte adventní trhy v historickém centru města, které 

Ubytování: 1x hotel v Českých Budějovicích, 
1x hotel v Rakousku, dvoulůžkové pokoje včetně 
příslušenství.   
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 1x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 1 200,- Kč

je plné zachovalých barokních staveb. Vánoční trhy se 
pořádájí také na pevnosti Hohensalzburg. Z pevnosti 
je celé město jako na dlani. V odpoledních hodinách 
odjezd, návrat ve večerních hodinách do 21:00 hodin. 
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Německo

ADVENTNÍ CHEMNITZ 

č. 920 2. 12. 2023         990,-

CHEMNITZ – adventní trhy (Chemnitzer Weih-
nachtsmarkt) se spoustou dřevěných produktů ně-
meckého adventu z dílen krušnohorských řezbářů. 
Trhům vévodí pětipatrová 12 m vysoká vánoční 
pyramida. BERGPARADE – průvod horníků v 
dobových kostýmech. Jde o tradiční slavnost výcho-
doněmeckého adventu, kde se průvodu účastní až 
tisícovka lidí. 

Polsko

ADVENTNÍ WROCLAW 

č. 960 16. 12. 2023         990,-

Jednodenní adventní zájezd do vánočně vyzdobené met-
ropole Dolního Slezska – Wroclawi, spojený s prohlídkou 
města a s možností výstupu na věž. Raritou města je 
na 360 trpaslíků rozmístěných po celém středu měs-
ta. Schválně kolik jich najdete?

WROCLAW – po příjezdu prohlídka historického 
jádra centra města. RYNEK GLOVNY – hlavním bo-
dem programu však bude pobyt na adventním trhu 
na jednom z nejkrásnějších náměstí v Evropě. Tady se 
nabízejí tradiční jídla a umělecké řemeslné produkty. 
Místní specialitou je medovina, jejíž výroba je velmi 
podobná jako u vína. Budete zde moci ochutnat sma-
ženého pstruha, tradiční klobásy, věhlasný prejt, oszy-
pok, pierogy, bigosz a mnoho dalších specialit. 

Polsko

ADVENT V KRAKOVĚ

č. 940 9. 12. – 10. 12. 2023        3 950,-

• S prohlídkou solného dolu ve Věličce.

Ubytování: hotel v Krakově, dvoulůžkové poko-
je včetně příslušenství.   
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v ho-
telové restauraci nebo na adventních trzích.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x 
snídaně a průvodce.   
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 600,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Pol-
ska. KRAKOV (UNESCO) – největší evropské ná-
městí Rynek hostí jedny z největších a nejstarších 
evropských adventních trhů, které nabízejí tradiční 
jídla a umělecké řemeslné produkty. Místní speci-
alitou je medovina, jejíž výroba je velmi podobná 
jako u vína. Budete zde moci ochutnat smaženého 
pstruha, tradiční klobásy, věhlasný prejt, oszypok, 
pierogy, bigosz a mnoho dalších specialit.  
2. den: WIELICZKA (UNESCO) – historické 
centrum dobývání polské soli. Exkurze do solného 
dolu, který je jedním z nejstarších činných v Evro-
pě. Možnost prohlídky i podzemního muzea, sochy 
vytesané z kamenné soli, podzemní jezírko. KRA-
KOV – po prohlídce solného dolu vycházka na 
pevnost Wavel. Za prohlídku stojí katedrála sv. Sta-
nislava. Odpoledne odjezd, návrat do 22:00 hodin. 

Německo

ADVENT NA 
PEVNOSTI KÖNIGSTEIN 

č. 930 3. 12. 2023         990,-

KÖNIGSTEIN – prožijte netradiční advent v Sas-
kém Švýcarsku. Tentokrát se zájezd uskuteční v ne-
děli. Romantický advent v historických prostorech 
pevnosti položené na výrazné stolové hoře ležící 
vysoko nad údolím Labe v oblasti Saského Švýcar-
ska. Jednotlivá nádvoří jsou obsazena historickými 
stánky saských řemeslníků. Nechybí klasické ad-
ventní dobroty. Adventní trh je umístěn i ve sklep-
ních prostorách. Uvidíte nejdelší adventní kalendář 
v Německu, který je 112 m dlouhý. Všechny výstavy 
na pevnosti jsou otevřené. Je tedy možné navštívit 
veškeré vnitřní prostory pevnosti s historickými 
exponáty. BASTEI – zastávka na skalním mostě 
Bastei s pěkným výhledem do údolí Labe. HOHN-
STEIN – menší, ale romantický historický adventní 
trh ve skalním městečku, kterému dominuje hrad.  

Rakousko│Česko

ADVENT V RAKOUSKU: 
STEYR – STEINBACH – LINZ  

č. 950 15. 12. – 17. 12. 2023     6 450,-

• S návštěvou vánočního Českého Krumlova.
 
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Rakous-
ka. STEYR (Štýr) – odpoledne prohlídka města Vá-
noc, vánočních ozdob a betlémů. Ve Štýru najdete nej-
větší betlém světa s více než 700 figurkami, pohyblivý 
betlém s 300 figurami od krkonošského mistra Karla 
Klaudy. CHRISTKINDL – vánoční poštovní úřad, 
odkud můžete poslat „nebeské pozdravy“. Dále na-
vštívíte adventní trhy na historickém náměstí, na pro-
menádě i v zámku. Prohlédnete si jesličky ve skále. 
STEINBACH – kouzelná atmosféra vás čeká na dal-
ším adventním trhu kolem městské kašny, na farním 
nádvoří i unitř. Zvláštní důraz je kladen na regionální 
speciality. Jsou zde sváteční adventní koncerty a ad-

Ubytování: hotel v Linci, dvoulůžkové pokoje 
včetně příslušenství. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně na 
adventních trzích. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x 
snídaně a průvodce.
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 1 200,- Kč

ventní koledy.  Pálenku, koblihy, svařený mošt, teplá i 
studená jídla, to vše nabízejí stánky kolem kašny. 
2.den: LINZ (UNESCO) – vánoční trhy se prolínají 
centrem města. Pohádkový advent je i v jeskyni na 
Pöstlingbergu a jesličky najdete v botanické zahradě. 
Kromě dalších památek navštívíte mohutný novogo-
tický Dóm. Vystoupáte na vyhlídku a nemůžete vyne-
chat ochutnávku lineckého pečiva. 
3.den: ČESKÝ KRUMLOV (UNESCO) – snad 
nejkrásnější jihočeské adventní trhy najdete právě 
zde. Milovníci pohádek najdou místa, kudy procházeli 
postavy z Anděl Páně II nebo Z pekla štěstí. ČESKÉ 
BUDĚJOVICE – největší jihočeské adventní trhy 
najdete na jednom z našich největších náměstí.  V od-
poledních hodinách odjezd, návrat do 20:00 hodin.  

V ceně všech jednodenních adventní zájezdů 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 zpátky 
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. Když si navíc zaregist-
rujete svůj klientský účet, na jednom místě najdete všechny 
rezervace a objednané zájezdy.

PLATBA
Po uzavření smlouvy je nutné uhradit 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., u leteckých zájezdů 
60 dnů před odletem.  

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 zájezdu jsou účtovány následující 
stornopoplatky. Výše odstupného se počítá z celkové ceny 
zájezdu.

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 
případě vyšších nákladů spojených s dopravou. V případě zvý-
šení 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. 12. 2022. Navýšení ceny zájezdu je dáno částkou v Kč sta-
novenou 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 průvodci zájezdu, případ-
ně písemně neprodleně nejpozději do 1 měsíce po návratu 
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/cestovni-pojisteni/
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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 v posledních 4 letech jste se zúčastnili), 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 (u leteckých zájezdů 60 dnů před odletem). 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

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 cestov-
ní kanceláře uzavřít komplexní pojištění. Pojistná 
smlouva je uzavřena zaplacením pojistného (přičteno 
k ceně zájezdu a uhrazena záloha). 

Smlouva o obchodním zastoupení 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 
zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Cel-
kový limit pojistného plnění je 4 000 000 Kč. Náklady 
na ubytování spolucestující blízké osoby v případě 
hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 
10 000 Kč. Náklady na ubytování a stravování pojiště-
ného v případě, že hospitalizace není nutná, ale záro-
veň 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, živelná 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 do-
klady. Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde ke ztrátě, 

poškození nebo zničení věcí, které si účastník kou-
pil během cesty, je plnění pojistné události do výše 
5 000 Kč, max. 2 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast 
je 500 Kč. Pokud dojde k odcizení zavazadel z mo-
torového 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 40 Kč za oso-
bu a den v Evropě a 30 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 18 000 Kč (max.  
30 000 Kč) je nutné uzavřít pojištění balíček A30. 
Cena tohoto cestovního pojištění je 50 Kč za osobu 
a den v Evropě, 90 Kč za osobu a den ve světě, 
dětí do 15 let na 35 Kč za osobu a den v Evro-
pě, 70 Kč za osobu a den ve světě.

Při zájezdech s cenou vyšší nad 30 000 Kč (max. 
90 000 Kč) je nutné uzavřít pojištění A60. Cena to-
hoto cestovního pojištění je 70 Kč za osobu a den 
v Evropě, 125 Kč za osobu a den ve světě, dětí 
do 15 let na 45 Kč za osobu a den v Evropě, 

85 Kč za osobu a den ve světě.
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 
plnění 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 událos-
ti do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spo-
luúčast je 500 Kč. Pokud dojde k odcizení zavazadel 
z motorového 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, živelná 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. 

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 adre-
su osob ve smlouvě uvedených zasílán katalog, event. další písemnosti CK HOŠKA TOUR. Tento souhlas uděluji dle zákona, č. 480/2004 Sb. v platném znění. Souhlasím 
s testováním na COVID-19 na vlastní náklady, pokud bude vyžadováno. Nejsem si vědom žádných omezení a překážek, které by ohrozily můj zdravotní stav či bezpeč-
nost 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.

Podrobnější informace ohledně cestovního pojiš-
tění dostanete v cestovní kanceláři nebo našich 
webových stránkách:
hoska-tour.cz/cestovni-pojisteni/
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen
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Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
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Kalendář na rok  2023

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.
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www.hoska-tour.cz

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

Mimo otevírací dobu po dohodě.

www.hoska-tour.cz


