OKOUZLUJÍCÍ
SANKT PETĚRBURG
15. 8. – 19. 8. 2019

18 950,-

Unikátní památky.

Letecký zájezd do Sankt Petěrburgu, jednoho z nejkrásnějších měst Evropy. Město se
rozkládá v oblasti delty široké Něvy na konci Baltského moře ve Finském zálivu. Unikátní
památky, krásné carské zahrady. Sankt Petěrburg každého návštěvníka okouzlí.
Program
1. den: odlet v dopoledních hodinách z Prahy,
transfer do hotelu. První seznámení s městem.
2. den: celodenní prohlídka města SANKT
PETĚRBURG. Navštívíte místa, jako Něvský
prospekt – nejznámější ruská ulice., Kazaňská
katedrála – hrob maršála Kutuzova, Klášter
Alexandra Něvského, Zimní palác, Ermitáž – jedno
z největších uměleckých muzeí na světě, Křižník
aurora, Admiralita – bývalé ústředí ruského
námořnictva,
Domek
Petra
Velikého,
Petropavlovská pevnost – politické vězení, každý
den v poledne z bašty střílí z děla a na konec
možnost projížďky po kanálech Něvy.

3. den: PETRODVORCE – postavené Petrem
Velikým, zahrady, fontány a kanály.
4.den: PUŠKIN – Jekatěrinský palác s Jantarovou
komnatou. Komplex rozsáhlých zahrad.
5.den: transfer na letiště, odlet do Prahy.
Ubytování: hotel v centru města, dvoulůžkové pokoje.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: letenka do Petěrburgu včetně všech
poplatků a odbaveného zavazadla, transfer z letiště na
ubytování a zpět, cesta autobusem do Petrodvorce a Puškina,
4x ubytování, 4x snídaně a průvodce.
V ceně není vízum, které zajistí cestovní kancelář za cenu 1
990,- Kč. Cestovní pas bude třeba doručit do CK minimálně 1
měsíc před zájezdem. Předán zpět bude až při odletu.

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

PAMÁTKY A PŘÍRODA
LUCEMBURSKA
24. 7. – 29. 7. 2019

7 250,-

Malá, ale bohatá země.

Lucemburk je považován za nejpozoruhodněji umístěné evropské hlavní město. Romantika zde
dýchá na každém kroku. Sídlí zde rovněž řada institucí Evropské unie a mají tu i bohaté sbírky ve
svých muzeích. Lucembursko láká milovníky historie, neboť romantické hrady se zde nacházejí
téměř na každém kroku, a turisty, kteří mají rádi úžasnou přírodu plnou zajímavých scenérií.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách.
2. den: COCHEM – vinařské s rozsáhlým
hradem. TREVÍR – univerzitní město a nejstarší
město Německa. LUCEMBURK – město mostů
a viaduktů. Podvečerní prohlídka města.
3. den: LUCEMBURK – dopoledne prohlídka
města. Navštívíte místa, jako katedrálu NotreDame, náměstí Jana Palacha, promenádu La
Corniche (nejhezčí terasa v Evropě) nebo
Velkovévodský palác – sídlo lucemburského
velkovévody. ECHTERNACH – starobylé poutní
město. MALÉ LUCEMBURSKÉ ŠVÝCARSKO
– nádherná příroda plná nezvyklých skalních
útvarů, jeskyní, propastí a vodopádů.Vycházka.
4. den: VIANDEN – jeden z nejkrásnějších hradů
v Lucembursku. Zde se narodil král Jan
Lucemburský. V obci je dům spisovatele Viktora

Huga. ARDENY – smutně připomínají boje za 2.
světové války. ETTELBRÜCK – zde si
prohlédnete armádní techniku a dozvíte více o
generálu Pattonovi. ÚDOLÍ SEDMI HRADŮ –
sedm nádherných hradů.
5. den: SCHENGEN – malá vinařská obec
nedaleko místa, kde se stýkají hranice Německa,
Francie a Lucemburska. ŠTRASBURK – město
má velký význam v rámci Francie a Evropy. Sídlí v
něm Rada Evropy nebo zde zasedá Evropský
parlament. Významná je katedrála NOTRE – DAME
s vyhlídkovou věží. Zajímavá je malebná čtvrť Malá
Francie s romantickými domky a hospůdkami.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel v Lucemburku, dvoulůžkové pokoje s
příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a
průvodce.

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

JULSKÉ ALPY –
SLOVINSKÝ KRAS
16. 7. – 22. 7. 2019

9 850,- Kč

V termínu Bledských slavností.

Slovinsko stojí jednou nohou v západní Evropě a druhou ve východní. Mnohá z jeho měst nesou
stopy habsburské říše a Benátské republiky. V horách máte pocit, že jste v Rakousku. Ve Slovinsku
na vás čeká pohádkový Bled nebo romantické jeskyně Slovinského krasu. V rámci Bledských dnů
jsou živé koncerty, řemeslný trh a po jezeře bude jeden večer plout na 15 tisíc svíček.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách.
2. den: JULSKÉ ALPY * PERIČNIK – zastávka
u vodopádu. VINTGAR – vycházka romantickou
soutěskou pod až 100 m vysokými skalními
stěnami. BLED – prohlídka letoviska s
majestátním hradem, který se tyčí na skále nad
jezerem. Vycházka na hrad, možnost vykoupání v
jezeře nebo výlet na ostrůvek Blejski otok.
3. den: JULSKÉ ALPY * LAGHI DI FUSINE –
romantická procházka podle jezer. PLANICE –
skokanské středisko s mamutím můstkem.
MONTE SANTO DI LUSSARI – lanovkou na
poutní místo a panoramatické výhledy. Horská
vesnička přímo na vrcholu hory.
4. den: SLOVINSKÝ KRAS * POSTOJENSKÁ
JESKYNĚ – cesta vláčkem a poté pěšky
podzemními chodbami, krásná krápníková výzdoba.
ŠKOCJANSKÉ JAMY – unikátní krasový systém

propojených jeskyní, propadlých údolí a mostů.
5. den: JULSKÉ ALPY * VRŠIČ – nejvýše
položený slovinský průsmyk. Vycházka na vrchol
Vršič. SOČA – vycházka k prameni. VELIKA
KORITA – 750 metrů dlouhá soutěska řeky Soči.
PREDEL – sedlo a hraniční přechod do Itálie.
PREDELSKÉ JEZERO –, možnost vykoupání,.
6. den: JULSKÉ ALPY * VOGEL – lanovkou na
vrchol Orlova Glava. Krásné výhledy na Julské Alpy
i s Triglavem. SAVICA – vycházka k vodopádu.
BOHINJSKÉ JEZERO – vycházka podle jezera,
možnost zapůjčení loďky nebo čas na koupání.
Pobyt ve středisku Ribčev Laz na břehu jezera.
7. den: návrat v časných ranních hodinách.
Ubytování: hotel v Bledu, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: polopenze (bohatá bufetová snídaně i večeře).
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x polopenze a
průvodce.

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

LANOVKY
V SOLNÉ KOMOŘE
21. 8. – 25. 8. 2019

8 650,- Kč

Všechny lanovky jsou již v ceně.

Turistický zájezd do oblasti Solné komory a masivu Dachsteinu. Čekají vás jezera s průzračně
čistou vodou, zelené louky a vápencové skály.
V ceně je jízdné lanovkami na všechny čtyři vrcholy uvedené v programu s krásnými
vyhlídkami na jezera a silnice Loserpanoramastrasse.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Lanovkou na
vrchol GRÜNBERG. Panoramatický výhled na
město Gmunden, jezero Traunsee a strmé skalní
vrcholky dlouhého pohoří Höllengebirge. ORTH
– zámeček na jezeře Traunsee.
2. den: lanovkou na vrchol KRIPPENSTEIN
2061 m. Lehká túra na vyhlídkovou plošinu 5
Fingers (5 prstů). Na každém z prstů si můžete
vychutnat si úchvatný pohled na masiv Dachsteinu
a Hallstattské jezero. HALLSTATT – zastávka v
půvabném městečku.
3. den: lanovkou na vrchol ZWIESELALM 1535
m. Lehké túry po loukách okolo salaší s možností
občerstvení. Výhledy na průzračné jezero
Gosausee, kamennou stěnu Gosaukamm s
vrcholem Bischofsmütze. Odpoledne procházka

kolem jezera Gosausee.
4. den: AUSSEERLAND – štýrská část Solné
komory. Výjezd po panoramatické silnici na náhorní
plošinu Loser s výhledem na Dachstein a hory
Totes
Gebirge.
Odpoledne
zastávka
u
nejkrásnějších jezer v této oblasti.
5. den: lanovkou na vrchol FEUERKOGEL 1400
m. Lehká túra k Evropskému kříži, který v sobě
ukrývá kámen z každé země Evropské unie.
Panoramatické výhledy. Návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za
celkovou cenu 1 280,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, mýto na
Loserpanoramastrasse, 4x ubytování, 4x snídaně, jízdné
lanovkami a průvodce.
Sleva pro děti do 15 let 1 350,- Kč

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

PARKY NEDALEKO
VÍDNĚ
1. 6. – 2. 6. 2019

2 950,- Kč

Schované památky nedaleko Vídně.

Poznávací zájezd do oblasti jižně od Vídně. Navštívíte památky evropského
významu. Zájezd je určen především pro milovníky parků a květin.
Program
1.
den:
odjezd
v
ranních
hodinách.
LAXENBURG – jeden z nejpůsobivějších
zámeckých areálů v Evropě ležící nedaleko Vídně.
Park je příkladem historické zahradní architektury.
Nechala ho rozšířit císařovna Marie Terezie a její
vnuk císař František. Najdete zde mnoho
letohrádků, jeskyní a chrámů. Franzensburg –
napodobenina středověkého rytířského hradu
postaveného na ostrově. BADEN – město růží se
zajímavým historickým jádrem. Císařský dům,
radnice, Beethovenův dům. DOBLHOFFPARK –
největší rozárium v Rakousku. Obdivovat budete
na 600 druhů růží.

2. den: HINTERBRÜHL – jeskyně s největším
podzemním jezerem Evropy. Prochází se členitým
jeskynním systémem chodeb. Zpestřením je
romantická plavba po jezeře. SCHÖNBRUNN –
letní sídlo císařské rodiny. Možnost prohlídky
zámku, případně kočárovny a rozsáhlých zahrad.
KAHLENBERG – známá vídeňská vyhlídka nad
vinařskou čtvrtí Grinzing. V podvečerních hodinách
odjezd, návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeře za celkovou
cenu 320,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x snídaně a
průvodce.

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

SE SLEVOVOU KARTOU
POD DACHSTEIN
25. 7. – 29. 7. 2019
25. 7. – 29. 7. 2019

apartmány
hotel

6 250,- Kč
7 150,- Kč

Jedna z nejoblíbenějších slevových karet.

Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Další putování se slevovou kartou. Objevte krásy
Štýrska. Ne všechny cesty vedou do Říma. Mnohé vedou na okouzlující místa v „zeleném srdci“
Rakouska. Zažijte nezapomenutelnou aktivní dovolenou. Lehká turistika s přihlédnutím na
zdatnost jednotlivých účastníků. Možnost vykoupání ve schladminském bazénu.
V ceně je jízdné všemi lanovkami, vstupné do bazénu a pamětihodností podle programu.
Program
1. den: ráno odjezd do Rakouska. PLANAI –
lanovkou ze Schladmingu na Planai 1906 m.
Vycházka po hřebeni Schladminských Alp. Zde
najdete krásnou cestu s výhledy do údolí.
2. den: DACHSTEIN – lanovkou na masiv. Lehká
túra přes ledovec k chatě přímo u paty Hoher
Dachstein. Možnost prohlídky ledovcové jeskyně či
vzdušného mostu. WILDE WASSER – stezka
podle vodopádů k jezeru Riesachsee.
3. den: HAUSER KAIBLING (2015 m) –
kabinkovou lanovkou na 1838 m. Zde vás čeká

čistý vzduch, klidné prostředí a nádherné výhledy.
TRAUTENFELS – rozsáhlé sbírky. Samotný
zámek fascinuje svým barokním vybavením a
výhledem na hory. WÖRSCHACHKLAMM –
romantická stezka vedle obřích hrnců.
4. den: HOCHWURZEN – lanovkou na
Hochwurzen 1840 m. Lehká túra na Rossfeld 1919
m a případně až na Hochfeid 2189 m v masivu
Schladminských Alp. Doůů lze sjet na tříkolce.
ADMONT – prohlídka kláštera s bohatou
výzdobou. LINEC – zastávka v centru města.
5. den: návrat v ranních hodinách.

Apartmány:
Ubytování: apartmány v rekreačním středisku Schladming, dvoulůžkové ložnice s příslušenstvím.
Stravování: k dispozici vybavené kuchyňky. Možnost objednání sterilovaných jídel v CK. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, slevová karta „Sommercard“ a průvodce.
Hotel:
Ubytování: hotel v rekreačním středisku Schladming, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Rovněž je možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně, slevová karta „Sommercard“ a průvodce.

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

AZUROVÉ POBŘEŽÍ
A PROVENCE
5. 6. – 12. 6. 2019

9 950,- Kč

V St.Tropez vás čeká četnická stanice.

Poznávací zájezd, s možností vykoupání, na sluncem ozářený jihovýchodní okraj Francie.
Zajímavou zastávkou bude St. Tropez, které je známé tím, že zde hrál herec Louis de Funes svoji
filmovou roli četníka. Provence je kraj Vincenta van Gogha. V horkém létě, kdy vane jemný větřík,
se krajina vlní. Právě toto vlnění je tak typické pro jeho obrazy. Na tržištích se prodávají plátěné
pytlíky s levandulí a provensálským kořením. Účastníky čeká krásná příroda a čisté písečné pláže.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: MONAKO – MONTE CARLO – pobyt
v druhém nejmenším státě na světě, kasino,
královský palác, botanická zahrada, Oceánografické
muzeum, možnost koupání.
3. den: ANTIBES – rušné rekreační středisko,
historické jádro, Picassovo muzeum. CANNES –
dlouhé písečné pláže, palmy, festivalový palác.
SAINT TROPEZ - opravená četnická stanice,
přístav luxusních jachet, vycházka na citadelu.
4. den: volný den na pobřeží s možností výletu.
5. den:VERDON – z nejhlubších kaňonů v EU.
6. den: AVIGNON – papežský palác, městské
hradby, katedrála. PONT DU GARD - mohutný

třípatrový most, který přiváděl vodu do města
Nimes. BAUX-DE-PROVENCE – obec na
vápencovém skalním ostrohu, rozhled na deltu
řeky Rhony. ARLES - "město rýže", římský
amfiteátr, antické divadlo, působil zde van Gogh.
7. den: MARSEILLE – největší francouzský
středomořský přístav, prohlídka města. Možnost
výletu lodí na CHATEAU D´IF – ostrov proslavil
A. Dumas románem Hrabě Monte Christo.
Možnost i na ostrov FRIOUL s možností koupání.
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x snídaně a
průvodce.

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

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ
PAMÁTKY POLSKA
8. 8. – 11. 8. 2019

5 150,- Kč

Putování za papežem Janem Pavlem II.

Poznávací zájezd do Malopolska, které je nejmalebnější a nejrozmanitější oblastí v srdci
střední Evropy, díky oblíbeným místům, jako jsou Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Krakow s
Wieliczkou a Šlak Orlích hnízd. Krakovský Wawel je duchovním a historickým jádrem celého
národa. I romantický Ojcowský národní park a Jasná Góra v Czestochowe jsou častým cílem
návštěvníků z celého světa.
Program
1. den: WADOWICE – rodiště papeže Jana Pavla
II., muzeum. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
(UNESCO) – jedno z nejvýznamnějších poutních
míst. WIELICZKA (UNESCO) – historické
centrum dobývání soli. Exkurze do solného dolu.
2. den: KRAKOW (UNESCO) – druhé největší
turistické centrum v Polsku. WAWEL – královský
zámek. Možnost prohlídky reprezentačních
komnat. RYNEK GLÓWNY – největší
středověké náměstí ve střední Evropě s tržnicí.
OJCOWSKÝ NÁRODNÍ PARK – vycházka
malebnou oblastí s vápencovými skalami různých
tvarů. OJCÓW – zřícenina středověkého hradu.
3. den: ŠLAKEM ORLÍCH HNÍZD – putování

krajinou Malopolska. OGRODZIENIEC –
nejmalebnější a nejrozsáhlejší hrad. BOBOLICE –
opravený královský hrad. MIRÓW a OLSZTYN
– zříceniny hradu. CZESTOCHOWA – možnost
návštěvy večerní mši na Jasné Góře.
4. den: CZESTOCHOWA – jedno z
nejvýznamnějších poutních míst v Evropě. JASNÁ
GÓRA – klášter a gotický kostel, zázračný obraz
Černé Madony. OTMUCHÓV a PACZKÓW –
krátké zastávky v historických městech. V
odpoledních hodinách odjezd, večer návrat.
Ubytování: 3x hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3xsnídaně a
průvodce.

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

POBALTÍ JANTAROVÁ CESTA
13. 7. – 21. 7. 2019

10 350,- Kč

Možnost výjezdu lodí do Helsinek.

Poznávací zájezd do tří pobaltských států, které v minulých letech silně zapracovaly na
podpoře cestovního ruchu. Navštívíte nejzajímavější místa v hlavních městech. Neméně zajímavé
budou zastávky ve vesnicích a městečkách s typickou architekturou a ochotnými domorodci.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách.
2. den: RUMŠIŠKES – skanzen pobaltské
vesnice. KAUNAS - kulturní bašta s krásnou
architekturou. Možnost návštěvy Muzea čertů a
muzea M. K. Čiurlionise, náměstí s kupeckými domy
a radnicí, katedrála sv. Petra a Pavla.
3. den: KLAIPÉDA – trajekt na Kurskou kosu,
centrum výroby jantarových šperků a ozdob.
KURSKÁ KOSA (UNESCO) – mořské muzeum,
delfinárium, pláže, sběr jantaru. Výlet do národního
parku „Severská Sahara“, kde jsou duny až 100 m
vysoké. Národní park Neringa s Vrchem čarodějnic.
4. den: PALANGA – muzeum jantaru. VRCH
KŘÍŽŮ – tisíce křížů, které sem přinášejí poutníci
z celého světa. RIGA (UNESCO) – středověké
jádro,Velká a Malá Riga nebo prezidentský palác.

5. den: TALLINN (UNESCO) – prohlídka
hlavního města včetně památníku trajektu Estonia,
Prezidentský palác – estonské Versailles a dalšího.
TOOMPEA – hrad.
6. den: odpočinek v Tallinnu nebo HELSINKY –
hlavní město Finska. Historické památky i moderní
architektura. Výlet lodí.
7. den: zastávka na geografickém středu Evropy.
VILNIUS (UNESCO) – prý nejkrásnější z
pobaltských hlavních měst, perla cihlové gotiky.
8. den: TRAKAI – sídlo litevských knížat.
VARŠAVA – prohlídka centra města. Nocleh.
9. den: návrat do ČR.
Ubytování: hotely, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 6x snídaně,
trajekt na Kurskou kosu a průvodce.
Fakultativně: výlet do Helsinek 1 250,- Kč.

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

HOLANDSKO –
KVĚTINOVÉ KORZO
12. 4. – 16. 4. 2019

7 150,- Kč

Barevné pole plné tulipánů.

Skvělí Jarní výlet. Hlavním cílem květinový festival plný tulipánů, narcisů, hyacintů a dalších květin
pestrých barev. Uvidíte jich více než 100 různých druhů. Během průvodu alegorických vozů z
tisíce květin uvidíte takových tolik nápadů a perfektních tvarů, že vám do konce nebude stačit
baterie ve foťáku. Květinové korzo je místní nejpopulárnější akcí, takže kdy jindy sem zavítat.
Navíc navštívíme v zemi tulipánů, výtečných sýrů a větrných mlýnů Rotterdam a Amsterdam.
Program
1. den: dopolední odjezd, noční přesun.
2. den: KEUKENHOF – největší světová
květinová zahrada tulipánů, narcisů, hyacintů a
dalších květin. JARNÍ KVĚTINOVÉ KORZO –
květinový průvod. Jedná se o průvod alegorických
vozů z tisíců řezaných květů.
3. den: ROTTERDAM – třetí největší přístav
světa, prohlídka města (chrám sv. Vavřince),
projížďka lodí po přístavu, návštěva věže Euromast
– vysoká 185 m, kombinací výtahů vyjedeme až na
vrchol s krásným výhledem na přístav a moře a půl
Holandska. DELFT – prohlídka typického
holandského městečka. BAD SCHEVENINGEN
– světoznámé rekreační přímořské středisko, molo.

4. den: VOLENDAM – rybářská vesnice, mnoho
malých rybářských domků. ALIDA HOEVE – na
rodinné sýrové farmě ze 17. století se seznámíte s
tradiční výrobou sýrů Edam a Gouda.
AMSTERDAM – malebné město na řece Amstel
proslulé kanály, galeriemi s obrazy nejslavnějších
mistrů a kosmopolitní atmosférou. Možnost
projížďky na lodi po grachtech, exkurze do
brusírny diamantů, prohlídka Říšského muzea.
5. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 850,- Kč.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a
průvodce.

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

PERLY SEVERU A
ZÁPADU ISLANDU
10.6. – 16.6. 2019

29 950,- Kč

Ostrov ledu a ohně.

Poznávací zájezd s pěší turistikou s možností krácení. Týden na severu a západu Islandu vás
seznámí nejen s nejkrásnějšími místy severních fjordů, nádhernou přírodou okolí jezera Mývatn,
ale také národním parkem Snæfelsjökul. Čekají na vás sopečné krátery, mohutné vodopády i
kouřící fumaroly. Vykoupat se budete moci v teplých termálních vodách. Nabízí se možnost
výletu lodí za velrybami do vln oceánu i za papuchalky hnízdícími na blízkých ostrovech u
Husavíku.To vše a mnohem vice můžete zažít na našem zájezdu na Island – ostrovu ledu a ohně.
Program
1. den: odlet z Prahy ve večerních hodinách.
2.
den:
cesta
HUSAVÍKU.
Prohlídka
nejsevernějšího města s možností výletu na velrybího
safari, nebo lodí na papuchalky.
3. den: přesun k jezeru MÝVATN, kde vystoupáte
na sopku HVERFJALL, projdete se skalním
labyrintem HALLARFLÖT, podíváme se do
zatopené jeskyně GRJÓTAGJÁ. Geotermální pole
NÁMASKARÐ nás uchvátí pastelově barevnou
škálou povrchu země způsobenou minerály. Podíváte
se na nejmohutnější vodopád DETTIFOSS nebo
termální koupaliště.
4. den: GODAFOSS – zajímavý vodopád.
Prohlédnete si město AKUREYRI – bránu severu.
Skanzen GLAUMBÆR s drnovými domky. Skalní
monument HVÍTSERKÚR.
5. den: N.P. SNÆFELSJÖKUL - sem J. Verne
umístil děj své knihy. VATNSHELLIR – jeskyně, zde
získáte představu o vzniku ostrova. Pobřeží u
ARNARSTRAPI je proslulé skalními formacemi a
hnízdícím ptactvem. Pláž SKARÐSVÍK BEACH a

rybářské městečko OLAFSVÍK.
6. den: BORGARFJÖRDUR - domov islandských
ság. Návštěva největších pramenů na Islandu
DEILDARTUNGUHVER, produkující 180 litrů
vody
za
vteřinu.
Kaskády
vodopádů
HRAUNFOSSAR tryskajících zpod lávového pole.
REYKJAVÍK – radnice, parlament, koncertní sál
Harpa, moderní kostel Hallgrímskirja, vodojem Perlan
s otočnou restaurací. Poloostrov REYKJANES
(geotermální pole, útesy, most mezi kontinenty) nebo
MODRÁ LAGUNA - světoznámé termální lázně,
vykoupání a relaxace.
7. den: přílet do Prahy v časných ranních hodinách.
Ubytování: penziony, dvoulůžkové pokoje.
Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. Možnost
objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykjavik (Keflavik) a
zpět včetně všech poplatků, přeprava mikrobusem po Islandu,
4x ubytování a průvodce.
Smlouvy o zájezdu zaslat nejlépe do 1. února. Po tomto
termínu již s ohledem na nákup letenky negarantujeme
uvedenou cenu.

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

OKOLÍ JEZERA
LAGO DI GARDA
29. 5. – 3. 6. 2019

7 250,- Kč

Modrý klenot obklopený horami.

Poznávací zájezd s pěší turistikou do nádherných vápencových hor v okolí jezera Garda.
Romantické vycházky či túry vedou místy, kde probíhaly boje za I. světové války. Koupat se
budete v čistých jezerech.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách.
2. den: TRENTO – příjemné náměstí s obchůdky
a kavárnami. ROVERETO – zastávka u zvonu
Míru. ARCO – prohlídka města. COLODRI –
lehká túra, botanická zahrada. LAGO DI GARDA
– velmi oblíbené, největší a nejčistší italské jezero.
Vycházka, možnost vykoupání.
3. den: VALLE DI LEDRO – životní styl horalů s
středomořským způsobem života u Lago di Garda.
LAGO DI LEDRO – perla mezi italskými jezery.
PREGASINA – městečko vysoko nad jezerem.
VIA PONALE – lehká túra po historické cestě s
tunely. LIMONE – starobylé městečko na svazích
u Lago di Garda, proslulé pěstování citrusů.
Možnost výletu lodí po jezeře. RIVA DEL
GARDA – prohlídka rekreačního střediska.

4. den: RIVA DEL GARDA – túra ke kapličce S.
Barbora, panoramatický výhled na jezero Lago di
Garda. VARONE – pěkné vodopády s botanickou
zahradou. VILLA CANALE – vycházka k
historické kamenné vesničce. LAGO DI TENNO
– vycházka okolo romantického jezera.
5. den: MONTE BALDO – na hřeben unikátní
rotační lanovkou. Trasa s ohledem na zdatnost po
hřebeni na vrchol Cima Valdritta 2218 m.
Fantastické výhledy na jezero. MALCESINE –
kouzelné městečko s úzkými uličkami a hradem.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.
Možnost dokoupení večeří za celkovou cenu 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a
průvodce.

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

PAMÁTKY PAŘÍŽE
A VERSAILLES
16. 5. – 20. 5. 2019

5 850,- Kč

Svatyně umělců z celého světa.

Paříž se pyšní mnoha historickými památkami. Nikdo si nenechá ujít světoznámé památky, jako je
Notre Dame, Eiffelova věž, Louvre, ostrov Ile de la Cité a Sacre Coeur. Na světě je jen málo
turisticky zajímavějších míst, než je Paříž.
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: PAŘÍŽ * TROCADÉRO – pěkný výhled.
EIFFELOVA VĚŽ – symbol Paříže. Možnost výstupu
do druhého či třetího patra do výšky 276 m.
MARTOVO POLE – park s typickou francouzskou
zahradní architekturou. PALÁC INVALIDŮ –
monumentální komplex, v královském kostele
hrobka Napoleona I. PONT NEUF – nejstarší most
v Paříži. CONCIERGERIE – královský palác, později
vězení. NOTRE – DAME – slavná katedrála.
3. den: VERSAILLES – za Ludvíka XIV. centrum
politické moci ve Francii. Prohlídka zámeckého
okruhu. Vycházka do zahrady. PAŘÍŽ * LA
DÉFENSE – obchodní čtvrť s mrakodrapy.
VÍTĚZNÝ OBLOUK – z vyhlídkové plošiny
neobyčejné panorama. ELYSEJSKÁ POLE – hlavní

obchodní třída. MONTMARTRE – umělecký život.
Můžete si zde koupit jakýkoliv obraz nebo si
nechat namalovat portrét. MOULIN ROUGE –
známý zábavní podnik. CONCORDE (Náměstí
Svornosti) – jedno z nejkrásnějších náměstí, místo
popravy Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty.
ELYSEJSKÝ PALÁC – sídlo prezidenta.
4. den: PAŘÍŽ * výlet lodí po Seině. LOUVRE –
nejslavnější muzeum. MUSÉE D´ ORSAY –
nejvýznamnější impresionistická sbírka v Paříži.
MUSÉE PICASSO – cesta za Picassem, sochy,
kresby a keramika. REMEŠ – zastávka u katedrály.
5. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a
průvodce.

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

WROCLAW –
DOLNÍ SLEZSKO
11. 5. – 12. 5. 2019

2 250,- Kč

Památky UNESCO na dohled.

Poznávací zájezd do Dolního Slezska, které se od ostatních oblastí Polska liší nesmírným
bohatstvím architektonických památek.
Program
1. den: KSIAŽ – třetí největší zámek v Polsku s
více než 400 místnostmi. SWIDNICA (UNESCO)
– kostel sv. Trojice, gotický kostel sv. Václava a
Stanislava s bohatým barokním interiérem,
historické náměstí. Výklad v českém jazyce.
WROCLAW (Vratislav) je jedno z nejkrásnějších
měst, které založil český kníže Vratislav. Prohlídka
města včetně Trhového náměstí (druhé největší
náměstí v Polsku), radnice (významná ukázka
gotické architektury), Královský palác, kostel sv.
Alžběty nebo Tumský ostrov.

2. den: WROCLAW – zastávka u Národní haly
(UNESCO). JAWOR – kostel Míru, největší
hrázděná stavba na světě. BOLKÓW – městečku
vévodí impozantní hrad. KRZESZOW –
cisterciácký klášter nazývaný „perla slezského
baroka“. Jeden z nejhezčích barokních svatostánků
v Evropě.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře v hotelové restauraci.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x snídaně a
průvodce.

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

ŠVÝCARSKÝ
ENGADIN
30. 6. – 6. 7. 2019

9 350,- Kč

Lanovky v ceně zájezdu.

Turistika s maximálním využitím lanovek, jejichž cena je již zahrnuta v ceně zájezdu. Denně vás
čeká výjezd lanovkou do horských výšin, třikrát budete mít možnost překonat výšku 3 000
metrů. Nečeká vás vysoké převýšení, túry jsou vedeny spíše do sestupu, vždy je sestup možno
nahradit lanovkou. Zaujmou vás pohledy na zaledněné štíty, blýskavé hladiny údolních jezer i
poutavá atmosféra mondénního vysokohorského střediska St. Moritz, v němž budete ubytováni.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách.
2. den: lehký odpočinkový program. ÚDOLÍ
ENGADINU – dlouhé údolí při říčce Inn, v němž
se choulí rozkošné vesničky. ARDEZ – romantická
vesnice se zříceninou hradu. GUARDA – hezké
malované domy. HORNÍ ENGADIN –
odpoledne lanovkou a pěšky pohodově na vrchol
Piz Nair 3057 m. ST. MORITZ 1822 m (Svatý
Mořic) - středisko obklopeno třítisícovými vrcholy.
3. den: BERNINAPASS - lanovkou do masivu,
túra na Munt Pers s panoramatickými výhledy na
zaledněné štíty. BERNINA – nejvyšší pohoří Vých.
Alp a jedna z nejkrásnějších oblastí Švýcarska.
4. den: SURLEJ - lanovkou na Corvatsch 3 295 m
(výhled na okolní ledovce). Túra z mezistanice do
údolí a dál za pomoci koňského omnibusu.

CORVATSCH – vynikající panorama, včetně
výhledu na vrchol Piz Bernina 4049 m.
5. den: SILS - lanovkou na Furtchellas. Túra okolo
šesti krásných engadinských jezer. HORNÍ
ENGADIN – odpoledne lanovkou a pěšky
pohodově na vrchol Piz Nair 3057 m.
6. den: PONTRESINA - lanovkou do stanice
Alp Languard, panoramatická túra. CHAMANNA
SEGANTINI – kruhový výhled na jezera Horního
Engadinu z chaty nad St. Moritz.
7. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hostel v rekreačním středisku St. Moritz,
čtyřlůžkové pokoje s palandami a umyvadlem.
Stravování: bohaté snídaně. Možnost dokoupení
čtyřchodové večeře za celkovou cenu 1 850,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně,
jízdné lanovkami podle programu a průvodce.

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

SKANDINÁVIE –
TAM, KDE SLUNCE
NECHODÍ SPÁT
23. 7. – 5. 8. 2019

19 450,- Kč

Velký okruh Skandinávií.

Poznávací zájezd s několika půldenními túrami. Čekají vás neobyčejné přírodní krásy,
romantické fjordy, členité mořské pobřeží, ledovce, velké množství úchvatných vodopádů a
svérázná architektura. Hlubokým zážitkem pro všechny bude půlnoční slunce a souostroví
Lofoty s krásnými horami a malebnými rybářskými vesničkami.
Program
1. den: přesun do Rostocku. Noční trajekt.
2. den: OMBERK – vycházka na vyhlídku.
RÖKSTENEN – kámen s nejdelším nápisem.
LINKÖPING – prohlídka živého skanzenu.
NORRKÖPING - "Paříž severu“, centrum města.
3. den: STOCKHOLM - "město na vodě"
vybudováno na 14 ostrovech, středověká loď Wasa,
skanzen a další. UPPSALA – univerzitní město,
katedrála, mohyly vikinských vladařů.
4. den: STORFORSEN – nejmohutnější vodopád
ve Švédsku. MUDDUS – park s hlubokými
soutěskami. GÄLLIVARE – laponský skanzen.
5. den: ABISKO – vysokohorská severská příroda
s kaňonem, tundrou, bohatou flórou, stády sobů.
NARVIK – středisko severu.
6. den: VESTERALY A LOFOTY – přejezd
romantických souostroví. SVOLVAER – hlavní
město souostroví. HENNINGSVAER – rybářská
vesnice, sušené tresky. REINE – malebná vesnice.
7. den: LOFOTY - pokračování v prohlídce
souostroví. Ä – typická vesnice na Lofotech.
8. den: POLÁRNÍ KRUH – zastávka, možnost
nákupu suvenýrů. SVARTISEN – túra k ledovci,
možnost použití lodě.

9. den: TRONDHEIM – bývalé sídelní město.
SUNNDALEN – zajímavé údolí s mnoha
vodopády. TROLLTINDAN – zastávka u
úchvatné stěny Trollů a cesta po silnici Trollů.
10. den: NORDDALFJORD – přejezd fjordu.
GEIRANGERFJORD – vyhlídková plavba po
fjordu, vyhlídka na vodopád Sedm sester.
DALSNIBBA – vycházka na vyhlídkový vrchol.
LOM – nejstarší dřevěný kostel.
11. den: JOTUNHEIMEN – túra v národním
parku. PEER GYNT – úchvatná cesta, vyhlídky.
12. den: LILLEHAMMER – zastávka u
olympijského můstku. HAMAR – zastávka u
olympijské haly ve tvaru vikinské lodi. OSLO –
prohlídka města. SVINESUND – hraniční
přechod do Norska, vysoký most, vyhlídka.
13. den: GÖTEBORG – prohlídka centra města,
přístav, "Rybí kostel", Poseidonova kašna. LUND –
prohlídka katedrály. MALMÖ – krátká zastávka.
14. den: přesun přes Německo do ČR.
Ubytování: 8x chatky (čtyřlůžkové), 1x rorbu (na Lofotech –
typické rybářské domky).
Stravování: k dispozici vařiče nebo kuchyňky.
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekty přes moře i fjordy
dle programu, 9x ubytování a průvodce.

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

FRANCOUZSKÁ
RIVIÉRA NA KOLE
18. 5.- 24. 5. 2019

10 350,- Kč

Scenerie Grand Canyonu.

Navštívíte nejen centrum světové kosmetiky v Grasse, ale budete obdivovat i Grand Canyon du
Verdon, nejvelkolepější přírodní výtvor svého druhu v Evropě. Provensálská vesnička MoustiersSte-Marie, vklíněná v hluboké skalní rokli, patří mezi nejvíce navštěvovaná místa v celé Francii.
Monte Carlo, kde se jezdí jeden z nejatraktivnějších závodů Formule 1, je známé také svým
kasinem a jachetním přístavem.V každé hospůdce můžete ochutnat výborné francouzské víno.
Program
1. den: odjezd v dopoledních hodinách.
2. den: cyklotrasa z hlavního města parfémů
Grasse vede nejdříve do Cannes. Město známé
díky filmovému festivalu i pro své pláže se zlatým
pískem. Trasa pokračuje do historického města s
pevností Antibes a nakonec navštívíte Nice.
3. den: cyklotrasa z Cannes pod pohořím
Esteral, které vás ohromí červenohnědým
zabarvením v kontrastu s azurovou modří moře.
Nahlédnete i do „Francouzských Benátek“ Port
Grimaud a dojede do cíle etapy v Saint Tropéz.
Samozřejmě navštívíte známou četnickou stanici,
dnes muzeum Gendarmerie.
4. den: odpočinkový den na koupání či individuální
cyklistickou trasu.

5. den: jedinečný zážitek nabízí nejdelší soutěska
na našem kontinentu (20 km) Verdon. Její příkré
stěny dosahují hloubky až 700 m. Etapa je
ukončena na jezeře Lac de Sainte Croix.
6. den: cyklotrasa z Nice, perly Azutového
pobřeží se známou Anglickou promenádou do
Monte Carla. Projedete si na kole část
městského okruhu F1 a navštívíte další zajímavosti
města, například proslulé kasino. Své putování
zakončíte v Mentonu ležícím na francouzskoitalské hranici.V podvečerních hodinách odjezd.
7. den: v odpoledních hodinách příjezd.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně a
průvodce.

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

ŠVÝCARSKO –
PODÉL ŘEKY RHÓNY
5. 7. – 10. 7. 2019

9 350,- Kč

Region Wallis lemuje 40 čtyřtisícovek.

Cyklostezka vás povede z hor údolím řeky Rhony s krásnou horskou kulisou kolem jezer a
vodopádů, středověkými městečky k největšímu švýcarskému jezeru a nejkrásnějšímu městu na
jeho břehu Montreux. Program je doplněn o návštěvu horského střediska Zermatt s
majestátním Matterhornem.
Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách.
2. den: GRIMSELPASS 2164 m – panoramatický
sjezd z horského průsmyku až na dno údolí, které
je pokladnicí walliské lidové architektury.
Pokračování po pohodlné cyklostezce.
3. den: LEUKERBAD 1450 m – z termálního
lázeňského letoviska po silnici do údolí řeky Rhóny.
Pokračování mezi vinohrady a ovocnými sady do
Sionu, města s pozůstatky středověkého hradu.
4. den: WALLISKÉ ALPY – ZERMATT 1710
m – nejdříve musíte vyjet do Zermattu (po vlastní
ose nebo zubačkou), který leží na úpatí
Matterhornu. Po silnici zpět do Täsche a údolím

řeky Rhóny do cíle v Sierre. Možnost výjezdu
zubačkou na vyhlídku Gornergrat a poté
vyhlídkový dvacetikilometrový sjezd na kolech zpět
do Zermattu.
5. den: FORCLAZ 1520 m sedlo na švýcarskofrancouzské hranici nedaleko Mont Blancu. Sjezd
do údolí řeky Rhóny k Ženevskému jezeru.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hostel (čtyřlůžkové pokoje) v Sionu, za příplatek
penzion nebo hotel (dvoulůžkové pokoje).
Stravování: snídaně. Možnost večeří za 1 250,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a
průvodce.

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

VINICEMI PODÉL
MOSELY
21. 8. – 26. 8. 2019

8 350,- Kč

Čekají vás prosluněné vinice.

Jedna z nejoblíbenějších cykloturistických dobře značených tras. Budete projíždět
nejvyhlášenějšími vinařskými oblastmi Evropy. Údolí meandrující řeky je lemováno strmými
vinicemi, malebnými vesničkami s hospůdkami a romantickými sklípky. Budete projíždět
historická města a městečka s typicky hrázděnými domy. Obdivovat budete monumentální hrady
a romantické zříceniny hradů. Budete mít čas na ochutnávku vyhlášeného ryzlinku v útulném
sklípku.Trasa je rovinatá, místy lehce zvlněná. Vždy možnost krácení trasy.
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách.
2. den: cyklotrasa Schengen – Grevenmachen –
Igel – Trevír, celkem 55 km. SCHENGEN – malá
vinařská obec nedaleko místa, kde se stýkají
hranice Německa, Francie a Lucemburska. IGEL
(UNESCO) – římský pískovcový sloup. TREVÍR
(UNESCO) – univerzitní město a nejstarší město
Německa s bohatou historií.
3. den: cyklotrasa Trevír – Mehring – Bernkastel–
Kues, celkem 65 km. BERNKASTEL-KUES –
středověké uličky s hrázděnými domy a vinnými
sklípky. Muzeum Moselského vína.
4.den: cyklotrasa Bernkastel–Kues – TrabenTrarbach – Zell – Cochem, celkem 75 km.

TRABEN-TRARBACH – kouzelné město, vinné
sklepy. COCHEM – vinařské město v údolí
Mosely s rozsáhlým hradem.
5. den: cyklotrasa Cochem – Winnegen – Koblenz,
celkem 55 km. WINNEGEN – historické budovy
typických hrázděných domů na tržišti s kašnou,
barokní radnice a také hořčičný mlýn. KOBLENZ
– soutok Mosely a Rýna ve známém trojúhelníku
Deutches Eck. ELTZ – možnost odbočky k hradu.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penziony a hotely, dvoulůžkové pokoje s
příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a
průvodce.

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

TŘEBOŇSKO
14. 6. - 16. 6. 2019

3 250,- Kč

Po stopách Jakuba Krčína z Jelčan

Malebná krajina Třeboňska a okolí s unikátní sítí rybníků, historickým městem Třeboň a
zachovalou vesnickou architekturou patří mezi nejkrásnější oblasti jižních Čech. Jsou zde
kulturní památky i zajímavé lokality CHKO Třeboňsko a vše propojuje hustá síť cyklotras.
Třeboňsko se může pochlubit téměř pětistovkou rybníků, a proto se také často tato oblast
nazývá krajinou dvojího nebe.
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. na 58 km.
CHOUSTNÍK – zřícenina raně gotického hradu.
ČERVENÁ LHOTA – zámek v romantické
poloze na skále v rybníku. KARDÁŠOVA
ŘEČICE – barokní zámek, židovský hřbitov.
NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU – zachovalé
chalupy na náměstí. TŘEBOŇ – historická část
města s renesančním zámkem, klášterem a
děkanským kostelem, souborem renesančních a
barokních měšťanských domů, radnice s půvabnou
renesanční věží a městským pivovarem je obrazem
města éry rybničního hospodářství 16. století.
2. den: trasa na 55 km. CHLUM U TŘEBONĚ –
letovisko při rakouské hranici. ROŽMBERK –

největší rybník v Čechách, prodej rybích specialit.
3. den: trasa na 48 km. VLKOV – písečný přesyp,
nejlépe zachovalá písečná duna v ČR.
SOBĚSLAVSKÁ BLATA – architektonická
lokalita nedaleko Soběslavi, která se řadí mezi
nejvýznamnější a nejcennější oblasti lidové
architektury v Čechách. Typickým rysem většiny
staveb je bohatá výzdoba štítů. Tyto památky patří
do
tzv. selského
baroka. MAŽICE
/
BORKOVICE / ZALŠÍ / ZÁLUŽÍ – selské
baroko. Večer návrat domů.
Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 260,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a
průvodce.

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

