
POZNÁVAČKA

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ 
PAMÁTKY POLSKA

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 Čenstochové jsou častým cílem návštěvníků z celého světa. 

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

5. 5. – 8. 5. 2017 4 950,-/4 750,- Kč

Program:
1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Polska. WADOWICE – rodiště papeže Jana Pavla II., 
prohlídka muzea. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (UNESCO) – jedno z nejvýznamnějších poutních míst 
v Polsku. Vycházka po křížové cestě. WIELICZKA (UNESCO) – historické centrum dobývání polské soli. 
Exkurze do 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. Stanislava 
včetně výstupu na věž. Zikmundova kaple je považována za vrcholné renesanční dílo v rámci celého 
Polska. Je také nazývána perlou renesance na sever od Alp. V kryptě je pochován i polský prezident 
Kaczynski s manželkou. RYNEK GLÓWNY – největší středověké náměstí ve střední Evropě. Tržnice 
Sukiennice, radniční věž. OJCOWSKÝ NÁRODNÍ PARK – vycházka malebnou oblastí s vápencovými 
skalami různých tvarů. Nejslavnější skálou je Herkulův kyj. OJCÓW – zřícenina středověkého hradu. 
3. den: ŠLAKEM ORLÍCH HNÍZD – putování zajímavou krajinou mezi Krakovem a 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. CZESTOCHOWA – možnost účasti na 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. Papežský sál s cyklem nástěnných textilií ze života sv. 
Otce Jana Pavla II. Na hradbách je křížová cesta, muzea zdarma. OTMUCHÓV a PACZKÓW – krátké 
zastávky v historických městech. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin. 
Ubytování: 2x hotel Wieliczka, 1x hotel Czestochowa. 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hotelových restauracích.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce. 

Putování za papežem Janem Pavlem II.
Památky UNESCO.



POZNÁVAČKA

POBALTÍ
JANTAROVÁ CESTA

Pobaltím za historií a přírodními krásami.
Možnost výjezdu do Helsinek.

Poznávací zájezd do tří pobaltských států, které v minulých letech silně 
zapracovaly na podpoře cestovního ruchu. Navštívíte nejzajímavější místa v 

hlavních městech. Zajímavé budou zastávky ve vesnicích a městečkách s typickou 
architekturou a ochotnými domorodci. Fakultativně lodní výlet do Helsinek. 

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

30. 6. – 8. 7. 2018 10 250,- /9 750,- Kč

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční přesun přes Polsko do Litvy.
2. den: RUMŠIŠKES – skanzen pobaltské vesnice. KAUNAS * kulturní bašta s krásnou architekturou. 
MUZEUM ČERTŮ – neobvyklá sbírka figurek a sošek zobrazujících ďábly a čerty. MUZEUM M. K. 
ČIURLIONISE – sbírka romantických obrazů největšího litevského umělce. Z dalších zajímavostí –
náměstí Rotušés aikišté s kupeckými domy a radnicí, katedrála sv. Petra a Pavla. 
3. den: KLAIPÉDA – strategický přístav, trajekt na Kurskou kosu, centrum výroby jantarových šperků 
a ozdob. KURSKÁ KOSA (UNESCO) – mořské muzeum, delfinárium, písčité pláže, sběr jantaru. Výlet 
do národního parku „Severská Sahara“- duny až 100 m vysoké. NP Neringa s Vrchem čarodějnic.  
4. den: PALANGA – muzeum jantaru. VRCH KŘÍŽŮ – tisíce křížů různé velikosti a materiálů, které 
sem přinášeli a přinášejí poutníci z celého světa. RIGA (UNESCO) – středověké jádro města. Velká a 
Malá Riga, dům Černohlavců, památník „Socha Svobody“, katedrály, prezidentský palác.
5. den: přesun do Tallinu. TALLINN (UNESCO) – středověké jádro města, prohlídka hlavního města 
Estonska, TOOMPEA – hrad. Náměstí s gotickou radnicí, městské hradby, olympijský areál vodních 
sportů, památník trajektu Estonia, Prezidentský palác – estonské Versailles.
6. den: odpočinek v Tallinnu nebo HELSINKY – hlavní město Finska. Katedrála, Uspenský chrám, 
Sibeliův monument, skalní kostel, vyhlídková věž, moderní architektura. Noční přesun do Litvy.
7. den: zastávka na geografickém středu Evropy nedaleko Vilniusu. VILNIUS (UNESCO) – prý 
nejkrásnější z pobaltských hlavních měst, perla cihlové gotiky. Chrám sv. Anny, brána Aušroš, hlavní 
klasicistní katedrála se zvonicí, čtvrť umělců, Gediminasův hrad, památník Franka Zappy, univerzita.
8. den: TRAKAI – sídlo litevských knížat. VARŠAVA – večerní prohlídka památek. Nocleh.
9. den: celodenní přesun, návrat ve večerních hodinách.
Ubytování: hotely.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 6x snídaně, trajekt na Kurskou kosu a průvodce.  
Fakultativně: výlet do Helsinek 1 200,- Kč.



POZNÁVAČKA

ELBA S 
TOSKÁNSKEM

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

30. 5. – 6. 6. 2018 9 950,-/9 500,- Kč

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: SAN GIMIGNANO (UNESCO) – jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby 
a historické rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého města. SIENA (UNESCO) –
město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del
Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. 
3.den: VOLTERRA – město alabastru, které dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. 
Krásné městské brány, impozantní středověké paláce, gotická katedrála ze 13. stol., římské 
divadlo. Odpoledne trajektem na Elbu do přístavního města Portoferraio. PORTOFERRAIO –
hlavní město ostrova, úzká spleť uliček v historickém jádru města, nad městem dvě pevnosti. 
V okolí města bílé pláže. VILLA DEI MULINI – Napoleonova rezidence, muzeum.  LACONA –
dlouhé pláže, nádherné duny.
4. den: CAPOLIVERI – malebné vinařské městečko s úzkými uličkami. PORTO AZZURRO –
rušné rekreační středisko, romantický přístav. V okolí pěkné pláže. RIO MARINA – malé 
rekreační středisko s pěkným přístavem. 
5. den: okruh západní částí ostrova, zastávky na fotogenických místech. MARCIANA – možnost 
výletu lanovkou (nákupní košík) na vrchol Monte Capanne 1018 m, kruhový výhled. 
CHIESSI/POMONTE – oblázkové pláže s čistou vodou, trasa po romantickém západním 
pobřeží, pěkné výhledy. MARINA DI CAMPO – prý nejhezčí město na Elbě.  
6. den: dopoledne odjezd z Elby. PISA (UNESCO) – prohlídka slavného Piazza dei Miracoli –
Šikmá věž, Baptisterium, Dóm. Přejezd do Florencie.
7. den: FLORENCIE (UNESCO)– perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské 
renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka 
Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela. Ve 
večerních hodinách odjezd, noční přesun.
8.den: návrat v dopoledních hodinách
Ubytování: v Toskánsku 2x hotel, na Elbě 3x mobilní domy.
Stravování: na Elbě k dispozici kuchyňka, v kempu je obchod se základními potravinami. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, trajekt, 6x ubytování a průvodce.



POZNÁVAČKA

POLSKO 
KRAKOV - OSVĚTIM 

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

8. 6. – 10. 6. 2018 3 950,-/3 800,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Polska. ABRZE – hornický skanzen 
důl Guido. Nejhlubší podzemní prohlídková trasa v Evropě. Dostanete se 320 m 
hluboko pod zem a během prohlídky se seznámíme s technikami dolování černého 
uhlí, jízda závěsným hornickým vlakem. 
2. den: KRAKOV – druhé největší turistické centrum v Polsku. Městské historické 
jádro je zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Možnost 
návštěvy Muzea Czartoryských či Národního muzea, kde je v současnosti umístěn 
slavný obeaz Dáma s hranostajem. KAZIMIERZ – židovská čtvrť, centrum 
náboženské kultury. Nachází se zde pět synagog, jeden z nejstarších židovských 
hřbitovů a židovské muzeum. 
3. den: OSVĚTIM – BŘEZINKA (Auschwitz – Birkenau) – největší nacistický 
koncentrační a vyhlazovací tábor. 
V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel v Krakově.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 400,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce.

Krakov pro pokročilé.
Budete skutečně fárat do podzemí.



POZNÁVAČKA

HOLANDSKO 
KVĚTINOVÉ KORZO

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

18. 4. – 23. 4. 2018 6 950,-/6 650,- Kč

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: AALSMEER – největší květinová burza. VOLENDAM – vesnice se starobylým centrem, 
mnoho malých rybářských domků. ALIDA HOEVE – ve farmě ze 17. století se seznámíte s 
tradiční výrobou sýrů. Možnost ochutnávky i zakoupení sýrů. EDAM – staré město, kanály, 
mosty. MARKEN – původně ostrov s rybářskou vesnicí, obyvatelé stále nosí kroje.
3. den: ALKMAAR – účast na sýrovém trhu. NAARDEN – kostelík valonské církve, muzeum J. 
A. Komenského. DEN HAAG – sídlo holandské vlády, Mírový palác, Binnenhof. MADURODAM
– miniaturní Holandsko. Makety jednotlivých památek jsou v měřítku 1: 25, hodně částí je 
pohyblivých. SCHEVENINGEN – světoznámé přímořské letovisko.
4. den: JARNÍ KVĚTINOVÉ KORZO – květinový průvod. Jedná se o průvod alegorických vozů z 
tisíců řezaných květů. Toto korzo patří k tomu nejkrásnějšímu a nejvoňavějšímu, co můžete 
v Holandsku spatřit a zažít. KEUKENHOF – největší světová květinová zahrada tulipánů, 
narcisů, hyacintů a dalších květin, stromů, rybníčků a fontán. 
5. den: ZAANSE SCHANS – obydlený skanzen, přístupný mlýn s bohatou expozicí, 
manufaktura na výrobu sýrů a dřeváků. AMSTERDAM – korunovační a největší město 
Holandska. Malebné město na řece Amstel proslulé kanály, galeriemi s obrazy nejslavnějších 
mistrů a kosmopolitní atmosférou.Možnost projížďky na vyhlídkové lodi po grachtech, exkurze 
do brusírny diamantů, prohlídka Říšského muzea. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: bungalovy.   
Stravování: k dispozici vybavená kuchyňka. V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a průvodce. 

Slavná burza květin.

Poznávací zájezd za květinami. Nakonec květiny a Holandsko patří 
nerozlučně k sobě. Holandské parky prosluly po celém světě a slavná je i 

burza květin v Aalsmeeru. K vyhledávaným akcím patří každoroční 
květinová korza. Květinové průvody patří k nejoblíbenějším turistickým 

atrakcím Holandska. 



POZNÁVAČKA S TERMÁLY

PODHÁJSKA 
S VÝLETY 

Pobytový zájezd s výlety je vhodný pro ty, kteří rádi pobyt v termálu
skloubí s poznávací činností. Unikátní voda v Podhájske léčí celý organismus. 

K dispozici jsou léčivé bazény s vodou o teplotě až do 38ºC, rekreační 
bazény s hydromasážními tryskami s vodou o teplotě 28 - 36ºC, plavecký 
bazén s vodou o teplotě 26ºC. Bazénový svět s devíti bazény je otevřen do 

21.00 hodin. V programu jsou tři dopolední výlety. 

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

13. 6. – 17.6. 2018 4 150,-/3 950,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu v Brně. PODHÁJSKA – možnost pobytu 
v termálním koupališti do 19 hodin nebo v bazénovém centru do 21 hodin. 
2. den: TOPOĽČIANKY – půldenní výlet. Podíváte se do míst, kde odpočíval a pracoval T. G. 
Masaryk, možnost prohlídky muzea, který je národní kulturní památkou. K zámku přiléhá 
národní hřebčín, krátká prohlídka. PODHÁJSKA – odpoledne pobyt v termálním koupališti.
3. den: NITRA – půldenní výlet. Prohlídka centra města. Nejcennější památkou je areál hradu, 
který se tyčí na vápencovém vršku nad městem. Dominantou vršku je katedrála. Před hradem 
je morový sloup a sousoší sv. Cyrila a Metoděje. PODHÁJSKA – odpoledne pobyt v termálech.
4. den: BANSKÁ ŠTIAVNICA (UNESCO) – půldenní výlet. Město je známo díky velice bohaté 
hornické minulosti. Tu dokumentuje Hornické muzeum v přírodě, kde je možný vstup do 
podzemí. PODHÁJSKA – odpoledne pobyt v termálním koupališti.
5. den: PODHÁJSKA – dopoledne pobyt v termálním koupališti. Návrat do 20.30 hodin.
Ubytování: penzion.  
Stravování: k dispozici kuchyňky. Možnosti stravování v areálu termálního koupaliště. Rovněž 
možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování a průvodce. 

Mrtvé moře za humny.
Nejnavštěvovanější lázně na Slovensku.



POZNÁVAČKA S TERMÁLY

VELIKONOCE V 
TERMÁLECH

Každoroční velikonoční zájezd do teplého prostředí termálních lázní. 
Nabízíme vám možnost vyhřát si kosti po dlouhé zimě v termálu s 

ubytováním v penzionu a soukromí ve Veľkém Mederu. Při tomto zájezdu se 
využívá velikonočních svátků. Dovolenou nebudete potřebovat.

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

30. 3. – 2. 4. 2018 3 350,- /3 200,- Kč

Program    
1. den: odjezd ráno, možnost nástupu v Brně. DUNAJSKÁ STREDA k dispozici jsou 4 vnitřní a 
6 venkovních bazénů s mineralizovanou a termální vodou o teplotě od 24 do 40 °C. Příznivě 
působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na regeneraci organismu. 
2. den: GYÖR – historické město čtyř řek s krásným barokním jádrem.  Krátká prohlídka 
historického jádra města. Moderní termální bezchlorové lázně. Kronikáři zaznamenali léčivé 
účinky už ve středověku. Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 67ºC teplá voda tryská z hloubky 
2000 m. K dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény  a vířivky, tobogány, vodopády nebo 
kruhové proudy o teplotě 29 až 37ºC. Restaurace nabízí místní speciality.
3. den: VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvěrají o teplotě až 76,5ºC. Příznivě působí na 
kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu. Areál poskytuje 
služby v krytém nebo kombinovaném bazénu s teplotou vody 32 až 37ºC. K dispozici rodinný 
zábavní bazén s atraktivní Vodní věží. Největší zájem je o relaxační sedací bazén o teplotě 
37ºC. Krytý plavecký bazén, do kterého jsou nutné koupací čepice.  
4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící v severozápadní části země, k dispozici jsou tři 
zážitkové bazény s termální vodou, dále polokrytý a krytý sedací léčebný bazén, venkovní 
léčebné bazény a plavecký bazén. Léčivé vody a patří v kvalifikačním žebříčku mezi 5 
nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Možnost občerstvení v restauraci. Návrat do 20.00 hodin. 
Ubytování: penziony a soukromí ve Veľkém Mederu. 
Stravování: možnost vlastního vaření. V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší 
informace na webových stránkách nebo v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a průvodce. 

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



POZNÁVAČKA

BAVORSKO 
PAMÁTKY NA DUNAJI

Poznávací zájezd za památkami v Bavorsku. V programu jsou 
známá města jako Pasov či Řezno, i malebná městečka. 

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

26. 7. – 29. 7. 2018 4 950,-/4 750,- Kč

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách. WELTENBURG – nejstarší bavorský klášter, zde Dunaj 
protéká malebnou soutěskou. Plavba soutěskou lodí. Možnost ochutnání místního piva. ŘEZNO
(UNESCO/Regensburg) - v historickém jádru se nachází mnoho románských a gotických 
památek. Mezi nejvýznamnější památky patří středověký kamenný most, starobylé opevnění, 
stará radnice, patricijská Zlatá věž a katedrála sv. Petra. Zbytky opevněného římského tábora.
2.den: památky při plavebním kanálu Mohan – Dunaj a řece Altmůhl. EICHSTÄTT – centrum 
přírodního parku, historické jádro města, majestátní katedrála. BEILNGRIES – centrum města 
s úzkými uličkami a kapličkami. BERCHING – starobylé městečko s kompletně zachovanými 
hradbami a věžemi, přístav vyhlídkových lodí plujících po kanálu Mohan – Dunaj. 
RIEDENBURG – historické jádro městečka, tyčí se zde hrad Rosenburg. PRUNN – jeden z 
nejlépe zachovalých rytířských hradů Bavorska. ESSING – starobylé městečko, dřevěný most. 
Starý plavební kanál Mohan – Dunaj se zachovalými plavebními komorami z 19. století.
3.den: SCHÄRDING – město s celou řadou barevných štítových domů. PASOV – město tří řek. 
Stékají se zde Dunaj, Inn a Ilz. Malebné centrum města s barokní architekturou. Plavba výletní 
lodí po Dunaji do Obernzellu a zpět, během ní uvidíte krásy Pasova z Dunaje a soutok tří řek.
4.den: FINSTERAU – výletní letovisko. V místním skanzenu jsou shromážděny selské domy, 
kompletní dvory, vesnická kovárna a zájezdní hostinec. Pod širým nebem zde vzniklo kus 
minulosti. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotely.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce. 

Od Řezna do Pasova.



POZNÁVAČKA

MANĚTÍN
POVODÍ STŘELY
Poznávací zájezd s pěší turistikou. Seznámíte se s památkami 

architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla a doprovázet vás bude 
romantická říčka Střela. V programu jsou prohlídky upravených měst 

a městeček. Vycházky a nenáročné túry vás zavedou malebnou krajinou 
na pěkné vyhlídky i do svérázného skalního městečka. 

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

13. 7. - 15. 7. 2018 3 250,-/3 100,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. CHYŠE – prohlídka zámku zahrnující reprezentační i 
obytné části včetně pokoje Karla Čapka. Vycházka rozsáhlým zámeckým parkem. Součástí 
zámeckého areálu je panský pivovar. Možnost ochutnávky piva. VLADAŘ – vycházka na 
výrazný kopec. MANĚTÍN – barokní perla západních. Prohlídka zámku, který do barokního 
slohu přebudoval Jan Blažej Santini Aichl. Bohatá sochařská výzdoba města, sousoší Nejsvětější 
Trojice na náměstí. NEČTINY – novogotický zámek s cimbuřím, vycházka zámeckým parkem. 
2. den: ŽIHLE – pětikilometrová vycházka skalním městečkem Viklan se zajímavými skalními 
útvary. RABŠTEJN NAD STŘELOU – nejmenší město ve střední Evropě na hranici čtyř krajů. 
Dominantou městečka, které má přes 20 obyvatel, je barokní zámek. Zajímavá je i zřícenina 
gotického hradu, klášter a soubor lidových staveb s kamenným mostem. Možnost absolvování 
naučné stezky Rabštejn v přírodním parku Horní Střela. PLASY – cisterciácký klášter je 
národní kulturní památkou. Obnovován v barokním stylu, byl postaven podle plánů J. B. 
Santiniho Aichla a K. I. Dientzenhofera. Možnost prohlídky. MARIÁNSKÁ TÝNICE – cisterciácký 
klášter a poutní kostel. Opět podle navrhu Santiniho. Možnost prohlídky muzea.
3. den: KOŽLANY – rodiště prezidenta Edvarda Beneše. Obec je známá výrobou keramiky.
KRAKOVEC – hrad představuje vrchol hradní architektury. Před odjezdem do Kostnice zde 
působil mistr Jan Hus. RAKOVNÍK – královské město, krátká zastávka v historickém centru 
města. LUŽNÁ U RAKOVNÍKA – možnost prohlídky železničního muzea. Návrat do 20 hodin.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 260,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce. 



POZNÁVAČKA

PAMÁTKY ZÁHOŘÍ 
(ZÁHORIE) 

Na tomto poznávacím zájezdu s lehkou nepovinnou turistikou poznáte 
málo známé přírodní i historické krásy Záhoří. Krajina „za horami“, 
od zbytku země oddělená hřebenem Malých Karpat, řekou Moravou a 
Slováckem. Specifický region s mnoha unikáty a zvláštnostmi. Místní 
obyvatelé se svým nářečím, blízkým mluvě obyvatel jižní Moravy, jsou 

terčem vtipů lidí z jiných koutů Slovenska. 

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

27. 9. – 30. 9. 2018 4 650,-/4 450,- Kč

Program
1. den: nejdříve vycházka podle Baťova kanálu, na Výklopník a rozhlednu Skalica. VÝKLOPNÍK
– budova na Baťově kanálu sloužila k překládání lignitu. Dnes je to vyhlídková věž. SKALICA –
malá rozhledna. Výhled na Baťův kanál a hřebeny Bílých Karpat. SKALICA – město, utajená 
perla Slovenska schovaná mezi vinohrady. Nejvýznamnější je ze románská rotunda sv. Jiří, 
gotický chrám a secesní skvost od D. Jurkoviče. BRANČ – zřícenina hradu v malebné krajině. 
2. den: DĚVINSKÁ NOVÁ VES – při řece Moravě malé Muzeum železné opony. DĚVÍN –
zrestaurovaný hrad, významná památka všech Slováků. Z vyhlídkové plošiny výhled.
BRATISLAVA – prohlídka historického jádra města, hrad, dóm sv. Martina, Michalská brána, 
Stará radnice, prezidentský palác.  KAMZÍK – nejvyšší stavba v Bratislavě s vyhlídkovou 
plošinou. Možnost návštěvy restaurace s panoramatickým výhledem. Alternativně lehká túra.
3. den: CEROVÁ – vycházka na rozhlednu s výhledem na nejvyšší partie Malých Karpat. 
PLAVECKÝ HRAD – vycházka na bývalý královský hrad, dnes zřícenina s pěkným výhledem. 
PLAVECKÝ KRAS – patří k nejhezčím koutům na Slovensku, vycházka do Mokré doliny. 
4.den: MALACKY – zastávka u nově opravené synagogy s pěkným průčelím. VELKÉ LEVÁRE –
vesnická památková rezervace, muzeum. ŠAŠTÍN – STRÁŽE – jedno z nejvýznamnějších 
poutních míst na Slovensku. Prohlídka baziliky minor P. Marie Sedmibolestné. ADAMOVSKÁ 
JEZERA – dřevěná rozhledna slouží především pro pozorování ptactva žijícího u blízkých jezer. 
KOPČANY – velkomoravský kostelík patřící k nejstarším dochovaným stavbám na Slovensku. 
Zastávka u cenného barokního hřebčínu. Odpoledne odjezd, návrat do 20.00 hodin.
Ubytování: hotel na Slovensku.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 450,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.

Krajina mezi moravským Slováckem a Bratislavou.



POZNÁVAČKA

LONDÝN 
A JIHOVÝCHODNÍ ANGLIE

Poznávací zájezd za nejzajímavějšími klenoty. Váš čas v Anglii odměří s přesností 
jedné sekundy hodiny na věži Westminsterského paláce Big Ben, symbolu města. 
Dalším symbolem je most a pevnost Tower, kde je drženo šest havranů. Podle 

legendy nesmí opustit Tower, jinak Londýn zanikne. Během zájezdu se seznámíte 
s fenomény tak typickými pro Anglii jako jsou sídla královské rodiny v 

Buckingham Palace a ve Windsoru, katedrála v Salisbury, námořní plavba v 
Greenwich a Portsmouth, Shakespeare ve Stratford upon Avon. 

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

9. 9. - 16. 9. 2018 11 450,- / 10 950,-

Program
1. den: odjezd v dopoledních hodinách. Noční přesun přes Německo a Belgii. 
2. den: trajektem (popř. Eurotunelem) přes kanál La Manche LONDON * GREENWICH –
královská observatoř. TOWER OF LONDON – pevnost, královský palác, vězení, klenotnice, 
možnost prohlídky. TOWER BRIDGE – most, procházka po nábřeží Temže. KATEDRÁLA SV. 
PAVLA – mistrovské dílo. BRITSKÉ MUZEUM – nejvýznačnější muzeum v Evropě. 
3. den: WINDSOR CASTLE – nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence, kaple sv. Jiří. 
STRATFORD UPON AVON – jedno z nejslavnějších anglických měst, rodiště W. Shakespeara. 
OXFORD – staré univerzitní město.
4. den: LONDÝN * PARLAMENT – sídlo Horní a Dolní sněmovny – srdce britské demokracie, 
věž Big Ben. WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ – korunovační kostel, svatby královské rodiny. 
BUCKINGHAMSKÝ PALÁC – londýnská rezidence královské rodiny, střídání stráží.
PICCADILLY – oslnivé neonové reklamy. TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ – známé náměstí 
s Nelsonovým sloupem. NÁRODNÍ GALERIE – největší a nejucelenější sbírka obrazů na světě. 
místo galerie lze navštívit LONDÝNSKÉ OKO – novodobá atrakce, kouzelné výhledy.
5. den: SALISBURY – návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší věží v Anglii. BATH
(UNESCO) – historické centrum, římské lázně, budovy georgiánského stylu. 
6.den: PORTSMOUTH – starý anglický přístav, historické loděnice, věž Spinnaker Tower. 
BRIGHTON – molo zasahující 512 m do moře, Royal Pavillion – sídlo krále Jiřího IV.
7. den: LONDÝN * individuální prohlídka. Možnost nákupu na Oxford Street nebo návštěvy 
muzeí. DOVER – vyhlídka na křídové útesy. Večerní cesta trajektem Dover – Calais. 
8. den: návrat v odpoledních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x snídaně a průvodce.

Památky, které musíte vidět.



POZNÁVAČKA

BENÁTKY 
MĚSTO NA VODĚ

Třídenní prohlídka Benátek, kde se dopravujete pouze lodí. 
Světoznámé město na laguně propletené kanály, na nichž se 
vznáší romantické gondoly, přiláká každým rokem mnoho 

turistů. Benátky vás očarují svými památkami a kulturou, ale 
možná nejvíce tou dech beroucí atmosférou města na laguně. 

Benátky jsou jedním z nejromantičtějších míst na světě.

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

27. 9. – 1. 10. 2018 6 550,- / 6 250,- Kč

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách. Celodenní přesun do Itálie.
2.den: BENÁTKY – prohlídka historického jádra. Kouzelné náměstí Piazza San Marco, bazilika 
San Marko, Dóžecí palác a kampanila s možností prohlídky a výstupu, bazilika San Giovanni –
náhrobky a pomníky dóžat, křídlový oltářní obraz G. Belliniho, bazilika Santa Maria Gloriosa
dei Frari - Belliniho Trůnící Madonna, Ponte Rialto – známý most. 
3.den: MURANO – ostrov sklářů, sklářské muzeum, rybářské domky. TORCELLO – další 
ostrov, kdysi sídlo biskupa, středověká atmosféra, uličky, mostky, kanály. Dóm St. Maria e 
Donato – s románskými prvky a vzácnými mozaikami. BURANO - krajkářské muzeum, Santa 
Maria dell Assunta – katedrála, kampanila – výhled na benátskou lagunu.   
4.den: BENÁTKY – Galleria dell´Academia - Tintoretto, Veronese, Tiepolo, Bellini, možnost 
prohlídky. Odpoledne volná prohlídka města. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
5.den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotel v rekreačním středisku Lido di Jesolo.  
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce. Třídenní jízdenka lodí po 
kanálech a na jednotlivé ostrovy stojí cca 40 €. Není v ceně zájezdu.

Krok za krokem.
Cesta přes den při cestě tam.



POZNÁVAČKA

VÍDEŇ 
V POHODĚ

Poznávací zájezd do kouzelného centra Vídně, které se pyšní 
mnoha historickými, kulturními a církevními památkami a 
svéráznou atmosférou. Však také bylo zapsáno na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce města 

vám určitě zbude čas na kávu a odpočinek.

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

23. 6. – 24. 6. 2018 2 450,-/2 350,- Kč

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Vídně. VÍDEŇ – prohlídka 
historického jádra města s průvodcem, dóm sv. Štěpána, radnice, opera, 
parlament, Hundertwasserovy domy, Burgtheater, Korutanská třída, zámek 
Belvedér, hotel Sacher. HOFBURG – císařské apartmány, klenotnice a muzea. 
Možnost prohlídky s průvodcem nebo individuální prohlídka. PRIMARK –
možnost večerního nákupu v obchodním domě.
2.den: VÍDEŇ – dopoledne dokončení prohlídky města. 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: penzion na okraji Vídně.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeře za 320,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava autokarem zn. Setra, 1x ubytování, 1x snídaně, 
pojištění a průvodce.



POHODOVÁ TURISTIKA

PŘÍRODA JIŽNÍHO 
NORSKA

Poznávací zájezd do země vysokých hor, hlubokých fjordů a modrých ledovců. 
Letní dny tu jsou příjemně dlouhé zpravidla s pěkným počasím. Zavedeme vás na 
nejkrásnější místa ve středním Norsku, ukážeme vám nádherné fjordy, divokou 

krásu hor, spoustu vodopádů, průzračná jezera, ledovce a severskou flóru i faunu. 

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

20. 7. – 29. 7. 2018 12 950,-/12 450,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. Večer nalodění a noční trajekt Rostock – Trelleborg.
2. den: připlutí v ranních hodinách. Přesun do horské části jižního Norska. SVINESUNDSKÁ ÚŽINA –
na ostrově Tjörn odpočinek a vycházka, možnost vykoupání. 
3. den: HEDDAL – největší a nejzachovalejší norský sloupový kostel. TELEMARK - túra k Havraní rokli 
a zpět, 4 hodiny. Trasa údolím Djupedalen s nádhernými výhledy ke slavné Havraní rokli, která se 
proslavila zvláštní termikou. Patří k nejvýraznějším turistickým atrakcím v jižním Norsku. Telemark je 
idylickou lesnatou a jezernatou krajinou. GEILO – malebné horské letovisko. 
4. den: HARDANGERVIDDA * parkoviště Dyranut 1246 m. Túra či vycházka náhorní plošinou dle 
zdatnosti jednotlivých účastníků. Hardangervidda je největší náhorní plošinou v Evropě, leží v průměrné 
nadmořské výšce 1200 – 1400 m. VORINGSFOSSEN – vodopád, vycházka. EIDFJORDEN – trajektem 
přes fjord. VOSS – malebné město. 
5. den: STALHEIMFOSSEN – vycházka podél romantického vodopádu. TVINNEFOSS – hezký závojový 
vodopád. SOGNEFJORD – fjord pozoruhodný svou délkou (přes 200 km) a svou hloubkou (přes 1200 
m), trajekt Hella – Vangsnes.  BREHEIMEN – túra k ledovcovému splazu Nigardsbreen a zpět.
Breheimen (Domov ledovců) je hornatá krajina s ledovci. Její jádro tvoří ledovec Jostedalsbreen, který 
je svou rozlohou největším ledovcem na evropské pevnině.  Ubytování na konci fjordu Lustrafjorden.  
6. den: JOTUNHEIMEN – vycházka k ledovci, případně možnost výstupu na nejvyšší vrchol Skandinávie 
Galhopingen s místním průvodcem. Jotunheimen (Domov obrů) je nejvyšším horským masivem severní 
Evropy. Je to také nejvíce navštěvovaná oblast, která je z velké části zaledněná, se spoustou jezer. LOM
– dřevěný kostel, jeden z nejstarších v Norsku.
7. den: DALSNIBBA – vyhlídkový vrchol. Další cesta nese název Orlí. GEIRANGERFJORD – vyhlídka na 
vodopád Sedm sester. Lehká túra. Dál po silnici Trollů. NORDDALSFJORDEN – trajektem přes fjord. 
TROLLSTIGVEIEN – pozoruhodná silnice Trollů, zastávky na zajímavých místech. TROLLTINDAN –
zastávka u úchvatné stěny Trollů. ROMSDALEN – pěkné údolí s mnoha vodopády.
8. den: RONDANE – výjezd na parkoviště Mysuseter – Spranget. Túra s přihlédnutím na zdatnost 
jednotlivých účastníků k malebnému jezeru Rondansvatner. Možnost půjčení kola či jízdy lodí po jezeře. 
Rondane je hodně navštěvované pohoří. Vysokohorská oblast je až na lišejníky chudá na vegetaci, je 
pokryta deskami z břidlice a štěrkem.
9. den: celodenní přesun přes Norsko a Švédsko. TANUM – vycházky ke skalním vitlyckým rytinám, 2 
hodiny. Skalní kresby jsou zapsány na Seznamu památek UNESCO. Večer nalodění a noční trajekt 
Trelleborg – Rostock.
10. den: připlutí v ranních hodinách. Celodenní přesun přes Německo, návrat v podvečerních hodinách.
Ubytování: bungalovy, chatky. Jsou nutné vlastní spací pytle. 
Stravování: vlastní, k dispozici kuchyňky, někde mohou být pouze vařiče. Možnost objednání 
sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování, trajekty přes moře i fjordy podle programu a průvodce. 

Možnost výstupu na nejvyšší vrchol Skandinávie.
Do nitra norské přírody.



POHODOVÁ TURISTIKA

OCHUTNEJTE S NÁMI 
ŠVÝCARSKO

Poznávací zájezd s lehkou turistikou do nádherné země v samém srdci Evropy. 
Bernské a Walliské Alpy – místa, kde se představa o kráse alpské krajiny stává 

skutečností. Zde leží Švýcarsko, které známe z barevných prospektů. Švýcarsko je 
plné přírodních krás a většinu rozlohy tvoří Alpy, dosahující výšky přes čtyři 
tisíce metrů. Vždyť je také jednou z nejnavštěvovanějších zemí Evropy. Čeká 

atraktivní ubytování v Grindelwaldu s výhledem na severní stěnu Eigeru. 

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

1. 8. – 7. 8. 2018 8 950,-/8 550,- Kč

Program
1.den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční přesun přes Německo do Švýcarska.
2.den: STEIN AM RHEIN – architektonická perla Švýcarska, středověké měšťanské domy jsou 
obrazovou galerií pod širým nebem. SCHAFFHAUSEN – zastávka u Rýnského vodopádu, 
impozantní pohled z vyhlídky Worth. ZÜRICH – prohlídka historického jádra města.
3.den: LUZERN – nejmalebnější švýcarské město s mnoha historickými památkami. Kapličkový 
most – symbol města. PILATUS 2221 m – oblíbené výletní místo. Na vrchol vede nejstrmější 
ozubnicová dráha na světě. Z vrcholu je jedinečný výhled na Luzern, šest jezer a Alpy. Uvádí se, 
že z vrcholu je rozhled na více než třetinu Švýcarska.
4.den: BERNSKÉ ALPY (UNESCO) * impozantní kulisa tří hlavních vrcholů Eiger, Mönch a 
Jungfrau vévodí oblasti, v níž lze v týž den spatřit věčný sníh a led na vrcholcích hor i palmy 
na březích jezer. Hluboká údolí a kaňony s hučícími vodopády kontrastují s klidem zelených luk 
a pasoucími se krávami. Jako na pavoučích nitích se vznášejí pod bezmračným nebem kabiny 
lanovek, pod nimiž se do stejně neuvěřitelných výšin šplhají typické červené vláčky. 
Fakultativně populární horskou železnicí na Jungfraujoch 3454 m a dolů do Grindelwaldu. 
LAUTERBRUNNEN – jedno z nejkrásnějších údolí v Evropě, strmé srázy přes 1000 m vysoké, 
mnoho vodopádů. GRINDELWALD – rekreační středisko ležící pod Eigrem.   
5.den: BERN (UNESCO) – prohlídka historického jádra města. EMMENTAL – typická švýcarská 
krajina plná zelených kopců a šťastně přežvykujících krav. Zde se rodí známý ementálský sýr. 
6.den: WALLISKÉ ALPY * ZERMATT 1616 m – světoznámé vysokohorské středisko. 
Fakultativně lanovkou na Schwarzsee (hrana Matterhornu), případně na Malý Matterhorn 
3880 m nebo zubačkou na Gornergrat 3131 m. Vycházky podle zdatnosti účastníků. Zermatt
vděčí za svůj věhlas bezesporu mohutnému skalnímu rohu, nejfotografovanější hoře světa –
Matterhornu. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun přes Německo.
7.den: návrat v dopoledních hodinách.
Fakultativně: lze vyjet populární horskou dráhou do ledovcového sedla Jungfraujoch 3454 m, 
nejvýše položené nádraží v Evropě. Výhledy z terasy, která se nachází ve výšce 3571 m. 
Ubytování: 1x hostel Luzern, 2x hostel Grindelwald, 1x hostel Sion.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 1 590,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce.



POHODOVÁ TURISTIKA

TURISTIKA V OKOLÍ 
ZUGSPITZE 

Zájezd pěší turistiky s poznávací činností. Zážitkem bude výhled z nejvyššího 
německého vrcholu Zugspitze, přechod vzdušného mostu, který se klene v 
závratné výšce nad údolím a průchod hlubokou soutěskou po železné lávce 

zabudované vysoko ve skalní stěně. Příroda kolem Garmisch-Partenkirchenu
nabízí přátelská údolí, slunné louky, vonící lesy, bohaté možnosti pro horolezectví 

a vrcholky s nádherným výhledem. 

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

29. 8. - 3. 9. 2018 6 150,-/5 850,- Kč

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun do Rakouska.
2. den: KARWENDELGEBIRGE – lanovkou na hřeben pohoří Seefelder Joch 2060 m. Výstup 
k chatě Nordlinger Hütte 2239 m a stejnou cestou zpět, 3 hodiny. Zdatnější výstup na vrchol 
Reither Spitze 2374 m s kruhovým výhledem na nejvyšší rakouská pohoří. Zpět k horní stanici 
lanovky. SEEFELD – sportovní tyrolská horská obec ležící pod alpskými vrcholky. 
3. den: FERNPASS – nad údolím se klene visutý most, který spojuje zříceninu hradu 
Ehrenberg s pevností Fort Claudia. Přechod po 400 m dlouhém vzdušném visutém mostě, 
Prohlídka zříceniny hradu Ehrenberg a pevnosti Fort Claudia. LINDERHOF – zámek v osamělé 
horské krajině obklopený nádhernými zahradami, oblíbené sídlo pohádkového krále. ETTAL –
benediktinský klášter, řeholníci vyrábějí výborné ovocné likéry, ochucené koňaky a pivo. 
4. den: ZUGSPITZE 2962 m – nejvyšší vrchol Německa s kruhovým výhledem na nejvyšší 
rakouská pohoří. EIBSEE – túra 7 km dlouhá okolo nádherného jezera, možnost krácení. 
PARTNACHKLAMM – odpoledne vycházka do divoké soutěsky.
5. den MITTENWALD – hezké městečko ležící nedaleko. LEUTASCHKLAMM – dramatická 
soutěska. Odpoledne možnost vyjetí lanovkou na vrchol Wank, úžasné výhledy na Zugspitzi. 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN – nejznámější turistické a sportovní středisko. Večer odjezd.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.

Putování na rakousko-německém pomezí. 



POHODOVÁ TURISTIKA

UKRAJINA
AŽ NA KONEC ČSR 

Poznávací zájezd s lehkou turistikou do nejvýchodnějších koutů bývalého 
Československa. Najdeme zde ráj pro turisty – panenskou přírodu s čistými 

potoky, solná jezírka a vysokohorské poloniny a milé domorodce. Pojďte poznávat 
dnešní tvář Podkarpatské Rusi. Vydejte se s námi do horských sedel za pomoci 

horských vozů. Pak už snadno dosáhnete vrcholů. Čekají vás i návštěvy dřevěných 
horských obcí, podhorských měst a pravoslavných kostelíků i rázovité hospůdky. 

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

1. 7. – 8. 7. 2018 8 950,-/8 550,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. SPIŠSKÝ HRAD – možnost prohlídky rozlehlého hradu.
2. den: SOLOTVINA – oblast se solnými doly, možnost vykoupání ve slaném jezeře nebo 
bazénech. Jezero se také nazývá Mrtvým mořem. CHUST – zřícenina středověkého hradu. 
RACHOV – nejvýše položené město na Ukrajině, nejvýznamnější středisko cestovního ruchu. 
3. den: ČERNÁ HORA – do hor terénními nákladními auty (gruzaviky). Možnost turistiky. 
Černá Hora je nejvyšším ukrajinským pohořím. SVIDOVEC – BLIŽNICA – vrcholek nad nejvýše 
položeným lyžařským střediskem Dragobrat, nádherné výhledy, převýšení 500 m, 4 hodiny.
4. den: HOVERLA 2061 m – fakultativní výlet do hor terénními auty (gruzaviky). Lehký 
výstup na nejvyšší horu Ukrajiny v Karpatském národním parku, 400 m převýšení, 4 hodiny. 
5. den: JASIŇA – poslední stanice v prvorepublikovém ČSR a nejvýchodnější obec. Za návštěvu 
stojí Huculské muzeum nebo stylová koliba s příjemnou obsluhou. TRUFANEC – pěkný vodopád.
6. den: SINĚVIRSKÉ JEZERO – největší jezero na Podkarpatské Rusi opředeno zajímavou 
pověstí, kouzelný národní park, lehká túra. KOLOČAVA – rodná obec Nikoly Šuhaje 
loupežníka, malé muzeum Ivana Olbrachta, hroby Nikoly Šuhaje a českých četníků.
7. den: MUKAČEVO – prohlídka historického jádra města. PALANOK – malebný hrad s 
muzeem. Na místním tržišti koupíte téměř vše. UŽHOROD – prohlídka hradu (muzeum 
karpatské přírody) a zajímavého skanzenu. Ve večerních hodinách přesun na Slovensko.
8. den: celodenní přesun přes Slovensko, návrat v podvečerních hodinách. 
Ubytování: 2x hotel na Slovensku, dvoulůžkové pokoje, 4x turistická základna Tysa v Rachově, 
dvou až třílůžkové pokoje, 1x hotel v Mukačevu, dvoulůžkové pokoje.
Stravování: 4x polopenze v Rachově, 1x snídaně v Mukačevu, 1x snídaně na východním 
Slovensku. V turistické základně na Ukrajině místní kuchyně.  V ceně je zahrnuta: přeprava 
autokarem zn. Setra, 7x ubytování, 4x polopenze, 2x snídaně a průvodce.

Poslední ráj romantiků. Bez nočního přejezdu.



POHODOVÁ TURISTIKA

KITZBÜLSKÉ 
ALPY LANOVKAMI

Poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou. Putování vhodné i pro děti a 
seniory se slevovou kartou, která je již v ceně zájezdu. Denně vás čekají dvě 
až tři cesty lanovkami v nádherné alpské přírodě s úchvatnými výhledy na 

blízké pohoří Kaiser Gebirge, Vysoké Taury a Zillertalské Alpy. 
V ceně zájezdu je jízdné všemi lanovkami podle uvedeného programu.

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

5. 7. – 9. 7. 2018 7 550,-/7 200,- Kč

Program:
1.den: odjezd ráno. Lanovkou na WAIDRING STEINPLATTE 1700 m. Zážitkový svět (Triassic
Park) včetně muzea dávnověku – dinosaurům, fosiliím a mořskému světu. Vyhlídková plošina 
vybudovaná na úbočí skal. Výhled nejen na jezero Pillersee a masiv Loferer Steinberge.
2. den: lanovkou na Hohe Salve 1827 m. Zde jsou atrakce věnované kouzlu vody a vodním 
hrám. Stoji zde nejvýše položený kostel v Rakousku. HOHE SALVE – vyhlídkový vrchol ve 
středu Kitzbülských Alp. Výhledy na skalnaté pohoří Wilder Kaiser. Poté lanovkou na Talkaser. 
Vyhlídková túra na vrchol Guggenkögel. GUGGENKÖGEL – od vrcholového kříže velkolepý 
výhled. Zážitkový svět Alpinolino o horách a jeho flóře a fauně. Poté kabinkovou lanovkou na 
Ehrenbachhöhe. Vycházka k horní stanici lanovky HAHNENKAMMBAHN a lanovkou dolů do 
Kitzbühelu. HAHNENKAMM – jeden z nejnáročnějších sjezdů alpského lyžování. Postavíte se na 
místo startu sjezdu. KITZBÜHEL – nejstarší tyrolské středisko, malebné historické jádro.
3. den: AUFFACH 869 m – lanovkou na vrchol Schatzberg 1898 m. SCHATZBERG –
romantický vrchol s výhledy. WILDSCHÖNAU – jedno z nejkrásnějších tyrolských údolí s 
malebnými loukami a vesnicemi. Lanovkou k horskému jezeru FILZALMSEE 1300 m. U jezera 
zážitkový svět obrů. Můžete zkusit Kneippovu vodoléčbu, procházku a obklady rašelinou a 
stezku pro bosé nohy. Poté lanovkou na vrchol BUCHENSTEINWAND 1456 m. Od roku 2014 
je na vrcholu architektonicky zajímavá rozhledna – Jakubský kříž (Jakobskreuz) s výhledem ze 
všech čtyř ramen kříže. Originální a jedinečná stavba, která stojí za vidění. 
4. den: lanovkou na vrchol KITZBÜHELER HORN 1996 m. Vycházky nabízejí panoramatické 
výhledy. Zde stojí za prohlídku botanická zahrada, považovaná za "nejkrásnější zahrádku 
Evropy“. KITZBÜHELER HORN – s typickou 102 m vysokou stavbou vysílače patří k 
nejvýznamnějším vrcholům pohoří. Kabinovou lanovkou na vrchol HARTKAISER 1555 m. Na 
vrcholu vás čeká svět žabáka "Ellmiho" s botanickou a zoologickou zahradou. Muzeum kamene v 
přírodě, dřevěný hrad s rozhlednou a okolo různých dřevěných výtvorů. Procházka městem 
KUFSTEIN - "perla Tyrolska". Městu vévodí mohutná pevnost.
5. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně, slevová karta „Sommer Card
Kitzbüheler Alpen“ a průvodce.

Nejkrásnější výhledy na 70 třítisícovek.
Šetřete svoje klouby, jezděte lanovkou.



POHODOVÁ TURISTIKA

LANOVKY S 
KORUTANSKOU KARTOU

Velmi zajímavá dovolena v Korutanech s pěší turistikou, a především s 
poznávacím programem. Je zde mnoho přírodních krás i hodně historických 

památek. Dostanete na nejkrásnější vyhlídkové vrcholy. 
V ceně je veškeré vstupné, jízdné lodí a lanovkami uvedené v programu.

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

31. 7. – 6. 8. 2018 8 850,-/8 450,- Kč 

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Nocleh v jižních Čechách. 
2. den: NOCKGEBIET – jízda po vysokohorské panoramatické silnici, která je dlouhá 34 km. 
TURRACHER HÖHE – kabinkovou lanovkou, vycházka na vrchol Rinsennock. Výhled na 
korutanská jezera a Taury. WÖLLANER NOCK – lanovkou a vycházka na vrchol s výhledem. 
3. den: DREILÄNDERECK – sedačkovou lanovkou na pohraniční vrchol. Vynikající výhled na 
panorama Julských Alp, vycházka. VILLACH – krátká prohlídka centra města, výstup na 
městskou vyhlídkovou věž. VILLACHER ALPE – jízda vyhlídkovou silnicí do výšky 1733 m. 
Lehká túra, alpské louky, výhledy na Julské Alpy a Karavanky. 
4. den: PYRAMIDENKOGEL – výjezd k jedné z nejlepších korutanských rozhleden, kruhový 
rozhled. WÖRTHER SEE – největší jezero v Korutanech, projížďka lodí po jezeře. MARIA 
VÖRTH – malebná obec na skalnatém poloostrově, farní kostel. MINIMUNDUS – miniaturní 
svět, nejvýznamnější stavby z celého světa. Sleva na vstupném pouze 50 %.
5. den: LANDSKRON – rozsáhlý hrad. GERLITZEN – lanovkou na vrchol ležící přímo nad 
jezerem. OSSIACH – vyhlídková jízda lodí po jezeře, klimatické lázně, benediktinský klášter.
6. den: GOLDECK – lanovkou na Goldeck (2059 m), vycházka. Kruhový výhled na korutanská 
jezera. SPITTAL – krátká prohlídka starého města.  PORCIA – zámek, prohlídka rozsáhlé 
národopisné expozice. REISSECK GRUPPE – horskou dráhou na Berghotel Reisseck 2250 m. 
Vycházka dle zdatnosti jednotlivých účastníků. Odjezd.7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: 1x vysokoškolské koleje v jižních Čechách, 4x penzion v Rakousku.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeře za 1 280,- Kč. 
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 4x snídaně, „Korutanská karta“ a průvodce.

Se slevovou kartou ušetříte.
Cestou tam bez nočního přesunu.



CYKLOTURISTKA

OKOLO BODAMSKÉHO 
JEZERA

Bodensee, vodní klenot pod Alpami a údajně jedno z nejčistších jezer v 
Evropě. Podél jeho průzračné modrozelené 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. 

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

5. 5. – 10. 5. 2018 8 550,-/8 150,- Kč

1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun k Bodamskému jezeru.
2. den: cyklotrasa Hard (ústí řeky Rýn do Bodamského jezera) – Rorschach – Arbon –
Kreuzlingen – Kostnice – Staad, celkem 65 km. KOSTNICE – jádro města. Památky na 
upálení Jana Husa (Husův kámen, Husův dům – muzeum, budova koncilu), Dóm Matky Boží.    
3. den: Rýnský vodopád – Schaffhausen – Stein am Rhein – Kostnice – Meersburg, 65 km. 
RÝNSKÝ VODOPÁD - jeden z nejznámějších vodopádů. SCHAFFHAUSEN – staré město vroubí 
staré budovy s malovanými fasádami. Od pevnosti výhled. STEIN AM RHEIN – středověké 
hrázděné domy, na náměstí malované. Nad Rýnem se vypíná klášter. STEKBORN – historické 
domy s hradem. ARENENBERG – hezký zámek. GOTTLIEBEN – na hradě byl vězněn Jan Hus.
4. den: Meersburg – Kostnice – ostrov Mainau – Reichenau – Kostnice – Staad – Meersburg, 
60 km. MAINAU – je znám jako „ostrov květin“. Nedaleko od Alp se daří palmám a 
pomerančům. Obdivovat budete pěkné zahrady s fontánami. REICHENAU (UNESCO) – největší 
turistickou atrakcí poloostrova je benediktinský klášter. Pozoruhodná je bylinářská zahrada a 
katedrála. WOLLMATINGER RIED – rákosový močál se vzácnými rostlinami.
5. den: Meersburg – Friedrichshafen – Wasserburg – Lindau, 51 km. MEERSBURG –
z nejmalebnějších měst na jezeře, nový a starý zámek. FRIEDRICHSHAFEN – město proslavily 
vzducholodě. Stoji zde Zeppelin muzeum. Promenáda s vyhlídkovou věží. Pěknou štukovou 
výzdobu má zámecký kostel. LANGENARGEN – zámeček v maurském stylu. WASSERBURG –
pěkný kostel s výhledem na jezero. LINDAU – v ostrovní části města se nachází starobylé 
jádro, hrázděné domy, kostel sv. Štěpána. Večer odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách. 
Ubytování: hotel ve Friedrichshafenu (na německé straně jezera).
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.

Jedno jezero, tři země a bezpočet památek.



CYKLOTURISTKA

MURSKÁ 
CYKLOSTEZKA

Murská cyklostezka je mezi znalci známá jako nejrozmanitější cyklostezka podél 
řeky v Alpách. Vede mírně z kopce a je opravdovou lahůdkou pro cyklisty, kteří 
zde potkají nesčetné kulinářské destinace. Cyklotrasa začíná v národním parku 
Vysoké Taury a podél řeky Mur dovede cyklistu do kulinářského hlavního města 
Rakouska Grazu a do vinařské a termální oblasti na trojmezí hranic Rakouska, 

Slovinska a Maďarska. Jede se po asfaltových nebo dobře zpevněných 
cyklostezkách, případně po málo frekventovaných silnicích.

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

19. 6. - 25. 6. 2018 8 950,-/8 550,- Kč

Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu v jižních Čechách. Cyklotrasa (odpoledne): 
údolím k prameni řeky Mur, zpět dolů do města St. Michal, celkem 45 km. 
2.den: cyklotrasa St. Michael – Murau, celkem 58 km. Podél řeky horskou oblastí Lungau. 
3.den: Murau – Zeltweg, celkem 56 km. Podél řeky Mur do Unzmarktu, dál podle hradu 
Frauenburg. Již z dálky je vidět vysoká Judenburská městská věž. Dějiště závodů Formule 1.
4.den: Zeltweg – Oberaich. Celkem 68 km, možnost krácení. Přes Knittelfeld, St. Lorenzen a 
St. Michael stále údolím až do Leobenu a Oberaichu.
5.den: Oberaich – Graz. Celkem 69 km, možnost krácení. V Brucku obrací řeka Mur svůj tok k 
jihu. Nejdříve vede cesta bezprostředně podél řeky, později po lehkém stoupání ve stinném lese 
přímým směrem do Grazu. Cestou si nenechte ujít návštěvu soutěsky Bärenschütz-klamm!
6.den: Graz – Mureck. Celkem 76 km, možnost krácení. Budete projíždět překrásnou krajinou 
mezi poli kukuřice a dýní. Ve večerních hodinách odjezd.
7.den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion, hotel. 
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 1 560,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x snídaně a průvodce. 

Od štýrského sýru k vínu a dýňovému oleji.



KOUZELNÝ 
SLOVENSKÝ KRAS

Nenáročná turistika s prohlídkou přírodních a historických pamětihodností. 
Málokterá země na světě má tak pestrou paletu rozmanitých krasových útvarů. 

Slovenský kras je svojí rozlohou největším a na typické jevy nejbohatším 
krasovým územím ve střední Evropě. Setkáte se s pestrostí krajiny formované do 

náhorních plošin oddělených kaňony jednotlivých řek, soutěskami a 
zpřístupněným podzemním světem jeskyní. 
Túry podle zdatnosti jednotlivých účastníků

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

3. 7. – 9. 7. 2018 5 950,-/5 700,- Kč

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách, možnost nástupu v Olomouci. Noční přesun. 
2.den: PLEŠIVICKÁ PLANINA - planina je bohatá na povrchové a podzemní krasové jevy, 
vyskytují se zde skalní útvary. Okraje krasové plošiny jsou strmé s výškovým rozdílem 400 m. 
GOMBASECKÁ JESKYNĚ – krápníková výzdoba, vyniká unikátními tenkými sintrovými brčky.
3.den: ZADIELSKÁ DOLINA - dolina je místy pouze 10 m široká. Kolmé vápencové stěny 
dosahují výšky až 300 m. Bohatá květena. TURNIANSKÝ HRAD – vycházka na zříceniny 
romantického hradu. JASOVSKÁ JESKYNĚ – patří mezi nejstarší veřejnosti přístupné jeskyně. 
4.den: SILICKÁ PLANINA – nejrozsáhlejší a na krasové jevy nejbohatší planina. Krásné přírodní 
scenérie. Strmé okraje jsou vysoké 400 m. Zastávka u Silické ľadnice. DOMICA (UNESCO) –
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 JESKYNĚ (UNESCO)– svérázná aragonitová výzdoba. Její 
podzemní dómy netvoří krápníkové formy, ale krystaly aragonitu. KRÁSNA HORKA – zdaleka 
viditelný hrad je národní památkou. Je z nejzachovalejších a nejstarších hradů na Slovensku. 
6. den: BETLIAR – kaštiel je národní kulturní památkou s bohatými expozicemi a rozlehlým 
parkem. ŠTÍTNIK – gotický kostel je národní kulturní památkou. Vycházka na Gerlašské skály, 
pěkný výhled na Gemer. V podvečerních hodinách odjezd, noční přesun.
7.den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion. Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 630,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce. 

Slovenské jeskyně – světové unikáty.

PĚŠÍ TURISTIKA



HORY A SOUTĚSKY NA 
DOHLED OD VÍDNĚ

Turistika v atraktivní oblasti v Dolních Rakousích a Štýrsku. Čeká vás i 
romantická Medvědí soutěska. Rax je pohoří tvořící vysoko vyzdviženou náhorní 

plošinou se strmě spadajícími okraji. Silně erodovaná plošina ve výškách 1500 až 
2007 m je pokryta obrovskými krasovými závrty. Pohoří Schneeberg je často 

vidět z jižní Moravy. Účastníkům je k dispozici hotelový bazén.

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

18. 7. – 23. 7. 2018 8 350,-/7 950,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. SEMMERING – túra přes vyhlídková místa na nádraží v 
Semmeringu. Z vyhlídek uvidíte viadukty železniční tratě, vápencové skály a hluboká údolí.
2. den: RAXALPE – romantické vápencové pohoří. Otevřené terény nabízejí neskutečné 
výhledy a chaty. Na slunné vyhlídkové terasy se dostanete za 10 minut kabinovou lanovkou 
RAXESEILBAHN, která překonává výškový rozdíl 1017 m.  Túry bez velkého převýšení podle 
zdatnosti jednotlivých účastníků. REICHENAU 528 m – klimatické lázně, historická železnice. 
3. den: MEDVĚDÍ SOUTĚSKA – českými turisty často navštěvovaný snad nejkrásnější kout 
Štýrska. Výstup po mnoha žebřících a lávkách krásnou soutěskou. Čekají vás nezapomenutelné 
pohledy na skalní útvary. Možnost občerstvení v turistické chatě. Zdatnější účastníci mají 
možnost si trasu prodloužit na vrchol Hochlantsch 1720 m s kruhovým výhledem. 
4. den: STEINWANDKLAMM – jedna z nejdivočejších a zároveň nejhezčích soutěsek. Prochází se 
tunely. V části soutěsky si lze vybrat mezi turistickým chodníkem a stezkou vybavenou 
vzdušnými žebříky a lávkami. Po výstupu budete pokračovat podle krásného jezera k vyhlídce 
Haustein (výhledy na Schneeberg) a dolů podle romantických vodopádů.   
5. den: SCHNEEBERG (Sněžná hora) 2076 m – pěkný vápencový masiv a nejvyšší vrchol 
Dolních Rakous. Výstup lze usnadnit historickým vláčkem.  TPUCHBERG - půvabné klimatické 
lázně, zřícenina hradu. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel Alpenhof v oblasti Semmeringu.
Stravování: polopenze formou bufetového stolu.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x polopenze a průvodce. 

Ráj pěších turistů.
Unikátní železniční trať Semmering.

PĚŠÍ TURISTIKA



DOLOMITY 
NEJLEPŠÍ FERRATY

Zajištěné cesty – ferraty vás v Dolomitech zavedou do míst, kterých by dříve 
mohl dosáhnout jen zkušený horolezec. Via ferraty jsou stavěny tak, aby si svoji 

obtížnost našel opravdu každý. S kvalitním instruktorem zvládnete zdolat 
systémem žebříků a ocelových lan nejeden vrchol. 

Tento zájezd se uskuteční s 8 – 15 účastníky.

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

1. 8. – 6. 8. 2018 9 950,-/9 450,- Kč

Program
1.den: odjezd ve večerních hodinách, přesun do italských Dolomit.
2.den: via ferrata Oskar Schuster Steig (obtížnost B) v masivu Langkofelu – výstup na špičku 
jehly, vrchol Plattkofel (2958 m).
3.den: via ferrata Pisciadu Klettresteig (via ferrata Brigata Tridenta, obtížnost C) v masivu 
Sella – jedna z nejhezčích ferrat v Dolomitech. 
4.den: via ferrata Giovanni Lipella (obtížnost C, místy D) v masivu Tofan – výstup na vrchol 
Tofana di Rozes (3225 m), jedna z historických klasických via ferrat Dolomit. 
5.den: via ferrata Trincee (nástup obtížnosti D, zbylá vzdušná hřebenová část ferraty obtížnosti 
C) – cesta po starém válečném chodníku 1. světové války, bezprostřední výhled na královnu 
Dolomit – Marmoladu (3343 m) 
6.den: Via ferrata Ettore Bovero (obtížnost B až C), výstup na samostatný vyhlídkový vrchol 
Col Rosa (2166 m) 
Zájezd je střední až těžké obtížnosti, existují různá značení obtížnosti (lehká – modrá, nebo A, 
B; střední – červená nebo B, C; těžká – černá, C, D, E).
Ubytování: apartmány v Corvaře, vlastní sociální zařízení a kuchyně, dvoulůžkové ložnice.
Stravování: k dispozici kuchyňka, možnost vlastního vaření. 
V ceně je zahrnuta: přeprava mikrobusem, 4x ubytování a horolezecký instruktor.

Nejkrásnější via ferraty v centrální části Dolomit.
Střední obtížnost.

PĚŠÍ TURISTIKA



POLSKÉ TATRY

Tatry jsou nejmenšími velehorami na světě s nejvyššími vrcholy Karpat. Mezi 
nejhodnotnější přírodní scenérie patří doliny Koscielinska a Chocholowska, vrchol 
Giewontu a Červené vrchy, ledovcové kary a spousta jezer – v Polsku zvaných 

„stawy“. Zdatní účastníci budou mít možnost absolvovat Stezku orlů. 
Odpočinkové túry budou vedeny v oblasti Gubalówky. Ubytování bude zajištěno v 

Zakopaném, s možností časného odchodu na jednotlivé túry. 
Vždy možnost krácených túr.

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

11. 7. – 16. 7. 2018 5 150,-/4 900,- Kč

Program
1. den: večerní odjezd, možnost nástupu v Olomouci. Noční přesun přes Český Těšín. 
2. den: DOLINA KOSCIELINSKA * túra Kiry – dolina Koscielinska – Ciemniak (Temniak) –
Dolina Tomanowa – chata Ornak – Wawoz Krakow – Dolina Kosciezlinska, 8 hodin. Lehká 
túra: dolinou, prohlídka jeskyní, občerstvení v chatě Ornak. DOLINA KOSCIELINSKA – velmi 
navštěvovaná romantická dolina, vápencové útvary, ledová jeskyně. WAWOZ KRAKOW –
jedinečné přírodní scenérie fantastického kaňonu. CIEMNIAK – vyhlídkový vrchol na 
pohraničním hřebeni.
3. den: GIEWONT * Kuznice – lanovkou na Kasprowy Wierch 1985 m. Túra Červené vrchy –
Giewont 1894 m – Zakopané, 6 hodin. Lehká túra: na Giewont a zpět k lanovce.  
ZAKOPANÉ – letní i zimní sportovní středisko polských Tater, KUZNICE – dolní stanice 
lanovky na Kasprowy Wierch, východiště jednotlivých túr, GIEWONT – výrazná dominanta 
mimo hlavní hřeben, vynikající výhled.
4. den: ORLA PERC * Kuznice – lanovkou na Kasprowy Wierch 1985 m. Túra Swinica 2301 
m – Orla Perc – Kuznice, 12 hodin. Lehká túra: vycházka po hřebeni z Kasprova vrchu na 
Swinici a zpět k lanovce. Prohlídka Zakopaného. Výlet pozemní lanovkou na Gubalovku. 
KASPROWY WIERCH – výrazný vrchol, chata, horní stanice lanovky, sjezdové tratě. SWINICA 
– významný vrchol na pohraničním hřebeni, překrásný výhled. ORLA PERĆ (Stezka orlů) -
okřídlená pověstmi je nejpopulárnější polská hřebenovka. Tato jištěná cesta patří mezi 
nejkrásnější v Karpatech. GUBALOVKA – vycházka po vyhlídkovém hřebínku, panoramatické 
výhledy na Tatry. 
5. den: MORSKIE OKO * túra Dol. Rybiego Potoka – Morskie Oko – Szpiglasowa Przelecz –
Dolina Pieciu Stawow Polskich – Kozia Przelecz – chata Murowaniec 1500 m – Kuznice, 9 
hodin. Lehká túra: výlet k Mořskému oku koňským povozem, vycházka. DOL. RYBIEGO
POTOKA – jedna z nejkrásnějších tatranských dolin. MORSKIE OKO – největší pleso 
v Tatrách, turistická chata. DOLINA PIECIU STAWOW POLSKICH – otevřená půlkruhová 
dolina s pěti plesy. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: penzion. 
Stravování: snídaně. Možnost individuálních večeří v restauracích v centru Zakopaného.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce. 

Nejen pro vysokohorské turisty.

PĚŠÍ TURISTIKA



CYKLOTURISTKA

TAURSKÁ 
CYKLOSTEZKA

Každoročně opakovaný cykloturistický zájezd s možností krácení. Trasy jsou 
vedeny většinou po asfaltových cyklostezkách, částečně jemná šotolina. Převážně 

po rovině nebo mírně zvlněným terénem. Cyklostezka je doprovázena nádhernými 
alpskými scenériemi hlavního hřebene Vysokých Taur a dalších pohoří. Etapy je 

možné je libovolně zkrátit či prodloužit. Ubytování na jednom místě.

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

8. 8. – 12. 8. 2018 5 850,-/5 600,- Kč

Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun do Rakouska. 
2. den: přes Lofer, Saalfelden a Zell am See, celkem 60 km. Cesta malebným údolím podle 
říčky Saalach. Možnost prohlídky ledové jeskyně a soutěsek. LOFER – staré obchodní středisko. 
VORDERKASERKLAMM – chodník soutěskou. LAMPRECHTSOFENLOCH – jeskyně. 
3. den: cyklotrasa přes Krimml, Mittersill a Kaprun, celkem 40–70 km. Cesta podél říčky 
Salzach pěkným údolím pod Vysokými Taurami po cyklostezce. KRIMMELSKÉ VODOPÁDY –
nejvyšší vodopády ve střední Evropě. K nejkrásnějším vyhlídkovým místům vede pohodlná 
cesta. BRAMBERK – národopisné muzeum, malý skanzen. MITTERSILL – rekreační středisko, 
muzeum NP Vysoké Taury. KAPRUN – známé rekreační a sportovní středisko. SIGMUND–
THUN-KLAMM – řeka Kaprun si vyhloubila cestičku a vytvořila překrásnou soutěsku.
4. den: cyklotrasa přes zajímavé soutěsky do St. Johann, celkem 40 - 60 km. Část údolí přímo 
pod Vysokými Taurami.  KITZLOCHKLAMM – soutěska přístupná po chodníku. ST. JOHANN –
neogotický dóm sv. Jana. LIECHTENSTEINKLAMM – soutěska přístupná po chodníku. 
GROSSGLOCKNER …STRASSE – zdatní mohou odbočit na horskou silnici či se projet v údolí. 
5. den: cyklotrasa přes Werfen a Hallein do Salzburg, celkem 40 km. Cesta pod vápencovými 
pohořími. BISCHOFSHOFEN – sportovní středisko (lyžařské skokanské můstky). WERFEN –
romantické městečko. HOHENWERFEN – hradní pevnost se vypíná na skále nad údolím. 
GOLLING – krátká vycházka k 62 m vysokému vodopádu. HALLEIN – zajímavé jádro města. 
SALZBURG (UNESCO)– město na obou březích řeky Salzach na úpatí pevnosti Hohensalzburg. 
Zaujme mnoho zajímavostí. V podvečerních hodinách odjezd, návrat v nočních hodinách.
Ubytování: Gasthof v Brucku, dvou až čtyřlůžkové pokoje. 
Stravování: polopenze zajištěna českou kuchařkou.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x polopenze a průvodce. 

Nejznámější cyklotrasa v Rakousku.



CYKLOTURISTKA

PUTOVÁNÍ ROMANTICKÝM 

SPREWALDEM

Romantická oblast protkaná říčkami a průplavy byla zapsána na Seznam 
biosférických rezervací UNESCO. Překrásná oblast přitahuje mnoho návštěvníků. 
Své kouzlo má projížďka na pramici. Atraktivní je dobře vyznačená, rovinatá, 
zpravidla asfaltová, Okurková cyklostezka, vedená přes rázovitá městečka a 
vesničky. Občerstvení najdete přímo na trase v některých z mnoha výletních 
restaurací a určitě si nenecháte ujít místní specialitu nakládané okurky, ale i 
výborné německé pšeničné pivo, kyselé ryby v housce a další místní speciality. 

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

13. 7. – 15. 7. 2018 4 650,-/4 450,- Kč

Program
1. den: odjezd v ranních hodinách. GURKENRADWEG * cyklistická trasa Burg – Leipe
– Lübbenau – Lübben. BURG – informační středisko biosférické rezervace Sprewald, 
Bismarckova rozhledna, historické nádraží. LEIPE – romantická obec ležící přímo na 
kanálech, hrázděné domy. LÜBBENAU – hlavní město Sprewaldu, historické jádro 
města, Sprewaldské muzeum, zámek s parkem. 
2. den: GURKENRADWEG * cyklistická trasa Lübben – Schlepzig – Neuendorf – Alt 
Schadow – Leuthen – Lübben. LÜBBEN - hezké město, termální lázně. SCHLEPZIG –
roubené domy včetně kostela, zemědělské muzeum. NEUENDORF – hezká jezera. 
LEUTHEN – gotický kostel, renesanční zámek.
3. den: GURKENRADWEG * cyklistická trasa Lübben – Ledhe – Neu Zauche –
Straupitz – Burg – Cottbus. LEDHE – vesnice obklopená rameny Sprévy, malý skanzen 
a soukromá sbírka okurek. NEU ZAUCHE – vyhlídkové místo. Návrat do22.00 hodin.
Ubytování: penzion.   
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 640,- Kč.
V ceně je zahrnuta přeprava: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně, pojištění a průvodce.

Jízda po Okurkové cyklotrase.



CYKLOTURISTKA

TOSKÁNSKEM 
NA KOLE

Putování venkovským Toskánskem po málo frekventovaných silnicích zvlněným až 
kopcovitým terénem. Kopců se účastníci nemusí bát, protože vždy lze trasu 
krátit. Účastníky čekají i dlouhé sjezdy k mořskému pobřeží. Ubytování je 

zajištěno na jednom místě v pěkném kempu na okraji Sieny.

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

22. 5. – 28. 5. 2018 8 850,-/8 450,- Kč

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: Radda in Chianti – Siena (40 km). Po nočním přejezdu vás čeká kratší etapa 
nejslavnější vinařskou oblastí Toskánska —Chianti. Projíždět budete typickou zvlněnou krajinou 
oblasti. Čeká vás mnoho malebných vesniček a na vršcích kopců uvidíte mnoho středověkých 
hradů. Mezi místy na trase jsou RADDA (vinařské město) a PANZANO, z nějž jsou úchvatné 
rozhledy do krajiny. Cílem vaší etapy bude SIENA, jedno z hlavních center oblasti.
3. den: San Quirico d' Orcia – Siena (60 km). Trasa vede oblastí jižně od Sieny, krajem 
starých etruských měst a malých zemědělských obcí. Oblast nese jméno CRETE a je nejčastěji 
zobrazovanou toskánskou krajinou. Navštívíte kompletně restaurované městečko SAN QUIRICO 
D'ORCIA a městečko vína MONTALCINO, kde se vyrábí světoznámé bíle víno BRUNELLO. Za 
prohlídku stojí pevnostní město BUONCONVENTO. Možnost prohlídky jádra města SIENA. 
4. den: Volterra – Marina di Cecina (60 km). Začátek etapy je ve městě VOLTERRA, které leží 
na příkrém svahu, jehož historie sahá až do dob Etrusků. Budete projíždět malými osadami, 
zemědělskou krajinou a piniovými háji. Závěrečná část s možností koupání a relaxace bude 
patřit projížďce po COSTA neboli RIVIERA DEGLI ETRUSCH. Tento název v sobě skrývá 
odpočinkové místo s dlouhými plážemi, jemným pískem a piniovými lesy. Městečka na pobřeží 
jsou klidná. V závěrečné části etapy budete projíždět na pobřeží přírodním parkem DI CECINA.
5. den: Scansano — Monte Argetario (60 km). Den je věnován méně navštěvované oblasti 
jihozápadního Toskánska. Hlavním městem oblasti je GROSSETO. Přírodní dominantou je 
nejvyšší hora Toskánska MONTE AMIATA 1738 m. Jsou zde četné pozůstatky sídlišť z dob 
Etrusků. Čekají na vás městečka SCANSANO a MAGLIARO a dojedete k moři. Budete mít i 
možnost koupání nebo přes hráze navštívit ostrov olivových hájů MONTE ARGENTARIO. 
6. den: Siena – San Gimignano (48 km). Závěrečná etapa bude podobně jako úvodní patřit 
malebné vinařské oblasti Chianti. Začátek je v Sieně. Prvním bodem na trase je městečko
MONTERIGGIONI se zachovalými středověkými hradbami. COLLE DI VAL D'ELSA je městem, v 
němž se každoročně vyrobí 15 % křišťálového skla na světě. Zlatým hřebem etapy je SAN 
GIMIGNANO. Jedná se o jedno z nejzachovalejších toskánských měst. Ve večerních hodinách 
odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v poledních hodinách.
Ubytování: Siena, mobilní domy v kempu včetně kuchyňky a soc. zařízení, dvoulůžkové ložnice.  
Stravování: možnost vaření. Možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování a průvodce. 

Rozmanitá krajina venkova.


