
BIESZCZADY –

RÁJ PRO ROMANTIKY
21. 8. – 26. 8. 2019 5 950,- Kč

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Polska.

2. den: túra po 5 km dlouhém hřebeni, přičemž hned 3

vrcholy překračují hranici 1200 m - celkem 6 hodin.

POLONINA WETLIŃSKA - romantické skalky,

nádherné výhledy na slovenské Bukovské hory.

3. den: túra na trojmezí Slovenska, Polska a Ukrajiny -

převýšení 700 m, celkem 7 hodin. WIELKA RAWKA

– nabízí kruhový výhled na všechny poloniny a za

pěkného počasí i na Vysoké Tatry. KREMENEC –

vrchol ležící v místě, kde se stýkají hranice tří států.

Cesta na vrchol při polsko-ukrajinské hranici.

USTRZYKI GÓRNE – osada s možností ubytování a

několika obchody.

4. den: túra v národním parku na nejvyšší vrchol v

jedné z nejzajímavějších oblastí – celkem 7 hodin.

Výhledy na Ukrajinu, při dobré viditelnosti lze

dohlédnout na Poloninu Boržavu. Svůj domov tady mají

vlci, medvědi a zubři.

5. den: na závěr kratší túra na 4 hodiny. POLONINA

CARYŃSKA – nejzápadnější výběžek pohoří je

národním parkem. Krásná túra otevřeným terénem,

fantastický výhled na věnec hor. V podvečerních

hodinách odjezd, prohlídka dřevěných kostelíků

původních církví, noční přesun.

6. den: návrat v ranních hodinách.

Možnost pozorování západu a východu slunce.

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

Horská turistika, s možností krácených túr, v zachovalé přírodě na polsko-slovensko-ukrajinském 

pomezí. Bieszczady jsou porostlé smíšeným lesem, který ve vyšších polohách přechází v travnaté 

poloniny s dalekými výhledy. Bieszczady jsou nejkrásnější na sklonku léta. Pochutnáte si na 

velkých borůvkách a krásně červených brusinkách. Čisté řeky jsou plné ryb a v lesích žijí i 

medvědi, jeleni a zubři. Není bez zajímavosti, že patří mezi deset největších atraktivit Polska. 

Uvidíte zbytky zaniklých obcí a staré dřevěné kostely původních církví. Po horské túře můžete v 

restauraci vychutnat místní speciality.

Ubytování: penzion v rekreačním středisku Ustrzyki Górne.

Stravování: snídaně. 

Možnost dokoupení večeří za celkovou cenu 850,- Kč.

V ceně je: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce. 



KROJOVANÉ VINOBRANÍ
20. 9. – 22. 9. 2019 3 150,- Kč

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na

jižní Moravu. BUCHLOV – prohlídka hradu.

Vycházka. BUCHLOVICE – prohlídka parku

se zoologickou zahradou a zámku. BZENEC –

možnost posezení s cimbálovkou.

2. den: BZENECKO – dopoledne putování

mezi vinohrady. Výhledy poskytnou rozhledny

Doubí a Floriánka. Z vyhlídkových plošin uvidíte

vrcholky Bílých Karpat, Chřibů, údolí Moravy a

hrad Buchlov. Výstup na vyhlídku sv. Florián.

Odpoledne účast na Bzeneckém vinobraní.

Čeká vás krojovaný průvod, jarmark,

cimbálovka. Bohatá nabídka od místních vinařů.

3. den: SKALICA – prohlídka města

bohatého na zajímavosti. PLŽE – návštěva

vinných sklepů s možností oběda. KYJOV –

zámek s vlastivědným muzeem. Vycházka mezi

vinohrady s pěknými výhledy. V odpoledních

hodinách odjezd, návrat ve večerních hodinách.

Bzenecké krojované vinobraní.

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

Bzenecké krojované vinobraní s jarmarkem řemeslných výrobků, výstavami, koncerty, pouťovými

atrakcemi i taneční veselicí. Beseduje se v búdách při skleničkách lahodného moku. Dobré

bzenecké víno zachutnalo již nejedné známé osobnosti. Při svých cestách se zde zastavili básník

Petr Bezruč, mistr Josef Suk, malíř Mikoláš Aleš, ale i A. Rodin, S. Čech, F. X. Šalda a jiní.

Pohostinnost vinných sklepů nabízí dnes v Bzenci mnoho soukromě hospodařících vinařů.

Bzenecká vína se prodávají po celé České republice.

Ubytování: hotel v Hodoníně, dvoulůžkové pokoje s 

příslušenstvím.

Stravování: snídaně. 

V ceně je: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce. 



KDE SE RODÍ VÍNO
27. 9. – 29. 9. 2019 3 350,- Kč

Program

1. den: přesun na jižní Moravu. ČÍŽOV –

pohraniční zátarasy. HARDEGG – nejmenší

rakouské město s hradem. ŠOBES – jedna z

nejstarších a nejznámějších vinic.

2. den: SLUP – unikátní technická památka,

renesanční vodní mlýn ze 16. století s funkční

mlýnicí a vodními koly, expozice mlynářství.

ŠATOV – nenápadná stráň nad vinařskou obcí

skrývá světový unikát – malovaný sklep. Obě strany

hlavní chodbyi stěny pěti přilehlých salonků zdobí

fantasticky barevné plastické obrazy. Možnost

degustace. PODYJÍ – vycházka v národním parku

na Sealsfieldův kámen – vyhlídka. ZNOJMO –

prohlídka královského města, hradu a rozsáhlého

podzemí. LOUCKÝ KLÁŠTER – alternativně se

lze již odpoledne zúčastnit šlapání hroznů bosýma

dívčíma nohama. BURČÁKFEST – možnost

návštěvy slavností v areálu Louckého kláštera,

které je návštěvnickým centrem vinařských závodů

Znovín. Ochutnávka burčáku, cimbálová a dechová

hudba, bohatá možnost občerstvení.

3. den: RETZ – starobylé město, prohlídka

historického podzemí. Vycházka vinicemi k

větrnému mlýnu a jeho prohlídka.

WEINLESEFEST – účast na slavnostech u

příležitosti sklizně vína s vinařským jarmarkem,

alegorickým průvodem, lidovou hudbou a kašnou s

vínem, z níž může každý pít, co hrdlo ráčí. Bohatá

možnost občerstvení místními specialitami. Návrat

ve večerních hodinách.

Dvě slavnosti během jednoho zájezdu.

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

Opakovaný úspěšný poznávací zájezd s návštěvou vinařských slavností v rakouském Retzu a

účastí na Burčákfestu ve Znojmě. Vinařský podzim v Dolním Rakousku je zcela mimořádný

svátek. Vinařská slavnost v Retzu je jedna z největších oslav vína na evropském kontinentě.

Nenechte si proto tuto příležitost ujít, vždyť se koná kousek od našich hranic.

Ubytování: penzion v Novém Šaldorfu, dvoulůžkové pokoje 

s příslušenstvím. Nedaleko Louckého kláštera. 

Stravování: snídaně. 

V ceně je: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce. 



KDE SE RODÍ VÍNO

29. 7. – 29. 7. 2019 3 450,- Kč

Program

1. den: přesun na jižní Moravu. Cyklotrasa na 40

km. ČÍŽOV – pohraniční zátarasy. HARDEGG –

nejmenší rakouské město s hradem. ŠOBES –

jedna z nejstarších a nejznámějších vinic.

2. den: cyklotrasa kolem Znojma na 40 km.

SLUP – vodní mlýn, unikátní technická památka.

ŠATOV – stráň nad vinařskou obcí skrývá

malovaný sklep. Když po dlouhém kamenném

schodišti sestoupíte do podzemí, stanete v podivné

říši mořských panen, trpaslíků a alpských krajinek.

ZNOJMO – prohlídka královského města, hradu a

rozsáhlého podzemí. LOUCKÝ KLÁŠTER –

alternativně se lze již odpoledne zúčastnit šlapání

hroznů nohama. BURČÁKFEST – možnost

návštěvy slavností v areálu Louckého kláštera,

které je návštěvnickým centrem vinařských závodů

Znovín. Ochutnávka burčáku, cimbálová a dechová

hudba, bohatá možnost občerstvení.

3. den: cyklotrasa do Retzu na 20 km. Cela trasa je

vedena po cyklostezce. KONICE – ve vinici malá

rozhledna. HORECKÝ KOPEC – kaplička na

státních hranicích. HEILIGER STEIN – vyhlídka,

zvonička, možnost občerstvení. RETZ – starobylé

město, prohlídka historického podzemí. Vycházka

vinicemi k větrnému mlýnu a jeho prohlídka.

WEINLESEFEST – účast na slavnostech u

příležitosti sklizně vína s vinařským jarmarkem,

alegorickým průvodem, lidovou hudbou a kašnou s

vínem, z níž může každý pít, co hrdlo ráčí.

Dvě slavnosti během jednoho zájezdu.

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

Opakovaný úspěšný zájezd s návštěvou vinařských slavností v rakouském Retzu a účastí na

Burčákfestu ve Znojmě. Vinařský podzim v Dolním Rakousku je zcela mimořádný svátek.

Vinařská slavnost v Retzu je jedna z největších oslav vína na evropském kontinentě. Nenechte si

proto tuto příležitost ujít, vždyť se koná kousek od našich hranic.

Ubytování: penzion Nový Šaldorf, dvoulůžkové pokoje s 

příslušenstvím. Docházková vzdálenost od Louckého kláštera.

Stravování: snídaně.

V ceně je: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce. 



KROJOVANÉ VINOBRANÍ

20. 9. – 22. 9. 2019 3 350,- Kč

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na

jižní Moravu. Cyklotrasa: Buchlov – Buchlovice

– Bzenec, celkem 40 km. BUCHLOV –

prohlídka hradu. BUCHLOVICE – prohlídka

parku a zámku. BZENEC – možnost posezení

s cimbálovkou.

2. den: cyklotrasa: dopolední okruh vinicemi

podle zájmu účastníků. BZENECKO –

dopoledne putování mezi vinohrady. Výhledy

poskytnou rozhledny Doubí a Floriánka. Z

vyhlídkových plošin uvidíte vrcholky Bílých

Karpat, Chřibů, údolí Moravy a hrad Buchlov.

Výstup na vyhlídku sv. Florián. Odpoledne účast

na Bzeneckém vinobraní. Čeká vás krojovaný

průvod, jarmark, cimbálovka. Bohatá nabídka od

místních vinařů.

3. den: cyklotrasa Bzenec – Kyjov – Bukovany

(možnost občerstvení) – Ždánice, celkem 40

km. KYJOV – zámek s vlastivědným muzeem. V

odpoledních hodinách odjezd, návrat ve

večerních hodinách.

Ubytování v hotelu přímo v Bzenci.

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

Bzenecké krojované vinobraní s jarmarkem řemeslných výrobků, výstavami, koncerty, pouťovými

atrakcemi i taneční veselicí. Beseduje se v búdách při skleničkách lahodného moku. Dobré

bzenecké víno zachutnalo již nejedné známé osobnosti. Při svých cestách se zde zastavili básník

Petr Bezruč, mistr Josef Suk, malíř Mikoláš Aleš, ale i A. Rodin, S. Čech, F. X. Šalda a jiní.

Pohostinnost vinných sklepů nabízí dnes v Bzenci mnoho soukromě hospodařících vinařů.

Bzenecká vína se prodávají po celé České republice.

Ubytování: hotel v Bzenci, dvoulůžkové pokoje s 

příslušenstvím.

Stravování: snídaně.

V ceně je: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce. 



VINOBRANÍ V 

LITOMĚŘICÍCH
21. 9. 2019        590,- Kč

Program
Pěší trasa: lehký výstup na Radobýl.Tam i zpět 3 km s nevýrazným převýšením.

RADOBÝL – vrchol nad Litoměřicemi spjatý se jménem Karla Hynka Máchy.

Výhled nejen na Litoměřice, ale i na kopce Českého středohoří. Na úbočí

nejsevernější vinice v České republice. LITOMĚŘICE – na náměstí vás čeká bohatý

kulturní program s možností ochutnávky místních vín včetně burčáku. Možnost

prohlídky památek historického jádra města (Máchova světnička). PLOSKOVICE –

vycházka zámeckým parkem.

S vycházkou na Radobýl.

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

Lehká turistika s pobytem na tradičním vinobraní v Litoměřicích s 

kulturním programem (vstupné se neplatí) a prohlídkou města.



ZA LEDOVÝM MUŽEM 

DO ŐTZTALU
6. 8. – 13. 8. 2019 11 450,- Kč

Program

1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční přesun.

2. den: SÖLDEN – místní dopravou po horské silnic

k lanovce na Schwarze Schneid, výjezd lanovkou a

krátký výstup na panoramatickou plošinu 3340 m s

výhledem na Wildspitze, druhou nejvyšší horou

Rakouska. Poté výjezd lanovkou LANGEGGBAHN a

sestup horskými loukami k horní stanici lanovky.

3. den: KÜHTAI – lanovkou do výšky 2311 m, túra

okolo tří horských jezer. Pro zdatné možnost výstupu

na vrchol Gaiskogel 2820 m. AREA 47 – vodní park

plný skluzavek a dalších vodních atrakcí.

4. den: HOCHGURGL – cesta lanovkou a krátká

vycházka na vrchol Wurmkogel 3082 m. TOP

MOUNTAIN MUSEUM – muzeum na alpské silnici

s více než 230 motocykli. AQUA DOME – návštěva

termálních lázní s osmi bazény o teplotě až 36 °C.

5. den: SÖLDEN – lanovkou na Gaislachkogel (3040

m), kruhové výhledy. Cesta po horské silnici k lanovce

na Mutkogel 3250 m.Túra do vesničkyVent (sestup).

6. den: UMHAUSEN – pěší túra po visutém mostě a

schodištích ke Stuibenfall, nejvyššímu vodopádu

Tyrolska. GREIFVOGELPARK – ukázky dravců a sov

a ÖTZI DORF – muzeum doby kamenné.

7. den: OBERGURGL –lanovkou k Hohe Mut Alm

2670 m, výhledy na 21 třítisícovek. Túra k ledovci a

okolo vodopádů; možnost krácení lanovkou. Odjezd.

8. den: návrat v ranních hodinách.

Všechny lanovky a vstupy jsou již v ceně. 

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

Nový zájezd se slevovou kartou se středně náročnou turistikou směřující do Ötztalských Alp. Z 

hlavního údolí budete moci každý den vyjet lanovkou do sousedství atraktivních třítisícovek a 

absolvovat túru přizpůsobenou vašim schopnostem. Slevová karta Ötztal Card vám umožní 

objevovat nejen svět hor, v nichž v době kamenné žil muž z ledu Ötzi, ale též navštívit atraktivní 

termální lázně či vodní adrenalinový park.

Ubytování: hotel Viktoria Sölden ***, 

dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování: snídaně. 

V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta Ötztal Card, 5x 

ubytování, 5x snídaně, jízdné lanovkami a průvodce. 

Sleva pro děti do 15 let 1 500,- Kč 



VÍKEND V 

BERCHTESGADENSKU
6. 9. – 8. 9. 2019 4 250,- Kč

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do

Rakouska. KÖNIGSSEE – jezero uprostřed

národního parku je obklopeno vysokými

horami, jejichž králem je Watzmann. Lodí přes

Královské jezero ke kostelu sv. Bartoloměje a k

Zadnímu jezeru. Vycházka na salaš, možnost

ochutnávky (podmáslí, sýr, uzené, pálenka).

2. den: KEHLSTEIN – výlet na Orlí hnízdo

(Hitlerova čajovna), dnes výletní restaurace s

kruhovým výhledem. BERCHTESGADEN –

možnost relaxace v solných lázních Watzmann

Therme se slanou vodou. Prohlídka nejstarší

německé palírny likéru Encián s možností

degustace. RAMSAU – malebné městečko s

kouzelným kostelíkem a pěknými výhledy na

Alpy.

3. den: BERCHTESGADEN – prohlídka

solného dolu s podzemním jezerem, lanovkou a

klasickou skluzavkou. Prohlídka historického

jádra města. V odpoledních hodinách odjezd,

návrat do 22.00 hodin.

Nejkrásnější přírodní partie.

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

Víkendový poznávací zájezd do Berchtesgadenska, které je proslulé nevšedními

přírodními krásami. Projdete se i okolo známého kostelíku v obci Ramsau. Perlou národního

parku je jezero Königssee, proslulé po celém světě. Křišťálově průzračná voda má kvalitu pitné

vody, jezero je jako norský fjord ohraničeno strmými horskými stěnami.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 

Stravování: snídaně. 

Možnost dokoupení večeří za celkovou cenu 640,- Kč.

V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x snídani a 

průvodce. 



VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK
11. 10. – 12. 10. 2019 1 750,- Kč

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do jižních Čech. TŘEBOŇ – exkurze do

pivovaru Regent. Prohlídka města.Vycházka po hrázi rybníka Svět.

2. den: ROŽMBERK – v časných ranních hodinách odjezd na hráz rybníka a

sledování výlovu ryb. CHOUSTNÍK – při cestě domů prohlídka romantické

zříceniny hradu. Z hradeb pěkný výhled. Návrat ve večerních hodinách.

Ochutnejte rybí speciality.

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

Od pátku 11. října ožije jihočeská hráz rybníka Rožmberk slavnostním výlovem. Návštěvníci zde

mohou spatřit nejen tradiční rybářské řemeslo, ale také ochutnat rybí speciality z široké

gastronomické nabídky. Kromě rybí polévky, filetů z ryb, kapřích hranolek, mohou návštěvníci

ochutnat také řízky Třeboňských baštýřek a Jihočeské Jerky ze sušeného rybího masa.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 

Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 130,- Kč.

V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x snídani a průvodce. 



JEŠTĚ JEDNOU 

MODRAVA
15. 8. – 18. 8. 2019 4 250,- Kč

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách, vycházka.

KAŠPERK – zřícenina gotického hradu leží na

vysokém skalním ostrohu. KAŠPERSKÉ HORY –

filmové sídlo Policie Modrava. Hezké náměstí je

městskou památkovou zónou, Muzeum Šumavy.

2. den: pěší túra z Modravy na Antýgl a podle říčky

Vydry na Čeňkovu Pilu, celkem 7 km. HORSKÁ

KVILDA 1070 m – malebná horská obec s

roztroušenými chalupami. JEZERNÍ SLAŤ –

vycházka do rašeliniště. KVILDA 1065 m – jedna z

nejvýše položených českých obcí. MODRAVA –

rázovitá šumavská obec, která leží v centrální části

Šumavy. VYDRA – romantická říčka s četnými

peřejemi a kaskádami, tvoří i obří hrnce.

ČEŇKOVA PILA – v malebném koutě soutok

Vydry s Křemelnou, muzeum ElektrárnaVydra.

3. den: pěší túra z Horské Kvildy přes Filipovu

Huť do Modravy, celkem 7 km. Možnost

občerstvení v pivovaru Lyer na Modravě.

Odpolední túra v okolí obce Srní. FILIPOVA

HUŤ 1093 m – nejvýše položená osada v ČR.

SRNÍ – v obci se dochovala řada chalup horského

typu. VLČÍ VÝBĚH – dřevěná lávka s

pozorovatelnami vedoucí nad výběhem s vlky.

4. den: pěší vycházka údolím Otavy do Annína.

REJŠTEJN – osada s památkami na rýžování zlata.

ANNÍN – návštěva sklárny. DOBRÁ VODA U

HARTMANIC – staré poutní místo se studánkou

léčivé vody. Kostel sv. Vintíře – skleněné oltářní

retabulum se scénou Ukřižování. Vycházka s

dalekými výhledy. SUŠICE – historické město a

centrum horního Pootaví.

Policie Modrava nejsou jen kriminální případy.

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

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.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 

Stravování: snídaně. 

Možnost dokoupení večeří za celkovou cenu 480,- Kč. 

V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a 

průvodce. 



VLTAVSKÉ VYHLÍDKY
30. 8. – 1. 9. 2019 3 550,- Kč

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách. OBLAST

ZVÍKOVA – možnost prohlídky hradu Zvíkov. V

rámci prohlídky je i vstup na vyhlídkovou terasu.

Zastávka na vyhlídkách u Zvíkovského mostu a

Zvíkovského Otavského mostu. Vycházka po

naučné stezce. KRKAVČÍ SKÁLA – vycházka na

vyhlídku na Orlickou přehradu. ŽĎÁKOVSKÝ

MOST – přechod více než půlkilometrového

mostu 50 m nad hladinou Orlické přehrady.

2. den: ORLÍK – prohlídka zámku nebo lodní

výlet po Orlické přehradě. ROVIŠTĚ – vycházka

na první vyhlídku na Slapskou přehradu.

VRŠKAMÝK – vycházka na rozhlednu.

SLAPSKÁ PŘEHRADA – zastávka na mostě.

3. den: VESELÝ VRCH – vycházka na

telekomunikační věž, výhled na Slapskou přehradu,

Brdy a za dobré viditelnosti na České středohoří a

Šumavu. ŠEMÍKŮV SKOK – vycházka na vyhlídku

položenou vysoko nad hladinou Slapské přehrady.

SMETANOVA VYHLÍDKA – vycházka na

vyhlídku na meandr Štěchovické přehrady. Výhled

na osadu Ztracenka. Oblíbené místo B. Smetany.

MÁJ – na závěr vycházka na prý nejkrásnější

vyhlídku na Vltavu. Ze 100 m skály je výhled na

meandr řeky. Návrat ve večerních hodinách.

Toulky po nejkrásnějších vyhlídkách.

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

Autobusem se budete posouvat po toku naší krásné řeky Vltavy. Vycházky nebo lehké túry na

vyhlídky, které se nacházejí zpravidla při meandrech naší „matky řek“ v jejím středním toku.

Přesněji od soutoku Vltavy s Otavou po soutok Vltavy se Sázavou. Některé vyhlídky jsou známé,

o jiných málokdo ví. Většina vyhlídek je přístupná po turisticky značených cestách. Všechny

vyhlídky mají své kouzlo a jsou cílem amatérských i profesionálních fotografů. Program byl

připraven s využitím knihy Ivana KlichaVltavské vyhlídky.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 

Stravování: snídaně. 

Možnost dokoupení večeří za celkovou cenu 260,- Kč. 

V ceně je: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce. 



PODUNAJÍ S TERMÁLY

5. 9. – 8. 9. 2019 5 150,- Kč

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách. Cyklotrasa

Petržalka – Čunovo – Rajka – Dunakiliti – Halászi

– Mosonmagyaróvár, celkem 47 km. Možnost

krácení. HALÁSZI – rázovité domy, romantická

czárda. MOSONMAGYARÓVÁR – historické

jádro města. Lázně ležící v severozápadní části

země nedaleko Bratislavy, k dispozici jsou zážitkové

i relaxační bazény s termální vodou o teplotě až

37ºC. Termální pramen má osvědčení léčivé vody.

Termál je otevřen denně do 20.00 hodin.

2. den: cyklotrasa Mosonmagyaróvár – Lipot

(termál) – Mariakálnok – Mosonmagyaróvár, cekem

45 km. LIPOT – termální a zážitkové lázně.

HEDERVÁR – zámek se zahradou.

MARIAKÁLNOK – městečko obklopené

Mošoňským Dunajem, poutní kostel.

3. den: cyklotrasa Mosonmagyaróvár – Györ, 40

km. GYÖR – historické město čtyř řek s krásným

barokním jádrem. Město bylo sídlem biskupa a

svědkem korunovací maďarských králů, dodnes je

chráněno hradbami. Moderní termální lázně. K

dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény s léčivou

vodou teplou až 37ºC.

4. den: Cyklotrasa Frauenkirchen – Podersdorf –

Neusiedel am See, celkem 40 km.

FRAUENKIRCHEN – barokní poutní bazilika,

vinice. PODERSDORF – leží na břehu

Neziderského jezera, fotogenický maják.

NEUSIEDEL AM SEE – město na břehu Nezi-

derského jezera. Návrat ve večerních hodinách.

Ubytování v Mosonmagyaróváru.

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

Pohodové putování v maďarském Podunají lužními lesy podle romantických meandrů

Mošoňského Dunaje. Projíždět budete historickými městy, malebnými vesnicemi s lákavými

hospůdkami s maďarskými specialitami. Každý den budete mít možnost odpočinku v termálu.

Termální pramen v Mosonmagyaróváru patří mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod Evropy. Jede se

převážně po cyklostezkách, z části po méně frekventovaných silnicích.

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování: snídaně.

V ceně je: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce. 



SLOVENSKÉ A 

MAĎARSKÉ TERMÁLY
25. 10. – 28. 10. 2019 3 650,-

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách. VEĽKÝ

MEDER – termální prameny vyvěrají o teplotě

až 76,5ºC. Příznivě působí na kloubní poruchy,

nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci

organismu. Rekonstruovaný moderní areál

poskytuje služby ve svém krytém nebo

kombinovaném bazénu s teplotou vody 32 až

37ºC. K dispozici rodinný zábavní bazén s

atraktivníVodní věží nebo krytý plavecký bazén.

2. den: GYÖR – historické město s krásným

barokním jádrem. Město bylo sídlem biskupa a

svědkem korunovací králů. V termálním areálu

jsou k dispozici vnitřní i venkovní bazény s

léčivou vodou, vnitřní i venkovní rekreační a

plavecké bazény (vířivky, tobogány, vodopády,

kruhové proudy) s vodou teplou 29 až 37ºC.

Restaurace nabízí místní speciality.

3. den: SZENTENDRE – největší skanzen v

Maďarsku. Jednotlivé domy představují

venkovskou architekturu různých maďarských

regionů. Nechybí ani dřevěné zvonice, škola

včetně někdejší výbavy. SZÉCHENYI –

odpoledne pobyt v secesních termálních

lázních přímo v Budapešti. Vnitřní léčivé i

venkovní termální bazény s vodou teplou 28 až

40o C, saunou a rychlou vodou. Večerní

projížďka nasvíceným centrem města.

4. den: VEĽKÝ MEDER – dopolední koupání

v termálních lázních. Návrat ve večerních hod.

Vyhřejte si kosti.

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

Kam na podzim? Přece do slovenských a maďarských termálních lázní. Ty se poslední dobou

stávají častým podzimním cílem českých turistů. Relaxační a léčebné pobyty jsou každým rokem

populárnější. Slovensko láká tím, že zde není jazyková bariéra a ceny jsou na dobré úrovni.

Ubytování: penzion a soukromí ve Veľkém Mederu, 

dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování: k dispozici kuchyňky. Večeře individuálně v 

restauracích. Lze objednat sterilovaná jídla.

V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a průvodce. 



POLSKÉ KVĚTINOVÉ ZAHRADY A 

TECHNICKÉ PAMÁTKY MORAVY
6. 9. – 7. 9. 2019 2 950,-

Program

1. den: přesun na severní Moravu.

KOPŘIVNICE – prohlídka místního

technického muzea Tatra. Zde si můžeme

prohlédnout na šedesát osobních a nákladních

automobilů ze všech etap výroby.

DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE – projdeme

zde národní kulturní památku průmyslového

areálu, jehož památka je zachována od roku

2002. Potom vyjdeme na Bolt Tower, bývalou

vysokou pec na surové železo.

2. den: GOCZALKOWICE – Prohlídka

zdejší botanické Kapiasovy zahrady, ukázkové

botanické zahrady. Zde si můžete koupit

květiny pro zkrášlení domova a jako suvenír.

PISARZOWICE – navštívíme japonsky-

stylizované zahrady, kde hlavní kouzlo je

sestavení kamenů a proudění vody. Rostou tady

například azalky, magnólie a pivoňky. Návrat ve

večerních hodinách.

Pro opravdové milovníky zahrad.

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

Rádi pěstujete široké zahrady krásných rostlin, se kterými můžete oslnit vaše sousedy, nebo jen

zkrášlit domov? Milovníci zahradnictví by zajisté rádi viděli zahrady, jež by mohly být inspirací

pro nové prvky, kombinace a sestavy vašeho rostlinstva v našem plánovaném zájezdě do Polska s

cílem navštívit místní okrasné a botanické zahrady v Goczalkowice a Pisarzowice. I přesto, že náš

cíl jsou tato polská města, budeme mít zastávky na severní Moravě. První by bylo město

Kopřivnice pro své technické muzeum, a poté oblast Dolní Vítkovice pro návštěvu veže Bolt

Tower.

Ubytování: Best Western Hotel Vista****, dvoulůžkové 

pokoje s příslušenstvím.

Stravování: polopenze.

V ceně je zahrnuta: přeprava, 1x ubytování, 1x polopenze a 

průvodce. 


