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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 
 

Švýcarsko/Lichtenštejnsko  

KRÁSY ŠVÝCARSKA – VLAKEM MEZI VELIKÁNY  
Poznávací zájezd s vycházkami a s využitím lanovek především v oblasti Engadinu. Zaujmou vás pohledy na 

zaledněné štíty, blýskavé hladiny údolních jezer i poutavá atmosféra mondénního vysokohorského střediska St. 

Moritz, v němž budete ubytováni. Glacier a Bernina Express jsou zapsány na Seznamu světového dědictví 

UNESCO.  

Program: 

1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun do Vaduzu.  

2. den: VADUZ – ranní prohlídka hlavního města Lichtenštejnska, kterému vévodí hrad. SOUTĚSKA 

RÝNA – vlakem po trase slavného švýcarského vlaku GLACIER EXPRESS na železniční 

trati Illanz – Reichenau. JULIERPASS 2284 m – zastávka na jednom z nejvýznamnějších alpských 

přechodů, který byl využíván již v římských dobách. Po zastávce v ubytovacím zařízení ve St. Moritz výlet 

lanovkou na třítisícový vrchol PIZ NAIR – kruhový výhled. Květinová stezka Heidi – procházka horskými 

květinovými loukami nad St. Moritz.  

3. den: MALOJA – vycházka na věž bývalého hradu s výhledem na údolí horního Engadinu, v lese cestou 

ledovcové závrty. SURLEJ 1805 m, lanovkou přes Murtel 2702 m (možnost vycházky vysokohorskou 

přírodou) na Corvatsch 3 295 m (kruhový výhled na okolní ledovce). CORVATSCH – vynikající 

panorama, včetně výhledu na vrchol Piz Bernina 4049 m. ST. MORITZ 1822 m (Svatý Mořic) - sportovní 

a lázeňské středisko obklopeno třítisícovými vrcholy – podvečerní prohlídka městečka.  

4. den: přes BERNINAPASS 2093 m, BRUSIO s unikátním kruhovým viaduktem, vlakem ze 

stanice Poschiavo po trati vlaku BERNINA EXPRESS do nejvýše položené železniční 

stanice Ospizio Bernina. Vycházka kolem dvou ledovcových jezer. DIAVOLEZZA 2973 m – výlet 

lanovkou s panoramatickými výhledy na okolní zaledněné štíty. Krátký přejezd směrem k 

ledovci MORTERATSCH – největší ledovec masivu Bernina, možnost vycházky až k čelu ledovce.  

5. den: PONTRESINA – rekreační středisko, z historických budov vyniká románská věž. Sedačkovou 

lanovkou Alp Languard, odtud PANORAMATICKÁ CESTA po úbočí 

hor na MUOTTAS MURAGL s krásnými výhledy na jezera v engadinském údolí. Zpět do údolí přes sto 

let starou pozemní lanovkou. ZUOZ – podvečerní prohlídka malebného městečka s typickými sgrafitovými 

domy dolního Engadinu.  

6. den: po trati GLACIER EXPRESS ze stanice St. Moritz do městečka Tiefencastel. Vlak se zde kroutí 

v točitých tunelech, překonává řadu mostů a galerií. LANDWASSER VIADUKT – vycházka na vyhlídku 

na nejslavnější švýcarský viadukt, který je zde harmonicky zasazen do horské přírody. VIAMALA – sestup 

do romantické soutěsky. CHUR – prohlídka historického jádra města, které je plné dlážděných uliček, 

skrytých nádvoří a robustních městských domů. LINDAU INSEL – podvečerní zastávka na břehu 

Bodamského jezera s možností procházky a večeře v jedné z místních restaurací. Ve večerních hodinách 

odjezd, noční přesun.  

7. den: návrat v dopoledních hodinách.  

Ubytování: hostel v rekreačním středisku St. Moritz, čtyřlůžkové pokoje s palandami a 

umyvadlem. Možnost dvoulůžkových pokojů za příplatek. Výše příplatku na dotaz.  

Stravování: snídaně nebo polopenze.  

V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně, jízdné lanovkami podle programu a průvodce.  

  

Itálie 

OKOLÍ JEZERA LAGO DI GARDA  

Hotel v benátské stylu na hlavním náměstí přímo i jezera.  

Modrý klenot obklopený horami.  

Každodenní možnost koupání v jezeře.  

Poznávací zájezd s vycházkami do nádherných vápencových hor v okolí jezera Lago di Garda. Možnost vykoupání v 

čistých jezerech. Ubytování je zajištěno v hotelu, který je postavený v historickém benátském stylu a leží přímo na 
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hlavním náměstí na břehu jezera Lago di Garda. Na pláž to je několik set metrů.  

Program: 

1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční přesun přes Německo a Rakousko do Itálie.   

2. den: TRENTO – příjemné náměstí s kašnou Neptuna, arkádami, obchůdky a kavárnami, dóm se 

středověkou kryptou. ROVERETO – zastávka u zvonu Míru, který zvoní každý večer na památku padlých 

ve všech válkách, a ossaria s vyhlídkou. ARCO – prohlídka města, vycházka na hrad. LAGO DI 

GARDA – velmi oblíbené, největší a nejčistší italské jezero. Severní břehy lemují vysoké alpské štíty. 

Ubytování a podvečerní vycházka podle jezera, možnost vykoupání.  

3. den: MONTE BALDO – na hřeben pohoří Monte Baldo vyjedete unikátní rotační kabinovou 

lanovkou. Vycházka po hřebeni s fantastickými výhledy na jezero Lago di Garda. Výhledy jsou i na Dolomity 

a na ledovec Presena. MALCESINE – kouzelné městečko s úzkými uličkami a romantickým 

hradem Scaligero, který se vypíná přímo nad hladinou jezera. Možnost prohlídky hradu, ze kterého jsou i 

výhledy na město i jezero Lago di Garda.    

4. den: VARONE – pěkné jeskynní vodopády s malou botanickou zahradou. VILLA CANALE 

– středověká zachovalá kamenná vesnička. LAGO DI TENNO – vycházka okolo romantického jezera, 
možnost vykoupání.   

5. den: VIA PONALE – autobusem do hor nad západní částí jezera, odtud vycházka po staré obchodní 

cestě nad jezerem, která nabízí překrásné panoramatické výhledy. LIMONE SUL GARDA – starobylé 

kamenné městečko na svazích u jezera Lago di Garda, kde je obnoveno pěstování citrusů. Možnost výletu 

lodí po jezeře Lago di Garda z Rivy do Limone.  RIVA DEL GARDA – v případě zájmu výstup ke kapličce 

S. Barbora, panoramatický výhled na severní část jezera Lago di Garda a na město Riva del Garda, případně 

jen prohlídka rekreačního střediska.  

6. den: LAGO DI GARDA – jízda vyhlídkovou silnicí podél jezera až na jeho jižní břeh. SIRMIONE – 

lázeňské město na jižním výběžku pevniny – středověké uličky, hrad rodu Scaligeri, staré 

římské Catullovy lázně, možnost vykoupání. VERONA – město Romea a Julie, římský amfiteátr, staré 

hradby, středověké kostely. Slavný Juliin balkón, na nějž Shakespeare umístil proslulou romantickou scénu. 

Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.  

7. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: hotel Centrale v Rivě del Garda, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. Hotel z roku 1375 je 

umístěn přímo na hlavním náměstí na břehu jezera.  

Stravování: snídaně. Večeře individuálně v hotelové restauraci za zlevněnou cenu.   

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

 

Nizozemí  

KVĚTINOVÉ KORZO  

Největší zajímavosti Holandska.  

Jednou z nejkrásnějších květinových oslav jsou v Holandsku každoroční květinová korza. Průvody alegorických vozů 

s dech beroucí květinovou výzdobou doprovázené skupinami hudebníků se zaručeně postarají o nezapomenutelné 

zážitky. 

Program: 

1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční přesun do Holandska.  

2. den: ALSMEER – na největší světové burze květin se zde každé ráno prodá přibližně 17 milionů květin. 

Budeme tak v přímém přenosu sledovat, jak zástupci firem nakupují pestrobarevné květy do celého světa. 

MADURODAM – park miniatur na okraji města Haag. Prezentují se zde zajímavé stavby i celé části měst 

z celého Holandska v měřítku 1:25. HAAG – návštěva jednoho z nejvýznamnějších měst země. Své sídlo 

zde má král, vláda, parlament a také Mezinárodní soudní dvůr. SCHEVENINGEN – městečko stojící 

přímo u mořského pobřeží. Symbolem městečka je molo. Mimo nekonečné písečné pláže a písečných dun 

jsou zde i pozůstatky vojenského opevnění. 

3. 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. NAARDEN – kostelík valonské církve, muzeum J. A. Komenského. 
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4. 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. Je jednou 

z nejnavštěvovanějších evropských metropolí. Možnost projížďky na vyhlídkové lodi po grachtech, exkurze 

do brusírny diamantů, prohlídka Říšského muzea. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

5. den: návrat v dopoledních hodinách.  

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.   
Stravování: snídaně formou bufetového stolu.  

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

 

Polsko  

VELKÝ OKRUH POLSKEM  

Poznávací zájezd za památkami a přírodními krásami. Polsko je pro turisty atraktivní zemí. Navštívíte mnoho 

zajímavých míst – křižácký hrad, středověká města, dřevěné kostelíky a pohyblivé písečné duny. Náš severní soused 

v uplynulém období vložil do cestovního ruchu značné finanční prostředky a na návštěvnosti této země je to znát.   

Program  

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Varšavy. LODŽ – krátká zastávka v historickém jádru 

města.  

2. den: VARŠAVA (UNESCO) – celodenní prohlídka města. STARÉ MĚSTO – je obehnáno hradbami. 

Zámecké náměstí se sloupem Zikmunda III. Vasy, katedrála sv. Jana, Staroměstské náměstí, které patří 

k nejatraktivnějším ve Varšavě a mnoho dalších významných památek. KRÁLOVSKÝ ZÁMEK – možnost 

prohlídky bohatých interiérů. Nenechte si ujít Mramorový sál, Senátorský sál, Taneční sál a knížecí 

komnaty. NOVÉ MĚSTO – s mnoha kostely, pomníky a dalšími památkami. PALÁC VĚDY A KULTURY – 

vyhlídková terasa. Možnost prohlídky Národního muzea.    

3. den: MALBORK (UNESCO) – křižácký hrad je skvělou ukázkou obranných středověkých staveb. Hrad 

je nejvýznamnějším hradem v Polsku. GDYNIA – přístaviště trajektů nedaleko centra města. JIŽNÍ MOLO 

– turisticky velmi zajímavé. Kotví zde muzejní loď Blyskawica – torpédoborec a loď Dar Pomorza – 

nádherná třístěžňová plachetnice, Oceánografické muzeum s mořským akváriem.   

4. den: SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK – ojedinělá biosférická rezervace UNESCO. Pohyblivé až 40 

m vysoké duny. Výlet elektrickým vláčkem nebo pěšky k dunám. SOPOTY – přímořské letovisko, mořské 

lázně, krásná pláž. OLIWA – monumentální katedrála s klášterem.  

5. den: GDAŇSK – jedno z nejkrásnějších měst severní Evropy. Staré hanzovní město, bohatě zdobená 

průčelí domů v centru města. Památky podél tzv. Královské cesty, Neptunova fontána, cihlový kostel P. 

Marie s orlojem, Zlatá brána, Zelená brána s úchvatným zdivem. Starý jeřáb – unikátní středověká budova, 

symbol města. Možnost posezení ve vyhlášených kavárnách. WESTERPLATTE – poloostrov, památník 2. 

sv. války. TORUŇ (UNESCO) - perla severního Polska. Město bylo zapsáno na Seznam sedmi polských 

divů. Na každém rohu vás čekají překrásné památky. Během procházky po toruňských uličkách na vás bude 

dýchat gotika i baroko. V rodném domě Mikoláše Koperníka je muzeum. Město je vyhlášeno výrobou 

medových perníků. Zpestřením je podvečerní vyjížďka lodí po Visle.  

6. den: HNĚZDNO – město leží na sedmi pahorcích mezi jezery. Katedrála, kostel sv. Jiří, arcibiskupský 

palác, starý rynek. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha – korunovace polských králů, jsou zde 

uloženy ostatky sv. Vojtěcha. POZNAŇ – poznej Poznaň. Starý rynek s místními umělci, kteří zde 

vystavují své výtvory, radnice s orlojem je jednou z nejkrásnějších budov – největší turistickou atrakcí je 

hodinová věž, Přemyslovský zámek. TUMSKÝ OSTROV – monumentální katedrála (nejstarší v Polsku) sv 

Petra a Pavla se Zlatou kaplí a hodnotným hlavním oltářem. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 

22:00 hodin.  

Ubytování: 2x hotel ve Varšavě, 2x hotel v Gdaňsku, 1x Toruň, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  

Stravování: snídaně nebo polopenze.  

V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x snídaně a průvodce.   

 

Slovinsko  

JULSKÉ ALPY – SLOVINSKÝ KRAS   

Putování pod nejvyšší horou Slovinska.  
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Pohodová turistika v Julských Alpách. Mnohá ze slovinských měst nesou stopy habsburské říše a Benátské republiky. 

V horách máte pocit, že jste v Rakousku. Ve Slovinsku na vás čeká pohádkový Bled, úchvatné Bohinjské jezero a 

romantické jeskyně Slovinského krasu. Nezapomeňte plavky. V hotelovém bazénu se vám budou hodit.  

Program: 

1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun přes Rakousko do Slovinska.  

2. den: JULSKÉ ALPY * MOJSTRANA – zastávka a vycházka u vodopádu Peričnik. VINTGAR – 

vycházka romantickou soutěskou pod až 100 m vysokými skalními stěnami ke kostelu sv. 

Kateřiny. BLED – prohlídka rekreačního letoviska s majestátním hradem, který se tyčí na skále vysoko nad 

jezerem. Vycházka na hrad, možnost vykoupání v jezeře. Krásná je podvečerní procházka podle jezera po 

pěší promenádě. BLEDSKÉ JEZERO – je ledovcového původu, uloženo v malebné kotlině, díky vlivu 

minerálních pramenů je voda příjemně teplá – až 26OC. Možnost lodního výletu na ostrůvek Blejski otok 

s poutním kostelem nebo zapůjčení pramice k vyjížďce po jezeře.  

3. den: JULSKÉ ALPY * LAGHI DI FUSINE – romantická procházka jedinečnou přírodní rezervací 

podle jezer. PLANICE – skokanské středisko s mamutím můstkem. KRANJSKA GORA – rekreační 

středisko. TARVISIO – lanovkou na Monte Santo di Lussari 1788 m. Poutní místo, kde byla nalezena 

socha Matky Boží. Panoramatické výhledy. Horská vesnička přímo na vrcholu hory s útulnými hospůdkami a 

obchůdky.   

4. den: SLOVINSKÝ KRAS * ve Slovinsku se nachází tisíce krásných jeskyní. POSTOJENSKÁ 

JESKYNĚ – čeká vás cesta podzemním vláčkem dlouhá 4 km a dalších 1,7 km pěšky podzemními 

chodbami, krásná krápníková výzdoba. ŠKOCJANSKÉ JAMY (UNESCO) – unikátní krasový systém 11 

podzemních propojených jeskyní, propadlých údolí a přírodních mostů. Úchvatná stezka nad jeskynním 

sálem 300 metrů dlouhým, 60 metrů širokým a 100 metrů vysokým.  

5. den: JULSKÉ ALPY * okruh přes dvě horská sedla. VRŠIČ 1611 m – nejvýše položený slovinský 

průsmyk. Vycházka na vrchol Vršič 1737 m kolem pozůstatků bojů z 1. sv. války. SOČA – vycházka 

k prameni. TRENTA – turistické středisko v údolí Soče. VELIKA KORITA – 750 metrů dlouhá 

soutěska řeky Soči, procházková stezka s visutým mostem. PREDEL 1156 m – sedlo a hraniční přechod 

do Itálie. PREDELSKÉ JEZERO – zastávka, možnost vykoupání, nejhezčí partie italských Julských Alp.  

6. den: JULSKÉ ALPY * VOGEL 1922 m – lanovkou do výšky 1540 m na vrchol Orlova Glava, lehká 

túra po hřebeni nebo na vrchol Šija (v případě větší skupiny zájemců možnost výšlapu až na samotný Vogel 

– výstup tam i zpět - 3 hodiny). Krásné výhledy na Julské Alpy i s jejich dominantou Triglavem. SAVICA – 

vycházka k 60 m vysokému vodopádu. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledovcové jezero, vycházka podle 

jezera, možnost zapůjčení loďky nebo čas na koupání. RIBČEV LAZ – romantické letovisko na břehu 

jezera. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.  

7. den: návrat v časných ranních hodinách.  

Ubytování: hotelový resort Alpine Špik s bazénem, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.   

Stravování: polopenze (bohatá bufetová snídaně i večeře).  

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

 

Chorvatsko  

MOŘE A PŘÍRODNÍ KRÁSY CHORVATSKA   

Poznávací zájezd s odpočinkem na mořském pobřeží. Čeká vás překrásná řeka Krka, která nabízí výhledy na 

pěkné vodopády s jezírky, hluboký kaňon Velké Paklenice, který patří do národního parku Velebit a Plitvická jezera – 

rozsáhlá soustava vodopádů, kaskád, jezer a jezírek. Díky členitému pobřeží a nevídané nádheře 

jsou Kornati ideální destinací pro celodenní lodní výlet. Historická města Šibenik či Split, případně Trogir, poskytnou 

pohled na chorvatské kulturní bohatství.   

Program: 

1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční přesun do Chorvatska.  

2. den: PAKLENICA – výlet do národního parku v pohoří Velebit. Vycházka divokou přírodou kaňonu 

Velká Paklenice.  

3. den: relaxace na mořském pobřeží.  

4. den: KRKA – národní park, vycházka podle Skradinských vodopádů a malebných jezírek. V posledním 

možnost vykoupání. ŠIBENIK (UNESCO) – prohlídka historického středu: městská lodžie, katedrála sv. 
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Jakuba – nejvýznamnější architektonická památka chorvatské renesance. Vycházka na pevnost, výhled na 

město. V podvečer možnost vykoupání v moři.  

5. den: ZADAR – prohlídka historického centra města. Relaxace na mořském pobřeží.   

6. den: KORNATI (UNESCO) – fakultativní celodenní lodní výlet na proslulé ostrovy, včetně oběda a 

možnosti vykoupání. Individuálně možnost rekreace na mořském pobřeží.  

7. den: TROGIR (UNESCO) – jedno z nejkrásnějších měst na jadranském pobřeží, zachovalé historické 

jádro města s románskou katedrálou. SPLIT (UNESCO) – přístav, největší město na chorvatském pobřeží 

Jadranu s celou řadou historických pamětihodností – unikátní Diokleciánův palác, romantická pobřežní 

promenáda. SALONE – významné archeologické naleziště po zaniklém římském městě. KLIS – mohutná 

pevnost dříve strážila celou Dalmácii. Dnes jsou z ní výhledy na Split a Středozemní moře.  

8. den: relaxace na mořském pobřeží.  

9. den: PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO) – prohlídka kouzelného řetězce jezer, vodopádů, kaskád, 

prahů a průzračných smaragdových jezírek, přírodního ráje, který proslavily i filmy o Vinnetouovi. Vycházka 

podle zdatnosti jednotlivých účastníků. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.  

10. den: návrat v dopoledních hodinách.  

Ubytování: hotel.  

Stravování: polopenze.  

V ceně je zahrnuta přeprava: přeprava včetně výletů, 7x ubytování včetně pobytové taxy, 7x polopenze 

a průvodce.   
  

Itálie 

NEJEN NA OSTROV CAPRI 

Putování po památkách UNESCO. 

Poznávací zájezd do oblasti střední a jihozápadní Itálie. Účastníci na vlastní oči spatří perlu Toskánska Florencii, 

věčný Řím, kouřící Vesuv, legendární Neapol, Benátky a seznámí se s celou řadou antických a středověkých 

památek. Celý den stráví na jednom z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře – Capri.  

Program: 

1. den: odjezd v dopoledních hodinách, noční přesun přes Rakousko do Itálie. 

2. den: FLORENCIE – starobylá metropole Toskánska, obrovské množství uměleckých klenotů, 

překrásné okolí. Památky jsou zapsané na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.  DÓM – honosně 

zdobený s výraznou kopulí, která ční nad srdcem města. BAPTISTERIUM – slavné bronzové dveře, nejstarší 

budova ve městě. PIAZZA DELLA SIGNORIA – slavné náměstí, dnes promenáda turistů. GALLERIA 

DELL´ACCADEMIA – akademie krásných umění, nejslavnějším exponátem je Michelangelův David. 

GALERIE UFFIZI – největší umělecká galerie v Itálii.  

3. den: dopoledne přesun. ŘÍM * věčné město s celou řadou historických a kulturních památek, které jsou 

zapsány na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Pěší okruh městem. KOLOSEUM – nejvýznamnější 

římský amfiteátr. KAPITOL – Kapitolská muzea s krásnými sbírkami plastik a obrazů, výhled na Forum 

Romanum. FORUM ROMANUM – společenské středisko města, jednotliví císaři zde nechávali budovat 

nové chrámy a památníky. KONSTANTINŮV OBLOUK – vítězný oblouk, jeden z posledních monumentů 

císařského Říma. ŠPANĚLSKÉ SCHODY – srdce turistického Říma. FONTÁNA DI TREVI – nejznámější 

fontána, symbol města. PANTHEON – chrám „všech bohů“, nejlépe zachovalá antická stavba v Římě.  

4. den: VATIKÁN * CHRÁM SV. PETRA – nejvýznamnější křesťanská svatyně přitahuje poutníky a 

turisty ze všech koutů zeměkoule. VATIKÁNSKÁ MUZEA – nejvýznamnější umělecké sbírky, Sixtinská 

kaple. ŘÍM – dokončení prohlídky. 

5. den: dopoledne přesun. VESUV – krátký výstup na proslulou sopku. POMPEJE – antické město na 

úpatí Vesuvu, prohlídka archeologického areálu, který je zapsán na Seznamu památek UNESCO. 

6. den: CAPRI – celodenní lodní výlet na jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ostrovů 

Tyrhénského moře. Příkré vápencové útesy, bohatá flóra, pěkné výhledy, vycházky, možnost koupání. 

Možnost návštěvy „Modré jeskyně“.   
7. den: NEAPOL – bláznivá a zmatená, ale také svůdná a fascinující. Místní mafie Camorra není tak 

proslulá jako její sicilský protějšek. Prohlídka centra města. Dóm, Castel Nuovo, Národní archeologické 

muzeum, královský palác a Galleria Umberto I. Památky jsou zapsány na Seznamu kulturního dědictví 
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UNESCO. MONTECASSINO – slavný benediktinský klášter. Nádherný výhled do okolí. TIVOLI * 

VILLA ADRIANA – jedinečný archeologický areál. 

8. den: ASSISI * půvabné středověké město s ulicemi ověnčenými pelargóniemi. BAZILIKA – místo 

posledního odpočinku sv. Františka, fresky od Giotta a Lorenzettiho, kaple sv. Martina. V odpoledních 

hodinách odjezd, noční přesun přes Rakousko. 

9. den: návrat v poledních hodinách. 

Ubytování: bungalovy nebo hotel.  

Stravování: snídaně. 

V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 6x snídaně a průvodce.  

 

Německo  

VÍKEND V BERCHTESGADENSKU – NEJEN ORLÍ HNÍZDO  

Nejkrásnější přírodní partie německých Alp.  

Víkendový poznávací zájezd do Berchtesgadenska, které je proslulé nevšedními přírodními krásami. Projdete se i 

okolo známého kostelíku v obci Ramsau, který je velmi často fotografován na prospekty. 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. Možnost večerní prohlídky Salzburku.   

Program: 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Německa. BERCHTESGADEN – pěší prohlídka 

historického jádra města.  

2. den: 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). RAMSAU – malebné městečko s kouzelným 

kostelíkem a pěknými výhledy na Alpy. BERCHTESGADEN – prohlídka solného dolu s podzemním 

jezerem, lanovkou a klasickou skluzavkou. Prohlídka nejstarší německé palírny likéru Encián s možností 

degustace. Možnost relaxace v solných lázních Watzmann Therme se slanou vodou.   

3. den: KEHLSTEIN – výlet na Orlí hnízdo (Hitlerova čajovna), dnes výletní restaurace s kruhovým 

výhledem. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 22:00 hodin.  

Ubytování: hotel.  

Stravování: snídaně nebo polopenze.  

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

 

USA  

NÁRODNÍ PARKY USA 

Největší přírodní zajímavosti západu USA.   
Poznávací zájezd vás seznámí se zajímavými městy San Francisko a Los Angeles se světoznámými filmovými studii 

v Hollywoodu. Podíváme se do Las Vegas, města, které nikdy nespí. Jen málokde na světě najdete tolik národních 

parků, jako je tomu na americkém Západě. A jen málokde na světě jsou tyto parky tak různorodé, krásné, a přitom 

všechny v dosahu několika hodin jízdy autem. Program zájezdu vás zavede do nejznámějších národních parků nejen 

na západě a jihu USA, ale i do vzdálenějšího a nejstaršího N.P. YELLOWSTONU ve Wyomingu. Vedle největšího 

kaňonu GRAND CANYON (Arizona) navštívíte i menší a nádherný BRYCE CANYON (Utah), dále uvidíte úžasné 

skalní mosty v N.P. ARCHES, např. nejvíce publikovaná Delicate Arch je nejhezčí při západu slunce. Chybět 

nemůže DEATH VALLEY (Nevada) s nejnižším bodem v USA. V pohoří Sierra Nevada v N.P. SEQUOIA budete 

obdivovat nejmohutnější a nejstarší sekvojové stromy na světě, dále si prohlédnete N.P. YOSEMITE s žulovými 

velikány i vodopády. 

Program: 

1. den: Odlet z Prahy v ranních hodinách. 

SAN FRANCISCO – pěší prohlídka Financial District, Market Street, Union Sq.  a Čínské čtvrťi.  

2. den: SAN FRANCISCO – celodenní prohlídka nejhezčího města USA – projížďka pozemní lanovou 

dráhou Cable car, Fisherman‘s Wharf, most Golden Gate, Lombard Street – nejstrmější ulice v USA. 

Možnost výletu lodí na pevnost Alcatraz. 

3. den: Národní park (dále NP) YOSEMITE VALLEY – návštěva Yosemite Village. Uvidíme 

monumentální žulové masivy Half Dome, El Capitan a vodopády Vernal Fall. 
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4. den: NP KINGS CANYON a SEQUIA s nejmohutnějšími a nejstaršími stromy planety (General 

Grant a Sherman). Pěší procházka po Congres Trail a výstup na vyhlídku Moro Rock. 

5. den: LOS ANGELES: Griffithova observatoř, návštěva Beverly Hills, Rodeo Drive a Hollywoodský 

chodník slávy. Prohlídka Santa Monica se světoznámým molem a pobřežní promenádou u Pacifického 

oceánu nebo možnost návštěvy filmových studií Universal. 

6. den: NP DEATH VALLEY (Údolí smrti) – nejnižší a nejteplejší místo západní polokoule. Průjezd 

údolím se zastávkami Devil´s Golf, Course Badwater Basin (–86 m pod hladinou moře).  

Večer LAS VEGAS – hlavní bulvár Strip s mnoha atrakcemi a kasiny. 

7. den: Zastávka u nejvyšší přehradní hráze HOOVER DAM (možnost exkurze do hráze) a zastávka na 

„Route 66“   

8. den: NP GRAND CANYON – zastávky na nejkrásnějších vyhlídkách. Možnost absolvovat okružní let 

helikoptérou (letadlem).  State Park HORSESHOE – nádherný výhled z útesu na meandr řeky Colorado.   

9. den: MONUMENT VALLEY – skalní útvary z červeného pískovce v indiánské rezervaci kmene 

Navajo. 

Možnost projet se na otevřeném terénním voze s indiánem nebo projít turistickou stezku.  
10. den: NP ZION - 24 km dlouhý kaňon s rudooranžovými pískovcovými skalními útvary až 800 m 

vysokými. NP BRYCE CANYON s úchvatnými mnohobarevnými skalními scenériemi (pískovcové věže).  

11. den: NP ARCHES se skalními okny a mosty – Landscape nejdelší skalní klenutí v USA (82 m).  

12. den: NP YELLOWESTONE – geotermální pole s gejzíry, mofety a mufaroly. Mammoth Hot Springs 

s vápencovými terasamy a Yelloestonský kaňon s vodopády.  

13. den: NP YELLOWESTONE – geotermální pole Norris Geyser Basin, gejzíry včetně 

nejznámějšího Old Faithful.  

Odpoledne NP GRAND TETON se štíty pohoří ROCKY MOUNTAINS. Večer westernové 

městečko JACKSON.   

14. den: SALT LAKE CITY – prohlídka State Capitolu Utahu a kulturního centra Mormonů. Večer 

odlet do Evropy. 

15. den: přílet do Prahy ve večerních hodinách. 

Ubytování: celkem 13x, motely, apartmány příp. hotel po trase, čtyřlůžkové pokoje.  

Příplatek za dvoulůžkový pokoj 9 000 Kč, příplatek za třílůžkový pokoj 6 000 Kč. 

Stravování: není v ceně zájezdu. Možnost nákupů potravin v marketech za rozumné ceny. Některé 

motely mají kontinentální (sladkou) snídani zdarma, příp. je k dispozici káva a čaj na recepci. Na některém 

ubytování je k dispozici kávovar, příp. mikrovlnka na pokoji.   

V ceně je zahrnuta: letenka Praha – USA a zpět, doprava minivany nebo mikrobusem, vstupy do deseti 

národních parků a indiánské rezervace Monument Valley.  

V ceně není zahrnuto: Tramvaj Cable car 8 USD, Loď na Alcatraz 41 USD, let helikoptérou 319 USD 

(45´), filmová studia Universal 110 USD, jízda Jeepem v Monument Valley 80 USD (2,5 hod.), registrace 

ESTA (vízum) 21 USD.   

 

Velká Británie 

LONDÝN A JIHOVÝCHODNÍ ANGLIE 

Poznávací zájezd za nejzajímavějšími klenoty Londýna a jihovýchodní Anglie. Váš čas v Anglii odměří s přesností 

jedné sekundy hodiny na věži Westminsterského paláce Big Ben – symbol města. Dalším symbolem je most a 

pevnost Tower, kde je drženo šest havranů. Podle legendy nesmí opustit Tower, jinak Londýn zanikne. Mezi národní 

monumenty patří například Stonehenge, který navštívíte při výletu do okolí. 

Program: 

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu i v Plzni. Noční přesun.  

2. den: noční trajekt přes kanál La Manche Calais – Dover. LONDÝN * GREENWICH – královská 

observatoř, nultý poledník. TOWER BRIDGE – nejznámější londýnský most. TOWER – pevnost, královský 

palác, vězení, mincovna, klenotnice, možnost prohlídky (UNESCO). KATEDRÁLA SV. PAVLA – mistrovské 

dílo Ch. Wrena. TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ – známé náměstí s Nelsonovým sloupem. NÁRODNÍ 

GALERIE – největší a nejucelenější sbírka obrazů na světě.  

3. den: WINDSOR – nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence, kaple sv. Jiří, prohlídka 

královských sbírek. OXFORD – staré univerzitní město. 
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4. den: BRIGHTON – prohlídka přístavního města s návštěvou zdejších atraktivit. Procházka po 

kamenité pláži. ROYAL PAVILION – královský palác postavený v orientálním stylu. I360 – pohyblivá plošina 

tvaru létajícího talíře vás vyveze na vyhlídkovou věž do výšky 138 metrů. BRIGHTON PIER – vyhlídkové 

molo s atrakcemi je symbol města. BEACHY HEAD – křídové útesy se zvedají z hladiny moře. 

5. den: LONDÝN * WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ – korunovační kostel, svatby královské rodiny 

(UNESCO). PARLAMENT – sídlo Horní a Dolní sněmovny – srdce britské demokracie, věž Big Ben. 

BUCKINGHAMSKÝ PALÁC – londýnská rezidence královské rodiny. LONDÝNSKÉ OKO – novodobá 

atrakce, kouzelné výhledy. PICCADILLY – srdce West Endu, oslnivé neonové reklamy. BRITSKÉ MUZEUM 

– nejvýznačnější muzeum v Evropě. SOHO – čtvrť stylových hospůdek a nevěstinců. Ve večerních hodinách 

odjezd, noční přesun. Trajekt přes kanál La Manche Dover – Calais.  

6. den: návrat v průběhu dne hodinách. 

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje.   

Stravování: snídaně. 

V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně, trajekt do Velké Británie a průvodce. 

 
Island  

PERLY JIŽNÍHO ISLANDU  

Poznávací zájezd s pěší turistikou s možností krácení tras. Týden na Islandu vám umožní seznámit se s 

nejkrásnějšími místy celého jižního pobřeží ostrova. Čekají na vás sopečné krátery, mohutné vodopády i tryskající 

gejzíry. Ledovcová laguna Jökulsarlón vyplavuje kry do moře, které je vyvrhne zpět na černou Diamantovou pláž. 

Nabízí se možnost plavby obojživelným plavidlem nebo plavbu na raftech na méně frekventované laguně Fjallsárlón. 

Vykoupat se budete moci v horkých vodách horské bystřiny nebo ve známé Modré laguně. Za dobrého počasí 

poplujeme lodí za velrybami do vln Atlantického oceánu. Poznáte vstřícnost malého národa s velkým srdcem, ostrov 

ledu a ohně.  

Program: 

1. den: odlet z Prahy ve večerních hodinách.  

2. den: noční transfer mikrobusem do jižní části ostrova. Dopoledne procházka po tajuplné černé 

pláži REYNISFJARA s kamennými útesy a úchvatný pohled na Atlantik u nejjižnějšího bodu Islandu z 

útesů mysu DYRHÓLAEY na skalní bránu v oceánu. Zastávka ve Víku, nejjižnější a nejteplejší místo na 

Islandu. Ve Skógaru můžeme obdivovat bílý závoj 62 m vysokého vodopádu SKÓGAFOSS, k jehož hraně 

je možné vystoupat po schodech a vidět další vodopády. Nabízí se i možnost prohlídky skanzenu (muzea) a 

„utajené“ soutěsky na islandských koních (fakultativně 50 €).   

3. den: přesun pod největší evropský ledovec VATNAJÖKULL. Navštívíte N.P. SKAFTAFELL – 

pěšky k vodopádu SVARTIFOSS. Odpoledne pěší vycházka k ledovcovému jezeru FJALLSÁRLÓN – 

možnost plavby na raftech po jezeře až k ledovci. Uvidíte nádhernou ledovcovou lagunu JÖKULSÁRLÓN 

a DIAMOND BEACH. Podíváte se ke kaňonu FJAÐRÁRGLJÚFUR, nejvíce publikované soutěsce 

Islandu. Pojedete přes rozsáhlé, více než 200 let staré, lávové pole ze sopky LAKI.   

4. den: tajuplný vodopád SELJALANDSFOSS, za jehož padající vodní stěnou můžete procházet a 

vodopád GLJÚFRAFOSS v nedaleké jeskyni. Pěší výšlap do údolí REYKJADALUR s možností 

vykoupání v horském přírodním termálním potoce (35 až 45 °C). 2x ubytování v hotelu v Selfoss.  

5. den: trasa „Zlatého islandského trojúhelníku" vás nejdříve zavede ke kráteru KERIÐ – 

možnost sestoupit až do jeho nitra k blankytně zelenému jezeru. Zastávka u kostela prvního biskupství na 

Islandu ve SKÁLHOLT. Podíváme se do geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou podívanou na famózní 

gejzír STROKKUR a GEYSIR, k vodopádům GULLFOSS, považovaným za nejkrásnější na ostrově. 

Procházka romantickou krajinou v N.P. ÞINGVELLIR (UNESCO), kde byl v roce 930 založen první 

demokratický parlament světa – ALÞING.  

6. den: prohlídka nejsevernějšího hlavního města REYKJAVÍK – radnice, parlament, koncertní sál Harpa, 

moderní kostel Hallgrímskirja, vodojem Perlan s panoramatickým výhledem na město, vila Höfdi – místo 

schůzky Gorbačova a Reagana. Při dobrém počasí fakultativně velrybí safari (příplatek 60 €). Odpoledne 

světoznámé termální lázně MODRÁ LAGUNA – vykoupání a relaxace patří na Islandu k 

nezapomenutelným zážitkům (příplatek 70 €). Alternativně okružní jízda do nejjihozápadnější části Islandu 

poloostrova REYKJANES (Geotermální pole Seltún & Gunnuhver, útesy Reykjanestá, most mezi 

kontinenty, maják Garður). Odlet z Islandu po půlnoci.  
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7. den: přílet do Prahy v časných ranních hodinách.  

Ubytování: 2x v apart hotelu, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou, 

2x hotel, dvoulůžkové pokoje, společné soc. zařízení.   

Stravování: restaurace nebo z vlastních zásob. V CK lze objednat sterilovaná jídla, bližší informace 

na: hoska-tour.cz nebo v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům před zájezdem.  

V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Reykjavik (Keflavik) a zpět včetně všech poplatků, přeprava 

mikrobusem po Islandu, 4x ubytování a průvodce.  

 

Polsko 

KRAKOV – VĚLIČKA – OSVĚTIM 

Do královského města Krakov každoročně míří mnoho turistů s cílem navštívit město zapsané na Seznamu 

kulturního dědictví UNESCO, pokochat se historickými památkami, nakoupit si typické polské suvenýry v Sukiennici. 

Historické centrum je plné památek, a přitom není příliš rozlehlé a k Wawelskému návrší to je kousek. Krakov je 

historická rezidence polských králů s hradem Wawel a katedrálou. Je to sídlo starobylé univerzity a arcibiskupství. 

Královské doly ve Věličce jsou také na Seznamu památek UNESCO. Program je doplněn návštěvou další památkou 
UNESCO Osvětim – Birkenau.  

Program: 

1. den: odjezd v ranních hodinách, dopoledne přesun do Krakova. 

VĚLIČKA (Wieliczka) – historické centrum dobývání polské soli. Exkurze do solného dolu, který je 

jedním z nejstarších v Evropě. Důl je zapsán na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Prohlídka solných dolů s možností prohlídky i podzemního muzea. 

2. den: KRAKOV (Krakow) – druhé největší turistické centrum v Polsku. Městské historické jádro je 

zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. RYNEK GLÓWNY – největší středověké 

náměstí ve střední Evropě. Tržnice Sukiennice, radniční věž.  

WAWEL – královský zámek, možnost prohlídky královských apartmánů. Za prohlídku stojí katedrála sv. 

Stanislava. 

3. den: OSVĚTIM – BŘEZINKA (Auschwitz – Birkenau) – největší nacistický koncentrační a vyhlazovací 

tábor. Prohlídka je zajištěna s česky hovořícím průvodem. 

Ubytování: v centru Krakova, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 

Stravování: snídaně. 

V ceně je zahrnuta: doprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce. V ceně není zahrnuto vstupné. 

 
Švédsko/Norsko/Dánsko  

NORSKÉ FJORDY – OSLO A KODAŇ  

Čekají vás pověstné vodopády.  

Poznávací zájezd do země vysokých hor, hlubokých fjordů a modrých ledovců. Letní dny tu jsou příjemně dlouhé 

s krásným 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. Zajímavé jsou i historické 

památky.  

Program: 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun k břehům Baltského moře, noční trajekt Rostock – Trelleborg.  

2. den: MALMÖ – krátká prohlídka centra přístavního města. GÖTEBORG – prohlídka centra města. 

Procházka po zajímavém nábřeží s muzeem, Rybí kostel – dnes tržnice, Poseidonova 

kašna. TANUM (UNESCO) – prehistorické skalní kresby. SVINESUND – hraniční přechod do Norska, 

vysoký most, vyhlídka.  

3. den: OSLO – hlavní město Norska na břehu tří velkých zálivů. Královský zámek, stará 

pevnost Akershus, radnice. Muzea lodí Fram a Kon-Tiki na poloostrově Bygdoy. LILLEHAMMER – 

zastávka u olympijského skokanského můstku.  

4. den: PEER GYNT – průjezd po romantické vyhlídkové silnici. ROMSDALEN – pěkné údolí s mnoha 

vodopády. TROLLTINDAN – zastávka u úchvatné stěny Trollů. TROLLSTIGVEIEN – pozoruhodná 

silnice Trollů, zastávky na zajímavých místech.  

5.den: trajekt přes Norddalfjord, panoramatickou Orlí cestou. GEIRANGERFJORD – snad nejkrásnější 

fjord, možnost vyhlídkové plavby, pěkný pohled na vodopád Sedm sester. Fjordy jsou zapsány na Seznamu 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhoska-tour.cz%2F&data=04%7C01%7CPetr.Gruss%40vishay.com%7C5aeb65797e6b4e82c8be08d99aebc2aa%7C5874b827196641dfa5b7b79ec04dab64%7C0%7C0%7C637711159651606503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ArqtntGnErAI75vhn6WAFDAajfc%2F94slAXk8h5I8LZM%3D&reserved=0
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přírodního dědictví UNESCO. DALSNIBBA 1476 m – vycházka na vyhlídkový vrchol. LOM – nejstarší 

dřevěný kostel. Cesta podél nejvyššího pohoří Skandinávie Jotunheimen do sedla Sognefjell, pěkné výhledy.  

6. den: SOGNEFJORD – fjord pozoruhodný svou délkou (přes 200 km) a svou hloubkou (přes 1200 m), 

trajekt Hella – Vangsnes. STALHEIMFOSSEN – vycházka podél romantického 

vodopádu. TVINNEFOSS – hezký závojový vodopád. VOSS – malebné město. EIDFJORD – další 

trajekt přes fjord. VORINGFOSS – impozantní vodopád, vycházka. HARDANGERVIDDA – přejezd 

romantické náhorní planiny, která je národním parkem.  

7. den: GEILO – malebné horské letovisko. UVDAL – kouzelné dřevěné kostelíky. OSLO – 

poutavý Vigelandův park, Holmenkollen – sportoviště a výhled na město.  

8. den: trajekt Helsingborg - Helsingor. KODAŇ – zámek Christiansborg, Královský palác, malá mořská 

víla – symbol města. Noční trajekt Gedser – Rostock a přesun přes Německo.  

9. den: návrat v odpoledních hodinách.  

Ubytování: bungalovy a chatky v kempech.   

Stravování: vybavená kuchyňka, možnost vlastního vaření. 

V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, trajekty přes moře i fjordy podle programu a průvodce. 

 

Německo  

ROMANTICKÉ PORÝNÍ  

Zajedete i do údolí řeky Mosely.  

Pojeďte na poznávací zájezd do středního Porýní a vydejte se po stopách středověkých minnesengrů. Na obou 

březích malebného údolí se rozkládají rázovitá vinařská městečka, na kopcích se tyčí zříceniny rytířských hradů. Na 

březích Mosely uvidíte hezká městečka se starými kostelíky, hrázděnými domy a vinařskými dvorci.  

Program  

1. den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun do Porýní.  

2. den: STŘEDNÍ PORÝNÍ * RÜDESHEIM – vinařské středisko, slavná ulička 

Drosselgasse. PFALZGRAFENSTEIN – uprostřed Rýna se tyčí mohutný, jeden z nejkrásněji 

situovaných zámků v Porýní. LORELEI – pobřežní skála s pověstí. MARKSBURG – hrad se vypíná přímo 

nad Rýnem. Nedaleko hrady Katz a Maus. KOBLENZ – soutok Mosely a Rýna ve známém trojúhelníku 

Deutches Eck. Prohlídka historické časti města, kostely, zámky, paláce a měšťanské domy.   

3. den: ÚDOLÍ MOSELY * ELTZ – jeden z nejkrásnějších hradů Evropy. PYRMONT – další 

romantický středověký hrad. COCHEM – vinařské město v údolí Mosely s rozsáhlým hradem Reichsburg. 

muzeum vína, proslulá vinotéka, Mikulášův špitál. EHRENBURG – zřícenina hradu.   

4. den: REMAGEN – pověstný most. Mezi Remagenem a Bonnem na pravém břehu Rýna stojí na návrší 

nad řekou zámek Drachenburg a v údolí jsou samozřejmě vinice. BONN – bývalé hlavní město západního 
Německa. Centrum města tvoří Marktplatz. Vévodí mu radnice postavená v druhé polovině 18. století v 

rokokovém stylu. V ulici Bonngasse stojí rodný dům Ludwiga van Beethovena. Na náměstí Münsterplatz 

stojí skladatelova socha. Za ní si pak můžete prohlédnout vůbec nejstarší stavbu celého města – románský 

chrám Münster. Právě jeho stěny se staly svědkem korunovace Karla IV. KOLÍN NAD 

RÝNEM (UNESCO) – město patří k nejstarším v Německu. Gotická katedrála svatého Petra je sídlem 

kolínského arcibiskupa. Rozměry ji řadí mezi největší gotické katedrály a kostely vůbec. V historickém 

centru můžete obdivovat jedinečnou architekturu, dlážděné ulice i zajímavé budovy   

5. den: STŘEDNÍ PORÝNÍ * STOLZENFELS – romantický zámek. BOPPARD – město se 

středověkým opevněním, rozvaliny římského vojenského tábora. BACHARACH – městečko s 

hrázděnými domy, městskými hradbami a kostelem sv. Petra. Nedaleko hrady Rheinstein a 

Reichenstein. MOHUČ – původně římské město, největší klenot města je Kaiserdom, arcibiskupský dóm, 

náměstí Markt, kostel sv. Štěpána s Chagallovými okny, atmosféra nábřeží Rýna a moderní radnice. Ve 

večerních hodinách odjezd, noční přesun.  

6. den: návrat v ranních hodinách.  

Ubytování: hotel.  

Stravování: snídaně nebo polopenze.  

V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.   
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ S VÝLETY 
 

Maďarsko/Rakousko  

PAMÁTKY A TERMÁLY MAĎARSKA  

Poznávací zájezd s relaxací a wellness v termálních lázních. Maďarsko je země umělců, kulinářství, hodnotných 

památek a léčivých pramenů na každém kroku. Není to daleko, je tady levněji a na poměrně malé ploše najdete 

mnoho památek, přírodních krás a odpočinete si v termálních lázních.   

Program : 

1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Rakouska a Maďarska. NEZIDERSKÉ JEZERO * RUST – 

jedno z nejmenších rakouských měst, vinařské a historické městečko s částí opevnění, rybářský 

kostel. MÖRBISCH – úzké uličky, maďarské venkovské domky, nejkrásnější statky vinařů a vinařské 

uličky. ŠOPROŇ – perla západního Maďarska. Půvabné historické centrum, mnoho historických památek.  

2. den: KŐSZEG – romantické historické jádro s hradem. Jediné město na světě, kde zvon odbíjí poledne 

již v jedenáct hodin. Od průvodce se dozvíte proč. BÜKFÜRDO – odpoledne rekreace v termálních 

lázních. Vnitřní i venkovní bazény s vodou o teplotě 26 až 38°C.  

3. den: SÜMEG – na vápencové skále nad městečkem se vypíná největší hrad 

v Maďarsku. KESZTHELY – zámek rodiny Festetics, prohlídka muzea kočárů z doby monarchie (největší 

muzeum kočárů v Evropě). HEVÍZ – odpoledne rekreace v nejvýznamnějším lázeňském středisku 

v Maďarsku. Léčivé jezero s vodou o teplotě až 35 °C s rašelinovým dnem je největším teplovodním 

jezerem na světě. Příjemný čas v teplé vodě budete trávit mezi rozkvetlými lekníny.  

4. den: BALATON * SZÁNTÓDPUSZTA – skanzen lidové architektury, sladkovodní akvárium s faunou 

a flórou Balatonu. TIHÁNY – malý skanzen, benediktinský klášter. BALATONFÜRED – lázeňské středisko, 

vycházka po pobřežní promenádě.  

5. den: SARVÁR – královské lázně, polokryté zážitkové i léčebné bazény s vodou o teplotě 30 až 

36°C. V poledních hodinách odjezd, návrat do 22:00 hodin.  

Ubytování: hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  

Stravování: snídaně nebo polopenze.   

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

 

Slovensko/Maďarsko  

TERMÁLY V PODUNAJÍ  

Pobyt ve Veľkém Mederu s poutavými výlety v oblasti Podunajské nížiny. Půl dne budete relaxovat v blahodárné vodě 

a půl dne strávíte na zajímavých výletech. Čekají vás vnitřní i venkovní bazény. Zážitkem bude plavba lodí po 

vodním díle Gabčíkovo s průplavem dvou komor. Nově navštívíte termál Lipot. Při cestě domů si odpočinete 

v termálu v Mosonmagyaróváru.  

Program: 

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu i v Brně. Předpokládaný příjezd do 

Dunajské Stredy do 14:00 hodin. DUNAJSKÁ STREDA – Thermalpark patří k jedněm z nejoblíbenějších 

a nejnavštěvovanějších termálů na jižním Slovensku. K dispozici jsou 4 vnitřní a 6 venkovních bazénů 

s mineralizovanou a termální vodou o teplotě od 24 do 40 °C. Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci 

páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu.   

2. den: dopoledne KOMÁRNO – zastávka u Nádvoří Evropy. Odpoledne relaxace v termálním 

areálu Veĺký Meder. VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvěrají z hloubky 1500 m o teplotě až 76,5ºC. 

Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu. Moderní 

areál poskytuje služby ve svém krytém nebo kombinovaném bazénu s teplotou vody 32 až 37ºC. 

K dispozici rodinný zábavní bazén s atraktivní Vodní věží. Do krytého plaveckého bazénu jsou nutné 

koupací čepice. Bazény můžete využívat až do 20:00 hodin.  

3. den: GYÖR – historické město čtyř řek s krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem biskupa a 

svědkem korunovací maďarských králů, dodnes je chráněno hradbami. Moderní termální bezchlorové lázně 

byly otevřeny v roce 2003 (v posledních letech rekonstruovány) , když kronikáři zaznamenali léčivé účinky 

již ve středověku. Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 67ºC teplá voda s vyšším obsahem jodidu tryská z 

hloubky dva tisíce metrů. K dispozici jsou 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. 
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Samoobslužná restaurace nabízí místní speciality. 

4. den: LIPÓT - "Perla Meziostroví". Termální a zážitkové lázně patří k nejmodernějším v Maďarsku. 

Termální voda s teplotou 65 °C vyvěrá z hloubky 2200 m. Je alkalicko-uhlovodíkového charakteru s 

obsahem jodidových iontů. Je vhodná na léčení pohybového ústrojí, revmatických a zánětlivých potíží. 

Lázeňský komplex se nachází v tichém krásném přírodním prostředí, návštěvníky láká dvěma léčebnými 

bazény, plaveckým bazénem, dětskými bazénky, divokou řekou, vířivkou, zážitkovým bazénem s masážními 

prvky, bazénem s rozlohou 1200 m2 s dalšími atrakcemi (vlnobití, vodní park, tobogány) a saunou 

postavenou na ostrůvku s originálním designem vodního mlýnu. Originální kavárna s výhledem do pekárny.  

5. den: KOLÁROVO – výlet k vodnímu mlýnu. VEĽKÝ MEDER – odpoledne relaxace v termálním 

areálu.   

6. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, 

k dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s termální vodou o teplotě 32 až 34ºC, dále polokrytý a krytý 

sedací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 35 až 37ºC, venkovní léčebné bazény a plavecký bazén 

s vodou teplou 26 až 28ºC. Termální pramen má osvědčení léčivé vody a patří v kvalifikačním žebříčku mezi 

5 nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Možnost občerstvení v samoobslužné restauraci. 

Ubytování A: soukromí ve Veľkém Meďeru, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  

Ubytování B: hotel ve Veľkém Meďeru, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.   

Stravování A: k dispozici jsou kuchyňky. V blízkosti ubytování jsou restaurace. V CK lze objednat 

sterilovaná jídla. 

Stravování B: polopenze.  

V ceně je zahrnuta A: přeprava, 5x ubytování a průvodce.   

V ceně je zahrnuta B: přeprava, 5x ubytování, 5x polopenze a průvodce.    

 

Slovensko/Maďarsko  

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY  

Odpočinek ve vyhlášených termálních lázních včetně znovuotevřených termálů v Györu. 

Program: 

1. den: odjezd v ranních hodinách. VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvěrají z hloubky 1500 m o 

teplotě až 76,5ºC. Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci 

organismu. Moderní areál poskytuje služby ve svém krytém nebo kombinovaném bazénu s teplotou vody 

32 až 37ºC. K dispozici rodinný zábavní bazén s atraktivní Vodní věží. Do krytého plaveckého bazénu jsou 

nutné koupací čepice. Bazény můžete využívat až do 20:00 hodin.  

2. den: GYÖR – historické město čtyř řek s krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem biskupa a 

svědkem korunovací maďarských králů, dodnes je chráněno hradbami. Moderní termální bezchlorové lázně 

byly otevřeny v roce 2003 (v posledních letech rekonstruovány) , když kronikáři zaznamenali léčivé účinky 

již ve středověku. Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 67ºC teplá voda s vyšším obsahem jodidu tryská z 

hloubky dva tisíce metrů. K dispozici jsou 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. 

Samoobslužná restaurace nabízí místní speciality. 

3. den: VEĽKÝ MEDER – celodenní rekreace v termálních lázních.  

4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – lázně ležící v severozápadní části země nedaleko Bratislavy, 

k dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s termální vodou o teplotě 32 až 34ºC, dále polokrytý a krytý 

sedací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 35 až 37ºC, venkovní léčebné bazény a plavecký bazén 

s vodou teplou 26 až 28ºC. Termální pramen má osvědčení léčivé vody a patří v kvalifikačním žebříčku mezi 

5 nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Možnost občerstvení v samoobslužné restauraci.  

Ubytování: soukromí ve Veľkém Meďeru, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.   

Stravování: k dispozici kuchyňky. Večeře individuálně v restauracích. 

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

Slovensko 

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 
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s hydromasážními tryskami s vodou o teplotě 28 - 36ºC, plavecký bazén s vodou o teplotě 26ºC. Nově otevřený 

Bazénový svět s devíti bazény je otevřen do 21.00 hodin. V programu jsou tři výlety.  

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách. PODHÁJSKA – odpoledne rekreace v termálním koupališti nebo v 

bazénovém centru.  

2. den: TOPOĽČIANKY – půldenní výlet. Podíváte se do míst, kde odpočíval a pracoval T. G. Masaryk, 

možnost prohlídky muzea v areálu zámku, který je národní kulturní památkou. K zámku přiléhá národní 

hřebčín, krátká prohlídka. PODHÁJSKA – odpoledne pobyt v termálním koupališti. 

3. den: NITRA – půldenní výlet. Prohlídka historického centra města. Nejcennější památkou je areál 

hradu, který se tyčí na vápencovém vršku přímo nad městem. Dominantou vršku je katedrála. Před hradem 

je barokní morový sloup bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje. PODHÁJSKA – odpoledne pobyt 

v termálním koupališti. 

4. den: celodenní rekreace v termálním koupališti 

5. den: BANSKÁ ŠTIAVNICA – půldenní výlet. Historické jádro města je zapsáno na Seznamu 

kulturního dědictví UNESCO. 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. 

6. den: PODHÁJSKA – dopoledne pobyt v termálním koupališti. 

Ubytování: penzion, soukromí v Podhájské.   

Stravování: k dispozici kuchyňky. Možnosti stravování v areálu termálního koupaliště. Rovněž možnost 

objednání sterilovaných jídel v CK. 

V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, pojištění a průvodce.   
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POHODOVÁ TURISTIKA / ZÁJEZDY DO HOR  
 

Rakousko 

LANOVKY S KORUTANSKOU KARTOU 

Nabízíme velmi zajímavou dovolenou v Korutanech s pěší turistikou, a především s poznávacím programem. Je zde 

mnoho přírodních krás i hodně historických památek. Pomocí lanovek a mýtných vysokohorských silnic se dostanete 

na nejkrásnější vyhlídkové vrcholy. V ceně zájezdu je jízdné všemi lanovkami a vstupné do 

pamětihodností podle uvedeného programu. 

Program: 

1. den: odjezd v odpoledních hodinách, noční přesun do Rakouska.  

2. den: odjezd v časných ranních hodinách, přesun do Rakouska. GERLITZEN – výlet lanovkou na 

vyhlídkový vrchol, který leží v srdci Korutan 500 m nad jezerem Ossiacher See ve výšce 2000 m nad 

mořem. OSSIACHER SEE – vyhlídková jízda lodí po jezeře. OSSIACH – klimatické lázně, 

benediktinský klášter. 

3. den: DREILÄNDERECK – sedačkovou lanovkou na jedinečné místo na hranici tří zemí. Vynikající 

výhled na panorama Julských Alp a Karavanek. Pestrá flóra. Vycházka. VILLACHER ALPE – jízda 

vyhlídkovou silnicí do výšky 1733 m. Lehká túra, alpské louky, výhledy na Julské Alpy a Karavanky.   

4. den: GOLDECK – lanovkou Spittal – Goldeck 2059 m, vycházka na vrchol 2139 m. Kruhový výhled na 

korutanská jezera a Vysoké Taury. PYRAMIDENKOGEL – výjezd k jedné z nejlepších korutanských 

rozhleden, kruhový rozhled. MARIA VÖRTH – malebná obec na skalnatém poloostrově, farní kostel. 

MINIMUNDUS – miniaturní svět, nejvýznamnější stavby z celého světa. Sleva na vstupném pouze 50 % 

(12 €). 

5. den: ANKOGEL HOCHGEBIRGSBAHNEN – kabinková lanovka vás vyveze do výšky 2636 m. Zde 

pouze krátká vycházka. Otevře se před vámi horský svět třítisícovek skupiny Ankogel. MÖLLTALER 

GLETSCHER – ERLEBNIS 3 000 – kabinková lanovka vás vyveze až do výšky 2800 m. Další 

sedačkovou lanovkou, kterou si již musíte zaplatit (cca 6 €), se dostanete až do výšky 3000 m.  Zde již 

bude chladněji, šlápnete si na ledovec. Vycházka. 

6. den: BAD KLEINKIRCHHEIMER BERGBAHNEN – kabinkovou lanovkou do výše 2 100 m. 

Vycházka po loukách. Budete okouzleni krásnou krajinou plnou svišťů a krásnou florou. TURRACHER 

HÖHE – kabinkovou lanovkou do výšky 2000 m, vycházka na vrchol Rinsennock 2334 m. Panoramatický 

výhled od korutanských jezer přes Taury po Schladmingské Taury. NOCKGEBIET – jízda po mýtné 

vysokohorské panoramatické silnici Nockalmstrasse, která je dlouhá 34 km. Odjezd ve večerních hodinách, 

noční přesun.  

7. den: návrat v ranních hodinách.  
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. 

Stravování: snídaně nebo polopenze.   

V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 4x snídaně, Korutanská karta a průvodce. 

 

Česko  

JEŠTĚ JEDNOU MODRAVA  

Policie Modrava nejsou jen kriminální případy.  

Poznávací zájezd s pěší turistikou po natáčecích místech kriminálního seriálu Policie Modrava. Ten odvysílala televize 

Nova a odehrál se v prostředí Národního parku Šumava. Natáčelo se i v obcích Srní, Horská Kvilda, Kvilda, 

Modrava, Kašperské Hory a v kempu Antýgl. Všechna tato místa budete mít možnost navštívit. Túry lze krátit 

s ohledem na zdatnost jednotlivých účastníků.   

Program: 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Šumavu. Pěší túra přes hrad Kašperk do Kašperských Hor, 

celkem 6 km. KAŠPERK – zřícenina gotického hradu leží na vysokém skalním ostrohu. Východní věž je 

upravena jako vyhlídka. KAŠPERSKÉ HORY – filmové sídlo Policie Modrava. Hezké náměstí je městskou 

památkovou zónou. Možnost prohlídky Muzea Šumavy.  

2. den: pěší túra z Modravy na Antýgl v úbočí hezkého údolí s občasnými výhledy, celkem 5 km. Dál podle 

říčky Vydry na Čeňkovu Pilu, celkem 7 km. HORSKÁ KVILDA 1070 m – malebná horská obec 

s roztroušenými chalupami. JEZERNÍ SLAŤ – vycházka do rašeliniště, vyhlídková věž. KVILDA 1065 m 
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– jedna z nejvýše položených českých obcí. MODRAVA – rázovitá šumavská obec, která leží v centrální 

části Šumavy. Říčka Vydra tu vzniká spojením Roklanského a Modravského potoka. VYDRA – romantická 

říčka s četnými peřejemi a kaskádami, tvoří i obří hrnce. ANTÝGL – bývalá královská rychta. ČEŇKOVA 

PILA – v malebném koutě soutok Vydry s Křemelnou, muzeum Elektrárna Vydra.  

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 podle Vchynicko – tetovského kanálu. 

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, 

návštěvnické centrum.  

4. den: pěší túra z Rejštejna údolím Otavy do Annína, celkem 7 km. REJŠTEJN – osada s památkami na 

rýžování zlata. ANNÍN – sejfy připomínají rýžování zlata. Známé je annínské sklo. DOBRÁ VODA U 

HARTMANIC – staré poutní místo se studánkou léčivé vody. Kostel sv. Vintíře – skleněné oltářní 

retabulum se scénou Ukřižování. Svým rozsahem a váhou jde o ojedinělé skleněné dílo navazující na tradici 

zpracování skla na Šumavě. Vycházka s dalekými výhledy. SUŠICE – historické město a centrum horního 

Pootaví. Centrum je městskou památkovou zónou s mnoha zajímavými stavbami. V odpoledních hodinách 

odjezd.  

Ubytování: hotel Churáňov na Zadově, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  

Stravování: polopenze (formou bufetového stolu).   

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

  

Rakousko 

PUTOVÁNÍ SE SALZBURSKOU KARTOU  

Poznávací zájezd s vycházkami, případně s lehkou turistikou, se slevovou Salzburskou kartou. Tento zájezd 

navazuje na zájezd se slevovou Salzburskou kartou s ubytováním v Thumersbachu u Zel am See. V celé oblasti se 

nachází nespočet různých lanovek. Nezapomeňte na plavky. V ceně zájezdu je jízdné všemi lanovkami a 

vstupné do pamětihodností podle uvedeného programu.  

Program: 

1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Rakouska. ST. GILGEN 546 m – lázeňské město ležící na 

okraji jezera Wolfgangsee. ZWÖLFERHORN SEILBAHN – kabinkovou lanovkou na Zwölferhorn 1476 m. 

Lanovka stoupající vzhůru nabízí nezapomenutelné pohledy nejen na sedm jezer, ale i na masiv Dachsteinu. 

Od horní stanice můžete podniknout malou vycházku. POSTALM – výjezd mýtnou silnicí do sportovního 

střediska. Okolí Postalmu je největší rakouskou selskou oblastí a druhou největší alpskou náhorní rovinou 

v Evropě.  

2. den: GOSAU 932 m – malebná rekreační obec. GOSAUKAMMBAHN – KABINOVOU lanovkou na 

Zwieselalm 1480 m. Výhled na Dachsteinský ledovec, jezero Gosausee, skalní hřeben Gosaukamm a 
Tennengebirge. Vycházka na Jabloneckou chatu. GOSAUSEE – VYCHÁZKA podle romantického 

jezera. ABTENAU – rekreační obec. KARKOGELKOMBIBAHN – výlet kabinkovou lanovkou, pěkné 

výhledy. Zpět dolů lanovkou nebo letní bobovou dráhou. LAMMEKLAMM – vycházka soutěskou. 

3. den: OBERTAUERN – horské sedlo, sportovní středisko. GRÜNWALDKOPFBAHN – 

ČTYŘSEDAČKOVOU lanovkou na hřeben Radstadtských Taur do výšky 2000 m. Pěkný výhled, možnost 

vycházky. MAUTERNDORF – prohlídka středověkého hradu s bohatou expozicí. Hrad byl kdysi 

obávaným státním vězením, zajímavé obytné komnaty biskupů. GROSSECKBAHN – moderní kabinkovou 

lanovkou. Vycházka podle zdatnosti jednotlivých účastníků.  

4. den: HOHENWERFEN – vycházka na rozsáhlý hrad. Pěkný výhled do údolí i na okolní hory. 

ALPENDORF – výlet kabinkovou lanovkou. Panoramatické výhledy na Vysoké Taury. GIPFELBAHN 

FULSECK – výlet kabinkovou lanovkou, výhledy na Vysoké Taury. ALPENTHERME GASTEIN – 

podvečerní pobyt v termálních lázních, bazény s teplotou vody 24 až 34ºC. Výhledy na okolní hory. 

5. den: FLACHAU – lyžařské sportovní středisko v rámci areálu SKI AMADÉ. STARTJET BAHN – výlet 

lanovkou na Kogalm 1900 m. Možnost vycházky. WAGRAIN 838 m – malebná obec s mnoha starými 

domy. Přírodní krásy a pohostinnost místních obyvatel se zde snoubí s čistou vodou a svěžím horským 

vzduchem. Na místním hřbitově je pohřben J. Mohr, autor textu vánoční písně Tichá noc. 

GRAFENBERGBAHN – kabinkovou lanovkou na Grafenberg 1708 m. Výhled na Radstädterské Alpy. 

V rekreačním středisku je krytý i venkovní bazén.  
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6. den: SALZBURGER FREILICHTMUZEUM – rozsáhlý skanzen se 60 stavbami z celého Salzburska. 

SALZBURG * prohlídka památek. HOHENSALZBURG – pevnost, zajímavá expozice, výhledy na město. 

REZIDENCE – nádherné zdobené interiéry. MOZARTŮV RODNÝ DŮM – prohlídka muzea. SALZBURG 

SCHIFF FAHRT – lodní výlet po řece Salzach. V případě zájmu přírodopisné muzeum, či jiné 

pamětihodnosti na Salzburskou kartu zdarma. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

7. den: návrat v ranních hodinách. 

Ubytování: penzion v letovisku Eben in Pongau. 

Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří. 

V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x snídaně, slevová „Salzburská karta“, pojištění a průvodce.  

 

Rakousko  

SVĚT KŘIŠŤÁLOVÝCH VODOPÁDŮ  

Zájezd se slevovou kartou do Stubaiských Alp.  

Polopenze v horském penzionu vyrobená z místních zdrojů.  

Zájezd s pohodovou turistikou do krásných rakouských hor rozkládajících se jižně od Innsbrucku, západně od 

dálnice vedoucí Brennerským průsmykem. Stubaiské Alpy jsou pro nás poměrně odlehlá oblast, která však uchvátí 

každého návštěvníka svojí nevšední rozmanitostí a krásou. S kartou Stubai Supercard můžete zdarma 

navštívit různé přírodní zajímavosti a využít lanovky ve Stubaiském údolí v Tyrolsku.    

Program:  

1. den: odjezd v ranních hodinách. Přesun do Tyrolska. INNSBRUCK – zastávka u olympijských 

skokanských můstků.   

2. den: MIEDERS 953 m – kabinkovou lanovkou na vrchol Koppeneck 1600 m. MARIA-

WALDRAST – přes lesy a pastviny pěšky na nejvýše položené poutní místo v Evropě s pověstným 
léčivým pramenem a klášterní restaurací, návrat lanovkou nebo bobovou dráhou do údolí. MISCHBACH 

– WASSERFALL – vycházka k vodopádu padajícímu do údolí z výšky 100 metrů téměř volným pádem.  

3. den: STUBAISKÝ LEDOVEC – výjezd kabinkovou lanovkou do výšky 3210 m. TOP OF TYROL – 

vyhlídková terasa, panoramatický výhled na 109 vrcholů, vycházka k ledovci. EISGROTTE – možnost 

návštěvy ledovcové jeskyně. DRESDNER HÜTTE – vycházka okolo vodopádu u nejstarší turistické 

chaty v údolí. GRAWA-WASSERFALL – vycházka podél říčky Ruetz k nejširšímu vodopádu ve 

Východních Alpách.   

4. den: NEUSTIFT – kabinkovou lanovkou Panoramabahn Elfer k Bergrestaurant Agrar 1790 m. Od 

největších průchozích slunečních hodin v Alpách vycházka s výhledy do údolí Stubaital a Pinnistal dle 

zdatnosti účastníků. Zdatnější účastníci výstup na Elferturm 2495 m připomínající jižněji ležící Dolomity a 

po Panoramweg okolo chaty Elferhütte zpět.   

5. den: FULPMES – lanovkou Kreuzjochbahn do výšky 2136 m. STUBAIBLICK – nenáročný výstup k 

vyhlídkové plošině a naučný okruh věnovaný alpské flóře, pěšky do mezistanice kolem chaty Schlickeralm, 

lze krátit lanovkou. Zdatnější účastníci hřebenová túra k chatě Starkenburgerhütte 2229 m. Odpoledne 

jízda Stubaiskou nostalgickou železnicí do Innsbrucku. INNSBRUCK – podvečerní prohlídka hlavního 

tyrolského města. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.  

6. den: návrat v ranních hodinách.  

Ubytování: penzion Alpengasthof Bärenbad, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, celý penzion je 

rezervovaný pro naši skupinu. 

Stravování: polopenze s využitím domácích specialit vyrobených přímo v penzionu.  

V ceně je zahrnuta: přeprava, slevová karta Stubai Supercard, 4x ubytování, 4x polopenze z domácích 

místních zdrojů a průvodce. 

 

 

PĚŠÍ TURISTIKA A VHT – na dotaz 

CYKLISTIKA – na dotaz 

http://www.geops.cz/zajezdy/rakousko/tyrolsko/

