Poznávací, turistické a cyklistické zájezdy

5.9. - 13.9. 22 000 Kč

16.6. - 27.6. 32 000 Kč

Pyreneje a moře

9-denní letecký zájezd s turistikou v krásné horské krajině
poseté mnoha jezírky a na závěr pobyt u moře. V horách
hotel s polopenzí, u moře mobilhomy.

květen až září

Berchtesgadensko

4.9. - 6.9.

4 900 Kč

Tradice, starobylé kláštery, hory, moře. 12-denní letecký
zájezd s návštěvou nejznámějších památek a příjemnou
turistikou v krásné divoké Svanetii. Penziony s polopenzí

Příjemný 3-denní zájezd s lehkou turistikou, bez
nočních přesunů. Orlí hnízdo, hory, jezera, vodopády.
Pěkný hostel (2lůžk. pokoje), 2x snídaně a 1x večeře

Čechy a Blízké okolí

Dvoudenní zájezd za zajímavostmi Žďárských vrchů (hotel
se snídaní) a rozšířená nabídka jednodenních zájezdů.
Spousta poznání v klidu a bez starostí.

dolomity Xiii

10.7. - 15.7. 7 500 Kč

7 600 Kč

Vážení přátelé cestování,
předkládáme Vám již 28. sezónu poznávacích, turistických a cyklistických zájezdů za krásami světa
i u nás doma. Letos nově nabízíme cestu do Gruzie, země se starobylými památkami a nádhernými
horami, můžete se s námi také vypravit letecky do španělských Pyrenejí, do krásné horské krajiny
s mnoha jezery a poté na pár dní k moři. Znovu se též po delší době vracíme na La Palmu, méně
známý z Kanárských ostrovů s méně klasickými plážemi, ale úžasné členitou krajinou. U několika
dalších zájezdů, např. Tenerife, Island, JAR a Maroko, nám také okolnosti letos umožnily zájezd prodloužit – nabízíme tak ještě lepší poznání a pohodovější prožití dovolené. Na začátek roku 2021 pak
plánujeme zájezd do Kostariky a do Karibiku, letos je bohužel v nabídce nenajdete, ale sledujte prosím náš web, detaily zveřejníme na jaře.
Pojeďte s námi tedy i letos za odpočinkem, provětráním hlavy a protažením těla – věříme, že se Vám
dovolená s námi bude líbit! Josef Seidl, Petra Mastná a spolupracovníci CK Víkend

8.7. - 13.7.

novinky naší CK

gruzie

Řada osvědčených dolomitských programů i novinka
v oblasti Val di Fassa a masívu Marmolada částečně
pokrytého ledovcem. Hotel s polopenzí.

dolomity na kolech iii

Cyklistické trasy v našich oblíbených Dolomitech, tentokrát
zaměřené na poznání jižnějších částí Dolomit. Různé varianty obtížnosti a délky. Hotel s polopenzí
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KRÁTKÉ ZÁJEZDY
Kokořínsko
Český Ráj IV
Okolo Vltavy
Pošumaví
České Středohoří
Česká Kanada
Podkrušnohoří
Jizerské hory
Žďárské vrchy
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4
4
5
5
6
6
7
7
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datum
so 12.9.
so 16.5.
so 6.6.
so 20.6.
so 23.5.
so 5.9.
so 30.5.
so 27.6.
so 13.6. - ne 14.6.

dnů / noclehů
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/1

cena
400,- Kč
500,- Kč
600,-Kč
700,-Kč
600,-Kč
700,-Kč
600,-Kč
600,-Kč
2 200,-Kč

ALPY, DOLOMITY
Berchtesgadensko
Východotyrolské Alpy
Silvretta, Montafon
Dolomity VI
Dolomity IX
Dolomity X
Dolomity XI
Dolomity XII
Dolomity XIII
Dolomity speciál (cesta tam přes den)
Dolomity mix (cesta tam přes den)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

pá 4.9. - ne 6.9.
pá 21.8. - út 25.8.
pá 21.8. - st 26.8.
pá 3.7. - st 8.7.
pá 12.7. - st 17.7.
pá 17.7. - st 22.7.
út 14.7. - ne 19.7.
pá 24.7. - st 29. 7.
st 8.7. - po 13.7
čt 2.7. - út 7.7
so 11.7. - čt 16.7.

3/2
5/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/4
6/4

4 900,-Kč
6 800,-Kč
6 900,-Kč
7 400,-Kč
7 200,-Kč
7 500,-Kč
7 200,-Kč
7 500,-Kč
7 600,-Kč
8 200,-Kč
7 700,-Kč

SEVERSKÉ ZEMĚ
Střední Norsko – hory a fjordy
Island - letecky

20
22

pá 31.7. - st 12.8.
pá 31.7. – ne 9.8. a so 8.8. – po 17.8.

13/10
10/8

16 400,-Kč FM
39 000,-Kč FM

ETAPOVĚ CESTY EVROPOU
Portugalsko - letecky
Pobaltí a Helsinky - letecky

24
26

pá 15.5. - út 26.5.
ne 21.6. - so 27.6.

12/11
7/6

26 600,-Kč FM
19 200,-Kč FM

ETAPOVĚ JINÉ KONTINENTY, EXOTIKA
Jižní Afrika
Gruzie
Kapverdy - Sao Antao, Fogo, Sao Vicente
USA
Maroko

28
30
32
34
36

pá 17.4. - ne 3.5.
út 16.6. - so 27.6.
po 29.6. - so 11.7.
st 16.9. - út 29.9.
so 19.9. - čt 1.10.

17/14
12/11
13/12
14/12
13/12

67 000,-Kč
32 000,-Kč
44 800,-Kč
62 000,-Kč
29 400,-Kč

FM
FM
FM
FM
FM

MOŘE A TURISTIKA
Kréta - letecky
Madeira - letecky
Madeira - letecky
Madeira - letecky
La Palma - letecky
Gran Canaria - letecky
Tenerife 15-denní - letecky
Julské Alpy a moře
Pyreneje a moře - letecky
Chorvatsko NP
Korsika

38
40
40
40
42
44
46
48
50
52
54

so 16.5. - st 27.5.
pá 22.5. - pá 29.5.
pá 29.5. - po 8.6
pá 3.7. - po 13.7.
so 23.5. - so 30.5.
so 30.5. - so 6.6.
po 8.6. - po 22.6.
pá 28.8. - so 5.9.
so 5.9. - ne 13.9.
so 5.9. - po 14.9.
so 5.9. - st 16.9.

12/11
8/7
11/10
11/10
8/7
8/7
15/14
9/6
9/8
10/7
12/9

21 000,-Kč
22 600,-Kč
26 000,-Kč
26 600,-Kč
19 200,-Kč
21 200,-Kč
29 200,-Kč
13 000,-Kč
22 000,-Kč
11 800,-Kč
17 400,-Kč

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

MOŘE A POZNÁNÍ
Algarve a Lisabon - letecky
Korfu - letecky
Elba

56
58
60

so 4.7. - so 11.7.
ne 6.9. - ne 13.9.
pá 11.9. - ne 20.9.

8/7
8/7
10/7

18 800,-Kč FM
17 800,-Kč FM
10 700,-Kč

CYKLOTURISTIKA
Elba na kolech
Lago di Garda
Dolomity III na kolech

61
62
63

pá 11.9. - ne 20.9.
čt 7.5. - út 12.5.
pá 10.7. - st 15.7.

10/7
6/3
6/3

12 200,-Kč
7 200,-Kč
7 500,-Kč

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

SKUPINY + LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY 2020
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FM - i letos výrazné FIRST MINUTE slevy (do 20.1.2020). Vaše včasné přihlášení = Vaše větší sleva. Info o slevách str. 64

Aktualizovanou nabídku zájezdů najdete na www.ck-vikend.cz
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K R ÁT K É

Z Á J E Z D Y

SKALNÍ MĚSTA KOKOŘÍNSKA

ČESKÝ RÁJ IV

- výběr nejhezčích míst -

- už čtvrtý program do oblíbené oblasti -

Jedinečná krajina rozmanitých pískovcových útvarů,
věží, sloupů, bran i skalních oken, romantických roklí,
jezírek a půvabných zachovalých vesniček – díky blízkosti Prahy je hojně navštěvovaná a mnoho míst je
obecně jistě hodně známých. Zároveň však určitě patří
k těm oblastem, kam se člověk rád často vrací, a my Vás
tentokrát zveme k návštěvě a prohlídce jejích unikátních zajímavostí s námi.

Kouzelná krajina luk, lesů a rybníků, jedinečné
bizarní skály a cenné kulturní památky - to je kraj, který
dostal svůj výstižný název, když začal být v 19. století
navštěvován v masovějším měřítku. Sestavování už
několikátého programu do této nádherné, ale nevelké
oblasti není jednoduché, nechceme totiž připustit, aby
nový přírůstek do řady jakýchkoliv zájezdů se stejným
názvem a dalším pořadovým číslem byl méně atraktivní
než ten předchozí. Věříme, že se nám podařilo tento
úkol splnit a že i tento již čtvrtý program Vás zaujme
a bude se líbit jako programy předchozí.

Nabízíme pečlivě sestavený program, do něhož jsme
vybrali z tohoto pohádkového kraje to nejhezčí. Během
jednoho dne tak můžete bez starostí se zajišťováním
dopravy či bez ztráty času hledáním navštívit a vidět to
nejhezčí, připomenout si místa známá i poznat místa
nová a prožít den plný krásných zážitků.

Pojeďte tedy znovu do kouzelné krajiny Českého Ráje.
Zase jiné – ale opět krásné trasy, opět nezapomenutelná
místa, kouzelné skály a hrady, opět nádherné vyhlídky do
okolí a opět naplno prožitý den v malebné přírodě.

Program zájezdu:

Program zájezdu:

Sraz k odjezdu v Praze, st. metra Střížkov na trase C v 7:00.
Jízda do oblasti Kokořínska
Skály Čertovy hlavy v obci Želízy: asi 9 m vysoké skalní
reliéfy dvou obřích hlav vytesaných do pískovcových bloků –
krátký výstup s procházkou mezi bloky skal, technicky zdatnější mohou i „nahoru“
Vycházka ke Klácelce: reliéfní výzdoba skal od sochaře
Václava Levého, zajímavá jeskyňka, přejezd
Hrad Kokořín (80,-Kč základní vstupné / 50,-Kč senioři
nad 65 let): prohlídka hradu, přejezd
Túra údolím Močidla: lehká túra jedinečnými skalními
útvary od Mšena do údolí Kokořína, před dalším programem
pauza s možností občerstvení; bus přejede
Pokličky; krátká trasa k zajímavým útvarům, přejezd
Bludiště: sestup ke kouzelným skalám, po prohlídce přesun
Mšeno: zastávka u zajímavostí, osobní volno
Odjezd do Prahy, návrat na odjezdové místo cca ve 20 hod.
so 12.9.

Sraz k odjezdu v Praze, st. metra Střížkov na trase C v 7:00.
Cesta do Českého Ráje
Vesecký Plakánek a Střehomský Plakánek, procházka kouzelnými, úžasnými údolími ke hradu Kost
Sedmihorky, procházka „po zelené“ na Hrubou skálu
s odbočkami k různým zajímavostem
Hrubá skála, nádherná túra „po žluté“, po úžasných
zastaveních Adamovo lože, Zámecká, Dračí věž, Mariánská,
sestup k Antonínovu pramenu, pak už klidněji dál po žluté až
k hradu Valdštejn
Hrad Valdštejn (70,-Kč / 50,-Kč): jeden z nejstarších
hradů v kraji, velmi zajímavá prohlídka
Kopicův statek: nikoliv prohlídka statku, nýbrž reliéfů,
které ve skalách vytesal sám původní majitel p. Kopic; sestup
na Hrubou skálu. Ve smluvenou dobu odjezd do Prahy
Odjezd do Prahy, návrat na odjezdové místo cca do 21 hod.

400,-Kč

so 16.5.

V ceně: doprava autobusem a průvodce.

500,-Kč
V ceně: doprava autobusem a průvodce.

ze Sedmihorek
na Hrubou skálu

Klenová

zámek Dobříš

Tato sekce zahrnuje krátké zájezdy, na něž není potřeba čerpat dovolenou. Budete překvapeni, kolik Vám pečlivě připravený program v poměrně
krátkém čase umožní příjemného poznání nádherné přírody a různých zajímavostí. V klidu a v pohodě, bez hledání, a bez únavy z řízení vozidla.

OKOLO VLTAVY

KULTURA I PŘÍRODA POŠUMAVÍ

Názvy zajímavostí, jejichž návštěvu tady nabízíme,
u nás moc známé nejsou. Rozpačité jsou i odpovědi
náhodně dotázaných zákazníků: často zmiňují jen školní
výlety z dřívějších dob - třeba na Hlubokou.

- s lehkým výstupem na nejvyšší bod
Šumavy v SRN Zájezd kombinuje pobyt v přírodě s krásnými kulturními památkami. Navštívíme dvě úžasné historické
dominanty, a to rozlehlou zříceninu hradu Rabí a zajímavý hrad v Klenové. Nádherné šumavské přírody si
pak užijeme při lehké a přitom působivé vycházce na
nejvyšší bod Šumavy v SRN Grosser Arber (Velký Javor
1456, možno též lanovkou), který nabízí působivé
výhledy ze svých tří vrcholků na všechny světové strany.

Okolí Vltavy ale nabízí mnohem víc; zde je nabídka
méně známých míst, která se Vám určitě budou líbit.
A pokud jste na některé z památek už byli? Zkušení
vědí, že každý návrat do starších a příjemných zážitků přináší ještě hlubší zážitky nové.

Program zájezdu:
Sraz k odjezdu v Praze 4, parkoviště za Poliklinikou (ul.
Antala Staška, st. metra Budějovická) ráno v 7:00
Park zámku v Dobříši (~30,-Kč), celostátně velmi
vysoko hodnocený, krásný a příjemný
Zřícenina hradu Helftenburk (~60/40), volná prohlídka s tištěnými informacemi u každého zastavení, působivý
dojem zachovalé zříceniny
Zámek Kratochvíle (120/80), prohlídka zámku i parku
Meandr Vltavy u Zduchovic a u Živohoště: Dvě
krátké, nádherné podvečerní procházky s kouzelnými leteckými vyhlídkami
Odjezd do Prahy, návrat na odjezdové místo cca do 22 hod.

Program zájezdu:
Sraz k odjezdu v 6:00 v Praze 5, u st. metra Nové Butovice
u zastávek MHD. Busem do Pošumaví
Hrad Rabí (100,-Kč plné vstupné / 70,-Kč senioři): největší hradní zřícenina v Čechách, vedená prohlídka vybraným
vyhlídkovým okruhem hradu
Grosser Arber 1456 m: lehký výstup od křižovatky Brennés 1036, nahoře výhledy ze všech tří vrcholků, možnost
občerstvení, volný sestup zpět
Zřícenina Klenová (80,-Kč / 40,-Kč): Velmi zajímavé
stavby, rovněž, jedna z největších našich zřícenin. Prohlídka
volná, po skončení návštěva tamního zámku (v ceně)
Odjezd do Prahy, návrat na odjezdové místo cca do 21 hod.

600,-Kč

so 6.6.

V ceně: doprava autobusem a průvodce.

krásné a příjemné Arber See

meandr Vltavy

hrad Kokořín

4

700,-Kč

so 20.6.

V ceně: doprava autobusem a průvodce.

5

vyhlídka Kalvárie

náměstí v Kadani

vrchol Jizery 1122 m

zámek Červená Lhota

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

ČESKÁ KANADA

České středohoří je význačný celek, který za svůj vznik
vděčí pradávné vulkanické činnosti riftu podél řeky Ohře.
Žhavé magma zde kdysi vytvořilo úžasné sopečné kužely,
které daly krajině jedinečný a majestátní ráz.
Vybrali jsme mimořádné zajímavosti: dvě úžasné zříceniny hradů, atraktivní nejen polohou, ale i krásnými
výhledy do krajiny. Ovšem Milešovka (837 m) je jen
jedna: - kruhový výhled z ní pak patří k nejkrásnějším
výhledům v Čechách vůbec.

PODKRUŠNOHOŘÍ

Drsnější podnebí, velký počet rybníků, hluboké lesy,
rozeseté žulové balvany a malebná, téměř netknutá
krajina - tak výstižně shrnuje charakter České Kanady
jeden z prospektů, kterým lákají k návštěvě kraje místní
propagační materiály.

Region, jehož památky bývaly zpustlé a příroda dlouho
poškozována budováním těžkého průmyslu a bezohlednou koncentrací odvozených pracovních odvětví: masívní
stavbou zdrojů energie a drancováním surovin, Vás rozhodně zaujme.

My jsme kromě uvedeného přizdobili náš zájezd perličkami v podobě překrásného zámku, úžasné zříceniny
hradu, vyhlídkové věže kostela a také pěkným městečkem s výstupem na rozhlednu.

Situace je dnes podstatně lepší a některé rány se hojí:
kraj dříve turisticky podceňovaný překvapí nejen krásami
přírody, ale i současnou úrovní památek a péčí o ně. Jeho
centrum Kadaň na Vás pak opravdu dýchne nečekanou
krásou a příjemným prostředím. Vybrali jsme do zájezdu
několik nejhezčích zajímavostí, které lze vidět v jednom
dni v příjemném tempu.

Jednotlivé výstupy jsou lehké, ovšem jejich součet
není už zanedbatelný (Milešovka cca 350m, v celkovém
součtu s ostatními zajímavostmi téměř 700 m). Zájezd
tak vyžaduje alespoň základní zdatnost.

Při promyšleném uspořádání do jednoho dne tak bez
jakékoli větší námahy a v pohodě poznáte pestrou
mozaiku z tohoto občas opomíjeného, ale velmi zajímavého kraje.

Program zájezdu:

Program zájezdu:

Sraz k odjezdu v Praze, st. metra Střížkov na trase C ráno
v 7:00, busem do obce Klapý, prohlídka zříceniny Hazmburk
(dospělí 90, senioři 60,- Kč). Přejezd do obce Bílka, výstup na
Milešovku (837 m), přejezd do východní části oblasti do obce
Úštěk. Návštěva jedinečné zříceniny Helfenburk (vstup
45/35,- Kč), pak kratičká křížová cesta Kalvárie na kouzelnou
vyhlídku. Chvilka závěrečného podvečerního posezení
v Úštěku, návrat do Prahy po 21. hod.

Sraz k odjezdu v Praze 4, parkov. za budovou Polikliniky
(ul. Antala Staška, st. metra Budějovická) ráno v 6:30, cesta
na jih. Zámek Červená Lhota, prohlídka (120,-Kč, senioři 90).
Jindřichův hradec, výstup na vyhlídku s věže kostela, volno
v centru. Úžasná zřícenina hradu Landštejn (80,-Kč, senioři
50) s výhledy do krajiny. Lehký výstup k rozhledně a na rozhlednu Sv. Jakuba v typické, malebné krajině (50,-Kč, senioři
20). Návrat do Prahy kolem 21. hod.

so 23.5.

600,-Kč

so 5.9.

V ceně: doprava autobusem a průvodce.

HŘEBENY JIZERSKÝCH HOR

700,-Kč
V ceně: doprava autobusem a průvodce.

- po hřebenech s krásnými vyhlídkami Česká strana pohoří s 15 vrcholy nad 1000 m vděčí za
svůj název řece Jizeře, pramenící na úbočí nejvyšší jizerské hory Smrk 1124 m n. m. Co jistě překvapí každého
návštěvníka, který je zde poprvé: vrcholy bývají často
dost ploché - tak mírně klenuté, že vzhledem mohou
připomínat až stolové hory, ovšem uprostřed často
dominuje „koruna“: většinou žulové skalisko (často
i dost vysoké), které bývá příjemným lákadlem jako
vyhlídka na okolní krajinu.
Naše trasa zahrnuje druhý nejvyšší vrchol oblasti,
Jizeru v nadmořské výšce 1122 m, a kromě ní několik
krásných vyhlídek a míst s kouzelnými zážitky: pěšky
cca 14 km, celkové převýšení asi 600 m; základní
fyzická kondice je tedy nutná.

Program zájezdu:
Sraz k odjezdu v Praze 5, st. metra N. Butovice, v 7:00.
Cesta busem na Žatecko do Krásného Dvora. Anglický park
zámku Krásný dvůr, procházka. Přejezd do Klášterce nad
Ohří, prohlídka zámku, úžasné sbírky porcelánu (vstupné
110,-Kč, důchodci 70,-Kč) a návštěva kostela Nejsvětější trojice. Zřícenina hradu Hasištejn s pěknými výhledy do krajiny
(vstupné 50, důchodci 30). Přejezd do Kadaně, prohlídka se
závěrečným výstupem na rozhlednu a pak volnem ve městě.
Návrat do Prahy kolem 22. hod

Program zájezdu:
Sraz k odjezdu v Praze, st. metra Střížkov, trasa C, v 7:00
ráno. Busem do Jizerek na parkoviště Smědava (~820), výstup
na vrchol Jizera (1122). Solidní cestou hezkým prostředím na
další sérii vyhlídek (proloženou dalšími zajímavostmi): Polední
kameny, vybrané vrcholky Frýdlantského cimbuří, a zdatnější si
ještě mohou přidat. Příjezd do Prahy mezi 20. a 21. hod.

600,-Kč

so 30.5.

so 27.6.

V ceně: doprava autobusem a průvodce.

V ceně: doprava autobusem a průvodce.

zřícenina hradu
Hasištejn

zřícenina hradu
Hazmburk

Frýdlantské cimbuří

zřícenina hradu
Landštejn
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600,-Kč
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A L P Y,

ŽĎÁRSKÉ VRCHY

zámek Nové hrady

D O L O M I T Y

V této sekci jsou u všech zájezdů túry vesměs střední obtížnosti. Lehčí variantu Vám popíší průvodci. Nutná vhodná obuv do hor, oblečení volte
co nejvíce variabilní, pláštěnka, ale ani plavky by nikdy neměly chybět. Speciální vysokohorské vybavení není nutné.

- příroda i kultura Žďárské vrchy vděčí za svůj název slůvku „žďáření“, což
v minulosti znamenalo vypalování porostů pro zemědělské účely. Zeměpisně jsou součástí Českomoravské vrchoviny, z hlediska správního patří kraji Vysočina.

Jenner

St. Bartholomeä

Program našeho nového 2-denního zájezdu jsme
nazvali Žďárské vrchy, které byly také původním cílem.
Při přípravné cestě jsme však narazili i na jiná zajímavá
místa, která oblast nabízí - proto i když těžiště programu je opravdu v přírodě Žďárských vrchů, zařadili
jsme do programu i některé další zajímavosti odjinud.
Ubytování je zajištěno v městečku Polička, v hotelu
s 2-lůžkovými pokoji a se snídaní.

hrad zámek Žleby

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze 9, u metra C-Střížkov v 6:30,
odjezd. Obec Bílek u Chotěboře, 3-hod. túra krásným skalním
údolím říčky Doubravky. Přejezd, Žďár n. S., rozsáhlá církevní
stavba - klášter Zelená Hora.(110/60), ved. prohlídka. Přejezd, hrad
Pernštejn (160/110), ved. prohlídka. Dojezd do hotelu v Poličce
2.den: Přejezd do obce Jarošov, ~3,5-hod. túra do tzv, Toulovcových Maštalí a Městských Maštalí (bus přejede). Přejezd do
městečka Nové Hrady, prohlídka zámeckého parku (50,-). Cestou
domů hrad a zámek Žleby (150/110), ved. prohlídka. V podvečer
zastávka v Kutné Hoře, volno k návštěvě chrámů či na večeři
so 13.6. - ne 14.6.

(záloha 1000 Kč)

2 200,-Kč

V ceně: doprava autobusem, hotel se snídaní, průvodce.

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu Praha 5, st. metra N. Butovice ráno
v 6:00, cesta do SRN. Příjezd na parkoviště Obersalzberg
a výjezd místní licenční dopravou (cca 17 € ) na Kehlstein
(1834 m n. m) – Orlí hnízdo, Hitlerovo horské sídlo postavené
nad Berchstegadenem, pohnutá historie, krásné výhledy.
Zastávka a procházka v Berchtesgadenu. Přejezd na ubytování
2. den: Po snídani procházka podél potoka Ramsauer
Ache k nádhernému kostelíku San Sebastian, poté přejezd do
Schönau am Königsee. Nezapomenutelná vyjížďka lodí po
průzračném jezeře (cca 18 € ) do Saletu na konci jezera. Pěší
túra podél dalšího krásného jezera, Obersee, přes salaš Fischunkelalm do závěru údolí k nejvyššímu německému vodopádu Röthbachfall, zpět k lodi (cca 8km, převýšení cca 200m)
a přejezd do St. Bartholomeä k ikonickému kostelíku a poté
opět loďkou zpět do Schönau. Méně zdatní mohou krásnou
krajinou po rovině jen k jezeru Obersee nebo si lze zvolit
kratší a levnější variantu plavby (cca 15 € ) jen ke kostelíku,
doplněnou turistikou v okolí kostela, popř. občerstvením
v některé z hospůdek nebo volnem a vycházkou v malebném
Schönau. Návrat na ubytování a večeře
3. den: Lanovkou (jedna cesta 12 € ) na Jenner (1874)
s jedinečným výhledem. Vycházka na chatu Stahlhaus (1733)
na hraničním hřebenu s výhledy do Rakouska, zpět lze opět
lanovkou nebo sejít přes Schneibsteinhütte (sestup cca 700
m). Odpoledne odjezd, návrat do Prahy kolem 23.h.

BERCHTENSGADENSKO
- bez nočních přesunů Působivé skalní masívy Watzmann a Jenner, horské Orlí
hnízdo, průzračně čistá klidná jezera připomínající norské
fjordy, ale i výstavní město Berchtesgaden a malebné vesničky – tento krásný kout Německa si v rámci našeho
3denního zájezdu můžete vychutnat v klidu a pohodě,
zdejší krásná místa navštívíte formou zastávek s různými
vycházkami a lehkými túrami, poradíme i varianty zcela
nenáročné, popř. náhradní program, pokud jste již některou ze zajímavostí v minulosti navštívili.
Ubytování je zajištěno ve velmi pěkné a příjemné turistické ubytovně v nádherném prostředí s výhledy na horu
Watzmann, ve 2lůžkových pokojích, s výborným a vydatným stravováním, jeden den s polopenzí, jeden den se snídaní. V ceně jsou pokoje se společným příslušenstvím, vše
perfektně čisté, omezenému počtu zájemců lze za příplatek 300,-Kč zajistit pokoje s vlastním příslušenstvím. Ubytování má k dispozici několik prostor k venkovnímu
i vnitřnímu posezení, kulečník, stolní tenis, kuchyňku
k přípravě jednoduchých jídel aj.
pá 4.9. - ne 6.9.
(sleva 300 Kč, záloha 2000 Kč) 4 900,-Kč
V ceně: doprava busem, 2x nocleh v hostelu (2lůžk. pokoje),
vč. pobyt. taxy, 2x snídaně, 1x večeře, průvodce

z Toulovcových Maštalí

Ramsau

Königssee

hrad Pernštejn

z Toulovcových Maštalí
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ALPY VÝCHODNÍHO TYROLSKA

šťastné to krávy...

SILVRETTA a MONTAFON

pod masivy Grossvenediger a Grossglockner

- nádherná pohoří v těsném sousedství -

Zájezd do Východotyrolských Alp, do oblasti jižní
strany hřebene nejvyšších rakouských masivů Grossvenediger (3662) - Grossglockner (3798) jsme původně
připravovali na přání jedné pražské skupiny. Vysoko
položená místa, velké relativní výšky na pohledy shora
a pestrá možnost výběru turistických tras nás ovšem
doslova „dostaly“, takže výsledek předkládáme v katalogu pro všechny.
Tři denní programy jsou túry zvolené se zcela odlišným charakterem: Hohenweg, chata v úžasném skalním
kotli u nádherného jezera, vyhlídky na ledovec. A jeden
den je tzv. odpočinkový - je připravená speciální kombinace lehčích výšlapů s kouzelnými zajímavostmi.
Pro ubytování jsme nově zvolili přívětivý venkovský
hotel s polopenzí a 2-lůžkovými pokoji (na přání i 3-lůžkové) ve východotyrolské vesnici Ainet, poblíž města
Lienz, s dobrou dostupností na program zájezdu.

Program v nádherné oblasti, jen trochu dál, než kam
se běžně a často jezdí, Vás seznámí s neokoukanými
vrcholky a údolími dvou různých alpských pohoří. Ta na
sebe tak dokonale navazují, že by byl přímo hřích neochutnat krás přírody obou v jednom zájezdu, jenž Vás
zavede do nejzápadnější části Rakouska, v těsné blízkosti hranic s Lichtenštejnskem a Švýcarskem.

pá 21.8. - út 25.8.

(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč)

Téměř třítisícové vrcholky nad dramaticky zaříznutými údolími Vám umožní shlížet z relativních výšek
přes 1500 m na malebnou krajinu s nádhernými jezery,
vesničkami i roztroušenými staveními. Vysoko položená
místa nabízejí také vyhlídku na ledovce z bezprostřední
blízkosti a obdivovat budete kombinaci lidské dovednosti s přírodou: serpentiny dokonalé silnice a přehradu
s nádherně modrou vodou, zasazené v kulisách třítisícovek masívu Piz Buin se sněhovými poli a ledovci.

Silvretta, Bieler Höhe
s vrcholu Kreuzjoch údolí
Montafonu jako na dlani

To vše umožňuje pestrou nabídku túr středně obtížných; po poradě s průvodcem si můžete přidat i ulehčit.
Ubytování je zajištěno v pěkném hotelu v obci Tschagguns v centru oblasti, ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (na přání 3- a 4-lůžkové). Stravování formou
jednodušší polopenze (kont. snídaně, večeře 2ch. menu).

6 800 Kč

V ceně: autobus, 3x hotel s polopenzí, pob. taxa, průvodce

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze 5, st. metra N. Butovice ve
23:30, jízda přes noc do hor Východního Tyrolska (Osttirol)
2.den: K tunelu Felbertauern, parkoviště u Tauernhaus
(1512). Přeprava místní smluvní dopravou (~7 € ) do místa
s možnými variantami túry s vyhlídkami na ledovec a masív
Grossvenedigeru (3662) (upřesní průvodce). Zpět možno
pěšky, ve smluvenou dobu sraz u autobusu, dojezd do hotelu

Program zájezdu:

poutní kostel
ve Virgen

Lienzer Dolomiten Hütte

Karlsbader Hütte
i s naší průvodkyní
3.den: Lienzské Dolomity: busem mýtnou cestou na Lienzer
Dolomitenhütte (1620), nádherná túra na Karlsbader Hütte
(2266) v kouzelném skalní kotli u jezera Laserzsee; lehčí či těžší
a technicky náročná varianta. Sestup k busu, při vhodném
počasí možnost koupání v poněkud teplejším Tristacher See
4.den: Zajímavý poznávací program: kratší výšlapy do soutěsky Dabaklamm a k vodopádům Umbalfälle, vodopád Steiner
Wasserfall a kostel Virgen Wallfahrtkirch, možnost koupání
5.den: Z Matrei (1030) lanovkou (~24 € ) na Goldried
(2156). Nezapomenutelná, asi 3- až 4-hod. vyhlídková trasa
po Europa Panoramaweg, sjezd do Kalsu, bus přejede. Po
vychutnání vyhlídek lanovkou do Kalsu. Odjezd, návrat do
Prahy po 23.hod.
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1.den: Sraz k odjezdu v Praze, st. metra N.Butovice ve
23:30, jízda přes noc do hor Silvretty
2.den: Ráno příjezd do cíle, na nejvyšší bod horské silnice
Silvretta Hochalpenstrasse (2030) (mýtné 4 € /os.). Túra údolím
Bieltal ke hraničnímu hřebenu se Švýcarskem pod Piz Buin
(3312) na sedlo Radsattel (2652), nádherná podívaná na ledovce
a třítisícovky, sestup úbočím Ochsentalu k přehradnímu jezeru
Silvretta Stausee a kolem jezera k busu. Dojezd na ubytování
3.den: Busem do Latschau (985), obousměrně lanovkou
(18 € ) na Grüneck (1800), okruh přes Golmer Joch (2124)
a Kreuzjoch (2264) na Geißspitze (2334) s nádherným kruhovým rozhledem. Sestup k chatě Lindauer Hütte (1734), po
odpočinku Hohenweg zpět k lanovce, sjezd a návrat busem
4.den: Busem do Schrunsu (710), obousměrně lanovkami
(23,- €) na Sennigrat (2290). Hřebenový Hohenweg přes
Kreuzjoch na Zamangspitze (2387); prakticky celá túra poskytuje nezapomenutelné výhledy na hory Montafonu, Verwallgruppe Silvretty, Rätikon a z velké relativní výše (1500) až
(1700) kouzelnou přehlídku osídlení Montafonu
5.den: Odjezd, opět na Bieler Höhe (2030) (mýto 4 € /os),
túra na Saarbrückner Hütte (2538), volno k vychutnání vyhlídek na třítisícovky a ledovec, zdatní mohou na vlastní nebezpečí neprůvodcovaný přídavek na Litznersattel (2737). Sestup
stejnou cestou, odjezd domů, jízda přes noc
6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách
pá 21.8. - st 26.8.

(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč)

Kreuzjoch 2398

6 900 Kč

V ceně: autobus, 3x hotel s polopenzí, pob. taxa, průvodce

Golmer Hohenweg
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Rifugio Tuckett

Bocca di Tuckett

Passo Gardena

DOLOMITY IX
- centrální Dolomity Zájezd Dolomity IX se částečně zabývá centrálními
Dolomity, skupinami Fanes a Tofana, závěrečná túra je
v Zillertalských Alpách ve skupině Rieserferner Gruppe.
Túry jsou vesměs středně obtížné; jediná náročná
v Zillertalských Alpách má i lehčí variantu, rovněž
ostatní lze po poradě s průvodcem bez problému zkrátit.
Ubytování je zajištěno v pěkném hotelu poblíž města
Bruneck. V ceně jsou 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím,
menší 2-lůžkové a 3-lůžkové se slevou 200Kč/os, 4-lůžkové se slevou 300 Kč/os. Stravování formou polopenze.
pá 12.7. - st 17.7.
(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč) 7 200 Kč
V ceně: bus, 3x hotel s polopenzí, pobyt. taxa, průvodce

DOLOMITY VI
- západní Dolomity Zájezd má těžiště programu v okolí horského městečka
Madonna di Campiglio, které je považováno za jedno
z dolomitských center. Proto jsme zájezd přiřadili do
kolekce našich dolomitských zájezdů, ač jeho túry jsou
také ve skupině Presanella nár. parku Adamello.

Popis zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze, st. metra Nové Butovice ve
21.00 hod., jízda přes noc

kostelík Heiligkreuz

2.den: Od Passo Valparola (2168) vyhlídkový okruh kolem
hory Settsass (2571) s odbočkou na vrchol. Lehčí variantou je
jen okruh bez výstupu na vrchol. Dojezd na ubytování
3.den: Lehčí túra ve skupině Fanes: lanovkou z Pedratsches (~1400) do mezistanice (~1850, ~8 € , křížovou cestou
k poutnímu kostelu Heiligkreuz (~2050), panoramatické
vyhlídky. Kolem masívu Kreuzkofel, do údolí Wengentall, přes
sedlo pod Monte Pares sestup do osady Wengen, bus přejede

Túry nejsou mimořádně obtížné, základní fyzickou zdatnost a technickou zkušenost však předpokládají. Lehčí
variantou je zkrácení túr, které je možné prakticky u všech.
Ubytování jsme zajistili v pěkném hotelu v Dimaru, ve
2-lůžkových (se slevou 3- až 4-lůžk.) pokojích s polopenzí.

Torre dei Cacciatori

4.den: Ze sedla Passo Falzarego (2105) vyhlídkový okruh
na úbočí Tofana di Rozes (3225), zakončený výstupem
k chatě Rif. Giussani (2581). Sestup k chatě Rif. Dibona
(2083), po odpočinku v restauraci dále sestup na parkoviště
u silnice (~1750). Lehkou variantou je vynechání výstupu
k Rif. Giussani. Bus přejede

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze, st. metra N. Butovice ve
21.00 hod., jízda přes noc
2.den: Túra pěti jezer. Z Madonny di Campiglio lanovkou
(~7 € ) na Palón (2130), okruh po jezerech: Ritorto, Lambin,
Serodoli, Nero, Nambino, poté sestup do Madonny (1500)
3.den: Pod věžemi Brenty od západu. Z Passo Campo
Carlo Magno lanovkou (~10 € ) na Passo Grosté (2440), bez
většího převýšení pod věžemi Vallasinella k Rif. Tucket
(2270), zdatnější až k Rif. Brentei (2180), sestup k Rif. Vallasinella (1510), pěšky (4km) do Madonny (1500), možný
dojezd místním busem (1,5 € ). Bus přejede
4.den: Z Valle del Monte na Passo Tonale. Busem a pronajatými minibusy (1/2 směry ~6/12 € ) údolím Peja do uzávěru údolí
del Monte k jezeru Pian Palú (1700), přes Rif. Bozzi (2480), přechod hřebene přes Passo dei Contrabbandieri (2680), sestup na
Passo Tonale (1800), bus přejede. Kratší varianta výstup k jezerům Lagostel (2450) nebo okruh přes Malga Paludei (2100)
5.den: Lanovkou (~10 € ) z Pinzola (780) na Doss del Sabion
(2101), kruhový rozhled. Sestup na Passo Bregn de l'Ors (1836),
Piano di Nardis (1822), výstup přes Scala Santa na Rifugio
12 Apostoli (2490). Návrat stejnou cestou nebo přes Malga
Bregn da l’Ors na mezistanici Prà Rodont (1510). Odjezd domů
6.den: Návrat do Prahy v ranních hodinách

Val Brenta, výhled na Adamello

Lago Serodoli

pá 3.7. - st 8.7.
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(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč)

5.den: Lahůdková, ovšem poměrně dlouhá túra v Zillertalských Alpách: z osady Rein in Taufers (~1600) k chatě Kasseler Hütte (2276), možnost výstupu na Tristennöckel (2465,
odolnost proti závratím). Sestup k osadě Rein okružní trasou
s vodopády. Zlehčit lze vynecháním Tristennöckelu, jsou
možná i výraznější zlehčení. Po posezení v restauraci odjezd
domů, jízda přes noc
6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách

7 400 Kč

V ceně: doprava busem, 3x hotel s polopenzí, pobytová taxa,
průvodce

jezírko nad chatou Kasseler Hütte

skupina Fanes-Sennes, pohled od Passo Valparola
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DOLOMITY X

DOLOMITY XI

- jižní Dolomity Zájezd se převážně zabývá jižnějšími částmi Dolomit
na jih od Cortiny d’Ampezzo: navštívíte atraktivní třítisícové masívy skupin Sorapis, Civetta a Monte Pelmo,
výběr je doplněn i jednou túrou ve skupině centrálních
Dolomit Sellagruppe.
Túry jsou - jako u jiných našich horských programů středně obtížné; u všech existují lehčí varianty a případně je lze také bez problému zkrátit.
Ubytování je zajištěno v pěkném hotelu u Rocca Pietore (s wellness centrem). V ceně jsou 2lůžkové pokoje
s příslušenstvím, se slevou 200/os 3lůžkové, se slevou
300/os 4lůžkové. Stravování formou polopenze.

- severní a centrální Dolomity Zájezd opět nabízí 4 dny nádherného turistického
programu, s mnoha různými variantami stejně jako
jindy – pro široké spektrum Vaší různé zdatnosti.
Tři túry jsou v typických dolomitských skupinách
Prags, Fanes, Puez, tuto dolomitskou řadu pak doplňuje
túra ve zcela odlišných Zillertalských Alpách,
vše v dobré dopravní dostupnosti od ubytování.
Ubytování je zajištěno v pěkném hotelu na začátku
údolí Ahrntal poblíž města Bruneck. V ceně jsou 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, menší 2-lůžkové a 3-lůžkové se slevou 200Kč/os, 4lůžkové se slevou 300 Kč/os.
Stravování formou polopenze.

Monte Pelmo (3169)

út 14.7. - ne 19.7.

(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč)

milé setkání
nad Regensburger Hütte

třítisícovka Croda Rosa

7 200 Kč

V ceně: jízdné, 3x hotel s polopenzí, pobyt. taxa, průvodce

bizarní skála pod Col de la Pieres

sestup do Passo Campolongo
Popis zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze, st. metra Nové Butovice ve
21 hod., jízda přes noc
2.den: Příjezd na Passo Tre Croci (1809), skupina Sorapis,
okruh skupinou, bohatý na výhledy: Výstup do sedla Forcella di
Marcoira (2307), sestup k nádherně položenému tyrkysově
zbarvenému jezeru Lago di Sorapis (1923), dokončení okruhu
vyhlídkovým východním svahem skupiny. Dojezd na ubytování
3.den: Celodenní túra poblíž místa bydliště z údolí Val Fiorentina v masívu třítisícovek Civetty či Monte Pelma; výběr
závisí na provozu lanovek v době zájezdu. Nebude-li jezdit
žádná lanovka, uděláme okružní túru na severní straně
Monte Pelma, s výchozím bodem na Passo Staulanza
4.den: Program na Passo Pordoi (2239), výstup na římsu
skupiny Sella (~2550), vyhlídkový okruh – na jih pohled na
nejvyšší dolomitský masív Marmolada (3309), hluboko pod
sebou městečko Arabba, za zády pak věže masívu Sella.
Zastavení na chatě Riffugio Kostner (2500). Sestup na sedlo
Passo Campolongo (1875)
5.den: Lahůdková túra ve skupině Cadini: od jezera Missurina (1752) na chatu Riffugio Fonda Savio (2367), úžasné
výhledy. Po odpočinku méně zdatní různě obtížné sestupy zpět,
zdatní mohou (na vlastní nebezpečí) ještě část zajištěné cesty
Bonacossa k Riffugio Auronzo (2320). Sestup, odjezd domů,
jízda přes noc

po úbočí masívu Sella

nad Passem Campolongo

6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách
pá 17.7. - st 22.7.
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(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč)

7 500 Kč

V ceně: jízdné, 3x hotel s polopenzí, pobytová taxa,
průvodce

Program zájezdu:

pod věžemi Geisleru

1.den: Sraz k odjezdu Praha 5, u st.metra Nové Butovice
ve 22.00 hod., noční přejezd
2.den: Skupina Prags, z parkoviště Brückele (~1500) místním busem (3,-€ ) k loukám Plätzwiesen (~2000), odtud úpatím (~2300) červeně zbarvené třítisícovky Croda Rossa (Hohe
Gaisl) k chatě Rossalmhütte(~2100), sestup a dojezd naším
busem na ubytování
3.den: Skupina Fanes, závěr údolí Mareo (1550), okruh po
horských jezírkách a chatách: jezírko Lé de Piciadel (1819),
chata Fanes (2080), jezírko Lé de Limo (2159), jezírko Lé de
Vert (2043), chata Lavarela (2042) možným přídavkem, jinak
sestup na parkoviště
4.den: Val Gardena, St. Christina (1500), lanovkou na Col
Raiser (12 € , 2100), nádherný okruh: Regensburgerhütte
(2040), Forcella Sieles (2505), odkud méně zdatní jen krátký
výstup (150 výškových metrů) na vyhlídkovou plošinu a návrat
stejnou cestou na Regensburgerhütte a sestup do St. Christiny, zdatnější pak ještě výstup na Col dla Pieres (2750),
s nádhernými výhledy sestup přes Rif. Stévia (2310) a Juac
(1900) do St. Christiny (1500)
5.den: Zillertalské Alpy, Valser Jochtal. Lanovkou na Jochtal (11 € , 2009), mírně stoupající Hohenweg na Peachenjoch
(2200), pozvolný sestup do Fanealmu (1740). Po posezení
sjezd kyvadlovou dopravou (2,50 € ) na parkoviště (1370).
Odjezd, jízda přes noc
6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách
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DOLOMITY XII

výhled z túry na údolí Val di Pejo

Cresta de le Sele

- Parco Naturale Adamello-Brenta -

výhled do údolí Val di Seghe
vodopád Cascata di Nardis

pá 24.7. - st 29.7.

(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč)

7 500,-Kč

V ceně: jízdné, mýtné, 3x hotel s polopenzí, průvodce
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Tento zájezd v Dolomitech doplňuje řadu našich dolomitských programů a zároveň z ní poněkud vybočuje.
Oblast přírodního parku Adamello-Brenta se totiž skládá
jak z jedinečné dolomitské skupiny Brenta, tak i z jiných
horských masívů, které mají odlišné složení horniny
i odlišný vzhled, ale jsou neméně krásné a zajímavé. Náš
program Vás s oněmi různými podobami zdejší krajiny
seznámí různorodým výběrem krásných túr v nádherné
přírodě – zavede nás do světa světlých skalních věží,
horských zelených luk, čistých modrých jezer i mnoha
šumivých vodopádů.
Ubytování je zajištěno v hotelu v Dimaru, severně od
Madonny di Campiglio, ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 3lůžkový pokoj sleva 600/pokoj, 4lůžkový
sleva 1000/pokoj, v ceně polopenze a pobytová taxa.
Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze 5, ve 22 hod. u st. metra
N.Butovice, poblíž zastávek MHD na hlavní silnici nad budovou metra směrem do města (Bucharova ul.)
2.den: Val di Seghe, Lago Molveno. Ráno příjezd do
lázeňského centra Molveno (850), lanovkou na Pradel (1400
m, zpáteční za ~9 € ). Lehká túra pod vysokými svislými či
převislými stěnami bez velkého převýšení přes Rif. Croz del
Altissimo (1430) do uzávěru údolí a dál na Rif. Selvata (1663).
Zpět k lanovce stejnou cestou. V jezeru je báječná možnost
koupání; není li vhodné počasí, lze si od chaty Selvata přidat
výstup na Castelletto (2137) - je obtížnější, ale shora jsou
hezké výhledy. Dojezd na hotel
3.den: Val Genova (jižně od Madonny, tzv. Údolí
vodopádů). Naším busem k Ponte Verde, nádherný vodopád
Cascata di Nardis, místním busem zdarma k Ponte Maria.
Odtud licenčním busem (~4 € ) k uzávěru údolí k Malga Bedole
(1584), dál pěšky na Rif. Bedole (1640). Odtud středně těžká
túra s výhledy na Rif. Mandron (2450), návrat k výchozí chatě
stejnou cestou. Další možností je sestup údolím kolem vodopádů k Ponte Maria či na jakoukoli výše položenou zastávku
a návrat místním busem k Ponte Verde. Na okraji Pinzola prohlídka úžasného kostelíku San Stefano
4.den: Mt. Zelédria (2427). Lanovkou z Madonny (~9 € )
na Pradalago, náročnější výstup na vrchol Zelédrie, po vychutnání nádherného kruhového výhledu po celé oblasti sestup
a okruhem kolem jezer (tzv. Túra tří jezer). Posezení na chatě
u jezera Malghette (1909), sestup na Passo Campo Carlo
Magno (1680), bus přejede. Průvodkyně doporučí lehčí varianty
5.den: Túra „Giro Cinque Laghi“, Cogolo. (často se
mylně zaměňuje s Túrou pěti jezer, od lanovky v Madonně di
Campiglio, tato je v přírodním parku Stelvio). Pronajatými
minibusy (obousměrně ~12 € ) z Cogola do Malga Mare
(~2000). Je to nádherná, v oblasti asi nejpopulárnější túra.
Začíná náročnějším výstupem na Rif. Larcher (2608), pak už
vše bez náročnějších pasáží. Poradíme i lehčí, zkrácenou variantu. V podvečer odjezd domů, jízda přes noc
6.den: Návrat do Prahy kolem 5.hod. ranní

DOLOMITY XIII

Gran Vernel

Nový dolomitský zájezd míří do údolí Val di Fassa,
jednoho z hlavních údolí Dolomit, obklopeného nejznámějšími masívy, jako je Langkofel, Sella, Rosengarten,
Monzoni, i nejvyšším masívem Marmolada.
Ubytování jsme zvolili v jednodušším, příjemném
hotelu ve vesničce Penia, v ceně jsou 2lůžkové pokoje
s příslušenstvím a polopenzí.

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze - Nové Butovice ve 21h.
2.den: Col dei Rossi pod Marmoladu. Lanovkou na Col
dei Rossi, (2300m, 12 € ). Pod hřebenem na chatu Fredarola
(2388) a po cestě Viel dal Pan k přehradě Lago di Fedaia.
Zdatnější mohou zvolit cestu Alta Via delle Creste po hřebeni,
s možností výstupu na Sasso del Capello (2551) a Porta Vescovo. Od přehrady busem do hotelu
3.den: Přechod z Passo Pellegrino do Val Monzoni.
Z Pellegrina (1919m) výstup na Pas de le Sele (2530) – možnost zkrátit lanovkou Costabella o 350 m převýšení (8 € ).
Průzkum ostrého hřebene Cresta de le Sele, kde byly za
1. světové války pozice Rakušanů. Sestup na chatu Taramelli
(2045), Malga Monzoni (1862) a do údolí San Nicoló. Bus
přejede k chatě Soldanella poblíž Pera di Fassa
4.den: Marmolada – konečně ke královně Dolomit.
Od Lago di Fedaia (2053m) výstup na chatu Pian dei Fiacconi
(2626m), popř. až pod ledovec Marmolady, poté přes Col de
Baranchie (2205m) zpět k přehradě. Lze jet jednu či obě cesty
lanovkou (9 € /15 € ) Zdatnější sestup až k chatě Villetta
Maria (1681m), bus přejede
5.den: Okruh kolem Monte Colac. Z Alba di Canazei
lanovkou na Ciampac (2152m, 10 € ), odtud buď přes Forcia
Neigra (2509) nebo po zajištěné cestě Lino Pederiva k chatám
Passo di San Nicoló (2338m) a Contrin (2016). Sestup údolím
Val Contrin do Penia di Canazei. Pro méně zdatné výstup či
lanovkou na Sela Brunech a Sas d’Adam. Převléknutí v hotelu,
možnost občerstvení v hotelovém baru. Odjezd a noční přesun
6.den: Návrat do Prahy v ranních hodinách

Marmolada

Federspiel

st 8.7. - po 13.7.
(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč) 7 600 Kč
V ceně jízdné, 3x hotel s polopenzí, pobyt. taxa, průvodce
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DOLOMITY SPECIÁL

Tre Cime 2998

Lago Misurina 1754

z Passo Gardena do Corvary

Sassongher 2665 nad
Corvarou 1511

Langkofel

- cestou tam bez nočního přesunu -

- cestou tam bez nočního přesunu -

Také letos Vám nabízíme tento náš Dolomity speciál,
kdy po několikahodinové cestě busem nebude následovat túra, ale večeře a odpočinek. Zájezd je tedy o jednu
noc delší než naše ostatní, ale druhý den absolvujete program v plné síle a odpočati.
Program je výběrem z let minulých, zaměřeným na ty
lehčí túry. Některou z tras můžete již znát, ale věříme, že
se většina zákazníků na krásná místa spojená s příjemnými vzpomínkami ráda vrací. Jiná místa zase jistě znát
nebudete, protože za více než 25 let dlouhou historii
našich zájezdů do Dolomit se i naše programy různě
obměňovaly a vyvíjely. Jeden den je věnován i poznávací
okružní cestě autobusem přes nejvyšší a nejkrásnější
vysokohorské průsmyky.
Ubytování je zajištěno v pěkném hotelu na začátku
údolí Ahrntal poblíž města Bruneck, v dobré návaznosti
na program, příjemnou atmosférou a chutnou kuchyní.
V ceně jsou 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, menší 2lůžkové a 3-lůžkové se slevou 200Kč/os, 4-lůžkové se slevou 300 Kč/os. Stravování formou polopenze – snídaně
bufet, večeře 3-chodé menu.

Zájezd mimo naše klasické dolomitské řady sestavený na přání jedné menší skupiny nabízíme k doprodeji i veřejnosti. Kombinuje atraktivní trasy z různých
našich předchozích zájezdů v oblasti severních a centrálních Dolomit.

Program zájezdu:
1.den: Sraz v Praze 5 na st. metra N. Butovice nad budovou
metra, v 7 h. ráno. Cesta do Itálie, zastávka v rakouském městečku Kufstein. Večer ubytování, večeře
2.den: Valser Jochtal. Z Valsu lanovkou na Jochtal (2009,
12 € ), mírně stoupání na Peachenjoch (2200), pozvolný sestup
s nádhernými vyhlídkami do Fanealmu (1740). Po posezení
v almu lze ještě pokračovat na Brixnerhütte (2275), příp. dál
a výš. Po návratu do Fanealmu sjezd kyvadlovou dopravou (3 € )
na parkoviště. Tento nebo jiný den možnost návštěvu Brunecku.
Návrat na ubytování, večeře
3.den: Nejvyšší dolomitské průsmyky. Vyhlídkový
okruh busem přes dvoutisícové průsmyky se zastávkami v nejvyšších bodech cesty a na vyhlídkách: Pordoi (2239), Sella (2244)
a Gardena (2121). Na Passo Pordoi dle okolností a počasí krátká
procházka nebo výstup na Piz Boe (lanovka cca 19 € )
4.den: Tre Cime di Lavaredo. Busem mýtnou cestou
(cca 4-5 € ) na horní parkoviště. Nádherná túra s několika
možnostmi individuálních vycházek. Kouzelné, nezapomenutelné výhledy na symbol Dolomit - třítisícovky Tre Cime (2998)
i kruhový obzor jen trochu nižších vrcholů
5.den: Chata Pederühütte. Překrásný okruh po horských
jezírkách a chatách: jezírko Lé de Piciadel (1819), chata Fanes
(2080), jezírko Lé de Limo (2159), jezírko Lé de Vert (2043),
chata Lavarela (2042) s možným přídavkem, hezké a malebné
výhledy, sestup na parkoviště. Při dobrém počasí možnost osvěžení v horské říčce. Odjezd domů
6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách
čt 2.7. - út 7.7.
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DOLOMITY MIX

(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč)

Ubytování je zajištěno v pěkném osvědčeném penzionu v jihotyrolské vesničce Natz, v ceně dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím a pobytovou taxou. Cesta
z Prahy do Itálie se uskuteční přes den, příjezdový den
bez večeře, ostatní s polopenzí.

Program zájezdu:
Passo Falzarego

1.den: Sraz v Praze 5 na st. metra Nové Butovice nad
budovou metra, v 9:30 h. ráno. Cesta do Itálie, zastávka
v rakouském městečku Kufstein. Večer ubytování (tento den
bez večeře)
2.den: Od Passo Valparola (2168) vyhlídkový okruh kolem
hory Settsass (2571) s odbočkou na vrchol. Lehčí variantou je jen
okruh bez výstupu na vrchol. Dojezd na ubytování
3.den: Okružní túra ve skupině Sassolungo/Langkofel:
Z Passo Sella (2180) lanovkou (10 € ) na Langkofel Scharte
(2681), sestup k chatě Langkofelhütte a okruhem návrat do
Passo Sella
4.den: Turistika poblíž věží Cinque Torri: z průsmyku
Passo Falzarego výstup k úpatí Averau, výstup na Nuvolau
(2575) s kruhovým rozhledem, sestup k jedinečným věžím
Cinque Torri. Volba z několika prohlídkových okruhů. Sestup
k silnici na kótu (~1850), příp. lanovkou (~9 € ).
5.den: Skupina Prags, z parkoviště Brückele (~1500) místním busem (3 € ) k loukám Plätzwiesen (~2000), odtud úpatím (~2300) červeně zbarvené třítisícovky Croda Rossa (Hohe
Gaisl) k chatě Rossalmhütte (~2100), sestup na parkoviště.
Odjezd, jízda domů přes noc
6.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách

Averau

so 11.7. - čt 16.7.
(sleva 300 Kč, záloha 3000 Kč) 7 700 Kč
V ceně doprava busem, ubytování 4x pension, 2lůžkové
pokoje s příslušenstvím, 4x snídaně, 3x večeře, pobytová
taxa, průvodce.

Croda Rossa

8 200 Kč

V ceně: doprava busem, 4x hotel, 2-lůžk. pokoje s polopenzí,
pobytová taxa, průvodce

Averau
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S E V E R S K É

Z E M ù

Obecně chladněji a větrněji než v létě u nás, s většími výkyvy a rychlejšími změnami počasí.

peřeje Donfoss

STŘEDNÍ NORSKO II - hory a fjordy
- za krásou hor, fjordů a vodopádů Zájezdy do Norska prostupují historií naší CK. Vystřídalo se mnoho typů – poznávacích i turistických – do
oblasti jižního, středního i severního Norska. A čím více
sever poznáváme, tím více roste naše nadšení pro jedinečnou krajinu a vhled do života svébytných obyvatel.
Tento zájezd míří do hor a fjordů západní části středního Norska, staví první částí na optimální trase předchozího zájezdu, ale je rozšířen o oblasti další. V novém,
rozšířeném pojetí nabízíme jak více turistického programu, tak úplně novou atraktivní část, položenou o
něco severněji. Zájezd je určen horským turistům všech
výkonnostních kategorií.
Ubytování zůstává velmi prosté; skromné pojetí totiž
norské povaze naprosto vyhovuje. Stále převažují 4lůžkové chatky, vybavené někde jen ledničkou a dvouvařičem, spaní ve svém spacáku a příslušenství společné, ve zvláštní budově. Nenabízíme luxus, cesta je
náročná délkou i menším komfortem, ale všechny čeká
aktivně prožitá dovolená, s důkladným poznáním severských krajin a s nezapomenutelnými, krásnými zážitky.

z Údolí čtyř vodopádů

kostelík v Lomu

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu u st. metra Praha-Střížkov ve 22
hod., noční přesun ke trajektu Rostock-Gedser
2.den: Trajekt; přesun Dánskem a Švédskem, nocleh
v kempu Hoysand u hranic Norsko/Švédsko
3.den: Dopoledne zastávka v norském hlavním městě
Oslo, prohlídka parku Vigeland. Odpoledne zajímavosti
náhorní plošiny Hardangervidda a vodopád Vöringfoss. Ubytování poblíž Eidfjordu a městečka Voss
4.den: Nádherná, náročnější túra s lehčí variantou a možným zkrácením tzv. Údolím čtyř vodopádů, volno v městečku
Kinsarvik. Návrat na ubytování
5.den: Výlet busem do nejkrásnějšího norského města
Bergenu: po orientaci a výkladu průvodcem volno k návštěvě
zajímavostí (rybí trh, Bryggen, mořské akvárium. Cestou zpět
návštěva přírodního komplexu pod ochranou Unesco Stalheimskleiv - „nejstrmější silnice světa“ a dva mohutné vodopády. Nocleh v kempu Tvinde u stejnojmenného vodopádu
6.den: Návštěva odlehlé vesničky přitisklé ~1000 m vysokými štíty ke fjordu, vyhlídka na Aurlandsfjord Stegastein,
pak jedna z nejhezčích túr v zemi: nádherná, ale poměrně
dlouhá túra Aurlandsdalen. Návrat na ubytování
7.den: Trajekt Fodnes-Mannheller, návštěva ledovce
Nigaardsbren (lodička ↑40 NOK, ↑↓60 NOK), cesta kolem
Lustrafjordu do nejvyššího norského pohoří Jotunheimen,
kouzelný výhled z nejvyšší vyhlídky a působivé prostředí celé
náhorní plošiny. Volno v krásném městečku Lom s unikátním
dřevěným kostelíkem. Dojezd do kempu v Bismo
8.den: Tzv. Zlatá cesta: peřeje Donfoss, dechberoucí
vyhlídka Dalsnibba 1476; Geirangerfjord a možnost vyjížďkou
lodí (320 NOK), trajekt Eidsdal-Linge, peřeje a vodopád Gudbrandsjuvet a vyhlídky na Trollské cesty a vodopád Trollstigen. Sjezd busem úžasnou trasou do Andalsnes, ubytování,
volná podvečerní prohlídka města
9.den: Okruh oblastí Nordmøre (ostrovy a poloostrovy
severně od Andalsnes): busem na trajekt Afarnes - Solsnes;
kouzelná vyhlídka u Molde na pevninu. Farstad, túra na
panoramatickou vyhlídku tzv. Atlantské cesty (Atlanter havsvegen) z výše až 660 m, pak „ochutnávka“ asi 10 km dlouhé
části cesty v Atlantiku busem – se zastávkami – po nejrůznějších mostech a mnoha ostrůvcích, návrat do Andalsnes
10.den: Zlatý hřeb turistického programu - ve skupině Mjolvafjellet přechod celým ostrým hřebenem (až 1236 m n. m.) po
zajištěné cestě. Není nebezpečná, ovšem je nutná dokonalá
odolnost vůči závratím. Pro méně odolné lehčí túra do menších
výšek s rovněž kouzelnými vyhlídkami, noc Andalsnes
11.den: Ráno odjezd na jih; odpoledne vyhlídková túra na
Muen (1424). Dojezd na ubytování v místě 1. noclehu – hranice Norsko/Švédsko, kemp Hoysand
12.den: Cesta na jih Švédskem a Dánskem. V podvečer
trajekt Gedser-Rostock, noční přesun domů
13.den: Návrat do Prahy velmi časně ráno
pá 31.7. - st 12.8. (slevaFM-800,VP-400Kč,zál.8000Kč)16

ústí údolí Romsdalen
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400,-Kč

10x chatky v kempech, možnosti vaření, bus, trajekty, mýta,
průvodce
21

údolí Stalheimskleiv
Bryggen, čtvrť Bergenu

ledovec Nigaardsbreen
tzv. Trollské cesty

pseudokrátery na Mývatnu

Landmannalaugar

Landmannalaugar
Obtížnost túr: Jedná se vesměs o krátké, lehké túry, jediná je delší, i tu si
můžete odpočinkem v nádherném prostředí zkrátit. Pobyt na Islandu může však
být náročný vzhledem ke klimatickým podmínkám – proměnlivé počasí, někdy
i velmi silný vítr, někdy intenzívní déšť, někdy nádherné slunečné počasí, časté
změny i v rámci téhož dne.
Vybavení: Naprosto nutná treková či horská obuv s dobrou podrážkou. Oblečení variabilní, určitě pláštěnku a plavky (příležitost termálního koupání).
Ubytování: Na téměř liduprázdném ostrově je vhodného ubytování v turistické kategorii velmi málo a jeho ceny rostou - v poslední době výrazně stoupla
poptávka i zdanění. Využíváme lepších turistických ubytoven, vytápěných chatek,
venkovských farem. Pokoje jsou maximálně 4-lůžkové, za příplatek 3600,-Kč/os
lze omezenému počtu zájemců zajistit ubytování po 2 všude. Pokoje nebývají příliš prostorné, ale vždy je k dispozici společná jídelna, vybavená kuchyň, vytápění
a teplá sprcha, sociální zařízení jsou společná. Ložní prádlo v pokojích není, vezměte vlastní spací pytel.
Kapesné: Islandská měna (ISK) není u nás k sehnání směnitelná, lze však
směnit po příletu na letišti (nejsnáze eura a dolary), lze také vybrat z bankomatu,
na některých místech též platit kartou. Většina přírodních zajímavostí je stále ještě
volně přístupná, bez vstupného, o zavedení vstupů se však uvažuje. V Landmannalaugaru je zaveden poplatek za využití místní infrastruktury cca 500 ISK (cca 4,5
€). Ceny na Islandu jsou jinak poměrně vysoké, ale pokud nehodláte chodit do restaurací, lze doporučit cca 60,- € / USD (+vstup do Modré laguny cca 70,- €).
V mimořádném případě Vám smění i průvodce.
Stravování a nápoje: Jídla v restauracích jsou stále ještě poměrně drahá, ale
místy si lze zakoupit cenově dostupné rychlé občerstvení (kousky pizzy, hot dogy
aj.). Na všech ubytováních je možnost vaření, plánujte ale vaření časově nenáročné, většinou je k dispozici 1 jídelna/kuchyně pro celý objekt. Potraviny si lze
částečně dovézt, částečně dokoupit v obchodech. Nealkoholického pití je ve všech
obchodech dost. Pivo bývá k mání ve většině obchodů jen nízkoalkoholické - 0,5
litru plechovka v přepočtu 1-2 €. Alkoholické nápoje jsou drahé a k dostání jen ve
specializovaných obchodech, v omezeném množství (pro vlastní potřebu) lze
dovézt (více v pokynech k odjezdu).

ISLAND
Okruh celým ostrovem s mnoha vycházkami
Nabitý, ale neuhoněný zájezd na ostrov ohně a ledu,
na ostrov daleko na severu a plný kontrastů - uvidíte
místa se svěží zelení a mnoha vodopády i pustiny temné
či neobyčejně barevné, místa věčně pokrytá ledem
i místa, kde se kouří ze země a bublá bahno.
Naše okružní cesta Islandem Vás ostrovem provede
formou zastávek s prohlídkami, vycházkami i lehčími
pěšími túrami. Seznámíte se s mnoha jedinečnými přírodními zajímavostmi, o Islandu se říká, že je učebnicí geologie. Poznejte tedy, co se skrývá pod pojmy gejzíry, fumaroly, solfatary, mofety, rhyolit, obsidián aj. I když názvy
možná časem zapomenete, ale silné krásné zážitky z nádherné země a nezdolných lidí určitě ne.
Naše cesta na Island je určena aktivním a činorodým
zákazníkům náročným na atraktivitu zážitků a méně náročným na každodenní luxus a pohodlí (avšak pro takové je
zájezd až překvapivě příjemný a bezproblémový).
pá31.7. - ne9.8. (sleva FM -1200, VP -500 Kč, zál. 19 000 Kč) 39 000
so8.8. - po17.8. (sleva FM -1200, VP -500 Kč, zál. 19 000 Kč) 39 000

Kč
Kč

V ceně letenka včetně poplatků, okruh busem kolem
ostrova, 8x nocleh, průvodce.

Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy ve večerních hodinách (upřesníme).
2.den: Přílet, ubytování. Program tohoto dne bude rozšířen. Mj. návštěva geotermálního parku s gejzíry (Geysir, Strokkur)
a tzv. Zlatý vodopád Gullfoss. Ubytování poblíž jezera Laugarvatn
3.den: Působivou měsíční krajinou do vnitrozemí na Landmannalaugar - nádherná vycházka v barevných horách, výstup na
Bláhnúkur. Koupání v geotermálním jezírku. Nocleh Skógar
4.den: Vodopády Seljalansfoss a Glúfrafoss, vodopád Skogafoss s téměř půldenní kouzelnou vycházkou kolem soutěsky říčky
Skógá, ptačí útesy Dyrholaey, skalní „jehly“ u Víku. Nocleh Skógar
5.den: Vycházka poblíž Kirkjúbaejarklaustur, národní park Skaftafell, vodopád Svartifoss, vyhlídka na největší evropský ledovec Vatnajökull a nejvyšší horu ostrova Hvannadalshnúkur (2119), ledovcové jezero Jökullsarlón. Nocleh Stafafell
6.den: Kolem jižních fjordů do Egilstadiru, příjezd k nejatraktivnějšímu jezeru ostrova Mývatn v geotermálně činné oblasti
u města Reykjahlíd: kráterové jezírko činné sopky Krafla, vycházka dosud horkým lávovým polem se solfatarami a vřícími
jezírky Leirnhnjúkur, geotermální park s fumarolami, solfatarami a bahenními sopkami Námaskard, nocleh Reykjahlíd
7.den: Sever ostrova: přístav Husavík, skalní útesy nejsevernějšího bodu naší cesty, vycházka kolem jedinečných skalních
útvarů Hljódaklettar na „nejbarevnější vulkán ostrova“ Raudhólar, skalní útvary Ásbyrgi, vodopád Hafragilsfoss, největší evropský vodopád Dettifoss („evropská Niagára“), nocleh Reykjahlíd
8.den: Geotemální puklina Grjótagjá, lávové útvary Dimmoburgir („Černé hrady“), park Höfdi, túra na Vindbelgjárfjall
s leteckým výhledem. Pokračování v okruhu severem ostrova: vodopád Godafoss, největší přístav Akureyri. Nocleh Blönduós
9.den: Soutěska Thingvellír (1.parlament světa). Hlavní město Reykjavík: vyhlídka, hlavní budovy, projížďka městem, volno.
Geotermální tzv. Modrá laguna (~70 €). Letiště Keflavík, odlet po půlnoci
10.den: Po půlnoci odlet do Prahy, přílet v ranních hodinách, upřesníme
lávové pole Leirhnjukur

vodopád Skogafoss

kráterové jezírko Víti činné sopky Krafla

ledovcové jezero Jökullsarlon
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vodopád Gullfoss

E TA P O V É

C E S T Y

E V R O P O U

7.den: Přesun na jih do Algarve, cestou přestávka v historickém městě Évora, „muzeu portugalské architektury“, procházka s prohlídkou památek, volno. Ubytování v apartmánech poblíž Praia da Rocha

z vycházky v Serra da Estrela

Oba zájezdy Vám ukáží různé tváře navštívených zemí a od každé to nejzajímavější – města s památkami i přírodní krásy. Ubytování jsme zajistili
v solidních hotelech, a ač se jedná o zájezdy etapové, kde to program umožňuje a dává to smysl, jsou alespoň některé noclehy na stejném místě.

z procházky Lisabonem

8.den: Panoramatická túra na pobřeží Arrifana - Espartal,
koupání. Při návratu zastávka na jihozápadním výběžku kontinentu Sagres s majákem Sao Vicente (~3 € ). Ubytování
Praia da Rocha
9.den: Praia Cervoeiro - Praia da Marinha: Okouzlující
pobřežní túra po útesech, koupání na Praia da Marinha. Ubytování Praia da Rocha
10.den: Lagos: procházka městečkem a výlet na lodičkách
k jeskyním a skalním obloukům na jižním výběžku pobřeží
Algarve, Punta da Piedade (~13 € ). Odjezd do Lisabonu, výhled
na Lisabon z Cristo Rei, Jeronýmský klášter v Belému (~10 € ).
Ubytování Lisabon

z vycházky v Serra da Estrela

11.den: Okruh po zajímavostech: Nejzápadnější výběžek
Evropy Cabo da Roca, město Sintra, Královský palác (~12 € ),
os. volno., Lisabon: hrad sv. Jiří (~10 € ), vedená procházka
starými uličkami Alfamy ke katedrále. Ubytování Lisabon

Navštívíme také horské vesničky, kde se zastavil čas,
malebná přístavní městečka i dvě perly evropských velkoměst: pulzující Lisabon i město portského vína - Porto,
s památkami a působivou atmosférou večerního nábřeží.

pláž Praia da Rocha

12.den: Let do Prahy; dle hodiny odletu možný ještě další
program v Lisabonu (nelze ovšem zaručit)

katedrála v městě Batalha

pá15.5. - út26.5.

(slevaFM-1000,VP-500Kč,zál.13000Kč)

26 600 Kč

letenka s poplatky, charterový bus po celý zájezd, 8x hotel se
snídaní, 3x apartmán s možn. vaření, 2x večeře, průvodce

Popis zájezdu:

Zájezd je letecký, na místě se pak budeme přepravovat
pronajatým busem místního dopravce. Ubytování po
cestě je v hotelech se snídaněmi, u moře v Algarve je ubytování v apartmánech 2+2 s vlastním stravováním. Večeře
jsme zajistili a zahrnuli do ceny jen dvakrát, v místě, kde
není na výběr dostatek jiných možností.

Porto, pohled z večerního nábřeží

PORTUGALSKO - grand tour
letecký zájezd s okruhem celou zemí:
- hory, památky, pobřeží, Lisabon V současnosti poněkud přehlížený kout Evropy, kdysi
však významná evropská mocnost - země mořeplavectví a objevování nových světů, na Vás silně zapůsobí.
Vydejte se s námi po stopách historie i za krásami divokých hor s kouzelnými vyhlídkami v NP Gerés-Peneda
a v pohoří Serra da Estrela, projděte s námi stezky po
pestrobarevných útesech jižního pobřeží Algarve
a odpočiňte si na nádherných písečných plážích na jižním pobřeží Algarve.
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1.den: Ranní let z Prahy do Lisabonu, časy upřesníme.
Možný program: městečko „žen a květin“ Obidos, rybářské
město Nazaré s útesy, vycházka, možné koupání - závisí na
času příletu, momentálně stanoven na ráno, ale nemůžeme
zaručit. Ubytování Nazaré
2.den: Klášter Batalha, prohlídka (~6 € ), Fatima prohlídka náboženského památného města, zastávka ve studentském městě Coimbra s prohlídkou univerzity, která sídlí
ve starém královském paláci. Porto, vinné sklepy proslulého
portského s výkladem a ochutnávkou (~5 € ), večerní atmosféra na nábřeží. Ubytování Porto
3.den: Porto, prohlídka centra, zastávka u chrámového
komplexu Bom Jezus u městečka Braga, přejezd do národního parku Gerés-Peneda, horská túra u vesničky Roucas.
Ubytování Peneda (zde s polopenzí)
4.den: Národní park Gerés-Peneda, krátká túra ke
zřícenině románského hradu Castro Laboreiro, výhledy,
osvěžující koupání v tůních u Assureira, túra z vesnice
Peneda. Ubytování Peneda (zde s polopenzí)
5.den: Návštěva historického města Guimares. Přejezd na
jih s vyhlídkami na vinice nad řekou Douro. Nocleh Covilha
6.den: Pohoří Serra da Estrela, panoramatická jízda
busem do výšky 1997 m s vyhlídkami, túra u nejvyššího vrcholu
Torre, osvěžující koupání v horském jezeru. Přejezd busem,
výstup na zříceninu hradu Monsanto v jedinečném prostředí,
stejnojmenná horská vesnička. Nocleh Castello de Vide

Algarve, Punta Piedade
Alentejano, z vycházky Arrifana-Espartal
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Program zájezdu:

Riga, výhled z věže kostela sv. Petra

POBALTÍ LETECKY

Zájezd je letecký, se 3 úseky letu - tak, aby se co nejlépe využilo času k prohlídce místních zajímavostí a bylo možné
v poměrně krátké době navštívit ta nejhezčí a různorodá místa
v Pobaltí. Místní doprava bude pak realizována pronajatým
místním busem (v případě potřeby ve městech nebo při malém
počtu účastníků též veřejnou dopravou v ceně). Ubytování
v Pobaltí je zajištěno v hotelech na velmi dobré úrovni, ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a se snídaní - na místě
se lze pak bez problémů stravovat za ceny obdobné českým. Ve
Finsku jsme zvolili velmi pěkný hostel, s 2lůžkovými pokoji, společným sociálním zařízením a společnou kuchyňkou, snídani lze
připlatit za cca 10,50 €. V ceně ubytování v Helsinkách je ranní
využití sauny, večer lze saunu využít za poplatek 8 €.

Kurská kosa – Křížová hora – Riga –
NP Gauja - Tallinn – NP Lahemaa - Helsinky
Krásná historická města pod ochranou UNESCO, čistá
severská příroda a milí lidé – to vše nabízí naše cesta
od Kurské kosy v Litvě přes Lotyšsko a Estonsko až po
finské Helsinky. Zájezd zahrnuje od každého něco – projdeme se po písečných dunách a můžeme si udělat piknik na břehu moře, o pár dní později se pak octneme
v pravých severských mokřadech. Připomeneme si
sovětskou éru a studenou válku v bývalém jaderném
zařízení, o to víc pak zapůsobí poutní místo Křížový
vrch svědčící o nezlomné povaze místních lidí. Navštívíme samozřejmě také metropole Rigu a Tallinn, dýchající historií, v protikladu k nim pak moderní pulzující
Helsinki rozložené na nesčetných ostrůvcích, mezi nimiž
budeme proplouvat. A mnohé další…

Termín zájezdu jsme úmyslně zvolili do období probouzející se rozkvetlé přírody a prodlužujících se dnů, kdy zvolená místa ještě nejsou zahlcena prázdninovými turisty.

Poznejte s námi země s podobnou historickou zkušeností, ale s krajinou nezastavěnou komerčními zónami,
země s klidnými lidmi nezkaženými nadměrným luxusem, s dostupnými cenami a přitom s pohodlím platby
eury a srovnatelnou úrovní služeb.

Křížová hora

1.den: Odlet z Prahy odpoledne, přílet do Rigy. Prohlídka
působivé metropole Riga, jejíž centrum pro svou malebnost
a největší koncentraci secesních domů v Evropě i jiných
památek spadá mezi světové dědictví UNESCO (Dóm, Švédská brána, Prašná věž, Kasárna, Rižský hrad, Dům černohlavců atd.) Pozdě večer odlet do Palangy, hotel Palanga
2.den: Kurská kosa: Po snídani přejezd do Klaipedy a trajektem na Kurskou kosu. Unikátní přírodní krajina s lesy,
písečnými dunami a mořským pobřežím. Zachovalá tradiční
architektura v malebné vesnici Nida (UNESCO), výstup na
písečné duny, Čarodějný vrch poblíž vesnice Juodkranté
a návrat trajektem a busem do Palangy. Nocleh Palanga
3.den: Snídaně. Návštěva bývalé sovětské jaderné
základny v Plokštiné (vstup 5 €, LT), působivé poutní místo
Křížový vrch (LT), lehká vycházka nádhernými severskými
mokřady Kemeri u Rigy (LV), nocleh Riga
4.den: Ráno ještě Riga, poté „Lotyšské Švýcarsko“ – NP
Gauja. Prohlídka hradu Turajda s výhledy na údolí řeky
Gauja, přejezd po baltském pobřeží na sever, nocleh v Tallinnu je poblíž centra a umožní Vám tak po oba večery si individuálně vychutnat večerní atmosféru starého města
5.den: Severní pobřeží Estonska – NP Lahemaa – vodopád
Jägalla, pobřeží bludných balvanů, rybářská osada Kasmu,
malebná zřícenina hradu Toolse na břehu moře. Návrat do Tallinnu a prohlídka. Estonské hlavní město Tallinn (UNESCO):
Radniční náměstí, Dominikánský klášter, okolí hradu Toompea
s vyhlídkami, pravoslavný kostel Alexandra Něvského, věž
tlustá Markéta aj.). Nocleh Tallinn
6.den: Volno v historickém centru Tallinnu. Po poledni trajekt do Helsinek (cca 2,5h). Finské hlavní město Helsinky doporučíme místa vhodná k návštěvě na zbytek tohoto dne
i den další, odletový – např. ostrov s pevností Suomenlinna
(pod ochranou UNESCO) (lodí v rámci MHD cca 5 € ), dále
kostel ve skále Temppeliaukio (cca 5 € ) a jiné církevní či
moderní památky. Nocleh Helsinky
7.den: Dokončení prohlídky Helsinek, volno. Odpoledne
transfer na letiště a večer přímý let do Prahy
ne21.6. - so27.6.

(slevaFM-1000,VP-500Kč,zál.9000Kč)

mokřady u Kemeri

19 200 Kč

letenka s poplatky, charterový bus, trajekty, 6x nocleh (5x hotel
se snídaní, 1x hostel s možností vaření), průvodce

Tallinn

Riga, Dům Černohlavých

duny na Kurské kose
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NP Lahemaa

27

J I N É

K O N T I N E N T Y

-

E X O T I K A
z NP Addo Elephant

Cathedral Peak

NEUVEDENÉ ZÁJEZDY: Z našich jiných delších zájezdů nejsou na rok 2020 zařazeny zájezdy na Havajské ostrovy, do Patagonie, Kostariky
a Kanady, do Indonésie, Vietnamu, Karibiku (Malé Antily), na Réunion, Mauricius a Nový Zéland. Některé z nich budou opět příští rok, letos si
vyberte z níže uvedených, všechny jsou stejně kvalitní. A ohledně Vašich přání a plánů na další rok nám napište, i Vy řídíte naše kroky!
NÁROČNOST: Obecně nejde o zájezdy náročné na fyzickou kondici, u turistiky počítáme i s lehčími variantami. Všechny zájezdy však mohou být
náročné stěhováním, jinými klimatickými podmínkami a zvyklostmi i svou délkou. Starším osobám doporučujeme poradit se s lékařem.

Počasí: Duben jsme vybrali kvůli nižším srážkám v Dračích horách. Mimo horská
území lze očekávat teploty 20 - 25st. To samozřejmě nevylučuje jakékoli výjimky.
Obtížnost túr: Túry nejsou těžké, proti jiným dalekým zájezdům je jich více a nárok
na kondici trochu větší. Nutná je i odolnost psychická a zkušenost z jiné etap. cesty.
Kapesné: Jihoafrický rand (ZAR) = 2 Kč, u nás stěží seženete, nicméně všude
Vám smění € či $. Doporučujeme se vstupy a očekávaným spropitným cca 450 € ,
další rezerva je vhodná, ceny vstupného i zboží se dost mění. V programu neuvádíme
vstupy a poplatky, jednotlivé částky nejsou vysoké (kromě Stolové hory cca 250 ZAR),
platí se ale téměř všude, vstupné se spropitným celkem cca 250-300 € .
Vízum, očkování: Na běžný turistický pobyt není pro občany ČR pro pobyt do 90
dnů vízum potřeba, je však nutný cestovní pas - doporučuje se, aby platnost cestovního dokladu přesahovala nejméně o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR.
Cestovní doklad musí obsahovat nejméně dvě volné stránky (naproti sobě) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka. Při cestování ze zemí zasaženou žlutou zimnicí
(např. některé země Afriky či Jižní Ameriky) je zapotřeba očkování proti této nemoci.
Ubytování: Na velmi dobré úrovni – hotely, lodge, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, v Graskopu a Dračích horách v pěkných 2-3ložnicových apartmánech apod.
Stravování: S evropskými i místními vlivy, strava z dobrých surovin, chutná
a vydatná. Dvakrát časný ranní odjezd (bezproblémové zařízení vlastní snídaně),
večeře v ceně jen tam, kde není dostatek jiných možností.
Přepravní podmínky: U zavazadel k odbavení max 23 kg, ostatní upřesníme.
Informační schůzka: V době 2-4 týdne před zájezdem v Praze.

JIŽNÍ AFRIKA
- grand tour celou zemí
letos prodloužené o 1 den -

Nádherné Dračí hory, rozlehlé savany s exotickými
zvířaty i nezapomenutelné pobřežní scenérie dvou
oceánů: Atlantického a Indického – vydejte se s námi do
Jižní Afriky a nechte se okouzlit její rozmanitostí.
Zájezd nabízí každému něco: od horských túr v nadmořské výšce i přes 3000 m, přes vycházky v úchvatných pobřežních scenériích a poutavé pozorování zvířat
ve svém přirozeném prostředí až po malebná pobřežní
městečka či Kapské město s jedinečným okolím
a koupání na plážích obou oceánů.
Nabízíme pestrý, poutavý program a nezapomenutelné zážitky jak ze setkání s místními, tak
z krásné přírody. Součástí zájezdu je pěší turistika, která
- ač není těžká - vyžaduje kromě cestovatelské
zkušenosti i základní fyzickou připravenost.

pá 17.4. - ne 3.5.

(slevaFM-2000, záloha33 000Kč)

67 000,-Kč

V ceně: letenky s poplatky, okruhy najatým busem, mikrobusy 12.den, vjezd do
Kruger Parku a Addo Elephant, 14x nocleh, 12x snídaně, 7x večeře, průvodce

Program zájezdu
1.den: Sraz v Praze na ruzyňském letišti (upřesníme), odlet s přestupem v Londýně, noční let do Johannesburgu
2.den: Dopolední přílet do Johannesburgu, transfer ~300 km do
oblasti Blyde River Canyon, ubytování Graskop
3.den: Okruh oblastí třetího největšího kaňonu světa Blyde River
Canyon: Pinnacle Rock, Gods Window, Lisbon Falls, Berlyn Falls, Potholes, Three Rondavels. Kratší túra. Nocleh opět Graskop
4.den: Časně ráno odjezd do největší jihoafrické rezervace zvěře Kruger Park. Okruh busem s pozorováním zvířat. Možnost vystoupení z
vozidla na několika místech, možnost občertvení také. Odpoledne přesun
směr Volksrust/Ermelo, nocleh Ermelo
5.den: Dopoledne pokračování přesunu do nejvyšších hor celé Jižní
Afriky Drakensberg (~3500 m). Odpoledne NP Monks Cowl, túra na
vyhlídku Sphinx. Nocleh Drakensberg
6.den: Panoramatická jízda kolem jezera Sterkfontein Dam do oblasti
NP Royal Natal. pronajatým taxi (není v ceně) na parkoviště (2600), túra
v oblasti masivu Sentinel. Nocleh Drakensberg
7.den: NP Cathedral Peak, variabilní turistika v nádherné krajině
parku. Návrat na ubytování, večeře. Nocleh Drakensberg
8.den: Setkání s vesničany Zulu. Přesun do metropole Zuluů, velkoměsta Durban. Nocleh Durban
9.den: Časně ráno přelet do Port Elizabeth. Přejezd do Addo Elephant,
okruh busem, pozorování slonů a jiné zvěře, návrat do P.E., ubytování
10.den: Přesun záp. směrem, tzv. Garden Route: kaňon Storms River,
vyhlídka a kratší, ale nezapomenutelná vycházka. Nocleh Plettenberg
11.den: Nádherná vycházka pobřežními scenériemi na Robberg
Peninsula. Město Knysna: vyhlídka The Heads, přístav s os. volnem.
Přesun do hor Little Karroo, nocleh Oudtshoorn
12.den: Swartberg Pass: okruh mikrobusy (v ceně), úžasná soutěska
Meiringspoor, vycházka k vodopádu. Swartbergpass. Pštrosí farma. Jeskyně Cango Caves. Nocleh Oudtshorn

13.den: Překrásné městečko Mossel Bay: volno k prohlídce zajímavého muzea či ke koupání na nedaleké pláži, vyhlídka na pobřeží,
krátká túra po útesech. Návštěva vinařství spojená s degustací. Nocleh Worchester
14.den: Gordons Bay: pozorování kolonie tučňáků na překrásném
pobřeží, krátká túra nad Pringle Bay. Zastávka v městečku Gordons
Bay. Nocleh Kapské Město
15.den: Dominantní Stolová hora: lanovka (~260 ZAR), okruh
s nádhernými výhledy. Busem na Signal Hills, vyhlídka. Procházka
centrem, busem do turistické čtvrti Waterfront, možná návštěva tzv.
Akvaria dvou oceánů. Odpočinek na pláži - přírodní pláž (při nepřízni
počasí volno ve městě). Nocleh Kapské Město
16.den: Poloostrov Cape Peninsula: panoramatická jízda busem
pobřežní scenérií Chapmans Peak Drive, vyhlídky. Túra na Chapmans
Peak s kruhovým rozhledem. Cape Point a Mys dobré naděje (Cape of
Good Hope). Transfer na letiště, mezikontinentální let do Evropy
17.den: Přestup v některé evropské metropoli, přílet do Prahy

Garden Route

28

skalní hřib, v NP Cathedral Peak

Blyde River Canyon,
Potholes

29

Ušguli

Předpokládané počasí, vybavení: Mimo hory teplo až horko (25-30 st.),
v horách může být proměnlivo, podobně teplo, ale i o dost chladněji, větrno, může
přijít déšť. Doporučujeme variabilní oblečení a trekovou obuv.
Náročnost zájezdu: Na programu je několik lehkých až středně obtížných túr
(s převýšením 400-700-900 m), které lze individuálně zkrátit nebo nahradit jiným programem. Program vyžaduje přizpůsobivost aktuálním podmínkám (místní jsou zvyklí
improvizovat) a empatii k odlišnému prostředí.
Vízum, očkování: Na turistický pobyt v rozsahu zájezdu není pro občany ČR
vízum potřeba. Cestovní pas musí mít platnost nejméně 6 měsíců po skončení cesty.
Žádné očkování není povinné, doporučuje se proti hepatitidě A a břišnímu tyfu.
Ubytování: V pěkných hotelech, penzionech a privátech, ve 2lůžk. pokojích
s přísl. V Ušguli a Becho (3 noci) je ubytování jednodušší a příslušenství společné.
Stravování: V Tbilisi a Kutaisi bez večeře a jednou bez snídaně (možnost
vlastní přípravy i výběr v okolí), ostatní dny s polopenzí, přes den počítejte spíše
se svačinami z vlastních zásob (možno dokoupit na místě).
Kapesné: Gruzínský lari (GEL) není u nás běžně k dostání, bez problémů lze však
EUR i USD směnit na letišti i v některých větších městech. Místní ceny jsou obdobné
našim, o něco dráž je v horách. Doporučujeme cca 150-200 € .
Informační schůzka: V době 4 až 2 týdny před odjezdem
V době vydání katalogu probíhala ještě jednání s místními partnery, cena
i rozsah poskytovaných služeb se může ještě nepatrně změnit, upřesníme
před zahájením prodeje, zásadní změny však nepředpokládáme.

GRUZIE
- hřeben Kavkazu, památky, moře, víno -

Rozmanitá členitá krajina, kláštery, kostelíky a kříže
malebně usazené na těch nejhezčích místech, poklidné
tradiční vesnice i dynamická města s prastarými památkami i moderní architekturou – tím vším láká Gruzie.
Naše 12denní cesta, od zvlněných kopců přes zasněžené štíty Kavkazu po pláže Černého moře, Vás nemůže
vzít na úplně všechna hezká místa v zemi, ale chce ukázat z každé tváře Gruzie to nejzajímavější. A tak i když
nás nejvíce zaujala krása a atmosféra horských oblastí,
doplňuje náš program též návštěva zajímavostí mimo ně.
Cestu začneme krátkou návštěvou moderního Tbilisi,
podíváme se též do starobylé Mčchety, unikátního jeskynního města Vardzia i lázeňského Bordžomi. Zlatý hřeb
naší cesty nás pak čeká na severu - vysoký hřeben Kavkazu, krásná divoká krajina, nespoutaní, ale pohostinní
lidé. V nádherné, horami sevřené Svanetii si přes den užijeme příjemnou turistiku, večer si pak v potemnělé vesnici vychutnáme klid po odjezdu rychlých půldenních
návštěvníků. Na závěr zájezdu si odpočineme u moře.
út 16.6. - so 27.6.

(slevaFM-1200, záloha15 000Kč)

Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy, přílet do Tbilisi, ubytování Tbilisi
2.den: Hlavní město Tbilisi, procházka, volno, v poledne
přejezd k zajímavostem mimo centrum. Odpoledne zastávka
u kláštera Džvari s výhledem na soutok řek Aragvi a Kuraa.
Přejezd do bývalého hlavního města Mccheta, katedrála Sveticchoveli (UNESCO) aj. Přejezd a nocleh poblíž Gori

32 000,-Kč

V ceně: letenka s poplatky, doprava dle programu (kromě místních taxi),
11x nocleh, 10x snídaně, 9x večeře, průvodce

Koruldi

3.den: Snídaně. Gori, Stalinovo muzeum (GEL). Přejezd do
města Bordžomi s léčivými prameny. Lanovkou (GEL) na
vyhlídku a procházka k carským termálům (možnost koupání,
GEL) nebo volno ve městě. Cesta na jih Gruzie, zastávka u Khertvisi a na nejhezčích vyhlídkách. Večeře a noclech před Vardzií
4.den: Snídaně. Prohlídka unikátního jeskynního města
Vardzia. Přejezd do Kutaisi se zastávkami na nejzajímavějších
místech – pevnost Rabati v Achalciche (GEL), krátký výstup
na vyhlídku nad řekou Kura. Nocleh Kutaisi
5.den: Snídaně. Přejezd k působivé Prométheově jeskyni,
prohlídka (GEL) a možnost krátké, ale krásné projížďky loďkou
(GEL). Přesun ke kaňonu Maartvili, krátká procházka s možností
přídavku loďkou (GEL). Panoramatická cesta na sever, do centra
Svanetie, města Mestia, ubytování a večeře. Nocleh Mestia
6.den: Snídaně. Výstup k jezírkům Koruldi, s vyhlídkou na
okolní vysoké hory pokryté sněhem a jezírka uprostřed svěží
zeleně, volně se pasoucí koně a krávy. Výstup je možné uskutečnit celý pěšky z Mestie, pro počáteční prudší a méně zajímavou část lze však též využít místních taxi (GEL) a pěšky jít
pouze část. Večeře a nocleh Mestia
7.den: Snídaně. Dopoledne ještě volno v městě Mestia.
Přejezd divokou krajinou (i cestou) do jedinečné starobylé
vesničky Ušguli v horách, kraje, kde se tak trochu zpomalil
čas. Večeře a nocleh Ušguli
8.den: Snídaně. Turistika v okolí Ušguli – na výběr: možnost individuální jednoduché, ale krásné túry téměř po rovině
k ledovci poblíž hory Šchara, možno částečně využít místní
dopravy (GEL), nebo pro zdatnější okruh s výstupem na hřeben, odkud za příznivých podmínek vidět Elbrus. Volno ve
vesnici, večerní autentická atmosféra, večeře a nocleh Ušguli
9.den: Snídaně. Přejezd do údolí Becho se zastávkou
v Mestii. Lehká túra údolím divoké řeky a krátký výstup na
vyhlídku na nejvyšší gruzínský vodopád Šdugra, zdatnější
mohou až k němu. Ubytování a večeře. Nocleh Becho
10.den: Snídaně. Přejezd k Černému moři se zastávkami,
odpoledne odpočinek u moře. Ubytování a večeře. Nocleh u moře
11.den: Snídaně. Návštěva přímořského letoviska Batumi,
prohlídka, volno, možnost koupání. Pozdní odpoledne návrat,
koupání, večeře. Nocleh u moře
12.den: Snídaně. Poslední vykoupání v moři a přejezd do
Kutaisi. Prohlídka města a nejzajímavějších památek. Přesun
na letiště a odlet do Prahy

Mčcheta

Vardzia

Šchara

Ušba

Maartvili

Tbilisi
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bizarní skalní útvary
na sestupu do Xoxo

KAPVERDY
- pustiny i oázy, hory i moře -

Velká cesta po třech nejkrásnějších ostrovech Kapverd
Vás zavede na tohle zajímavé, a přesto dlouho opomíjené
souostroví v Atlantském oceánu. Nyní tam již směřuje
více zájezdů různých cestovních kanceláří, většinou ale
na jiné ostrovy než my, nejčastěji na ostrovy Sal či Boavista, s plážemi plnými lehátek resortů all inclusive.
Tohle od nás asi nečekáte: kromě závěrečného odpočinkového programu na ostrově Sao Vicente nabízíme
hlavně turistiku v nádherné přírodě ostrovů Sao Antao
a Fogo, kde jsme pro Vás připravili jedinečnou mozaiku
z nejatraktivnějších turistických tras a zajímavostí:
- na ostrově Sao Antao turistický ráj, nejhezčí a unikátní
túry, často na holých skalách, o 1000 m výš než okolní
zelená obydlená údolí, s neskutečnými výhledy na sym biózu přírody, lidské civilizace a moře kolem dokola;
- na ostrově Fogo kromě poznávacího okruhu také
výstup až na vrchol třítisícové sopky Fogo s kruhovým
výhledem na celý ostrov z relativní výše téměř 3000 m.
Na ostrově Sao Vicente Vás pak na závěr čekají
skoro 3 dny převážně koupání, volna a lehkého pozná vacího programu.
Ze všech tří ostrovů si určitě odvezete nádherné zážitky!

Předpokládané počasí: Vlivem blízkosti k rovníku není rozdíl teplot v zimě
a v létě velký: v zimě bývá kolem 26, v létě kolem 28 st. C Srážky v zimě žádné (do
června včetně), slabé v červenci a na začátku října, větší jen v srpnu a v září.
Volba termínu: Není tak jednoduchá, jak by se zdálo; v zimě sice s jistotou sucho
a slunečno, ale často silný nepříjemný vítr a na Sao Antao (kde budeme kvůli turistice nejvíce) bývají zákazy koupání kvůli proudění v moři. Zvolili jsme červenec: vítr
slabší, počasí příjemné a suché, občasný krátký vydatný déšť nelze vyloučit.
Vybavení: Letní, nezapomeňte pokrývku hlavy. Do hor o vrstvu navíc a pláštěnku.
Jídlo a pití: V ceně je polopenze, v poledne počítejte spíše se svačinami z vlastních zásob (o možnostech nákupu budeme vždy včas informovat), vodu doporučujeme jen balenou. Ceny v obchodech o něco vyšší než u nás.
Kapesné: Doporučujeme cca 100-150 € , na místě směníte na escudos.
Vízum a případné očkování: Aktuální informace ohledně víz jsou k dispozici
na www.cape-verde.cz nebo v ck. Očkování není žádné povinné, před každou delší
cestou však doporučujeme konzultaci s lékařem.
Ubytování: Jednodušší, ale solidní turistická úroveň, 2-lůžk. pokoje s přísl.
Informace: Asi měsíc před odletem uděláme informační schůzku v Praze.

divoké západní pobřeží
Sao Antao

Program zájezdu:
1.den: Momentálně předběžně zarezervován let z Mnichova, letové časy z Prahy v době vydání katalogu nebyly
ještě potvrzené. Podle aktuálních okolností tedy odlet z Prahy
nebo doprava busem CK na letiště v Mnichově a odlet z Mnichova. Let přes Lisabon na kapverdský ostrov Sao Vicente.
Transfer charterovým busem do přístavu, lodí na ostrov Sao
Antao, transfer do hotelu, ubytování
2.den: Busem do hor v centru ostrova, ke kráteru Cova.
Sestup cca 1000m do nádherného zeleného údolí Paul, prohlídka osad Paul a Vila das Pombas, bus přejede
3.den: Busem do hor v centru ostrova, lehké túry: kratičký
výstup z vísky na konci světa (~1500) na vyhlídku Pico da Cruz
(1585). Přesun busem do vesnice Alto Mira (~1000), túra přes
průsmyk (1200) do Cha de Mořte (~500), bus přejede
4.den: Busem do hor v centru ostrova, od úpatí Pico da
Cruz (1500) náročnější sestupová túra, ovšem s úchvatnými
výhledy. Sestup k moři do Pontinha ďJanela, bus přejede
5.den: Busem do Cha de Igreja, těžší a dlouhá, ale nádherná túra po vysokých útesech sever.pobřeží do Ponta do
Sol. Před koncem, jako z pohádky - ve skalách víska Fontainhas s občerstvením, převýšení nahoru i dolů 900 m
6.den: Busem do hor v centru ostrova, do vsi Cha de Mato
1100. Sestup s nezapomenutelnými, proměnlivými výhledy do
Xoxo (100), možný přídavek - skalní věže, bus přejede
7.den: Stěhování na ostrov Fogo: naložení, busem do přístavu, lodí na Sao Vicente, transfer na letiště, let s přestupem
na ostrov Fogo, transfer, ubytování
8.den: Seznamovací okruh busem po ostrově, zde pod
vedením profesionálního místního průvodce
9.den: Busem do sopečné kaldery, zdatnější mohou podniknout náročný výstup s místním profesionálním průvodcem
na vrchol kráteru Pico de Fogo (2829, převýšení. 1250 m, 6-7
hod.). Nezapomenutelný kruhový výhled na celý ostrov. Méně
zdatní lehčí náhradní program
10.den: Přelet na ostrov Sao Vicente: let s přestupem. Transfer do hotelu, metropole Mindelo. Procházka městem, volno
11.den: Busem k pláži Baia San Pedro (světlý písek),
volno, koupání. Během volna individuálně možná krásná
vycházka po útesech na Ponta Farol k majáku
12.den: Busem k nejvyššímu bodu ostrova Mt. Verde (750).
Nezapomenutelný kruhový výhled na celý ostrov. Přejezd k zajímavé pláži Baia das Gatas (světlý písek i černá láva), koupání
13.den: Naložení zavazadel, transfer busem na letiště, let
s přestupem do Prahy. Časy transferu i letů upřesníme
po29.6. - so11.7. (slevaFM-2000,VP-900Kč,zál.22000Kč) 44

typická krajina

skalní vesnička Fontainhas

Pico de Fogo 2829
pláž Baia das Gatas

800,-Kč

letenka s poplatky, 12x hotel s polopenzí, výlety dle
programu kromě vstupů, průvodce

sestup s Pico de Fogo

V době vydání katalogu nebyly ještě potvrzeny letové časy a ceny
pro odlet z Prahy. Zde vycházíme z letů potvrzených pro odlet
z Mnichova, návrat je v každém případě do Prahy. Termín a cenu
potvrdíme během prosince. Na zájezd se lze nezávazně registrovat hned, a jakmile bude potvrzen termín a cena, zahájíme prodej
a vyzveme k přihlášení a úhradě zálohy. Slevu First Minute lze
uplatnit, pokud uhradíte zálohu do 30 dnů od zahájení prodeje.
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meandry řeky San Juan

NP Arches

Program zájezdu:

8.den: Celý den v NP Arches: vyhlídky, vycházky a túry mezi
bizarními skalními útvary a oblouky. Nocleh opět Moab
9.den: Goblin Valley s bizarními útvary, národní park
Capitol Reef: indiánské petroglyfy, Visitor Center, dvě kratší
túry s alternativními možnostmi. Nocleh Torrey
10.den: Boulder Mountains, NP Bryce Canyon. Okruh s vyhlídkami, túra úžasnými skalními útvary. Nocleh Rubby's Inn
11.den: Národní park Zion: neskutečné scenérie,
vycházka, Visitor Center, obtížnější túra na Angels Landing
s úžasnými výhledy, soutěska. Nocleh Hurricane
12.den: „Hlavní město zábavy“ Las Vegas. Prohlídka,
volno. Ubytování v motelu. Večer volná prohlídka atrakcí nočního života i kasin. Předčí očekávání. Nocleh LV
13.den: Odjezd na letiště v LV, lety upřesníme
14.den: Přílet do Prahy, upřesníme

1.den: Mezikontinentální let s přestupem v Evropě, vlivem
časového posun přílet do San Francisca ještě tentýž den. Transfer
do motelu, nocleh San Francisco

NP Yosemite

2.den: Metropole Kalifornie San Francisco. Částečně
pěšky centrem, částečně okruh busem se zastávkami. Odpoledne odjezd směr Sierra Nevada. Nocleh Merced

NÁRODNÍ PARKY USA
grand tour Californií, Nevadou, Arizonou a Utahem

14-denní letecký zájezd s autobusovým okruhem nejkrásnějšími národními parky a monumenty západu USA.
Okruh Vám formou vycházek i lehčích túr ukáže „od
každého něco“: bílé, žluté, růžové, oranžové, červené až
temně rudé štíty hor, pouště s písečnými dunami a nejroztodivnějšími skalními útvary, obří kaňony vyhloubené řekami během věků, obrovské skalní oblouky
vymodelované vodou a větrem, smělé přehradní jezero
na řece Colorado Lake Powell, pohádkové erozní skalní
útvary, ale i přírodu netknutou lidským počínáním.

3.den: Národní park Yosemite v Sierra Nevada: Visitor Center, údolí Yosemite Village, průsmyk Tioga Pass (3031) s vyhlídkami; solné jezero Mono Lake. Nocleh Bishop
4.den: Národní park Death Valley (Údolí smrti):
vycházka po písečných dunách, Visitor Center s oázou,
vycházka v Golden Canyon a vyhlídka Zabriskie Point. Přes
Nevadu do Arizony. Nocleh Kingman

Podnebí a počasí: Čas cesty jsme s ohledem na sužující vedra v létě zvolili
na konec září, i tak si tepla užijete. Bývá hezky, poruchy jsou možné.
Obtížnost túr: Vesměs krátké, lehké túry. Jediná těžší má lehčí variantu. Účast
ale předpokládá odolnost psychickou, výdrž, příp. zkušenost z podobné etap. cesty.
Vybavení a kapesné: Nízká sportovní obuv do hor, dále sandály či jiná letní
obuv a spíše jen pro výjimečné použití „správná“ horská obuv. Oblečení velmi lehké,
určitě plavky, pokrývku hlavy, pro jistotu pláštěnku. Rozumná výše kapesného se jeví
(dle Vaší náročnosti) 300-400 USD. Uvedené kapesné nezahrnuje možný výlet
helikoptérou nad Grand Canyonem (cca 200 USD), počítejte rovněž prosím se spropitným pro řidiče místního autobusu. Platební karta je výhodná, ale není nutná.
Vízum: Vízum není pro účel naší cesty nutné, ale vyplňuje se elektronická žádost
ESTA o vstup do země – nutný platný biometrický pas, poplatek 14 USD.
Ubytování: V pěkných motelových pokojích, v ceně pro 4 osoby, se dvěma
manželskými povlečenými dvoulůžky (š=140-160 cm), dobře vyhovuje pro manželské
dvojice. Jednotlivce požadující dvoulůžko jen pro sebe, popř. dvojice, které chtějí
pokoj samy, lze ubytovat za příplatek 6 900,-Kč/os., trojice za příplatek 2 300,-Kč/os.
Někdy k dispozici zdarma vařící voda, někdy káva, někdy mikrovlnky a ledničky.
Stravování a nápoje: V ceně žádné není a do USA je zakázáno dovážet téměř
všechny potraviny (pozor, kontroluje se!!). Zkušenosti však ukázaly, že to není problém. Obchody jsou totiž na obdobný druh stravování velmi dobře připraveny. Podrobnými radami včas obešleme, ještě podrobněji si řekneme na informační schůzce.
Přepravní podmínky: U zavazadel nepřekročte maximální povolenou hmotnost (pro lety za oceán) 23 kg. Neváží se příruční zavazadlo (aktovka, batůžek),
které si berete do kabiny. Povezete-li lihoviny (max. 1 lt), pečlivě je zabalte a dejte
je do zavazadla k odbavení.

5.den: Národní park Grand Canyon: Visitor Center,
osobní volno s možnostmi vycházek po vyhlídkách, zdatnější
i část túry do kaňonu. Fakultativně vyhlídkový let za ~190
USD. Nocleh indiánská rezervace Gray Mountain
6.den: Národní park Glen Canyon. Meandry Colorada
Horseshoe Band, přehrada na Coloradu Lake Powell,
návštěva Visitor Center, vyhlídka. Nezapomenutelný Antilopí
kaňon. Nocleh Kayenta
7.den: Přejezd do Utahu měsíční krajinou skalních kolosů
Monument Valley. Visitor Center, vyhlídky. Národní park
Natural Bridges: Visitor Center, vyhlídkový okruh, krátká túra.
Nocleh Moab
NP Yosemite

Informační schůzka: V době 4 až 2 týdny před odjezdem.

Angels Landing
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st16.9. - út29.9. (sleva FM -2000, VP -800 Kč, zál. 30 000 Kč) 62 000 Kč
V ceně letenka včetně poplatků, bus pro uvedenou cestu,
12x nocleh v motelu, vstupy do národních parků, průvodce
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z „prolézačky“
Antelope Canyon
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MAROKO LETECKY

z „našeho“ Djbel Oukaimeden pohled na Iguenwan
(3882)

barevný, barevný je Vysoký Atlas

- poušť, hory, soutěsky, starobylá města a moře
letos prodloužené o 1 den -

Další z našich zájezdů mířících na Černý kontinent, programově bohatý a jedinečný zájezd do Maroka - do míst
se zcela jinou kulturou, do míst vonících objevováním.
Maroko nabízí pestrou paletu zajímavostí: města s historickými památkami a exotikou arabských medin, nekonečné kamenné a písečné pouště, úžasné soutěsky, nádherné barevné čtyřtisícovky Vysokého Atlasu, navštívíme
také překrásný vodopád Cascades Ouzoud i pobřeží
Atlantiku s písečnými plážemi.
I když se Maroko - stejně jako jiné arabské země vyznačuje nejrůznějšími typicky arabskými zvláštnostmi, oproti jiným je na turisty relativně připravené
a patří k vyspělejším zemím Afriky. Ubytování je ve 2lůžkových pokojích vesměs pěkných hotelů, většinou
i s bazény; jednu noc strávíte také v poušti v berberských zděných bungalovech.
Zájezd je letecký, s okruhem klimatizovaným busem
marockého dopravce; není náročný na fyzickou kondici
účastníků, spíše vyžaduje toleranci jiného prostředí.
so 19.9. - čt 1.10. (sleva FM -1200, VP -600 Kč, zál. 14 000 Kč) 29 400 Kč
V ceně: letenka vč. poplatků, okruh busem, 12x nocleh se
snídaní, 5x večeře, průvodce

vodopád Cascades Ouzoud
brána města Merzouga

Počasí: S ohledem na sužující vedra v létě jsme zvolili podzimní termín, i tak
si tepla užijete. Bývá hezky, samozřejmě nejrůznější výkyvy jsou možné.
Obtížnost: Fyzicky nepříliš náročné, vesměs krátké, lehké túry. Ty trochu těžší
mají lehčí variantu. Účast ale předpokládá odolnost psychickou, odolnost vysokým
teplotám, příp. zkušenost z podobné cesty (např. náš Island, Vietnam, Skotsko),
respektování arabských zvyklostí a odlišné kultury - vždy dbejte pokynů průvodce.
Vybavení: „Správná“ horská obuv je lepší než nízká sportovní obuv, dále
sandály či jiná letní obuv. Oblečení velmi lehké, určitě plavky.
Kapesné: Měnou je marocký dirham, 1,-DH = 2,40 Kč, není volně směnitelný.
V každé bance Vám smění eura. Doporučené kapesné 150 až 200 € .
Vízum, očkování: Vízum není žádné zapotřebí. Očkování rovněž není nutné.
Ubytování a jídlo: V hotelech dle marockých možností, většinou pěkných. Je
vždy alespoň se snídaní a asi u poloviny noclehů navíc i s večeřemi (tj. tam, kde
není dostupný výběr levných jídel ve městě); jídlo i restaurace jsou vesměs levnější
než u nás. Většina hotelů má k dispozici zdarma bazén.
Nápoje: Nealko všude, piva si moc neužijete. V hotelech málokdy a velmi drahé,
v obchodech ani pivo, ani víno. Ostřejšího alkoholu si můžete přivézt 1 litr.
Informační schůzka: U tohoto zájezdu se bude konat v době 4 až 2 týdny před
odjezdem informační schůzka v Praze, na níž obdržíte podrobnější informace.

Gorges du Todra: pěší túra na vyhlídku, návštěva berberského
domu. Nocleh v hotelu v soutěsce Gorges du Dades, večeře
7.den: Působivá soutěska Gorges du Dades: výstup na
panoramatický vrchol s kruhovým rozhledem, ostatní výstup do
sedla po silnici. Kasba Amerhidil, vedená prohlídka starého
sídla. Ubytování Quarzazat, hotel, večeře
8.den: Snídaně, přejezd pohoří Vysoký Atlas průsmykem
Tizzi-n-Tischka (2260), vyhlídky. Ubytování Marrakech – částečně vedená prohlídka, částečně volno, možnost večeře
uprostřed náměstí Djema El Fna s působivou atmosférou
9.den: Snídaně, odjezd do vysokohorského centra Oukaimeden (2600), túra s profesionálním horským vůdcem na
Djbel Oukaimeden (3273), sestup, návrat. Volná prohlídka
Marákeše (památky, zahrady, tržiště, lázně) s možností
večeře v uličkách nebo opět na náměstí Djema El Fna
10.den: Snídaně, přesun do přístavního města Essaouira,
výrobna arganového oleje, nocleh Agadir
11.den: Volný den v Agadiru, koupání. Pro zájemce možnost oběda v přístavu, možnost večeře v medině
12.den: Poslední vykoupání v moři a přejezd do Marakéše,
dokončení prohlídky místních zajímavostí. Nocleh Marakéš
13.den: Let s přestupem do Prahy

Program zájezdu:
1.den: Let s přestupem z Prahy do Marakéše. Dle hodiny
příletu volno v Marakéši. Nocleh Marakéš
2.den: Snídaně, odjezd. Skalní most Immi-n-Ifri, krátká
túra. Největší severoafrické vodopády Cascades Ouzoud, přejezd malebných hor, ubytování hotel v Beni Mellalu, večeře
3.den: Snídaně, památky význačných marockých měst:
zbytky antického sídla Volubilis, posvátné město MoulayIdriss, Meknés. Procházka po kulturních památkách (z části
vedená místními průvodci, s překladem), osobní volno v Meknés, možnost večeře na náměstí. Nocleh Meknés, hotel
4.den: Snídaně, historické město Fés, prohlídka vedená
místním průvodcem. Cedrové lesy nad Azrou, pozorování hrajících si makkaků. Hotel v Mideltu, ubytování a večeře
5.den: Snídaně, údolí suchého řečiště Zíz, túra na vyhlídku
pestrobarevných skal s panorámatem Vysokého Atlasu.
Pouštní oblast Tafilalt, dílna na zpracování mramoru
v Erfoudu, ubytování Merzouga, v pouštních zděných bungalovech (zde cca po 4 osobách), večeře
6.den: Před rozbřeskem pěšky nebo na velbloudu (za 100
MAD/os) k písečným dunám v Erg Chebbi, východ slunce,
výstup na dunu. Snídaně. Hrobka Moulay Ali Cherifa. Soutěska
z túry k písečným dunám

všude nabídnou posedět (a zaplatit)

kaňon Gorges du Zíz
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Fes, barvírna

M O ¤ E

A

T U R I S T I K A

Program zájezdu:

Obtížnost túr: Túry jsou většinou lehké nebo jen středně těžké, pokud výjimečně těžká, má lehčí varianty. Účast je vždy dobrovolná

pláž ve Stalosu

soutěska Samaria

z výstupu na Gingilos

1.den: Sraz v Praze na letišti, čas letu upřesníme, let s přestupem do Chanie, transfer busem do hotelu
2.den: Metropole Chánia - nejhezčí město ostrova, vedená
procházka městem a osobní volno, klášter Agia Triáda ~2 € ,
prohlídka. Koupání na pláži Stavros, spojené se slavným filmem Řek Zorba. Zastávka na vojenském hřbitově Souda
(výročí bitvy o Krétu)
3.den: Soutěska Samária (tak známá, že někteří jedou na
Krétu jenom kvůli ní): busem na parkoviště (1230), poměrně
namáhavá túra - vstup 5 € , sestup do soutěsky, průchod mezi
úžasnými skalami až ke hladině moře na pláž Agia Roumeli,
možné koupání, lodí do Sougia 7 € , busem návrat

KRÉTA
hory, soutěsky, pobřeží, památky

Nejjižnější část Evropy, největší řecký ostrov,
omývaný ze severu Egejským, z jihu Lybijským mořem,
ostrov mixu mnoha kultur (řecké, minojské, římské,
byzantské, arabské, benátské, turecké), ostrov s 50 horskými vrcholy vyššími než 2000 m, se 300 slunnými dny
v roce, s bezpočtem jeskyní, soutěsek, pláží a olivových
hájů. Tak nějak lze v souhrnu charakterizovat Krétu, na
níž Vám nabídneme to nejkrásnější co jsme zde našli.
Ubytování je týden na severním pobřeží v příjemném
městečku Agia Marina a 4 dny na jihu v městečku Chóra
Sfakion, jakoby nalepeném na strmém horském svahu
jižního pobřeží, vždy v solidních hotelech se snídaněmi,
večer si lze vybrat ze stánků rychloobčerstvení či restaurací ve městě.
Zájezd je letecký; uskutečnění celého našeho vlastního programu z obou míst ubytování je pronajatým
busem místního dopravce.

Chóra Sfakion
z výstupu na Gingilos

so 16.5. - st27.5. (sleva FM -1 000, VP -400 Kč, zál. 10 000 Kč) 21 000 Kč
V ceně: letenka s poplatky, charterový bus po celý zájezd,
11x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce
Nebojte se jarního termínu, zvolili jsme ho úmyslně:
příjemné, koupací počasí, svěží, všudykvetoucí příroda,
ostrov doslova oslňuje krásou.

pláž Marmara
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sestup do sedla

4.den: Okruh busem po západním pobřeží ostrova: Chrissoskalitissa, klášter ~3 € . Elafonissi - cíl cesty, známá pláž s
úžasnými ostrůvky, koupání. Vlatos - prastarý platan, zastavení u památného stromu. Nad soutěskou Topolia krátká
vycházka strmým horským terénem k jeskyni. Potamida,
zastávka u zemních pyramid
5.den: Volný den, odpočinek, rekreace, koupání
6.den: Výstup na Gingilos (2080), těžká túra s lehčími
variantami. Výstup z parkoviště (1230) divokým úbočím, nádherný kruhový výhled. Lehčí varianta jen do sedla (~1780),
ještě lehčí jen k pramenu (~1480)
7.den: Sladkovodní jezero Kournas, možnost procházky
nebo projižďky na šlapadle. Argyroupoli - horská vesnička,
vykopávky, výhledy, procházkou k pramenům a tavernám
8.den: Transfer na jižní stranu ostrova do Chóra Sfakion,
cestou Pevnost Aptera~3 € , zastávka na okouzlujících výhledech. Sestupová lehká túra soutěskou Imbros (~8 km, výškový rozdíl ~700 m), ~2,50 € . Ubytování v Chóra Sfakion
9.den: Volný den, odpočinek, rekreace, koupání
10.den: Okruh jihem Kréty: Soutěska Kourtaliotiko,
vyhlídka, sestup ke kapli a k vodopádům. Pěkná túra podél řeky
nad nádhernou pláží Palm Beach - koupání v tůňkách říčky
nebo v moři. Klášter Moni Preveli 2,50 €
11.den: Náročný, ale nádherný výstup soutěskou Arádhena:
lodí (5 € ) do Loutro, prohlídka kouzelné hotelové vesničky, přístupné jen lodí, pobřežní 1,5 hod. vycházka zajímavými útesy a
antickými památkami k pláži Marmara. Odtud cca 4-hod.
výstup soutěskou Arádhena k mostu u Anópolis (~8 km, výškový rozdíl ~800 m). Busem návrat do Chóra Sfakion
12.den: Transfer na letiště do Heraklionu, cca 2-hod.
39 přímý let do Prahy, upřesníme

z vycházky na Ponta Sao Lourenco

MADEIRA
kvetoucí ostrov uprostřed Atlantiku
Ostrov květin, ostrov věčného jara a jiná krásná
přízviska zdobí Madeiru, nádherný ostrov v Atlantiku asi
600 km západně od Afriky, patřící Portugalsku, od něhož
je vzdálen na jihozápad přes 1000 km.
Je nejvyšší částí vyhaslého sopečného systému a díky
příznivým podnebným podmínkám ho dnes krášlí bujná
vegetace. Horský hřeben Madeiry tvoří hory dramatických tvarů: strmé a s hluboko zaříznutými údolími.
Pobřeží je rovněž vesměs velmi strmé, s kolmými stěnami do moře až přes 500 m, další výzvou pro turisty
jsou cesty podél zavlažovacích kanálů, tzv. levád.
Oproti jiným cestovkám Vám nabízíme zájezd s plně
připraveným bohatým každodenním programem: díky
námi organizovaným výletům do hor a na pobřeží
poznáte prakticky celý ostrov. Díky přejezdu našeho
busu lze také v pohodě realizovat i nejkrásnější přechod na ostrově z Pico Arieiro na Pico Ruivo. I letos
nabízíme dvě verze: 8-denní a 11-denní, která zájezd
rozšiřuje o jeden celodenní výlet a 2 dny volna. Ostrov
je sice známý nedostatkem pláží, ale s námi si můžete
užít i koupání do sytosti, a to téměř každý den jinde.
Ubytování jsme zvolili s výbornou návazností na náš
program v hlavním městě ostrova Funchal. Červencový
termín je ubytován poblíž hotelové čtvrti s přímořskými
bazény Lido v pěkných dvoulůžkových studiích s příslušenstvím, květnový a červnový termín na okraji centra
v ***aparthotelu s bazénem, také ve studiích s malým
kuchyňským koutem. Na místě si lze připlatit snídaně
i jiné stravování, ale výhodnější je výběr v blízkém okolí
či centru města. Poloha obou ubytování umožňuje individuální poznávání historického centra i zahrad – na volné
dny Vám dáme návod na prohlídku jednotlivých zajímavostí, seznámíme s možnostmi koupání, dalších výletů,
turistických tras či fakultativních akcí (lanovka, tropické
zahrady, adrenalinové svezení na proutěných saních - tzv.
tobogánu, plavby za pozorováním delfínů či velryb,
plavby na rekonstruované lodi Kryštofa Kolumba).

z túry na Pico Grande

z túry z Pico Arieiro na Pico Ruivo 1861m

vyhlídka Vindhasticos

Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy, čas upřesníme, přílet Funchal a transfer na ubytování
2.den: Volný den k seznámení se s okolím, možnostmi ve
Funchalu a koupání (u 8-denní verze tento den odpadá)
3.den: Zastávka u Ribeiro Frio a rybích sádek. Krátká, ale
krásná procházka Balcoes. Vycházka po levádě Calderaio
Verde nebo do Portely, podle momentálních přírodních podmínek. Koupání možné v Porto Cruz
4.den: Západní část horského hřebene: túra z Boca Corrida (1235) na význačný vrchol Pico Grande (1654), krátký
závěrečný výstup má těžší partie, ale krásné, plnohodnotné
výhledy jsou již po cestě. Působivá vyhlídka Vinhásticos. Koupání možné v Ribeira Brava
5.den: Volný den k odpočinku, poznávání okolí a koupání

6.den: Nejvyšší vrcholy Pico Areiro (1818) a Pico Ruivo
(1861). Busem k Pico Areiro, po obejití vyhlídek přechod na Pico
Ruivo, sestup na parkoviště na Achada Teixera (1592), kam bus
přejede - méně zdatným doporučíme snadné varianty s přejezdem busem. Santana - tradiční madeirské domky
7.den: Severozápad ostrova: Sao Vicente, vulkanické centrum a 700 m dlouhá lávová jeskyně (~8 €), vyhlídky severního
pobřeží, úžasné skalní útvary před městečkem Porto Moniz,
volno a koupání. Útesy u Achada de la Cruz
8.den: Východní poloostrov Ponta Sao Lourenco: cestou
tam vyhlídka Pico Serrado (1088), návštěva podhorské vesnice Curral Freiras s osobním volnem na nákup dárků či místních specialit. „Pohlednicová“ vyhlídka Ponta Rosto, cca 3hod. lehká, ale nezapomenutelná túra u nejvýchodnějšího
mysu, zastávka na koupání Prainha či Machico
9.den: Kratší zájezd transfer na letiště, delší zájezd volno
10.den: Útesy severovýchodu: vyhlídka Pico du Facho. Po
levádě do průsmyku Boca Risco, po úžasných útesech k vesničkám Larano a Malata. Koupání na pláži, příp. o 600 m dál
v Porto Cruz v bazénu (~2 €)
11.den: Volno a transfer na letiště, let do Prahy (upřesníme)
pá22.5. - pá29.5. (sleva FM -800, VP -500 Kč, zál. 10 000 Kč) 22 600 Kč
pá29.5. - po8.6. (sleva FM -1000, VP -500 Kč, zál. 12 000 Kč) 26 000 Kč
pá3.7. - po13.7. (sleva FM -1000, VP -500 Kč, zál. 13 000 Kč) 26 600 Kč
V ceně: letenka včetně všech poplatků, výlety busem (kromě
vyznačených vstupů), 7x nebo 10x nocleh – 2lůžková studia
s možností vaření, průvodce

skalní útvar u východního
poloostrova

U všech verzí jsou zajištěny přímé lety z Prahy, u 8-denní verze
odpadá z uvedeného programu 2. den a dny od 9. dne dále.

poloostrov Ponta Sao Lourenco

z túry z Pico Arieiro na Pico Ruivo (1861m)
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z vycházky na Ponta Sao Lourenco
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cestou na Passo Crespeina

pláž v Los Cancajos

Kanáry poprvé:
LA PALMA 8-DENNÍ
kanárská lahůdka pro znalce
Na tenhle maličký a svérázný hornatý, sopečný ostrov, který se dosud nepodřídil diktátu cestovního
ruchu a v náručí Atlantiku hrdě vzdoruje vlnám, se
zatím moc nejezdí; i my jsme „objevili“ jeho téměř
nedotčenou krásu skoro náhodně. Rozhodně zaujala.
A tak se společně s námi nechte okouzlit celou touhle
zajímavou paletou - od úžasných vrcholků dvouapůltisícovek přes barevné sopečné krátery, lávová pole,
vysoké útesy a divoké soutěsky až po jemnou krásu
voňavých borových lesů - zeleným, šťavnatým ostrovem „La Isla Bonita“.

Pro náš pobyt jsme zvolili pěknou rezidenci Lago Azul
v Los Cancajos, blízko moře, na pláž je to cca 600 m.
Součástí areálu jsou dva bazény. Apartmány mají
obytný prostor s kuchyňkou, příslušenství a oddělenou
ložnici pro 2 osoby (na přání 3. osoba možná v obytném
prostoru se slevou 2800,-Kč/os), balkon. V apartmánech
je tedy možnost vaření, na místě si lze též koupit snídani nebo polopenzi.
V ceně kabinové zavazadlo (rozměry 56x45x25cm)
a 1 zavazadlo k odbavení 23 kg. Sleva za letenku bez
zavazadla k odbavení 2000,-Kč/os (vhodné např. pro
dvojice cestující pouze s jedním zavazadlem dohromady) – v závislosti na aktuální dostupnosti.
U tohoto zájezdu je důležité Vaše včasné přihlášení. Příjemný fakt, že se ostrov dosud neotevřel masovému
turismu, má i jednu nevýhodu - kapacita letů i ubytování
je velmi omezená, ceny všeho blíž k odjezdu rostou.

Náš vlastní turistický program s podporou pronajatého autobusu jsme sestavili z těch nejkrásnějších
zajímavostí, které jsme našli, a je skutečnou výzvou
pro všechny milovníky turistiky. Turistické výlety jsou
jako vždy v ceně, nemusíte se tedy obávat, že nebudou realizovány kvůli nedostatku zájemců, samozřejmě můžete ale také dát některý den přednost
odpočinku a koupání. Na La Palmě se nesetkáte s přebujelým masovým turistických průmyslem, ani z ČR se
sem nelétá; lety jsou naplánovány z Berlína, kam Vás
dopravíme naším busem.

pohled s hřebene na pobřeží

mořské bazénky Charco Azul

z túry po hřebenu ostrova

7.den: Busem k jižní výspě ostrova – do městečka Fuencaliente. Exkurze ve vinném sklípku renomovaného podniku
(~6 €) zabývajícího se mj. výrobou kanárské speciality Malvázie s ochutnávkou (obdoba portského), nákup možný. Dále
vycházka od Visitor centra S. Antonio (5 €), prohlídka stejnojmenného kráteru, poté lehký, panoramatický sestup přes
vulkán Teneguia (427) na jižní pobřeží s majáky. Volno na
prohlídku salin, posezení a nákup suvenýrů, popř. koupání
8.den: Transfer na letiště (čas upřesníme), 4,5 hod. let do
Německa, transfer busem do Prahy

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze, st. metra Střížkov, čas upřesníme (předběžně ve velmi časných ranních hodinách). Transfer
busem na letiště v SRN, let na La Palmu a transfer na ubytování
2.den: Horská vesnička Las Nieves: túra soutěskou Barranco
de La Madera, pak levádou a tunelem (baterka), úžasné výhledy
„okny“, sestup do Las Nieves, volno (osada, kostelík, hospůdka)
3.den: Busem do sedla El Pilar (1485), hřebenovka „Ruta
de Los Volcanes“, celá (cca 17km; bus přejede), možno též
kratší verzi s návratem stejnou cestou
4.den: Výstup od 2100 m na hřeben Pico de la Cruz (2351),
na nejvyšší vrchol ostrova Roque de los Muchachos (2426). Přejezd busem do vesnice S.Andrés, prohlídka, procházka k přírodním mořským bazénům Charco Azul (koupání)
5.den: Volný den k rekreaci a koupání
6.den: Krátký sestup od silnice strmou skalní stěnou do přístavu Puerto Tazacorte. Volno, výlet lodí (~20 €) k jeskyním
Cueva Bonita a Candelaria, pláž Playa de la Veta (koupání)

so 23.5. - so 30.5.

z túry Ruta de Los Vocanes

nejvyšší bod ostrova Pico de Los Muchachos

divoké pobřeží východu ostrova

z túry po hřebenu ostrova
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(sleva FM -1200, VP -500 Kč, zál. 10 000 Kč)

19 200 Kč

letenka včetně poplatků, transfery busem, 7x nocleh v apartmánech, možnost vaření výlety kromě vstupů, průvodce

43

Program zájezdu:

jedna z pláží na Playa del Inglés

pobřeží na severozápadě ostrova

Kanáry podruhé:
GRAN CANARIA 8-DENNÍ
letecky: hory a moře
Gran Canaria patří spolu s Tenerife k největším
lákadlům Kanárských ostrovů. Její pláže navštíví ročně
více než dva miliony rekreantů a v nejvyšší sezoně
plážové komplexy téměř „praskají ve švech“. Tomu
odpovídá i vysoká vybavenost všech rekreačních center
ostrova a hotelů, zvyklých i na náročné zákazníky. Velmi
pěkného hotelu s bohatou polopenzí využívá i náš
zájezd, my Vám ale nabízíme víc.

„trochu dovozu“ z Tenerife

Také letos si můžete vybrat mezi možností zájezdu
včetně všech výletů a krásného turisticko-poznávacího
programu v ceně a možností pouze pobytu v příjemném
plně vybaveném hotelu blízko moře. Zájezd je tak
vhodný např. i pro páry, z nichž každý si představuje
ideální dovolenou trochu jinak, jeden by dal přednost
pouze koupání a odpočinku na pláži, zatímco druhý
odpočívat na pláži každý den nevydrží. Pro všechny je
v ceně zajištěno vše, co potřebujete pro pohodovou
dovolenou: lety z Prahy a transfery do hotelu a z hotelu
busem, česky mluvící průvodce a příjemné zázemí
s bohatou polopenzí (bez nápojů).
Těm aktivnějším pak předkládáme turistiku v úžasné,
nepoškozené přírodě, kde často nikoho ani nepotkáte.

Ve srovnání s Tenerife nemá Gran Canaria sice
„žádné Pico Teide“, ale zato její divoké dvoutisícovky
v dokonalém souladu s jedinečnou, často endemickou
flórou všech vegetačních pásem světa, spolu s hluboce
zaříznutými údolími či často hlubokými stržemi jsou
takovým „turistickým bonbónkem“, na který se nezapomíná: typově „tak něco mezi Tenerife a Madeirou“.
Náš pestrý turisticko-poznávací program je průřezem
těch nejhezčích horských tras či největších zajímavostí,
jaké jsme pro Vás našli. Poznávací a turistické výlety po
celém ostrově uskutečníme pomocí charterového busu
místního dopravce a budou doplněny koupáním na
různých plážích.

„skalní domky“
v Altenaře

1.den: Sraz na ruzyňském letišti, čas upřesníme, 4,5 hod.
let, transfer, ubytování
2.den: Busem k vyhlídce Degollada de las Palomas (1620),
kratší, „zahřívací" vycházka po hřebenu, sestup do typické
vesnice Artenara (1220). Prohlídka vesnice, osobní volno. Při
návratu vyhlídka na kráter Pinos del Gáldar a zastávka v městečku Teror, prohlídka zajímavé architektury (balkony), návrat
3.den: Busem na západ ostrova. Túra s nádhernými
výhledy po okraji náhorní plošiny Inugua (výškový rozdíl
~600 m, délka volitelná). Zastávka v městečku Puerto de
Mogán. Volno na pěší zóně u pláže a v přístavu, zajímavě
řešené turistické centrum. Návrat na ubytování
4.den: Volný den k odpočinku a koupání, popřípadě
vlastní program
5.den: „Zlatý hřeb" naší turistiky na ostrově: busem do
centrálního masívu, krátká, ale nezapomenutelná túra k symbolu Gran Canarie „národní hoře" Roque Nublo, (1813). Poté
přechod z Roque Nublo k nejvyššímu vrcholu ostrova, Pico de
las Nieves. Cestou zpět zastávka v malebné horské vesnici
San Bartolomé. Návrat na ubytování
6.den: Busem na sever ostrova ke kráteru Caldera de Bandama. Túra nejzelenější částí ostrova – Barranco de la Virgen
nad vesničkou Valsendero. Odpoledne hlavní město Las Palmas
– stará čtvrť Vegueta, obchodní centrum Triana, volno, návrat
7.den: Volný den k odpočinku a koupání, vlastní program
8.den: Transfer na letiště, odlet, 4,5 hod. let, přílet do Prahy

z vycházky „Bela Vista“
Ubytování je zajištěno v tříhvězdičkovém hotelu Beverley
Park, který se nachází na jihu ostrova, ve vyhledávaném
letovisku Playa del Inglés, v blízkosti pláže a nákupních
možností, v komplexu též bazény, jacuzzi aj. – více info na
www. V ceně je ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
s polopenzí formou bufetu (bez nápojů).

Cactualdea

Možné příplatky, slevy (stejné pro oba typy zájezdů):
●výhled na moře
+ 1400 Kč/pokoj a týden
●1lůžkový pokoj
+ 3300 Kč/týden
●3. os na pokoji
- 800 Kč/týden
a) so 30.5. - so6.6. (sleva FM -1000, VP -400 Kč, zál. 9 000 Kč) 19 000 Kč
b) so 30.5. - so6.6. (slevaFM-1000,VP-400Kč,zál.10000Kč) 21 200 Kč
V ceně: letenka včetně poplatků, 7x nocleh v hotelu s polopenzí, průvodce, transfer do/z hotelu, u varianty b) jsou navíc
v ceně uvedené výlety kromě vstupů a fakultativních akcí

kráter Piňos del Gáldar

vycházka z Pico Neiges na Cruz Grande
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Program zájezdu:

Roques García, v pozadí Pico Teide

Kanáry potfietí:

Spolu s výbornou turistickou vybaveností, příjemnými
teplotami a slunečným počasím po celý rok, bohatou španělskou kuchyní i pověstnou pohostinností se tak Tenerife
stává úžasně přitažlivým magnetem.
Náš pestrý program ukazuje největší přírodní krásy
a umožňuje i další fakultativní akce, např. celodenní výlet
na sousední ostrov Gomera, vyjížďku za delfíny, návštěvu
hlavního města, další túry v okolí ubytování aj.
Připravili jsme pro Vás špičkovou aktivní dovolenou
kombinovanou s příjemným odpočinkem u moře a veškerým pohodlím – lety z Prahy i místní přepravou, která
Vám umožní i různé túry ve formě přechodů a celkově
krásný program, se zázemím dobrého ubytování i chutného stravování.
I letos jsme zájezd naplánovali na osvědčený termín
v krásném jarním období, kdy ostrov stále ještě kvete a
není sežehnut letním sluncem, ale už jsou teploty příjemné na koupání. Díky zvolenému termínu můžete též
navštívit působivé slavnosti Corpus Cristi v městečku
La Orotava.

TENERIFE 15-DENNí
letecky: hory a moře

Největší ze španělských Kanárských ostrovů je úžasně
mnohotvárný: vyprahlé stepi i zelené zahrady a úrodná
pole, působivé hluboké soutěsky i vyhlídkové hory,
sopečná, lávou pokrytá „měsíční“ krajina i svěží deštné
lesy, nádherné pláže i nejvyšší hory souostroví a celého
Španělska (Pico de Teide 3718 m) - to vše dělá z Tenerife
„takový malý světadíl“.

z průchodu soutěskou Masca

po8.6.-po22.6. (sleva FM -1000, VP -500 Kč, zál. 14 000 Kč)

29 200 Kč

V ceně: letenka včet. poplatků, 14x nocleh v hotelu s polopenzí,
uvedené výlety kromě vstupů a lodí, průvodce.
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1.den: Sraz účastníků zájezdu na letišti v Ruzyni (čas upřesníme), 4,5 h. let, transfer, ubytování
2.den: Volný den k odpočinku a koupání
3.den: Středně těžká túra nad soutěskou Masca po hřebenu Guergués s nádhernými výhledy (lehčí variantou je
vynechání koncové partie)
4.den: Volný den k odpočinku a koupání
5.den: Busem do kaldery. Po krátkém stoupání kolem
dominantního vrcholu Guajary přechod přes sopečný hřeben
a sestup do „černé a bílé měsíční krajiny“ - Paisaje Lunar
uprostřed borovicových lesů. Cestou panoramatické výhledy
na úžasné skalní formace, kalderu a Pico de Teide s azurovým
pozadím mořské hladiny
6.den: Volný den k odpočinku a koupání
7.den: „Hřbet ostrova“ - sopečná kaldera s vyhlídkovými
místy, túra sopečnou měsíční krajinou u bizarních věží Roques
da García. Tímto výletem se „přestěhujeme“ na sever ostrova.
8.den: Busem do staré osady Taborno s úžasnými výhledy,
krátká túra náročnějším terénem k „Matterhornu Tenerife“
Roque de Taborno, městečko La Orotava
9.den: Volný den k odpočinku a koupání
10.den: Nádherná sestupová túra plná úžasných výhledů na
téměř svislé skály z Cruz del Carmen k moři na Punta del Hidalgo
11.den: Busem na západní pobřeží ostrova, do osady
Masca, těžší túra: sestup soutěskou k moři s možností koupání na Playa de Masca a návrat lodí (~14 € ) do osady Los
Gigantes, bus přejede
12.den: Volný den k odpočinku a koupání
13.den: Turistika u nejvyššího bodu ostrova Pico de Teide
(3718): lanovkou pod vrchol (3555), cena lanovky obousměrně
~27 € . Nahoře několik vyhlídek s nezapomenutelným výhledem
na nejbližší barevnou sopečnou krajinu, celý ostrov a za dobré
viditelnosti i několik dalších Kanárských ostrovů. Zpět opět
lanovkou. Nahoře dle okolností možný též krátký výstup na
samotný vrchol, je na něj však nutné zvláštní oficiální povolení
sloužící pro regulaci počtu návštěvníků. Jeho získání nelze
bohužel zaručit po vyčerpání přípustného denního limitu.
DOPORUČUJEME VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ !!!
14.den: Okruh severovýchodním pohořím Anaga: túra
bujným deštným lesem nad Chamorgou na úžasné vyhlídky
Cabezo del Tejo a Chinobre, jediná pláž ostrova se světlým
pískem, Playa de las Teresitas
15.den: Transfer na letiště, odlet do Prahy, upřesníme
Ubytování je v hotelech s bohatou polopenzí formou
bufetu, a to 4 noci na jihozápadě ostrova v hotelu vzdáleném asi 600 m od pláže. Pátý den se při celodenním
výletu současně přestěhujeme na sever a přiblížíme se
k dalšímu programu, do nejhezčího města ostrova Puerto
de la Cruz, které dává na výběr návštěvu historického
centra a dalších zajímavostí a kde je zajištěn hotel na
dalších 6 nocí. Z obou míst ubytování poznáte důkladně
celý ostrov a kromě připraveného programu a odpočinku
můžete též navštívit místní turistické atrakce Siam Park,
Loro Parque či jinak příjemně strávit volný čas.
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skalní útvary pod Guajarou

pláž Playa Teresitas

„měsíční krajina“ Paisaje Lunar

cestou na Mangart 2679

JULSKÉ ALPY II

Predjamski grad

a Jadran
Mnoho z Vás se zúčastnilo našeho předchozího
zájezdu Julské Alpy, který se jezdil mnoho let a byl
velmi oblíbený. Pak jsme kvůli nepříjemným změnám
u ubytovatele zájezd nahradili jinými horami a 10 let
jste zájezd u nás marně hledali.
Jenže Julské Alpy jistě nenabízí jen těch několik túr,
které v zájezdu tehdy byly, ale obrovský výběr možností, které nás zlákaly ke tvorbě další verze úplně
nového programu – označeného jako II – která přináší
návštěvu těch nejkrásnějších pasáží – a to (což je v Julkách vzácné) bez velkých, namáhavých převýšení. Takže
všichni, komu se s námi v Julkách už kdysi líbilo, přesvědčte se sami o známé pravdě, že každý návrat přináší ještě hezčí a ještě silnější zážitky. A Vy, kteří jste
v oblasti ještě nebyli, pojeďte na nádherný program,
s pohodovou turistikou zakončenou za odměnu třemi
dny relaxace u moře proložené kratšími výlety.
Ubytování je také pojato na jiné, vyšší úrovni - pohodlněji, bude zajištěno v hotelech s polopenzí (jak
v horách, tak u moře), u moře navíc v bezprostřední
blízkosti pláže.

ze sedla Vršič
na Slemenovu špicu

Korita Soče

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze 4, parkoviště za budovou
Polikliniky (ul. Antala Staška, st. metra Budějovická) ve 21
hod. Noční přesun (přes České Budějovice) do Julských Alp
2.den: Ráno příjezd do Julských Alp, na sedlo Vršič (1611),
po „zahřívacím“, seznamovacím kolečku s nejfrekventovanější
částí Julek u sedla Vršič krásná túra na Slemenovu špicu (1911)
s panoramatickými výhledy. Sjezd z Vršiče na jižní stranu, procházka kolem úžasných skalních útvarů „Korita Soče“. Dojezd
na ubytování na 3 noci v městečku Bovec
3.den: Busem na Tolminská koryta - skalní soutěskou
kaňonu říčky Tolminky a potoka Zadlaščica, prohlídka (4 € ).
Přesun do městečka Kobarid, naučná stezka po stopách
1. světové války, zbytky vojenských linií, italská kostnice,
nádherný vodopád Veliki Kozjak, Napoleonův most přes řeku
Soča. Možnost návštěvy zajímavého muzea s promítáním
filmu v češtině
4.den: Busem k odbočce k charizmatické dominantě Mangart (2679), odvoz mikrobusy (10 € /os.) k parkovišti (1906),
odtud náročnější túra na vrchol s nezapomenutelným kruhovým rozhledem. Túra slibuje špičkový zážitek i pro méně
zdatné, bez dosažení vrcholu. Obdobně zpáteční cesta
5.den: Naložení zavazadel, přejezd do Chorvatska k moři:
Cestou tři atraktivní návštěvy: Hrad v Bledu (9 € ) s neskutečnými výhledy, Predjamski grad (exteriéry zdarma), jedinečné
jeskyně Škocjanské jame (~23 € ), dojezd k moři, ubytování
na další 3 noci
6.den: Ráno volno na koupání, kolem 10. či 11. hod. asi
4-hod. výlet autobusem do chorvatského městečka opevněného na vrcholku hory – Motovun (okruh po hradbách
~20 KN), po návratu volno, odpočinek
7.den: Výlet busem, možná až v podvečer, pokud nám přesunou večeři do 8. dne: divoké pobřežní útesy ve Strunjanu (procházka), a večerní procházka v pobřež. slovinském městě Piran
8.den: Ráno vyklizení apartmánů (zavazadla do smluveného prostoru), volno k odpočinku a koupání. V podvečerních
hodinách odjezd, noční přesun busem domů
9.den: Návrat do Prahy v ranních hodinách
pá 28.8. - so 5.9.(sleva FM -600, VP -300 Kč, zál. 6 000 Kč) 13

vodopád Slap Virje

nejkrásnější jezero Bled
s hradem a zámkem

000 Kč
cestou na
Mangart 2679

3x hotel v Bovci, 3x u moře, 6x polopenze, doprava, výlety
kromě vstupů

konečně Jadran

„zahřívací“ procházka na Vršiči
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jedno z bezejmených jezírek na Circ Colomérs

ŠPANĚLSKÉ PYRENEJE A MOŘE
- perly španělského Katalánska letecky Nádherné a velmi rozlehlé pohoří (násobek plochy
Dolomit), nespočetné množství třítisícovek, velké
národní parky ve Francii i ve Španělsku a stovky kouzelně romantických jezer a jezírek- tak to jsou Pyreneje. Trochu pak překvapuje menší počet návštěvníků
oproti Dolomitům - zejména na španělské straně, kde je
i menší vybavenost a slabší dopravní spojení. Snad
proto je tato oblast navzdory své atraktivitě méně
známá a ani z Čech se sem příliš nejezdí, bylo by ale rozhodně škoda si tento krásný kraj nechat ujít.
My jsme obdobný (ovšem podstatně skromněji provedený) zájezd jezdili už před zhruba 20 lety – dnes
nabízíme zájezd jiný, vylepšený v mnoha ohledech:
• výhodná kombinace provedení: letadlo - autobus
(s lety Praha-Barcelona a zpět),
• úplně nový, pečlivě vybraný program se 4 dny příjemné a nevšední turistiky (v různě obtížných alternativách dle individuální výkonnosti turistů);
• příjemná závěrečná tečka formou 3-denního odpočinku u moře doplněného nezapomenutelným poznávacím programem
• polopenze tam, kde by bylo komplikované si zajistit
jídlo individuálně, u moře možnost vaření či dokoupení polopenze na místě

vodopád v údolí
Vallée d’Oueil
část hřebene v NP S. Maurici

Program zájezdu:
1.den: Let z Prahy do Barcelony, po příletu přeprava
busem (~290 km) najatým přepravcem do Salardú (Pyreneje),
ubytování v hotelu s polopenzí
2.den: K chatě Ref. Mataró 2465: busem na parkoviště
pod průsmykem Port de la Bonaigua, z parkingu (~1900 m)
k jezeru Estany de Gerber (2160), po odpočinku další výstup
až na Ref. Mataró (2465) s krásnými výhledy. Zdatnější si
mohou individuálně prodloužit cestu přes Coll d‘ Estany Gelat
(2586) na Coll d‘ Amitges (2760) či až na Pic Amitges (2849).
Sestupy jsou stejnou cestou
3.den: Okruh Circ de Colomérs: busem do Salardu,
Bahns de Tredós,licenčními minibusy (↑↓8,50 € ) na parkov.
(~1950) pod jezero Lac Major de Colomér. Odtud nádherná,
okružní túra kolem snad 30 jezer a jezírek v různé nadmořské
výšce s nejvyšším bodem Cóth de Podó 2607 (celkem ~9 km,
převýš.~700 m). Méně zdatní si mohou okruh zkrátit spojkou
na cca polovinu a zbytek času věnovat rekreaci u jezírek
4.den: Pic de Cécire 2304 - výlet busem do Francie: Bagnéres de Luchon, Superbagnéres (1786). Túra nádher.krajinou
na travnatý hřeben dvoutisícovek, po něm na nejvyšší Pic de
Cécire 2304, převýš.~750 m
5.den: Port de Ratera 2594: busem do Espotu,
licenč.minibusy (↑↓11€ , senioři 65+ za 9,50 € ) k výchozímu
jezeru Estany de San Maurící (1915) Odtud nádherný vyhlídkový okruh na pas Port de Ratera (2592), zdatní s možným
přídavkem až na Tuc de Ratera (2861). Pokračování přes oblíbenou chatu Ref. Amitges (2357) sestup k Estany Sant Maurící a mikrobusy k busu
6.den: Busem stěhování (290 km) k moři, cestou zajímavosti
na skalních štítech. Ubytování v bungalovech v kempu u moře
7.den: Volný den k rekreaci a koupání
8.den: Sant de Montserrat. Nezapomenutelný rekreačně poznávací program - busem k unikátnímu klášternímu komplexu v obřích bizarních skalách. Zubačkou na vrchol (8 € ),
poté na výběr různé nádherné sestupové trasy. Zbytek dne
volno u moře
9.den: Busem na letiště, let z Barcelony do Prahy
so 5.9. - ne 13.9.(slevaFM-1000,VP-500Kč,zál.10 000Kč) 22

nad chatou Ref. d’Amitges

Estany de Gerber

údolí Noguerra Pallarasa

000,-Kč

V ceně: 8x nocleh (5x hotel v Pyrenejích + 3x bungalovy
u moře), 5x polopenze, bus, mýta, průvodce

věže masívu Montserrat

sevření kláštera Sant de Montserrat

Horským turistům všech výkonnostních kategorií předkládáme tedy tuto novou výzvu: 9-denní letecký turistický
zájezd do centrálních Pyrenejí se závěrečným odpočinkem
u moře – oboje s krásnými hlubokými zážitky.
Cena a termín: V době vydání katalogu probíhala ještě jednání
s místními partnery i aerolinkami, cena, termín i rozsah poskytovaných služeb se může ještě poněkud změnit, vše potvrdíme, jakmile to bude možné. Na zájezd se lze nezávazně
registrovat hned, po potvrzení termínu a ceny letu zahájíme
prodej a vyzveme Vás k přihlášení a úhradě zálohy. Slevu First
Minute u toho zájezdu můžete uplatnit, pokud uhradíte
zálohu do 30 dnů od zahájení prodeje.

50

51

z NP Krka

8.den: Výlet lodí (270 KN – v ceně je občerstvení a nápoje
na lodi a oběd v restauraci v Novigradu) – plavba podél pobřeží
s pohledy do obu kaňonů, pod smělými oblouky mostů do
kaňonu řeky Zrmanji neboli Rio Pecos z filmu Vinnetou,
návštěva městečka Novigrad, možnost návštěvy zříceniny hradu
se zajímavou historií, oběd a koupání na písečné pláži. Při zpáteční cestě uvidíme z vody město Starigrad s jeho zajímavostmi
9.den: Dopoledne volno, odjezd v 10 hod., cestou
návštěva jedinečného NP Plitvička jezera (skupin. vstup NP
130 KN): ideální pro individuální volnou prohlídku, doporučíme trasu. Potřebné použítí vláčku i lodí v parku je zdarma.
V podvečer odjezd našeho busu, jízda domů přes noc
10.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách

z NP Plitvička
jezera

so 5.9. - po 14.9. (sleva FM -600, VP -300 Kč, zál. 5 000 Kč) 11 800,-Kč
V ceně: autobus, 7x nocleh v penzionu s polopenzí, uvedené
výlety krom vyznačených vstupů, průvodce

ze skalního města
Bojinac

z NP Plitvička jezera

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA

Velká
Paklenica

penzion u pláže, polopenze
Chorvatsko má pro letní dovolené nespornou
výhodu, která většinou není v jiných rekreačních destinacích: v tom samém místě, kde máte s rekordními
počty slunných dnů ideální koupání, zvou k výletům
i národní parky s nádhernými horami s mnoha desítkami km značených turistických tras - a zde ještě navíc
- dva národní parky plné jezer a vodopádů.
Nabízíme nádherný, vlastní program v pečlivě
vybrané oblasti, „nepřecpané“ tisíci těl, zahálejících na
plážích. Výběr umožňuje v dosahu našeho busu přímo
z místa bydlení turistiku ve třech prvotřídních národních parcích: Paklenica, Krka a Plitvička jezera (mj.
v mnoha místech, kde se natáčely filmy o Vinnetouovi).
Tím je možné nabídnout opravdu špičkově atraktivní
dovolenou při velmi širokém, pestrém poznání i turistice. Túry jsou vyvážené od lehkých po těžké, které si lze
zkrátit, nebo den věnovat odpočinku a koupání, účast
na veškerém programu je dobrovolná.
Ubytování s polopenzí je v rodinném penzionu přímo
u pláže v obci Seline u Starigradu, ve 2-lůžk. (na přání i 3lůžk.) pokojích, se slevou dvouložnicové apartmány.

město Šibenik
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Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu dne v Praze 5, u st. metra Nové
Butovice v 19 hod., jízda přes noc
2.den: Příjezd do Seline, úžasná soutěska Velká Paklenica –
lehká a nádherná túra s možností občerstvení na trase (zakoupení třídenní výhodné vstupenky do národního parku za 120
KN), každý sám zvolí délku své trasy, odpoledne ubyt. a volno
3.den: Busem na ostrov Pag, panoramatická vycházka na nejvyšší vrchol Sveti Vid, koupání na pláži Zrce, volno v městečku
Pag. Přejezd do městečka Nin, prohlídka, volno. Návrat busem
4.den: Náročná túra divokou soutěskou Malé Paklenice,
stezka vede poměrně těžkým terénem mezi velikými balvany.
Zpáteční cesta vede méně náročným terénem mimo soutěsku,
celkem asi 7 hodin

5.den: Volný den k rekreaci a koupání , po večeři návštěva
busem večerního Zadaru
6.den: Busem do NP Krka (skupinový vstup NP 90 KN):
nádherné procházky mezi vodopády ze dvou vstupů: Roški
Slap a Lozovac, možnost koupání. Výletní město Šibenik,
prohlídka volno. Návrat busem
7.den: Náročná, ale nádherná túra do skalního města
Bojinac pro zdatné „fajnšmekry“: busem do přímořské
osady Milovci (~20 m), výstup přes Veliki Vaganac (~550)
dolinou Veliki Dolac s bizarním Jagin kukem k překrásným
vápencovým skalním útvarům - škrapům, úseky místy jištěnými lanem výstup na nejvyšší vrchol Bojin kuk (1110).
Sestup a návrat stejnou cestou
ze skalního města Bojinac

koupání při lodním výletu
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Réserve de Scandola
Typ ubytování:
Východ – 4 noci - 5hvězdičkový kemp s bazény, pěkné mobilhomy pro 4 os, vždy 2 dvoulůžkové ložnice (v jedné dvoulůžko,
v druhé dvě lůžka), společný obytný prostor s kuchyňkou, koupelna, WC, terasa. Závěrečný úklid a povlečení v ceně. Pro omezený počet zájemců mobilhome jen pro dva za příplatek 1600,Kč/os. V mobilhomech je možnost vaření (potraviny lze dovézt
i na místě dokoupit v supermarketech), v kempu též pizzerie
(pizzy 8-12€), restaurace (jídlo v nabídce dne cca 15€, polopenze za 22€/den). Wifi za poplatek.
Západ – 5 nocí, jednodušší turistický hotel poblíž pláže, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, na přání lze objednat 3- nebo
4lůžkový pokoj, 3. či 4. osoba na přistýlce sleva 1000,-Kč.
Pokoje jsou vybaveny povlečením. V ceně polopenze (bez
nápojů), snídaně kontinentální, převážně nasladko, večeře formou jednotného menu.

KORSIKA
za turistikou i poznáním
Ostrov krásy, Hora v moři, Ostrov vůní a barev, Kallisté
– Nejkrásnější… Tyto a řadu dalších krásných jmen si
vysloužil jedinečný hrdý a hornatý ostrov ve Středomoří.
Ostrov má mnoho podob, předvede Vám tvář dovolenkovou nabízející pěkné pláže a čisté moře, tvář turistickou
s horskými štíty, hlubokými soutěskami a tůňkami s průzračnou vodou, tvář voňavou s porosty macchie a statných borovic, i tvář tajemnou plnou bohaté historie.
Ze dvou různých míst ubytování – na východě a na
západě ostrova - se s oněmi různými tvářemi Korsiky
seznámíte velmi dobře a přitom s rozumným časem
stráveným přejezdy. První 4 noci budete ubytováni na
východním pobřeží, v oblasti Costa Serena, dalších 5
noclehů jsme pro Vás zajistili na západě ostrova,
v zátoce Sagone. V obou případech je ubytování vzdálené do 200 m od písečné pláže a můžete tedy kterýkoli
den vynechat program a využít času ke koupání a relaxaci. V první části zájezdu můžete vidět východ slunce
nad mořem, v druhé části zájezdu si pak při západu
slunce dopřát třeba večerní procházku po pláži.

Corte, citadela

Program zájezdu:
1.den: Sraz v brzké odpoledne v Praze – st. metra Nové
Butovice (upřesníme), cesta přes noc do italského Livorna
2. den: Trajekt Livorno-Bastia, vylodění v Bastii na severovýchodě ostrova a přejezd po jihovýchodním pobřeží na ubytování. Nocleh Ghisonaccia
3. den: Turistika v oblasti průsmyku masívu Bavella (lehká
i trochu těžší varianta), nocleh Ghisonaccia
4. den: Nejjižnější město ostrova Bonifacio vystavěné na
působivých vápencových útesech, možnost projížďky lodí
okolo útesů a jeskyní (cca 15 € ), prohlídka města a volno.
Nocleh Ghisonaccia
5. den: Volný den k odpočinku/koupání. Nocleh Ghisonaccia
6. den: Přesun přes hornatý střed ostrova na východ.
Zastávka v srdci ostrova – město Corte s citadelou a křivolakými uličkami. Cestou turistika v oblasti průsmyku Vizzavona,
Kaskády Angličanů, různé možnosti, včetně osvěžujícího koupání v horských tůních. Ubytování Sagone, večeře
7. den: Snídaně. Vyhlídkový okruh busem divokým západním pobřežím, zcela odlišným od východního, se zastávkami
a lehčí kratší turistikou – soutěska Spelunca, přístav Porto,
Calanques de Piana. Večeře a nocleh Sagone
8. den: Snídaně. Hlavní město Korsiky Ajaccio, rodiště
Napoleona Bonaparte, procházka městem a volno. Návštěva
mysu u věže Parata s vyhlídkou na Krvavé ostrovy. Večeře
a nocleh Sagone
9. den: Snídaně. Turistika uprostřed nejvyšších hor, poblíž
průsmyku Col de Verghjo pod „korsickým Matterhornem“,
horou Paglia Orba. Večeře a nocleh Sagone
10. den: Vyjížďka lodí podél rozeklaných červených skal
do jedinečné rezervace Scandola (cca 50 € ), zastávka ve vesnici Girolata (možnost pikniku, oběda v restauraci či koupání).
Večeře a nocleh Sagone
11. den: Snídaně. Přejezd busem na východní pobřeží do
přístavu Bastia. Trajekt Bastia-Livorno, vylodění večer
v Livornu, jízda busem přes noc
12. den: Příjezd do Prahy před polednem

Cascades des Anglais

Poblíž Col de Verghjo

Bavella

so 5.9. - st 16.9.(sleva FM -800, VP -400 Kč, zál. 8 000 Kč)17 400,-Kč
V ceně: doprava busem, mýtné, parkovné, lodní trajekty, 9x
nocleh (5x hotel,4x mobilhome), závěrečný úklid na obou
místech, 5x polopenze, průvodce

Bonifacio

Cargese

Bavella
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Obtížnost túr: V této sekci najdete pobytové zájezdy kombinující odpočinek u moře s bohatým, převážně poznávacím programem, pokud
zájezdy obsahují turistiku, jde převážně o turistiku lehkou. Můžete kterýkoli den z programu nahradit odpočinkem, zároveň Vám však nehrozí,
že by se některý z výletů na místě rušil z důvodu nedostatečného počtu zájemců. Na všech těchto zájezdech nabízejí naše výlety plnohodnotný
atraktivní program za účelem poznání místních zajímavosti, nemusíte se tedy obávat dlouhých nákupních vložek, jako tomu občas bývá jinde.
Do této kategorie zájezdů s větším podílem odpočinku částečně spadá i náš zájezd na Gran Canarii, viz strana 44, který kromě programu se
dny volna nabízíme i ve variantě levnější, zcela bez výletů, vhodné tedy např. pro dvojice/skupinky, kde někdo raději jen odpočinek a koupání
a někdo si rád dny odpočinku proloží pěknými výlety.

ALGARVE
- portugalská riviéra letecky,
prohlídka Lisabonu -

Poblíž ubytování dobře vybavené turistické zázemí, jak
ohledně vyžití, tak stravování.

Nádherné pobřeží s písčitými plážemi, krásnými skalami a členitými vápencovými útesy nás zaujalo při přípravě okruhu Portugalskem natolik, že jsme se rozhodli
mu věnovat samostatný zájezd . Budete tak mít dostatek času jak na turistiku a výlety, tak na odpočinek,
koupání či ochutnávání místních skvělých gastronomických pochoutek, plodů moře apod.
Ubytování je zajištěno v letovisku Portimao ve čtyřhvězdičkové rezidenci Estrela do Vau, v areálu s bazény, k pláži
je to cca 700 m. V ceně jsou dvouložnicové apartmány, tj.
dvě 2lůžkové ložnice (dvoulůžko a dvě lůžka), společný
obytný prostor, 2x WC/koupelna, kuchyňský kout, balkon,
v ceně obsazení po 4 osobách (2+2).

skalní útvary u Praia da Rocha

z projížďky na lodičkách
z procházky Lisabonem

Program zájezdu:
1.den: Let ráno z Prahy do Lisabonu, přílet nyní plánován
na ranní hodiny (9:15h), dle hodiny příletu prohlídka Lisabonu a v pozdní odpoledne transfer do rezidence na jižním
pobřeží Portugalska, ubytování později večer
2.den: Volný den, odpočinek, rekreace, koupání
3.den: Busem na jihozápadní pobřeží, výběžek pevniny
Cabo de Sao Vicente, středně náročná túra po útesech, možnost zkrácení trasy. Návrat busem na ubytování
4.den: Volný den, odpočinek, rekreace, koupání
5.den: Busem do centra Algarve, města Faro, procházka
ve městě, volno. Přejezd do Carvoeiro, lehčí túra po útesech
Praia Carvoeiro - Praia Marinha, zakončená koupáním, návrat
na ubytování
6.den: Volný den, odpočinek, rekreace, koupání
7.den: Busem na členitý mys Punta Piedade, úžasná procházka po vyhlídkách na útesy. Nezapomenutelná plavba na
lodičkách (12 € ) mezi udivujícími jeskyněmi, skalními věžemi
a okny útesů, návštěva malebného přímořského města Lagos,
návrat na ubytování
8.den: Naložení zavazadel, transfer na letiště ve Faro. Let
s přestupem do Prahy
so 4.7. -so 11.7.
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útesy u Praia da Rocha

K dispozici též jednoložnicové apartmány – ložnice
s dvoulůžkem a obytný prostor s příslušenstvím. Oba
typy apartmánů jsou dostatečně prostorné, ve společném prostoru vždy kromě kuchyňského koutu též posezení, které lze využít se slevou na spaní pro další osobu
(pouze na přání, jen pro navzájem známé osoby).
Možné příplatky a slevy
● dvouložnicový apt – obs. 5 os
-4800,-Kč/apt
● dvouložnicový apt – obs. 3 os
+5000,-Kč/apt
● jednoložnicový apt – obs. 3 os
+300,-Kč/apt
● jednoložnicový apt – obs. 2 os
+3400,-Kč/os
● snídaně/polopenze
+ 230/460,-Kč

pláž Praia da Rocha
útesy u Praia da Rocha

z Punta Piedade

(slevaFM-900,VP-400Kč,zál.9000Kč)

18 800 Kč

V ceně: letenka s poplatky, doprava autobusem, 7x nocleh
v apartmánech, průvodce
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Lisabon, v pozadí most Vasco de Gama

Paleokastritsa
Ubytování je zajištěno mimo oblasti s bouřlivým nočním
životem či masovým turismem - my jsme pro Vás zvolili příjemné krásné městečko na západním pobřeží Agios Gordios,
které umožňuje i příjemné brouzdání v okolí ve dny volna. Hotel
se nachází 400 m od místní pláže, hosté mají také přístup
zdarma do bazénu v sousedním objektu. Ve vzdálenosti do
100 m od hotelu je restaurace, kavárna i minimarket, v blízkém
okolí pak další stravovací i nákupní možnosti, v objektu si lze
připlatit též snídani. Na výběr je z hotelových studií, jednoa dvouložnicových apartmánů, vždy s vlastním příslušenstvím
a kuchyňkou. Apartmány se nacházejí v horním patře bez
výtahu. Od každého typu je k dispozici jen omezené množství,
zde je v ceně zahrnuto ubytování po 2 osobách ve dvoulůžkových studiích, bez snídaně, svoje požadavky upřesněte prosím
již při přihlášení:

KORFU
ostrov Kerkyra – smaragd Středomoří
ubytování u jedné z nejhezčích pláží ostrova
Nejsevernější a nejzápadnější z těch větších ostrovů
Řecka nabízí úžasně zelenou krajinu se sady citrusů, olivovníků, cypřišů, vavřínů a jiné vegetace i rozmanité
půvabné pláže a průzračné moře, jako vystřižené
z karibské pohlednice. Půvab malebné krajině také
dodávají ospalé horské vesnice, starobylé kláštery
i překrásné hlavní město ostrova. Není divu, že zde ráda
pobývala např. rakouská císařovna Sissi, různí členové
britské královské rodiny aj., nechte se okouzlit i Vy!

● studio pro 2 os – v ceně
● 1-ložnicový apartmán, obsaz. 3 os – příplatek 500/os
● 2-ložnicový apartmán 2+2, obsaz. 3 os – příplatek 1400/os
● 2-ložnicový apartmán 2+2, obsaz. 4 os – sleva 600,-/os

Náš pestrý výletní program se skládá z různých
vycházek a není náročný na fyzickou kondici. Je průřezem největšími přírodními zajímavostmi ostrova v kombinaci s kulturními památkami a příjemnými městečky,
nechybí ani koupání na různých plážích ostrova.
Všechny výlety budeme realizovat pronajatým busem
místního dopravce a jsou v ceně (s výjimkou vstupů
a lodi), můžete samozřejmě kdykoli dát přednost relaxaci v místě ubytování.

Ostrov nabízí vše pro Vaši dokonalou dovolenou - nádherné pláže, průzračné moře, osvěžující zeleň, neuvěřitelné památky i nespočet hospůdek a různých taveren
s vynikajícími místními specialitami.

Kassiopi

Program zájezdu:
1.den: Sraz na letišti V. Havla, Praha-Ruzyně, večerní let
na Korfu, transfer na ubytování na západním pobřeží v městečku Agios Gordios
2.den: Volný den k poznání okolí, odpočinku a koupání
3.den: Severovýchod ostrova: kouzelnou krajinou na severní
stranu ostrova. Procházka poblíž malé rybářské vesničce Agios
Stefanos na krásnou, málo frekventovanou pláž Avlaki, koupání.
Zastávka v městečku Sidari, u legendárního Canal d‘Amour.
Volno v malebném přístavním letovisku Kassiopi
4.den: Západ ostrova – jižnější část: Nenáročná vycházka
u horské vesnice Kato Garouna a vyhlídka na nejatraktivnější
část členitého pobřeží. Pelekas – návštěva vesnice s úzkými
uličkami a známá vyhlídka Císařův trůn
5.den: Volný den k odpočinku a koupání
6.den: Západ ostrova – severnější část: úžasné vyhlídky na
členité pobřeží. Příjemné letovisko Paleokastrítsa se starobylým mužským ortodoxním klášterem Panajía Theotokós. Možnost vyjížďky lodí k nádherným, jinak nepřístupným plážím,
pobřežním jeskyním apod. (~12 € , není v ceně). Vyhlídka
Bella Vista. Přejezd do Afionas a vycházka na působivou pláž
Timoni, koupání
7.den: Vycházka u impozantní zříceniny hradu Angelokastro, kdysi jedné z nejvýznamnějších pevností ostrova,
a vycházka s výhledy do zátoky Agios Georgios. Návštěva specializované prodejny místních likérů Mavromatis z citrusů
kumquat a ochutnávka (€ )
8.den: Poslední vykoupání v moři a odjezd z ubytování.
Přejezd na východní pobřeží k hlavnímu městu. Návštěva
zámečku Achilleion, letního příbytku císařovny Sissi. Pěkná
vyhlídka z poloostrova Kanoni na Myší ostrov a klášterní
ostrůvek Vlacherna. Historické hlavní město ostrova Kerkyra
(zapsané na seznamu UNESCO, považované za jedno z nejhezčích v Řecku) – starobylé uličky, památky a volno
k nákupu suvenýrů. Transfer na letiště a let do Prahy,
momentálně stanoven na noční hodiny (může se změnit,
upřesníme)

Paleokastritsa

Kerkyra

ne 6.9. - ne 13.9. (slevaFM-900,VP-500Kč,zál.8000Kč)17 800,-Kč
V ceně: letenka s poplatky, charterový bus, 7 x ubytování
ve studiích pro 2, pobyt. taxa, průvodce
Korfu je krásně zelené i v září - vyzkoušejte!

pláž Timoni

pevnost Angelokastro

Achilleion
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klášter Vlacherna
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Z Á J E Z D Y
pláž u Marciana Marina

P R O

C Y K L I S T Y

Pojetí cyklistických zájezdů je značně volné, ale můžete jet ve skupině s průvodcem. Kola přepravujeme na speciálních vlecích.

E L B A na kolech

pláž v Campo nell Elba

Dnes již několikrát zrealizovanou cyklistickou verzi
Elby jsme připravili hned po prvních skvělých zkušenostech se zájezdy poznávacími, kdy jsme všichni shodli, že
Elba se pro kola hodí tak, že „se to nedá vydržet“.
Navržené trasy, které s Vámi pojede průvodce, nejsou
obtížné; umožňují účast i nepříliš zkušeným cyklistům.
Zdatní si mohou samozřejmě pořádně přidat, Elba má
i nádherné horské pasáže. Během několika dnů tak
poznáte úplně celý ostrov a věříme, že Elba si Vás získá.
Zájezd lze zkombinovat s pěší verzí, kterýkoli den
můžete dát také přednost odpočinku a koupání.

Ubytování je zajištěno v pěkném kempu poblíž moře, v příjemných dvouložnicových bungalovech (2+2), podrobnější informace naleznete u cyklistického zájezdu na protější straně.
Zájezdy je možné kombinovat.

ELBA
kombinace rekreace s poznáním

Maličký ostrov Středozemního moře, u nás spíše
známý jako vyhnanství Napoleona, vyniká malebností,
zajímavými městečky, překrásnou horskou přírodou,
a zejména rozmanitostí pláží.
Program je převážně poznávací, v ceně je 5 výletů
busem, kterými poznáme úplně celý ostrov, koupání na
nejrůznějších plážích a dvě kratší, nádherné horské túry.

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze, stanice metra Nové Butovice v 21 hod., jízda přes noc
2.den: Trajekt Piombino - Portoferaia, dojezd, ubytování
3.den: Prohlídka zajímavé metropole ostrova Portoferaio,
procházka, vykoupání na pláži Spiaggia delle Visite, volno
4.den: Busem do horské Marciany, prohlídka městečka,
okruh busem západní částí ostrova s vyhlídkami, dle počasí
a možnosti parkování koupání, buď na „divoké“ pláži
v nedotčené přírodě na jihu ostrova, nebo později, po individuální prohlídce turistického městečka Campo nell Elba na
písečné pláži ve městě. Odjezd busem do kempu
5.den: Jedinečné Capoliveri s osobním volnem v kouzelné
atmosféře uliček starého města, sirné jezírko Laghetto di Terranera, volba koupání na Spiaggia Reale nebo na útesech
u černé pláže, přístav Porto Azzurro s volnem
6.den: Volný den k odpočinku a koupání. Možnost pěšky
po pobřežních útesech s vyhlídkou směrem k mysu Capo
d’Enfola, vyhlídka na nádhernou pláž Sorgento aj.
7.den: Túra z nejvyšší hory ostrova Monte Capanne s nádherným kruhovým rozhledem po Elbě i přilehlých ostrovech.
Lanovkou z Marciany do 940m, výstup na vrchol (1019m), túra
po úbočí Monte Giove k poutnímu kostelu Madonna del
Monte a vyhlídce L' aquila (630 m). Sestup do městečka Marciana (možno obousměrně lanovkou). Přejezd do přístavu Marciana Marina, volno, koupání na Spiaggia Fenicia
8.den: Vycházka po hřebenech východní části ostrova s překrásnými výhledy z horského městečka, Rio nell Elba, přístav Rio
Marina s koupáním, popř. muzeum s elbskými minerály
9.den: Předání bungalovů, poslední vykoupání v moři,
odjezd, trajekt zpět, jízda přes noc
10.den: Návrat do Prahy v odpoledních hodinách

Castello del Volterraio

Portoferraio

pá 11.9. - ne 20.9.
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(sleva 600,-)

10 700,- Kč

V ceně jízdné včetně trajektů, 7x nocleh v bungalovu,
průvodce

Ubytování obou verzí je zajištěno nedaleko od Portoferria
v kempu/villaggiu Acquaviva poblíž menší pláže, lze dojít i na
vyhlášené pláže větší, v kempu též bazén. Mobilhomy mají dvě
dvoulůžkové ložnice (dvoulůžko a dvě lůžka), obytný prostor
s vybaveným kuchyňským koutem, příslušenství a terasu.
V ceně je obsazení po 4 osobách (2+2). Jen 3 osoby lze ubytovat za příplatek 1000,- Kč/osobu. Povlečení lůžek i závěrečný
úklid máte v ceně, ručníky vezměte vlastní.

Program zájezdu:
1.den: Sraz k odjezdu v Praze, stanice metra Nové Butovice ve 20:30 hod., jízda přes noc
2.den: Trajekt Piombino - Portoferaia, dojezd, ubytování
3.den: Cyklisté po vlastní po vlastní ose z kempu do
metropole Portoferaio, prohlídka, volno, „kolečko“ po přilehlých plážích, návrat do kempu
4.den: Busem do horské Marciany, po křížové cestě
k poutnímu kostelu Madonna del Monte a vyhlídce L' aquila
(630 m), na kolech okruh kolem celé západní části ostrova
s úžasnými výhledy, vesničkami a plážemi, po individuální
prohlídce turistického městečka Campo nell Elba (možnost
koupání na písečné pláži ve městě) odjezd busem do kempu
5.den: Busem do Capoliveri, prohlídka jedinečného města,
pověstná Spiaggia Innamorata, okruh po nejjižnějších plážích
a útesech, rušné Porto Azzurro , na kolech návrat do kempu
6.den: Volný den k odpočinku a koupání. Možnost pěšky
po pobřežních útesech s vyhlídkou směrem k mysu Capo
d’Enfola, vyhlídka na nádhernou pláž Sorgento aj.
7.den: Busem do horské Marciany, lanovkou obousměrně na nejvyšší horu Mt. Cappane (1019m) s úžasným
kruhovým rozhledem. Nádherný sjezd na jižní stranu ostrova,
horské vesnice S. Piero a S. Ilario, koupání v Campo nell Elba
na písečné pláži ve městě, odjezd busem do kempu
8.den: Busem do Rio nell Elba, krátce pěšky na hřeben
východní části ostrova s překrásnými výhledy. Okruh na
kolech: severní mys u Cavo, pláže na východě, přístav Rio
Marina, koupání
9.den: Předání bungalovů, poslední vykoupání v moři,
odjezd, trajekt zpět, jízda přes noc
10.den: Návrat do Prahy v odpoledních hodinách
pá 11.9. - ne 20.9.

(sleva 600,-)

12 200,- Kč

V ceně jízdné včetně trajektů a přepravy kol na speciálním
přívěsu, 7x nocleh v bungalovu, průvodce
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na kolech Elbou křížem krážem

Portoferraio

DOLOMITY na kolech III

téměř 2000 m nad jezerem

- nádhernou krajinou po stopách 1. světové
války Tentokrát zamíříme trochu dál, do centrálních a jižních Dolomit, mj. pod nejvyšší vrchol Dolomit Marmoladu, ale i na jiná místa s krásnými horami i památkami
na 1. světovou válku.
Trasy jsou navrženy tak, aby i výkonnostně nenároční
účastníci mohli jet celý program, většinou po horských
silničkách, nebo asfaltovaných či šotolinových cyklostezkách, zdatnější si mohou zvolit i náročnější trasy, jak
pro silniční, tak pro horská kola.

opouštíme Toblach

Ubytování je zajištěno v pěkném hotelu jižně od Cortiny d’Ampezzo v oblasti Aleghe/Rocca Pietore ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím, 3-lůžkové pokoje
sleva 200 Kč/os, 4-lůžkový pokoj sleva 300 Kč/os.
ným prostorem s kuchyňským koutem a nádobím, příslušenstvím a s krytým prostorem přede dveřmi. Možnost
vlastního vaření, v kempu je k dispozici též pizzerie/restaurace s jídly za dostupné ceny. Za příplatek 1600 Kč/os
je možné omezenému počtu zájemců zajistit mobilhome
jen pro dvě osoby. Lůžkoviny a závěrečný úklid jsme zahrnuli do ceny, ručníky si přivezte vlastní.

LAGO DI GARDA II na kolech
- pár dnů u nejkrásnějšího jezera Evropy -

Další cyklistický zájezd k nejkrásnějšímu jezeru
Evropy. Zde končí Alpy na jihu: sever jezera ještě lemují
dvoutisícové vrcholky, ale jih se už otvírá do nížin
a vlastní jezero má velmi slunné podnebí, skvělé pláže
a hladinu jen 65 m n.m.
čt 7.5. - út 12.5.
(sleva 300 Kč, záloha 3 000 Kč) 7 200,-Kč
Náš program vás seznámí s okolím celého jezera,
nabízí variabilní cyklistické trasy, úžasné výhledy na jízdné vč. přepravy kol na spec. přívěsu, 3x nocleh, průvodce
Za příplatek možný nástup v Ústí nad Orlicí a Pardubicích.
jezero i hory z výšek až 2000 m i odpočinek na plážích.
Program
zájezdu:
Ubytování je zajištěno v příjemném kempu v městečku
Peschiera na jižním břehu jezera, v klimatizovaných
1.den: Sraz k odjezdu v Praze, st. metra N.Butovice ve
mobilhomech 2+2, se dvěma 2-lůžkovými ložnicemi, obyt- 20:00 hod., naložení kol, jízda do Itálie přes noc
2. den: Ráno příjezd do Pinzola (800), cyklostezka 18 km
sjezd cyklosteskou
do
Tione (590), silnice 17 km přes Stenico (680) do Ponte
kaňonem říčky Sarcha
Arche (400), cyklostezka 33 km kaňonem podél říčky Sarcha
přes Arco až do Riva del Garda (69). Celkem 68 km, převýšení
90m. Naložení kol, procházka městem, dojezd do kempu
3. den: Busem do Prada Alta (1020). Sjezd do San Zeno
9 km (580, možn.přídavku), přes Castion Veronese a Marciagu
do Gardy 9 km (70). Při pobřeží cyklotrasou do Peschiery 21
km, cestou Bardolino, Cisano a Lazise, možné koupání. Celkem 39 km, min. převýšení. Večer busem návštěva Sirmione
4. den: Výlet do Mantovy: památky (pod ochranou UNESCO),
prohlídka, volno. Dál po cyklostezce, končící až v Peschieře,
v kempu. Celá trasa skoro po rovině (proti proudu zvolna tekoucí
malebné říčky Mincio překrásným údolím). Pauza v jedinečném
Borghettu, procházka a volno. Celkem 48 km, převýšení malé
5. den: Těžší, ale „pětihvězdičkový“ výlet s úžasnými
výhledy na jezero i Alpy. Busem Rif.Novezza (1400), na kolech
po horské silničce k Rif.Pra Alpesina 8 km (1440), (lanovkou
za 6 € na hřeben Monte Balda, nádherné vyhlídky). Dál Bocca
di Navene (1440), 5,5 km k Albergo Rifugio Graziani (1620),
okouzlující sjezd do Mori 23 km (200) a cyklostezkou dojezd
do Rivy del Garda 21 km (69). Délka trasy 59 km , celk. převýšení 400 m (220+180). Naložení kol, volno, možné koupání
či posezení na večeři. Odjezd, jízda přes noc
6. den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách
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hory všude kolem

Program zájezdu:
1.den: Sraz ve 20:00 hod. v Praze 5, u stanice metra Nové
Butovice, trasa B. Naložení kol, cesta přes noc do Itálie
2.den: Ráno příjezd do Toblachu (1240), cyklostezkou
údolím po zrušené železnici do Cortiny d´Ampezzo (1210).
Zde na výběr: buď naložení kol na vlek a busem na Passo Falzarego (2105) a sjezd na kolech na ubytování (1405), nebo
pro zdatnější lze z Cortiny pokračovat na ubytování přes průsmyk Passo di Giau (2236). Délky cca ~50 km, převýšení dle
volby buď malé, nebo až ~1050 m
3.den: Busem na průsmyk Passo Pordoi (2242), odtud
sjezd do Canazei (1468), pak stoupání k přehradě Lago di
Fedaia (2057) pod nejvyšším dolomitským masívem Marmolada (3342) a sjezd k Lago Alleghe (979), částečně soutěskou.
Nároční si mohou trasu změnit na okruh okolo skupiny Sella
(obdoba zimního lyžařského okruhu Sella Ronda) přes průsmyky Pordoi (2242), Sella (2240), Gardena (2137) a Campolongo (1875). Délky dle volby tras 33 či 88 km, převýšení 600
nebo 1050 m
4.den: Busem na průsmyk Passo Falzarego (2105), bez kol
lanovkou na Rifugio Mt. Lagazuoi (2778), sestup bývalou
minovou štolou z 1. světové války. Na kolech k Passo Valparola (2190), prohlídka rakouské pevnosti z 1. světové války,
sjezd údolím S. Cassiano do La Villy (1340), lanovkou (s koly)
na Piz La Villa (2077) a po náhorní planině přes chaty (Rif.):
Fraina (2070), Pralongia (2109), Incisa (2001), La Vizza (1756)
k bývalé pevnosti Ruaz (1530); pak podél říčky Cordévole
k Lago Alleghe (979). Délka 45 km, převýšení malé
5.den: Busem na průsmyk Passo Valles (2031). Sjezd do
Paneveggia (1800), dále pak na Passo Rolle (1980) a pod masivy
Cimon della Pala a Mt. Mulaz okruhem zpět k Lago Panevegio,
a dále po cyklotrase sjezd do Predazza (1018) a Cavalese (1000).
Délka trasy 47 km. Naložení kol, jízda domů
6.den: Návrat v časných ranních hodinách
pá 10.7. - st 15.7.

(sleva 300 Kč, záloha 3 000 Kč)

7 500,-Kč

V ceně: jízdné vč. přepravy kol na spec. přívěsu,
3x nocleh s polopenzí, pobytová taxa, průvodce
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u Monte Mulaz

ORGANIZAâNÍ

PODMÍNKY

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu nebo potvrzení o zájezdu nebo objednávky
služeb (dále jen souhrnně „SZ“), která upravuje vztah mezi zákazníkem a pořadatelem zájezdů Mgr. Petra Mastná (dále jen „CK“) se sídlem na Palackého nám. 200, 26801 Hořovice, IČO 43125719.
1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁJEZDU
CK se na základě těchto VSP zavazuje poskytnout služby v rozsahu stanoveném v SZ, tištěném či internetovém katalogu, a případně v dalších
doplňkových dokumentech.
2. PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁJEZDU A UZAVŘENÍ SZ
2.1. Zákazník se může do zájezdu přihlásit osobně v CK, telefonicky či
prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím obchodního zástupce,
který jedná na základě uzavřené obchodní smlouvy. Přihlášením do
zájezdu zákazník uzavírá SZ, která nabývá platnosti a účinnosti podpisem SZ ze strany CK a zaplacením zálohy zájezdu zákazníkem nebo
potvrzením CK o zařazení do zájezdu a zaplacením zálohy zájezdu
zákazníkem.
2.2. Zákazník uzavřením SZ stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se
všemi ustanoveními smlouvy a těchto VSP, a to i jménem dalších osob
uvedených v SZ, pro které SZ sjednává. Uzavřením SZ zákazník rovněž
stvrzuje, že se seznámil s katalogovým zněním popisu zájezdu
a s informacemi o pojištění CK proti úpadku.
2.3. Pokud zákazník uzavírá SZ ve prospěch dalších zákazníků, potvrzuje, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SZ a přebírá
odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny
zájezdu a předání potřebných informací) a za předání jejich osobních
dat při uzavírání SZ (především jméno, datum narození, adresu, popř.
též údaje o státní příslušnosti, cestovních dokladech a email) nutných
pro evidenci těchto osob v CK a pro zařazení do zájezdu.
3. CENA ZÁJEZDU A PLATBY
3.1. Cena zájezdu zahrnuje pouze služby výslovně uvedené v katalogu
pod programem zájezdu v odstavci "V ceně", dále DPH a povinné
pojištění CK pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
3.2. Není-li uvedeno jinak, cena nezahrnuje nepovinné náklady, např.
poplatky za vstupy do památkových objektů, spropitné, příplatky
za jednolůžkový pokoj apod. V ceně leteckých zájezdů je vždy letenka
s letištními taxami. Pokud se na některých hranicích vybírají též odletové či odjezdové poplatky, pak tyto nejsou do ceny zájezdu zahrnuty
a hradí si je každý zákazník individuálně na místě, dle aktuální výše.
V ceně nejsou rovněž zahrnuty poplatky za víza či jiné vstupní formality do jednotlivých zemí. Poplatky za víza určují správní orgány cizích
států a mohou se měnit. Kromě pojištění CK proti úpadku není v ceně
zájezdu žádné jiné pojištění.
3.3. Není-li v SZ uvedeno jinak, jsou pro platby stanoveny tyto lhůty:
a) zálohu uvedenou v katalogu CK je zákazník povinen splatit do
7 dnů od přihlášení. U zájezdů prodávaných se slevou First Minute lze
zálohu rozdělit na dvě části, přičemž první část zálohy ve výši nejméně
4000,-Kč musí být splacena do 7 dnů od přihlášení, druhou část zálohy
je zákazník povinen doplatit bez vyzvání do 4 měsíců před odjezdem.
b) doplatek zájezdu je zákazník povinen uhradit bez vyzvání do
1 měsíce před odjezdem. Případné slevy či příplatky se uplatňují při
doplatku.
V případě přihlášení v době kratší než 1 měsíc před odjezdem musí být
plná cena zájezdu uhrazena do 2 dnů. Za den splnění platebních
povinností se považuje den připsání plateb na účet CK.
3.4. Platby může zákazník uhradit na účet CK u České spořitelny, a.s.
3839471389/0800, a to bankovním převodem, složením hotovosti na
účet nebo zasláním složenkou. Zákazník může zájezd také uhradit
u obchodního zástupce, který má s CK uzavřenou platnou smlouvu
o obchodním zastoupení. Při platbě je vždy nutno uvést variabilní symbol, který obdrží zákazník při rezervaci, shodný s číslem SZ.
3.5. V případě neuhrazení plateb ve lhůtách stanovených v SZ má CK
právo odstoupit od SZ pro porušení povinnosti zákazníkem a zrušit
jeho účast na zájezdu. CK má v tom případě právo na odstupné (stornopoplatek) dle VSP.

ZÁJEZDÒ

4. ZMĚNA SMLOUVY
4.1. Je-li CK nucena vlivem okolností změnit podmínky zájezdu,
navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník je oprávněn rozhodnout, zda se změnou SZ souhlasí, nebo od SZ odstoupí bez povinnosti
uhradit odstupné. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena
zájezdu, uvede CK v návrhu i výši nové ceny. Odstoupení je nutné
podat písemně ve lhůtě 6 dnů od doručení návrhu na změnu SZ. Pokud
tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě
odstoupení od SZ nabídne CK zákazníkovi jiný zájezd (pokud je to
možné). Pokud zákazník tuto nabídku přijme, pak se platby uskutečněné na původní zájezd převedou na zájezd nový, pokud ji nepřijme,
vrátí CK zákazníkovi všechny uhrazené platby.
4.2. V mimořádných případech, např. případy vyšší moci, extrémní stav
počasí, vypuknutí nepokojů, vážné změny zdravotního stavu účastníka
během zájezdu, je CK oprávněna změnit v nezbytném rozsahu program, trasu a další sjednané služby. Změna pořadí navštívených míst
oproti textu v katalogu či v pokynech k odjezdu se nepovažuje za
změnu programu. V krajním případě je CK oprávněna v případě neodvratitelné události, kterou CK nezavinila a které nemohla zabránit,
zájezd ukončit. Neodvratitelnou událostí jsou míněny např. výrazné
nepokoje a konflikty, stávky, úřední zákazy, epidemie, živelné pohromy,
dopravní kolapsy apod.
4.3. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu služeb nebo slevu z jejich
ceny, pokud je nemohl čerpat z příčin vzniklých na straně zákazníka,
třetí osoby nebo z příčin, které CK nemohla předpokládat ani jim
zabránit. Ocitne-li se zákazník během zájezdu v nesnázích, poskytne
mu CK pomoc, přičemž náklady s tím spojené jdou k tíži zákazníka,
nelze-li nesnáze přičítat CK. Případné zvýšené náklady v průběhu
zájezdu z důvodu neodvratitelné události dle odst. 4.2 hradí zákazník.
V případě ukončení zájezdu z důvodu neodvratitelné události se účastníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje.
5. POSTOUPENÍ SZ (VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA)
5.1. U autobusových zájezdů je zákazník oprávněn přihlásit náhradníka bez stornovacího poplatku do 2 pracovních dní před odjezdem,
v době kratší dle aktuálních možností, u leteckých zájezdů závisí přihlášení náhradníka na aktuální situaci a nemusí být možné. Přihlášení
náhradníka musí být uskutečněno písemnou formou a musí obsahovat
údaje o novém zákazníkovi v rozsahu údajů o zákazníkovi původním.
CK je oprávněna účtovat náklady spojené s touto změnou, u leteckých
zájezdů popř. též manipulační poplatek. O výši těchto plateb musí být
původní i nový zákazník informován při postoupení smlouvy. Původní
zákazník odpovídá za to, že nový zákazník souhlasí s uzavřenou SZ,
splní podmínky zájezdu a že mu byly předány všechny informace se
zájezdem související.
5.2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za
zaplacení ceny zájezdu a úhradu případných nákladů spojených
s postoupením SZ (zejména za změnu letenky) a případného manipulačního poplatku.
6. ODSTOUPENÍ OD SZ
6.1. CK může odstoupit od smlouvy jen z důvodu zrušení zájezdu nebo
porušení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupí-li CK od smlouvy
z důvodů porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stornovací poplatky). Realizace zájezdů z katalogu CK
je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků 20 osob, CK
však může rozhodnout o realizaci i pro počet nižší. CK může zrušit
zájezd z důvodu nedostatečného počtu účastníků v době delší než 20
dnů před odjezdem, v době kratší pak z důvodu závažných změn
u dodavatelů služeb nebo vyšší moci. Při nutnosti zrušit zájezd nabídne
CK zájezdy náhradní (pokud je to možné), není-li žádný zákazníkem
přijat, vrátí zákazníkovi všechny jím uhrazené platby. Při zrušení
zájezdu v důsledku vyšší moci je CK oprávněna vrátit účastníkům
uhrazené platby snížené o prokazatelně realizované výdaje. Pokud ke
zrušení zájezdu došlo z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK
zabránit, je CK zproštěna povinnosti k náhradě škody.
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doporučuje uschování palubního lístku, popř. dalších potřebných dokumentů. V případě zpoždění, poškození či ztráty zavazadla je třeba se
ihned po příletu obrátit na přepážku reklamací zavazadel a vyplnit
reklamační protokol (PIR = Property Irregularity Report), který je
potřebný pro další jednání s leteckou společností.
7.3. CK v rámci reklamačního řízení neodpovídá: a) za majetek účastníků zájezdu v případě jeho ztráty nebo krádeže, b) za neudělení víz
příslušnými zastupitelskými úřady a tím vzniklé škody za neabsolvování zájezdu, c) za případné zpoždění letecké, autobusové či lodní
dopravy v důsledku vyšší moci a/nebo neodvratitelné události dle odst.
4.2. a neručí za škody, které tímto klientům vzniknou. CK neodpovídá
za škodu, kterou nezavinila ona nebo její smluvní dodavatelé služeb
nebo která byla způsobena zákazníkem, třetí osobou nebo jinou příčinou, již CK nemohla předpokládat ani jí zabránit.
7.4. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně. Reklamaci či
stížnost na kvalitu poskytovaných služeb je nutno podat průvodci či
vedoucímu zájezdu bez odkladu tak, aby bylo možné sjednat nápravu
na místě. Není-li náprava vady možná, sepíše se zápis s vyjádřením
zákazníka i průvodce, popř. dalších zainteresovaných stran (ubytovatel, dopravce). Pokud se zákazník rozhodne reklamovat závadu až po
ukončení zájezdu, je třeba reklamaci podat do 1 měsíce od skončení
zájezdu, jinak nárok zaniká. Zákazník při uplatňování reklamace uvede
své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace a specifikaci požadavků a dle možností předmět reklamace průkazně doloží.
7.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění,
pokud se CK se zákazníkem nedohodnou jinak.
7.6. V případě sporu vzniklého v souvislosti se zájezdem má zákazník
právo na mimosoudní řešení u České obchodní inspekce, podrobné
informace jsou uvedeny na www.coi.cz.
8. ODPOVĚDNOST, PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
8.1. Zákazník je povinen uhradit platby ve stanovených lhůtách.
8.2. Zákazníkovi se doporučuje uzavřít pojištění léčebných výloh na
dobu zájezdu, odpovídající charakteru zájezdu a zvolené destinace.
8.3. Zákazník odpovídá za splnění všech úředních požadavků (cestovní
pas, vízum apod.) pro cestu do cílových zemí, včetně zemí tranzitních,
je povinen dodržovat právní předpisy navštívené země a chovat se
během zájezdu v souladu s jejími kulturními zvyklostmi. Zákazník je
povinen zdržet se jednání, které by mohlo poškodit ostatní přítomné
osoby či jejich majetek, přírodu nebo okolní prostředí.
8.4. Zákazník odpovídá za posouzení svého zdravotního stavu
a zúčastňuje se veškerého programu, včetně vycházek či túr, na vlastní
nebezpečí. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných
látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav
neodpovídají náročnosti programu zájezdu, je průvodce zájezdu
oprávněn vyloučit účastníka z programu, v krajním případě, zejména
pokud zákazník hrubě ruší průběh zájezdu nebo ostatní účastníky,
může být zákazník vyloučen ze zájezdu, a to bez náhrady.
8.5. Zákazník se zavazuje uhradit případné škody vzniklé jeho činností.
8.6. Všechny povinnosti zákazníka platí i pro osoby, které zákazník přihlásil (spolucestující).
9. AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY, PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
Autobusové zájezdy odjíždějí z Prahy, nejčastěji st. metra Nové Butovice, Střížkov, Chodov či Budějovická – místo a čas je vždy upřesněno
v pokynech k odjezdu. Nástup na trase je možný jen po dohodě s CK.
Není-li stanoveno jinak, shoduje se nástupní místo s místem výstupním. Přepravují se jen skladná zavazadla (kufr, batoh, taška). Krosny
s nosičem jsou neskladné a nebudou vzaty do přepravy. V českých
autobusech si lze zakoupit za Kč nápoje, u malých skupin při použití
mikrobusů nemusí vždy být nákup nápojů u dopravce možný.
10. SPECIFIKA LETECKÝCH ZÁJEZDŮ
10.1. Přepravní podmínky se řídí pravidly leteckých dopravců. Případné
škody související s leteckou přepravou (např. zpoždění zavazadel,
zpoždění letu aj.) reklamuje zákazník přímo u leteckého dopravce, viz
odst. 7.2. V ceně zájezdu je vždy letenka včetně tax a 1 zavazadlo

6.2. Zákazník může kdykoli odstoupit od SZ bez udání důvodů, důvod
odstoupení nemá na výši stornovacích poplatků vliv, CK nepřihlíží
k lékařským či jiným potvrzením. V případě odstoupení zákazníka od
SZ je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek) za sebe
i za každou přihlášenou osobu. Stornovací poplatky se odečítají
od uhrazených plateb, CK tedy vrátí zákazníkovi dosud zaplacené
platby snížené o odstupné uvedené v odstavci 6.4. Za den odstoupení
od SZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla zákazníkem do
CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu.
6.3. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ
zájezdu) se považuje za zrušení účasti na zájezdu, nedohodnou-li se
strany jinak.
6.4. Zákazník je povinen uhradit CK odstupné, pokud odstoupí od SZ
z jiných důvodů než porušení povinnosti CK nebo pokud CK odstoupí
od smlouvy pro porušení povinnosti zákazníkem. Výše odstupného
(stornopoplatku) se určuje dle doby mezi dnem odstoupení od SZ do
doby začátku zájezdu (poskytnutí první služby). Měsícem se rozumí
kalendářní měsíc, např. při odjezdu 30.června platí nejnižší storno (viz
řádek 1 níže) při zrušení zájezdu do 29. března včetně. Výše odstupného se stanoví z ceny zájezdu včetně případných slev či příplatků
a účtuje se při stornu:
více než 3 měsíce
autobusové zájezdy 500 Kč
1.
před odjezdem
letecké zájezdy 3000 Kč
3 až 2 měsíce
30 %, u autobus. zájezdů minim.
2.
před odjezdem
500 Kč, u leteckých min. 4000 Kč
2 až 1 měsíc
3.
ve výši zálohy
před odjezdem
4 až 2 týdny
4.
50 %
před odjezdem
2 až 1 týden
5.
80 %
před odjezdem
méně než 1 týden
6.
100 %
před odjezdem
6.5. Pokud je zákazník postižen stornovacím poplatkem odpovídajícím
nejméně 50 % celkové ceny nebo vyšším než 10 000,- Kč, poskytne mu
CK slevu při přihlášení na další zájezd v tomtéž nebo příštím roce. Výše
slevy činí 25% ze zaplaceného stornovacího poplatku. Tato kompenzace je nepřenosná, s výjimkou mezi členy rodiny. Pokud je zákazníkem
tento další zájezd opět stornován, nárok na kompenzaci zaniká. Kompenzace se neposkytne, pokud se zákazník nedostaví k odjezdu a svou
neúčast předem do CK nenahlásí, nebo pokud CK odstoupila od
smlouvy z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
6.6. U zakázkových zájezdů či může CK stanovit jiné, individuálně sjednané stornovací podmínky.
7. ODPOVĚDNOST CK ZA VADY – REKLAMACE
7.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby v souladu s uzavřenou SZ a obecně závaznými právními předpisy. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené SZ bez ohledu na to,
zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb
cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu, s přihlédnutím
k odstavcům 7.2 a 7.3.
7.2. Odpovědnost za škodu v souvislosti s leteckou dopravou se řídí
Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké
dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Rady (ES) č. 2027/97, ve znění nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 889/2002 ze dne 13. 5. 2002. CK nenese odpovědnost za
zpoždění či zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu ani za
poškození, zpoždění či ztrátu odbavených zavazadel. V případě odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení nebo
významného zpoždění letu u letů, na které se vztahuje nařízení (ES)
č. 261/2004, ze dne 11. února 2004, se případné kompenzace za odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení nebo
významného zpoždění letu řídí tímto nařízením. Kompenzace dle
tohoto nařízení uplatňuje zákazník stížností u příslušného leteckého
dopravce prostřednictvím formuláře připraveného Evropskou komisí.
Pokyny k vyplnění jsou součástí příslušného formuláře stížnosti, CK
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S těmito pokyny seznámí též ostatní zákazníky, které přihlašoval.
13. POJIŠTĚNÍ
CK je pojištěna dle zákona proti úpadku u pojišťovny Uniqa pojišťovna,
a.s, zastoupené společností Fiducia s.r.o. V ceně zájezdů není žádné jiné
pojištění. CK proto zákazníkům doporučuje, aby se individuálně pojistili
na dny zájezdu cestovním zdravotním pojištěním, popř. též s připojištěním odpovědnosti za škody a/nebo pojištěním proti stornu zájezdu.
14. OSOBNÍ ÚDAJE
Přihlášením do zájezdu zákazník souhlasí se zpracováním osobních
údajů pro účely plnění SZ. Prohlašuje, že je oprávněn souhlas udělit
i za ostatní jím přihlašované spolucestující osoby. Zákazník opravňuje
CK ke zpracování a uchování osobních údajů těchto osob za účelem
zajištění a realizace zájezdu, zasílání katalogu a ostatních marketingových materiálů. Osobní údaje jsou uchovány v nezbytně nutném rozsahu (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, státní příslušnost,
telefon, email), dále u leteckých zájezdů a zájezdů s trajektovou
dopravou navíc údaje o cestovním dokladu (číslo dokladu, místo
a datum vydání, datum ukončení platnosti). CK je oprávněna poskytovat údaje v nezbytně nutné míře svým partnerům (ubytovatelům,
dopravcům a jejich obchodním zástupcům), a to na území ČR i do
zahraničí, jakož i průvodcům pro umožnění kontaktu zákazníků v průběhu zájezdu. Účastník zájezdu bere na vědomí a souhlasí s tím, že CK
je oprávněna v průběhu zájezdu pořizovat fotografie, a následně je
v nezbytné míře formálně upravovat a zveřejňovat při propagaci své
činnosti (v katalogu, na internetových stránkách i v ostatních propagačních materiálech). Zákazník má možnost svůj souhlas s použitím
údajů odvolat dopisem na adrese sídla CK či emailem na adrese
vikend@ck-vikend.cz (pro odmítnutí zasílání marketingových materiálů, pro ukončení evidence v databázi zákazníků, pro požadavek
na odstranění fotografie v katalogu/na www apod.).
15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Tyto VSP platí pro všechny zájezdy pořádané CK. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto VSP zveřejněním nových VSP na svých
webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro
SZ uzavřené po datu zveřejnění.
15.2. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost VSP a SZ.
15.3. Tyto VSP platí od 1.12.2018 do doby jejich další aktualizace.

k odbavení (15-32kg), ostatní služby mohou být za poplatek, CK upřesní
v pokynech k odjezdu. U skupinových rezervací není možná individuální
rezervace míst v letadle, sedadla přiděluje přímo letecká společnost.
U leteckých zájezdů může dojít ke změnám letových časů v rámci téhož
dne. Případný program v letové dny vychází z letových časů v době rezervace letenek a je nezávazný, CK si vyhrazuje právo jej přizpůsobit.
10.2. Spropitné - v mnoha destinacích je zvykem dávat místním poskytovatelům služeb, zejména řidičům charterových autobusů, spropitné –
dle spokojenosti a místních zvyklostí ve výši 1-2 € /den. Spropitné není
v ceně zájezdu, liší se dle mnoha okolností, na přiměřenou výši upozorní zákazníka průvodce/vedoucí zájezdu. Drobné spropitné mohou
někde očekávat též pokojské, nosiči zavazadel, obsluha v restauracích,
na toaletách apod., některé profese jsou na tento příjem zcela odkázány. Nedání spropitného může být v některých, zejména zámořských
destinacích považováno za silný nesouhlas s kvalitou služby, může se
na něj nahlížet jako na či porušení zvyklostí či přímo nezaplacení
služby a může vyvolat nepříjemné situace.
11. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
11.1. Ubytování je popsáno u jednotlivých zájezdů. Jednolůžkové
pokoje – pokud individuální zákazník nepožádal při přihlášení o jednolůžkový pokoj a/nebo za něj nemá zaplacený příplatek, pak je to
považováno za souhlas s ubytováním s jinou osobou, popř. s dvěma
osobami, pokud se ve skupině vyskytne lichý počet individuálních cestujících. Pokud je v ceně zájezdu pouze vícelůžkové ubytování, pak
zákazník bez příplatku souhlasí, že bude ubytován s odpovídajícím
počtem osob. Jednolůžkové pokoje mohou být menší nebo jinak zařízené než dvoulůžkové pokoje. Dvoulůžkové pokoje mohou mít buď dvě
(či více) oddělených samostatných lůžek (v některých případech
i napevno vestavěných) nebo dvoulůžko. V některých zemích jsou
dvoulůžka vybavena pouze jednou přikrývkou a mohou být menších
rozměrů, než je součet rozměrů dvou samostatných lůžek.
11.2. Je-li v ceně zájezdu stravování, jsou potraviny/jídla poskytnutá
ubytovacím zařízením či smluvenou restaurací určeny ke konzumaci
v rámci jídelny či restaurace daného zařízení a není povoleno je vynášet ven, pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak.
12. POKYNY K ODJEZDU
Týden před odjezdem obdrží objednávající zákazník poštou nebo emailem „Pokyny k odjezdu“, v nichž jsou další potřebné informace.

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář
Mgr. Petra Mastná – CK Víkend ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.
Cestovní kancelář Mgr. Petra Mastná – CK Víkend má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo
bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku,
a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

LyÏafiské zájezdy 2020
SAN MARTINO

VAL DI FASSA / SELLA

5.2.-9.2.2020 4 900 Kã + skipas 128 euro

14.2.-18.2.2020 5 200 Kã + skipas 169 euro

hotel Plank

hotel Santa Maria

FOLGARIDA

CIVETTA

7.2.-11.2.2020 5 800 Kã + skipas 129 euro

3.2.-9.2.2020 8 800 Kã + skipas 207 euro

hotel Fantelli

hotel Giglio Rosso

SERFAUS-FISS-LADIS

VAL SENALES

4.3.-9.3.2020 5 900 Kã + skipas 154 euro

17.3.-22.3.2020 7 300 Kã + skipas 148 euro

penzion Tschuppbach

Berghotel Tyrol

Podrobné informace o ZÁKLADNÍCH PRÁVECH ZÁKAZNÍKA a o ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
naleznete na webových stránkách www.ck-vikend.cz

Skupinové zájezdy
Pro skupiny větší než cca 30 osob lze prakticky kterýkoli z našich zájezdů uspořádat na přání ve vyžádaném termínu
a program jakkoli upravit. Malým skupinám (již od 10 osob, u vzdálenějších destinací od 6 osob) můžeme při včasném
vyžádání program dle aktuálních možností přizpůsobit a nabídnout k doprodeji veřejnosti prostřednictvím webových
stránek nebo katalogu – i zde platí, čím dříve, tím lépe a tím větší šance na doobsazení (a tedy nižší cenu pro všechny).
Příklady již připravených a úspěšných, v minulosti realizovaných zájezdů:
Města: Budapešť, Vídeň, Salzburg, Innsbruck, Paříž, Strasbourg, Benátky, Lisabon, Londýn, Edinburgh, Dublin, Kodaň, Stockholm
Poznávací programy a turistika: Solná komora, Inntal, Údolí Mosely, Maďarsko, Polsko, Nizozemí, Sardinie, italská jezera
– Lago di Como, Lago di Garda, Slovensko, Berchtesgadenské Alpy, Dachstein, Švýcarsko, Černá Hora, Azurové pobřeží, Gran
Sasso, Španělsko - Costa Blanca + hory, Lanzarote, Rhodos, Mallorca, Itálie - poloostrov Sorrentino (pod Neapolí), Apulie (Gargano i jih, Basilicata), Albánie, Makedonie, Anglie, Wales, Skotsko
Exotika, jiné kontinenty: Havajské ostrovy, Patagonie, Kanada, Kostarika, Azorské ostrovy, Réunion, Mauricius, Indonésie, Karibik (Malé Antily – Guadeloupe, Svatá Lucie, Martinique), Vietnam, Nový Zéland + samozřejmě všechny letošní destinace aj.
Cyklistické a bruslařské zájezdy: cyklozájezdy Val di Sole, Solná komora, Korutany, údolí Mosely
In-line: Inntal, Bavorsko, Podunají, Lužická jezera, Fläming
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Ceny vãetnû polopenze a autobusové dopravy.
CK Víkend PLUS, Valdecká 84, Hofiovice

311 510 136
www.ck-vikend.cz/lyzarske-zajezdy

Romsdalen, Norsko

·chara, Gruzie

Arches, USA

Porto, Portugalsko
Orlí skála, Madeira

Dolomity, Itálie

Tel: 311 510 140
www.ck-vikend.cz
vikend@ck-vikend.cz
CK Víkend, Mgr. Petra Mastná, Palackého nám. 200, 268 01 Hofiovice
Odjezdy zájezdÛ z Prahy

