Poznávací, turistické a cyklistické zájezdy

24.6. – 27.6. 7 000 Kč

1.-11.7.2021 – 27000 Kč

Levandulový kraj v jižní Francii, antické i středověké památky
i přírodní zajímavostí. 11denní letecký zájezd, poznání i volno
u moře v krásném La Ciotat. Studia, část. snídaně.

ŠtýrSKo

Rozkvetlé horské louky, ulice i okna domů, čistá jezera ke
koupání i vysoké skály různých tvarů – prostě Rakousko.
Čtyřdenní zájezd s turistikou, penzion s polopenzí.

Vážení přátelé cestování,
doufáme, že se máte dobře, jste všichni zdraví a zvládáte současnou situaci co nejlépe.
Máme za sebou všichni náročný rok, a i když se může zdát, že v roce 2020 v cestovním ruchu toho
moc na práci nebylo, opak je pravdou. Většina našich zájezdů byla již v únoru velmi dobře obsazená,
část z nich i vyprodaná. Následovaly pak měsíce změn, rušení, převádění či vracení plateb, několik
málo zájezdů se nám také v rámci pravidel podařilo uskutečnit – a i když se většinou realizovaly
s menším počtem klientů, znamenala jejich spokojenost pro nás i naše partnery velké povzbuzení.
Děkujeme Vám všem, kteří jste nás jakkoli podpořili, a doufáme, že Vám to budeme moci oplatit dalšími cestami za krásnými zážitky a poznáním. Až to situace dovolí, chceme být připraveni, a proto
Vám předkládáme naše předběžné plány na rok 2021. Protože i když je nyní těžké plánovat závazně,
není vždy možné naše cesty zorganizovat na poslední chvíli – aby měly dost účastníků k realizaci,
aby bylo dostupné ubytování u těch nejkrásnějších míst v námi vybraný ideální termín atd. Současně
se také ještě finalizují letové řády i ceny našich partnerů atd., prosíme tedy o pochopení, že uvedený
přehled není ještě 100% přesný a plně závazný. Závazné rozhodnutí nechceme ani od Vás, přesto by
nám již nyní velmi pomohlo znát Váš zájem a úvahy pro rok 2021.
Prohlédněte si tedy prosím na následujících stránkách naši předběžnou nabídku na rok 2021 a na
naši již 29. sezónu poznávacích, turistických a cyklistických zájezdů za krásami světa i u nás doma.
Vybírali jsme pečlivě a zodpovědně. A pokud byste o kterémkoli z nabízených zájezdů uvažovali, můžete se nezávazně na jakýkoli zájezd registrovat již nyní - nám pomůžete se zodpovědnou přípravou
a informováním našich partnerů, sobě zajistíte dostupnost míst i nejlepší možnou cenu. Předběžně
registrované budeme sami informovat o zahájení prodeje (podle aktuální situace se může u jednotlivých zájezdů lišit) a o aktuálních platebních, stornovacích či jiných podmínkách. Jakékoli nové informace a aktuální stav najdete také na našem webu www.ck-vikend.cz

Variabilní turistika v centrálních a jižních Dolomitech
doplněná o tři dny odpočinku u moře v Chorvatsku
a jen kratší poznávací výlety.

SúlovSKé SKály

10.6 – 13.6.

Dolomity a moře

5 800 Kč

Těšte se tady s námi i v roce 2021 na odpočinek, provětrání hlavy a protažení těla – věříme, že se
Vám dovolená s námi bude líbit. Petra Mastná, Josef Seidl a spolupracovníci CK Víkend

10.7. – 18.7. 13 800
Kč

novinky naší CK

ProvenCe

Turistika v neuvěřitelném světě skalních věží, jehel, oken,
bran, kaňonů a jeskyní, doplněná návštěvou zajímavých
památek na Slovensku i cestou. Hotel s polopenzí

P¤EDBùÎNÁ NABÍDKA LETNÍCH ZÁJEZDÒ 2021
KRÁTKÉ ZÁJEZDY
Česká Lužice
České Středohoří
Česká Kanada
Žitavsko
Jizerské hory
Pošumaví
Okolo Lužnice

bus/let země
B
ČR
B
ČR
B
ČR
B ČR/DE
B
ČR
B ČR/DE
B
ČR

ALPY, KARPATY, DOLOMITY
Beskydy
Súlovské skály
Berchtesgadensko
Bad Gastein
Štýrsko
Silvretta, Montafon
Dolomity VI
Dolomity IX
Dolomity X
Dolomity XI
Dolomity XII
Dolomity XIII
Dolomity XIV
Dolomity speciál (cesta tam přes den)
Dolomity a moře // Julské Alpy a moře

B
ČR
pá 18.6.-po 21.6.
B
SK
čt 10.6 - ne 13.6.
B
DE
so 25.6. - po 28.6.
B
AT
so 3.7. - út 6.7.
B
AT
čt 24.6. - ne 27.6.
B
AT
pá 21.8. - st 26.8.
B
IT
pá 2.7. - st 7.7.
B
IT
pá 9.7. - st 14.7.
B
IT
út 6.7. - ne 11.7.
B
IT
čt 24.6. - út 29.6.
B
IT
st 21.7. - po 26.7.
B
IT
pá 2.7. - st 7.7.
B
IT
st 14.7. - po 19.7.
B
IT
út 27.7. - ne 1.8.
viz níže MOŘE a TURISTIKA

SEVERSKÉ ZEMĚ
Pobaltí a Helsinky
Island - letecky

L LT,LV,EST, FIN
L
IS

ETAPOVĚ JINÉ KONTINENTY, EXOTIKA
Gruzie
Kapverdy - Sao Antao, Fogo, Sao Vicente
Kanada
Maroko
Nový Zéland
Kostarika

datum
so 22.5.
so 29.5.
so 5.6.
so 12.6.
so 19.6.
so 26.6.
so 4.9.

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

cena
600,- Kč
600,-Kč
700,-Kč
700,-Kč
600,-Kč
600,-Kč
600,-Kč

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

5 600,-Kč
5 800,-Kč
5 300,-Kč
6 900,-Kč
7 000,-Kč
7 200,-Kč
7 700,-Kč
7 400,-Kč
7 500,-Kč
6 500,-Kč
7 700,-Kč
7 800,-Kč
7 500,-Kč
8 400,-Kč

7/6
10/8

19 800,-Kč
39 800,-Kč

červen nebo srpen / září 2021
červenec 2021
červenec / srpen 2021
září / říjen 2021
prosinec 2021 nebo březen 2022
leden / únor 2022

13/12
13/12
14/12
13/12
13/12
15/13

33 000,-Kč
45 500,-Kč
70 000,-Kč
30 000,-Kč
82 000,-Kč
65 000,-Kč

MOŘE A TURISTIKA
Kréta
Madeira
Madeira
Madeira
La Palma (Kanárské ostrovy)
Gran Canaria (Kanárské ostrovy)
Tenerife (Kanárské ostrovy)
Dolomity a moře
Julské Alpy a moře
Pyreneje a moře
Chorvatsko NP (bus)
Chorvatsko NP (bus)

L
GR
L
PT
L
PT
L
PT
L
ES
L
ES
L
ES
B
IT, HR
B SLO,HR
L
ES, FR
B (L)
HR
B
HR

so 15.5. - st 26.5.
pá 21.5. - pá 28.5.
pá 28.5. - po 7.6.
pá 2.7. - po 12.7.
so 15.5. - so 22.5.
so 29.5. - so 5.6.
pá 4.6. - pá 18.6.
so 10.7. - ne 18.7.
pá 27.8. - so 4.9.
so 4.9. - ne 12.9.
pá 2.7. - ne 11.7.
so 4.9. - po 13.9.

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

21 700,-Kč
23 200,-Kč
26 600,-Kč
27 200,-Kč
19 200,-Kč
21 600,-Kč
29 800,-Kč
13 800,-Kč
13 500,-Kč
22 500,-Kč
13 000,-Kč
12 000,-Kč

MOŘE A POZNÁNÍ
Madeira – Květinový festival
Lanzarote (Kanárské ostrovy)
Provence
Korfu

L
L
L (B)
L

PT
ES
FR
GR

pá 30.4. - pá 7.5.
út 25.5. - út 1.6.
čt 1.7. - ne 11.7.
ne 5.9. - ne 12.9.

8/7
8/7
11/10
8/7

25 200,-Kč
19 800,-Kč
27 000,-Kč
18 200,-Kč

CYKLOTURISTIKA
Lago di Garda na kolech
Dolomity na kolech III

B
B

IT
IT

pá 14.5. - st 19.5.
čt 24.6. - út 29.6.

6/3
6/3

7 600,-Kč
7 800,-Kč

ne 20.6. - so 26.6.
so 7.8. - po 16.8.

SKUPINOVÉ ZÁJEZDY / ZÁJEZDY NA MÍRU (INDIVIDUÁLNÍ) / ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PŘIJÍMÁME NEZÁVAZNÉ PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE – ZAJISTĚTE SI VOLNÉ MÍSTO I SLEVU ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ.

Aktualizovanou nabídku zájezdů najdete na www.ck-vikend.cz

K R ÁT K É Z Á J E Z D Y
Tato sekce zahrnuje krátké jednodenní zájezdy po České republice a nejbližším okolí. Pečlivě připravený program Vám v krátkém čase umožní poznání
nádherné přírody a různých zajímavostí v klidu a pohodě, bez hledání a únavy zřízení vozidla. Stručný program uveden v zadní části tohoto letáku.

A L P Y, D O L O M I T Y, K A R PAT Y
Obtížnost turistiky: Lehká – vycházky či lehčí túry bez většího převýšení, středně obtížná – turistické zájezdy, nutná vhodná obuv do hor, oblečení
co nejvíce variabilní. Zájemcům průvodce doporučí i jiné, lehčí či těžší varianty.
Dny/noci – počet kalendářních dnů, včetně částí dnů na cestě / počet nocí na ubytování.
Počet nočních přesunů – N0 bez nočních přesunů, odjezd z Prahy ráno, návrat kolem 23.h, N1 cesta tam přes den, noční přesun cestou zpět,
N2 noční přesun cestou tam i zpět, odjezd z Prahy v pozdních večerních hodinách, návrat časně ráno
Ubytování: YH – kvalitní turistické ubytovny/hostely, youth hostely, 2-lůžkové pokoje k dispozici, P – penzion či jednodušší hotel, H – hotel.
Vícelůžkové pokoje se slevou, jednolůžkové za příplatek, na přání s doobsazením.
Stravování: S – snídaně, PP – polopenze, večeře většinou jednotná, servírovaná, 3 chody, PP jednodušší – 2chodá večeře, kont. snídaně
Pobytová taxa – v ceně zájezdů v této kategorii je zahrnuta pobytová taxa stanovená místními úřady.

BESKYDY

Berchtesgadensko

Klid, úžasné výhledy i malebná historická městečka.
Hrad Bouzov – rozhledna Kelčský Javorník - Velký Javorník – městečko Štramberk – lanovkou na Pustevny a po
hřebeni na Radhošť – starobylá Olomouc aj.
Lehčí tur. - Dny/noci 4/3 – N0 – H Frenštát - 3x PP

SÚLOVSKÉ SKÁLY
Skalní stěny i památky krásného slovenského kraje.
Mj. krásná hřebenovka přes Súlov – vrchol Kečka - Súlovské tiesňavy – cestou tam Bílé Karpaty (Vršatské podhradie,Chmelová) – zpět zámek Bojnice
Střední tur. – Dny/noci 4/3.- N0 – H Pov. Bystrica – 3xPP

Štýrsko

BERCHTESGADENSKO
Panoramatický Jenner, obr Watzmann, malebné Königsee
Hitlerovo Orlí hnízdo – historický Berchtesgaden – vyhlídkový Jenner a Stahlhaus na Torrenerjoch – poklidné,
průzračné Königsee – údolí Ramsau a Hintersee
Lehčí – Dny/noci 3/2 – N0 – YH Bischofswiesen – 1xS, 1xPP

BAD GASTEIN
Horami sevřené lázeňské městečko se slavnými vodopády
Vodopády v Gollingu - soutěska Liechtensteinklamm –
vyhlídkový hřeben u Türchlwand – hřeben u Bockhartscharte, popř. výš – panorama na Schuhflickeru
Střední tur. – Dny/noci 4/3 – N0 – YH Badgastein - 3xPPj

Silvretta a Montafon

ŠTÝRSKO
Bílé špičky Totes Gebirge, kvetoucí louky a průzračná jezera
Údolí Hinterstoderu – hřebenovka nad Planneralm – náhorní louky Tauplitzalm (Lawinenstein a jezera) – tradiční
městečko Pürgg – fotogenické jezero Gleinkarsee
Střední tur. – Dny/noci 4/3 – N0 – P Liezen, 1xS, 2xPP

SILVRETTA a MONTAFON
Poblíž zelených údolí i třítisícových vrcholků s ledovci.
Silvretta Hochalpenstrasse - Radsattel - Silvretta Stausee
Grüneck - Geißspitze - Lindauer Hütte - Grüneck
Sennigrat – Zamangsp. / Bieler Höhe – Saarbrückner H.
Střední tur. - Dny/noci 6/3 – N2 – H Tschagguns - 3x PPj.

DOLOMITY

nad Passem Campolongo

- nejkrásnější evropské pohoří
tradice cest naší CK už od roku 1992 Dolomity VI míří do Parco Naturale Adamello Brenta.
Proslulá túra pěti jezer nad Madonnou di Campiglio.
Z Passo Grossté na Rif. Tucket, popř. Rif. Brentei
Z Val del Monte přes P. Contrabbandieri na P. Tonale
Doss del Sabion – Piano di Nardis – Rif. 12 Apostoli
Střední tur. – Dny/noci 6/3 – N2 – H Dimaro – 3x PP
DOLOMITY IX míří do centrální části hor, 1 túra severně.
Z Passo Valparola kolem hory Settsass a na vrchol
Skupina Fanes: Pedratsches – Heiligkreuz – Wengen
Z Passo Falzarego na Rif. Giussani a Rif. Angelo Dibona
Zillertalské Alpy: z Rein in Taufers ke Kasseler Hütte aj.
Střední tur. – Dny/noci 6/3 – N2 – H Uttenheim – 3x PP

třítisícovka Croda Rosa

Dolomity X míří převážně do centrální a jižní části.
Z Passo Tre Croci na F. di Marcoira a sestup k L. Sorapis
Turistika u Monte Pelmo a Civetta (výběr podle lanovek)
Turistika u Passo Falzarego a Monte Lagazuoi, Cortina
Skupina Cadini: Od Lago di Misurina na Rif. Fonda Savio
Střední – Dny/noci 6/3 – N2 – P San Vito di Cadore– 3x PP
Dolomity XI míří do severní a centrální část pohoří.
Prags: Z Plätzwiesen kolem Croda Rossa k Rossalmhütte
Fanes: Z Pederühütte okruhem (jezírka) na Rif. Lavarela
Val Gardena: Col Raiser - S. Christina (výběr variant)
Zillertalské Alpy: Jochtal – Peachenjoch – Fanealm
Střední tur. – Dny/noci 6/3 – N2 – P/YH Rodeneck – 3x PP
Dolomity XII míří do Parco Naturale Adamello Brenta.
Val di Seghe, Lago Molveno: z Pradelu na Rif. Selvata
Val Genova (jižně od Madonny), tzv. Údolí vodopádů
Z Pradalago na Mt. Zelédria, poté tzv. Túra tří jezer
Giro Cinque Laghi - poblíž Cogolo (jiný než u Madonny)
Střední tur. – Dny/noci 6/3 – N2 – H Dimaro – 3x PP
Dolomity XIII se soustředí na okolí údolí Val di Fassa.
Z Col dei Rossi na Rif Fredarola, poté Via del Pan
Z Passo Pelegrino do Val Monzoni (boje 1.sv.války)
Od Lago Fedaia k Marmoladě a na Col de Baranchie
Kolem Monte Colac – z Ciampacu na Passo San Nicoló
Střední - Dny/noci 6/3 – N2 – P Penia di Canazei – 3x PP

jezírko nad chatou Kasseler Hütte

Dolomity XIV míří převážně do centrální a jižní části.
Sextenské panorama: Ze Sextenu na Helm a Hornischegg
Z Passo Cibiana kolem Monte Rite + muzeum R. Messnera
Z průsmyku Giaupass - Croda da Lago, bus přejede
Passo Valparola - Hexenstein (Sasso Stria) - upřesníme
Střední – Dny/noci 6/3 – N2 – P San Vito di Cadore– 3x PP
Dolomity speciál míří do severní a centrální části.
Zillertalské Alpy: Jochtal – Peachenjoch - Fanealm
Okruh po průsmycích, kratší túra na P. Pordoi (P. Boe)
Fanes: Z Pederühütte okruhem (jezírka) na Rif. Lavarela
Val Gardena: Col Raiser - S. Christina (výběr variant)
Lehčí tur. - Dny/noci 6/4 – N0 – H Uttenheim – 4x PP
Dolomity a moře – viz sekce Kombinace s mořem
v zadní části tohoto katalogu

výhled do údolí Val di Seghe

Gruzie

Letecky do země starobylých klášterů, vysokých hor, divoké přírody i dobrého vína, na závěr pak krátký relax u moře.
Od Tbilisi přes Kutaisi do autentické Svanetie a k Černému moři. 12 dní, většinou 2lůžkové pokoje s polopenzí.

červen nebo září 2021

33 000,-Kč

Kapverdy

Termíny a ceny jsou předběžné, vycházejí ze zkušeností z let minulých a odhadů vývoje cen budoucích, pro včas přihlášené budou
vypsány slevy. Pokud Vás některý zájezd zaujal a při zklidnění situace byste se rádi zúčastnili, dejte nám prosím nezávazně vědět
už teď. O jejich realizaci rozhodneme jak podle aktuální situace v daných zemích i ve světě, tak podle Vašeho zájmu.

maroko

léto 2021 - jaro 2022

léto 2021 - jaro 2022

JINÉ KONTINENTY - EXOTIKA
Cesty mimo EU/EHP organizovat v nejbližších měsících neplánujeme. Přesto je možné, že se brzy situace zlepší a bude možné
některé mimoevropské destinace bezproblémově navštívit. V takovém případě uvažujeme zejména o zde vypsaných zájezdech.

Letecký 13denní zájezd nabízí okruh přes největší zajímavosti vnitrozemí – Marakéš, vodopády Cascades Ouzoud, pohoří
Velký Atlas, poušť a výlet k dunám aj. Závěr pak strávíte 2 dny u moře. Hotely se snídaní a částečně večeří.

září-říjen 2021

30 000,-Kč

nový Zéland

Ostrovy Sao Antao, Fogo a Sao Vicente leží mimo masový turismus, ale nabízejí nádherné turistické možnosti, třetí pak
také příjemné koupání. Letecký cca 13-denní zájezd s mnoha výlety a přelety mezi ostrovy. Hotely s polopenzí.

Letecký cca 21-denní zájezd zahrnující oba ostrovy – Jižní vyniká členitým pobřežím i velehorami, celoročně pokrytými sněhem
a ledovci, Severní zaujme vulkanickými jevy. Naše CK sem pořádá zájezdy již téměř 20 let. Ubytování v chatkách či lodgích.

červenec 2021

prosinec 2021 nebo březen 2022

45 500,-Kč

Kanada

Cca 13-denní zájezd do Britské Kolumbie a Alberty zahrnuje let z/do Vancouveru, okruh přes Rocky Mountains s horami
i ledovci i zajímavosti na Vancouver Island s deštným pralesem a rozkvetlým městem Victoria. Motely.

červenec nebo srpen 2021

70 000,-Kč

82 000,-Kč

Kostarika

Letecký cca 15-denní zájezd do exotické země ve Střední Americe: nádherná panenská příroda, sopky, deštné lesy,
džungle, vodopády, bohatá flóra i fauna, překrásná pobřeží Pacifiku i Karibiku. Hotely se snídaněmi.

leden-únor 2022

65 000,-Kč

SEVERSKÉ ZEMù
S etapovými cestami do Skandinávie počítáme až v roce 2022, pokud si však chcete vychutnat severskou atmosféru i v roce 2021, nabízíme Vám jiné
dva níže uvedené, dlouhodobě oblíbené zájezdy – letecky do Pobaltí a Helsinek a na Island. U obou se jedná o etapové cesty, nicméně kde to program
umožňuje a dává to smysl, jsou alespoň některé noclehy na stejném místě.

Riga, Dům Černohlavých

POBALTÍ LETECKY
Kurská kosa – Plokštiné - Křížová hora – Riga – NP Gauja
- Tallinn – NP Lahemaa – Helsinky – Suomenlinna.
Velká cesta Pobaltím od litevské části Kurské kosy přes
Lotyšsko a Estonsko až do Finska. Pro zkrácení přejezdů
busem využito 3 letů a 1x trajekt (Tallinn-Helsinky).
Výběr toho nejhezčího - moře, písečné duny, severská
tundra s mokřady, historická města chráněná UNESCO
i pulzující Helsinky s ostrovní pevností Suomenlinna i čistou moderní architekturou. V Pobaltí všude hotely se snídaněmi v ceně a ostatní stravování cenově dostupné,
v Helsinkách pěkný moderní hostel s pěší dostupností
centra a možností vaření či dokoupení snídaně).

ISLAND
Reykjavík – Zlatý okruh (Thingvellir, Geysir, Gullfoss) –
Hekla - Landmannalaugar – Seljalandsfoss – Glúfrafoss –
Skogar/Vík (2 noci) – Dyrholaey – Kirkjúbaejarklaustur Skaftafell - Vatnajökull – Jökullsarlón – Egilstadir - Mývatn
(2 noci) – Husavík – Jökulságljúfúr (Hljódaklettar, Dettifoss
aj.) – Godafoss – Akureyri – Blönduós – Modrá laguna aj.
Nabitá, ale neuhoněná okružní cesta celým ostrovem nabízí mnoho zastávek s prohlídkami, vycházkami i lehčími
pěšími túrami. Poznejte s námi, co se skrývá pod výrazy
mofety, fumaroly, solfatary apod. - názvy všech geologických zajímavostí možná časem zapomenete, ale silné
krásné zážitky z nádherné země a nezdolných lidí určitě
ne. Letecky. Hostely/farmy/vytápěné chatky.

Skogafoss

KOMBINACE S MO¤EM

- letecky

Všechny zájezdy v této sekci mají v ceně několik dní bohatého, námi připraveného programu a různých výletů buď prokládaných dny koupání,
popř. je na programu nejprve program turistický či poznávací a na závěr zájezdu pobyt u moře s lehčími výlety. Na přání a podle aktuálních
možností lze zajistit leteckou dopravu také u červencového zájezdu k moři a do národních parků Chorvatska (lety 3.-10.7.).
Zájezdy s větším podílem turistiky (vždy možné lehčí varianty či odpočinek u moře):
La Palma so 15.5. – so 22.5., Kréta so 15. – st 26.5., Madeira pá 21.5. – pá 28.5., Madeira pá 28.5. – po 7.6., Gran Canaria so 29.5. – so 5.6.,
Tenerife pá 4.6. – pá 18.6., Madeira pá 2.7. – po 12.7., Pyreneje a moře so 4.9. – ne 12.9.
Zájezdy s převážně poznávacím programem a lehčí turistikou:
Madeira – květinový festival pá 30.4.-7.5., Lanzarote út 25.5. – út 1.6., Provence čt 1.7. – ne 11.7., Korfu – ne 5.9. – ne 12.9.

Orlí skála

KRÉTA

La Palma

V ceně mj. 7 celodenních programů – mnoho památek
bohaté historie, turistika v horách u Gingilos (2080) i různých soutěskách Samária, Imbros, Kourtaliotiko, Arádhena, kláštery i pláže. Ubytování na 2 místech – sever
Agia Marina, jih Chóra Sfakion. Hotel se snídaní

LA PALMA
Baranco de la Madera - Ruta de los Volcanos – Roque de
los Muchachos – Charco Azul – vinařská oblast Fuencaliente – Santa Cruz aj. Kanárská lahůdka pro znalce divoká a barevná vulkanická krajina, borovice, útesy,
deštný les a moře. Dvoulůžkové apartmány u moře

LANZAROTE

Pyreneje

Playa Blanca – Playa Papagayo – vinařská oblast La Geria
– NP Timanfaya aj. – Kaktusová zahrada, lávové jeskyně
i různé působivé stavby architekta Césara Manriqua.
Umělecké dílo z ohně, vody a lidské fantazie (D.Schulze).
Dvoulůžkové apartmány poblíž nádherné pláže.

GRAN CANARIA
V ceně 4 celodenní programy, zájezd možno zakoupit se
slevou i bez programu, jen k pobytu u moře. Artenara Pinos del Gáldar – Teror - Inugua - Puerto de Mogán Roque Nublo- Pico de las Nieves. – Barranco de la Virgen
- Las Palmas. Hotel s polopenzí

TENERIFE

Provence

Hřeben Guergués – Paisaje Lunar – Roques de García –
Taborno – La Orotava – Cruz del Carmen – Masca – Pico
de Teide – Anaga. Nejvyšší vrchol souostroví i hluboké
soutěsky, sopečná krajina, mlžný les i zajímavá květena.
A moře… 2 místa ubytování, hotely s polopenzí

PROVENCE
Avignon – Pont du Gard - Aven d’Orgnac – turistika
Luberon – Grand Canyon du Verdon – Aix-en-Provence –
La Camargue - Saintes-Maries-de-la-Mer – Les Calanques
aj. Levandule a moře. Ubytování 5x vnitrozemí, 5x
u moře v krásném La Ciotat. Studia, částečně se snídaní.

MADEIRA

ŠPANĚLSKÉ PYRENEJE A MOŘE

Hornatý ostrov v Atlantiku, bujná zeleň i vyprahlé, ale
barevné útesy u Sao Lourenco, černé pláže u Porto Moniz
i stále rozkvetlý Funchal. Termín 30.4.-7.5. (Festival květin) zahrnuje 3 celodenní programy po ostrově + dny
volna k vychutnání zajímavostí města, jeho okolí i květinových slavností. Ostatní termíny mají v ceně 5-6 celodenních programů + volno k relaxaci i individuálnímu
poznávání ostrova. Náměty na dny volna dodáme, nudit
se určitě nebudete. Příjemný aparthotel 800 m od starého centra, ve výhodné poloze umožňující procházky ve
starém městě, návštěvu přímořských bazénů a proslulých
zahrad i možnosti dalších individuálních výletů.

Port de la Bonaigua - Estany de Gerber - okruh Circ de
Colomérs - Cóth de Podó - Pic de Cécire (1 den program
ve Francii) - Port de Ratera – klášter Sant Montserrat.
Třítisicové vrcholky i koupání v moři – ubytování 3x v horách - hotel s PP, 3x u moře - bungalowy.

KORFU
Pláž Avlaki - Sidari, Canal d’Amour – Kassiopi - Kato Garouna - Císařův trůn - Paleokastrítsa – pláž Timoni – Angelokastro – Achilleion - Kanoni – hl. městp Kerkyra.
Zelený ostrov a pláže s průzračnou vodou. Studia Agios
Gordios v krásné části ostrova u moře.

Korfu

KOMBINACE S MO¤EM

- autobusem

Všechny zájezdy mají v ceně kromě odpočinku u moře několik dní krásné turistiky, v Chorvatsku je ubytování u moře s hvězdicově pořádanými výlety,
u zájezdů do Dolomit a Julských Alp je na programu nejdřív variabilní turistický program v horách a poté odpočinek u moře s kratšími výlety.

JULSKÉ ALPY A MOŘE
Slovinsko: Vršič – Slemenova špica - Korita Soče - Tolminská koryta – Kobarid - Veliki Kozjak – Mangart – jezero
a hrad Bled - Predjamski grad - Škocjanské jame – Chorvatsko: kratší výlety Motovun, Strunjan, Piran a volno na
koupání. Ubytování 3x hotel Bovec PP, 3x hotel Umag PP

DOLOMITY X A MOŘE
Itálie, oblast Cortiny d’Ampezzo, Dolomity X – Passo Tre
Croci, F. Marcoira, Lago Sorapis – Civetta/Monte Pelmo –
Misurina, Fonda Savio - přehrada Vajont. Chorvatsko: kratší
výlety Motovun, Strunjan, Piran a volno na koupání.
Ubytování 3x San Vito di Cadore s PP, 3x Umag s PP

Chorvatsko

CHORVATSKO – NÁRODNÍ PARKY

PROVENCE

Velká i Malá Paklenica – ostrov Pag - Zadar - NP Krka –
Šibenik - skalní město Bojinac - plavba při pobřeží s výhledy mj. do kaňonu Zrmanji (Rio Pecos z filmu Vinnetou)
– Novigrad - Starigrad - NP Plitvička jezera. Ubytování
7x Seline u Starigradu příjemný rodinný penzion s PP

Francouzské Provensálsko - kvetoucí levandule, malebný
francouzský venkov, krásné historické památky a moře výběr bodů z programu viz letecké zájezdy. Při dostatečném množství zájemců o autobusovou dopravu lze zajistit levnější kombinaci s dopravou busem (31.6.-12.7.)

K R ÁT K É Z Á J E Z D Y
Česká Lužice: Praha-Střízkov 7h – Bílé kameny u Jitravy – hrad Tolštejn s kruhovým rozhledem – Kamenický Šenov (zajímavé čedičové varhany) –
Panenská skála a Havraní skály, procházka – jedinečný skalní hrad Sloup – Praha cca ve 22h. Lehká turistika
České Středohoří: Praha-Střížkov 7h – zřícenina Hazmburk – Milešovka (úžasný kruhový výhled, výstup z Bílky, cca 350m převýšení) – zřícenina
Helfenburk – kratičká křížová cesta Kalvárue na kouzelnou vyhlídku – Praha 21-22h. Převýšení celkem cca 750m
Žitavsko (Zittauer Gebirge): Praha Střížkov 7h – lehká túra na hraniční horu Hochwald (Hvozd) – turistika ve skalách u lázeňského městečka
Oybin (zřícenina Oybin - skalní město Töpfer – barevné skály Rosensteine aj.) – Praha cca 22h.
Česká Kanada: Praha-Budějovická 6:30 – pohádkový zámek Červená Lhota – Jindřichův Hradec (výhled z věže kostela, volno v centru) – působivá
zřícenina Landštejn s výhledy – rozhledna sv. Jakuba – Praha cca 21 h. Lehká turistika
Hřebeny Jizerských hor: Praha 7h – ze Smědavy na vrchol Jizera – Polední kameny a vybrané vrcholky Frýdlantského cimbuří – Praha 20-21h
Pošumaví: Praha 6h – zřícenina Rabí – SRN lehký výstup na Grosser Arber (1456) od Brennes (1036) – hrad Klenová – Praha 21h
Okolo Lužnice: Táborsko a Bechyňsko: Praha – město Tábor (náměstí, věž aj.) – nádherný klášter Klokoty - zřícenina hradu Choustník - divoká Židova
skalní rokle – město Bechyně (náměstí, popř. procházka okolo Lužnice, volno) - Praha cca 22h

ZÁJEZDY PRO CYKLISTY
Pojetí cyklistických zájezdů je značně volné, ale můžete jet i ve skupině s průvodcem, vždy jsou možné různé přídavky a alternativy. Kola přepravujeme
na speciálních vlecích. Zájemci s elektrokoly hlaste prosím tuto skutečnost předem, už při přihlášení.

„... a jedeme“

LAGO DI GARDA NA KOLECH
Slunné podnebí, čistá voda, krásná krajina – a nádherné
cyklostezky např. kaňonem říčky Sarcha do Riva del Garda
nebo podél malebné říčky Mincio překrásným údolím.
Ubytování v příjemném kempu v městečku Peschiera na
břehu jezera, v klimatizovaných mobilhomech 2+2.

DOLOMITY NA KOLECH III
Na kole nádhernou krajinou Dolomit pod nejvyšší horu
Dolomit Marmoladu i po stopách 1. světové války. Trasy
v centrálních a jižních Dolomitech - Toblach, Cortina,
Passo Giau, Passo Pordoi, Lago di Fedaia, P. Valparola aj.
Podpora busu, variabilita tras. Hotel s PP v Rocca Pietore

ZÁJEZDY SKUPINOVÉ - INDIVIDUÁLNÍ (NA MÍRU)
Zájezdy skupinové: většinu našich zájezdů lze na přání uspořádat pro skupiny nad 30 osob ve vyžádaném termínu a program
jakkoli upravit. Malým skupinám (již od 10 osob, u vzdálenějších destinací 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
Helsinky, Oslo, Gdaňsk, Toruň, Varšava, Tallinn, Riga, Řím, Florencie, Siena aj
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, Jihozápad a Severozápad USA, Kostarika, Kapverdy, Azorské
ostrovy, Réunion, Mauricius, Jihoafrická republika, Maroko, 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
Zájezdy na míru – Kréta: Dopřejte si slunce, klid a nahlédnutí do řecké pohostinnosti i mimo hlavní sezónu. Pokud Vám
zbyde dovolená a čas v době od listopadu do dubna a máte chuť vyrazit někam za sluncem v rámci Evropy, můžeme Vám zajistit
cenově výhodnou a krásnou individuální cestu. Na koupání to nejspíš nebude, ale můžete si užít pohodové poznání ostrova se
zajímavým programem, zajištěním dopravy, letenek i ubytování a doprovodem zkušené průvodkyně. Pošlete nám nezávazně
Vaši poptávku – na Krétě je příjemně po celý rok.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Pořadatel zájezdu: Mgr. Petra Mastná - CK VÍKEND, Palackého nám. 200, 26801 Hořovice, IČO: 43125719, tel. +420 311 510 140,
email: vikend@ck-vikend.cz, www.ck-vikend.cz
Pojištění: CK je pojištěna dle zákona proti úpadku u pojišťovny Uniqa pojišťovna, a.s, zastoupené společností Fiducia s.r.o.
Číslo účtu: 38 39 471 389 / 0800
Kontakt pro dotazy/registrace/přihlášky: Tel. 311-510140, email: vikend@ck-vikend.cz
Předběžné nezávazné registrace: U jednotlivých zájezdů ještě ladíme různé detaily s jednotlivými dodavateli a samozřejmě
také čekáme na vývoj situace u nás i ve světě. V případě Vašeho zájmu o některý ze zájezdů Vám zatím rádi uděláme předběžnou
nezávaznou registraci. Registrace Vás k ničemu nezavazuje, přesto budeme rádi, kdybyste v případě, že z jakéhokoli důvodu už
cestovat chtít nebo moct nebudete, nám dali tuto skutečnost vědět a svou registraci zrušili (i pokud se tak stane před zahájením
prodeje a Vaším přihlášením).
Zahájení prodeje a přihlášení do zájezdu: O zahájení prodeje budeme informovat na webových stránkách, datum zahájení
prodeje se může u jednotlivých zájezdů lišit. V případě, že se předtím necháte předběžně zaregistrovat k nějakému zájezdu,
bude Vás CK v době zahájení prodeje kontaktovat, sdělí veškeré aktualizované informace včetně aktuálních podmínek platných
v okamžiku zahájení prodeje (všeobecné smluvní podmínky zahrnující výše a termíny plateb, stornovací a jiné podmínky) a požádá Vás o rozhodnutí týkající se Vašeho přihlášení. V případě, že se CK nepodaří registrovaného zájemce kontaktovat během
10 dnů od zahájení prodeje nebo se zájemce nevyjádří, CK jeho předběžnou registraci zruší.
Ceny a slevy: Ceny i rozsah služeb v tomto letáku se mohou do doby zahájení prodeje změnit, závazná je informace poskytnutá
v době koupě zájezdu. Na nejbližší období po zahájení prodeje budou vypsány slevy za včasné přihlášení. Včasnou registrací i
včasným přihlášením pomáháte nám i našim partnerům v organizaci našich činností a realizaci našich cest. Děkujeme.
Pojeďte s námi do přírody, těšíme se na setkání a společné zážitky!
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.
Plné znění všeobecných smluvních podmínek i doklad o pojištění CK najdete na www.ck-vikend.cz.

Paleokastritsa, Korfu

Predjamsk˘ hrad

Dolomity, Itálie

Madeira
Dyrhólaey, Island

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

