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CESTOVNÍ KANCELÁŘ KIWI
Jungmannova 23, 110 00 Praha 1
IČ 48588628 DIČ CZ48588628
tel.: 222 230 107, 222 232 344, 603 281 048

e-mail: rezervace@ckkiwi.cz www.ckkiwi.cz
Provozní doba prodejní kanceláře: po a čt: 9.00-13.00
a 13.30-17.00 h
• člen Asociace českých cestovních kanceláří a agentur • máme
pojištění záruky pro případ úpadku CK ve smyslu zákona
č.159/1999 Sb. u pojišťovny Union • ppůůssoobbíímmee  nnaa  ččeesskkéémm  ttrrhhuu  jjiižž
oodd  rrookkuu  11999911 • ve společných prostorách najdete i nejlepší českou
specializovanou prodejnu map, atlasů, plánů měst a turistických
průvodců (KIWI Svět map a průvodců) • naše cestovní kancelář
zajišťuje prodej kompletního sortimentu zájezdů CK Periscope
Skandinávie • máme rozvětvený systém slev do výše 10 % za
zájezd • na přání Vám zajistíme jakoukoliv individuální cestu.

MMÍÍSSTTAA  OODDJJEEZZDDŮŮ
VV  PPRRAAZZEE  JJEEZZDDÍÍMMEE  ZZEE  SSTTAANNOOVVIIŠŠŤŤ::
MMeettrroo  AA  DDeejjvviicckkáá – ul. Evropská z odjezdového stanoviště busů na rohu
se Šolínovou ulicí. MMeettrroo  BB  ČČeerrnnýý  MMoosstt – výstupní stanice autobusů
MHD na Chlumecké ulici. MMeettrroo  CC  RRoozzttyyllyy – ze stanoviště zájezdo-
vých autobusů č. 7. MMeettrroo  CC  KKoobbyylliissyy – zadní část nástupiště busů
MHD ve směru na Ládví (naproti Katastrálnímu úřadu). 

SSYYSSTTÉÉMM  SSLLEEVV  CCEESSTTOOVVNNÍÍ  KKAANNCCEELLÁÁŘŘEE  KKIIWWII  
11..  ČČaassoovváá  sslleevvaa
Při úhradě celé ceny zájezdu do 31. 1. 2020 získáte slevu ve výši 5 %.
Při úhradě celé ceny zájezdu do 31. 3. 2020 získáte slevu ve výši 3 %
(netýká se zájezdů odjíždějících před 30. 4.). 
Slevy za včasnou platbu lze sčítat se slevami za účast, avšak součet
všech slev nemůže překročit 10 % základní ceny zájezdu, maximálně
2.000 Kč. Časová sleva se nevztahuje na daleké cesty, komorní 
zájezdy a všechny zájezdy letadlem.

22..  VVěěrrnnoossttnníí  sslleevvaa
Za každý zájezd absolvovaný od roku 2004, jehož cena byla vyšší
než 2.000 Kč, se uděluje sleva na další zakoupený zájezd ve výši 1 %
ze základní ceny zájezdu (max. 5 % a 2.000 Kč). Nárok na tyto slevy
se eviduje v rezervačním systému, při rezervaci na nárok na slevu
upozorněte. Po absolvování 10 zájezdů získáte Zlatou kartu a sta-
nete se členem KIWI klubu. 

33..  SSlleevvaa  pprroo  ddrržžiitteellee  ZZllaattéé  kkaarrttyy
Zlatá karta člena KIWI Klubu Vám zaručuje 5% slevu z ceny zájezdů
CK KIWI a 10% slevu při nákupu průvodců a map v prodejně KIWI
Svět map a průvodců, Jungmannova 23, Praha 1. Přednostně 
obdržíte cenově velmi zajímavé nabídky při doobsazování někte-
rých zájezdů. Aktuální nabídka pro členy KIWI klubu je vždy k dis-
pozici v kanceláři, rádi uvítáme Vaši návštěvu. V případě zájmu
nám, prosím, sdělte svou e-mailovou adresu; budeme Vám tak
moci operativně posílat zajímavé informace a nabídky zájezdů se

slevou. Pro držitele Zlaté karty navíc udělujeme i slevy nad limit 
5 % (maximálně do 10 %). Ty můžete získat při přihlášení a součas-
né úhradě zálohy ve výši alespoň 25 % ze základní ceny zájezdu do
31. 1. 2020. Maximální sleva na 1 zájezd je 2.000 Kč.

44..  JJeeddnnoorráázzoovváá  „„aakkččnníí““  sslleevvaa
Na konkrétní zájezdy často nabízíme slevu, která může činit i 50 %
a více. Jedná se o last minute slevy, o slevy na doobsazení dvou-
lůžkového pokoje, o slevy pro výherce soutěží a podobně. Výši 
a podmínky slev zveřejňujeme na webových stránkách či je nabízí-
me přímo osobním dopisem nebo e-mailem našim věrným zákaz-
níkům. Vyplatí se tuto nabídku sledovat!
U zájezdů připravovaných ve spolupráci s jinými cestovními kance-
lářemi nelze uplatnit žádné slevy CK KIWI, platí však slevy dle jejich
nabídky. Veškeré slevy se vždy vypočítávají ze základní ceny zájez-
du (to znamená bez dalších služeb za příplatek a pojištění). Slevy si
každý zákazník musí nárokovat sám a předem (později nebude
možné slevy uznat).

UUBBYYTTOOVVÁÁNNÍÍ,,  DDOOOOBBSSAAZZOOVVÁÁNNÍÍ  PPOOKKOOJJŮŮ
Ubytováním se rozumí lůžko ve dvojlůž. pokoji s příslušenstvím,
není-li výslovně uvedeno jinak. Cestujete-li sami a nemáte zájem 
o ubytování v jednolůž. pokoji za příplatek, pokusíme se k Vám do
pokoje doobsadit osobu stejného pohlaví (proto je ve Vašem zájmu
se hlásit na zájezd co nejdříve). Pokud se nám to nepodaří do doby
7 dní před odjezdem zájezdu, jste povinni příplatek za jednolůž.
pokoj na vyzvání uhradit. Výjimkou jsou zájezdy komorní (pro 7 
a méně účastníků) a daleké cesty, kdy je jednolůž. příplatek účtován
vždy, při případném doobsazení pokoje Vám bude vrácen.

CCEESSTTOOVVNNÍÍ  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ
Tří- a vícedenní zájezdy po Evropě zahrnují pojištění léčebných
výloh a storna zájezdu ze zdravotních důvodů v ceně. Jedná se o
standardní pojištění u pojišťovny UUnniioonn s limitem pojistného plně-
ní ve výši 4 miliony Kč, storno zájezdu potom 80 % ze stornopo-
platku, max. 12.000 Kč.* Na dvoudenní zájezdy si můžete toto po-
jištění zajistit za poplatek 26 Kč/den. 
Na mimoevropské zájezdy pojišťujeme klienty u České pojišťovny,
pojistný limit je 6 milionů Kč a pojištění storna v max. výši 80.000 Kč.
Na vyžádání a za příplatek vás můžeme na kterýkoliv zájezd pojistit
u pojišťovny AAlllliiaannzz, kde je neomezená výše pojistného plnění.
*Konkrétní výše pojistného plnění u jednotlivých pojistných udá-
lostí sdělíme na požádání v kanceláři.

CCEENNYY  LLEETTEECCKKÝÝCCHH  ZZÁÁJJEEZZDDŮŮ
Ceny leteckých zájezdů garantujeme, pokud jsou volná místa v
nejvýhodnější knihovací třídě. V případě vyšších cen letenek bude
zákazník informován před podpisem cestovní smlouvy. Proto do-
poručujeme se na tyto zájezdy hlásit co nejdříve. Ceny letenek u
zájezdů obsahují letištní, odletové a bezpečnostní taxy, jejichž výše
je uvedena ke dni uzávěrky katalogu. Definitivní cenu sdělíme nej-
později 30 dní před odletem. V ceně je zahrnuto obvykle pouze
kabinové zavazadlo a odbavené zavazadlo bývá za příplatek, který
na požádání sdělíme.

PPoouužžiittéé  ffoottooggrraaffiiee  vv  kkaattaalloogguu:: archiv CK KIWI.

Vážení přátelé a klienti KIWI,
možná s podivem berete do ruky katalog na rok 2020. Připadá Vám
příliš útlý, je toho v něm málo? Mohu Vás ubezpečit, že počet zájez-
dů roku 2020 se příliš neliší od jejich množství v předchozích letech.
Samozřejmě, nepřibývá nás, Vás zákazníků je každý rok o něco méně,
ale jezdíme. Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, nasloucháme
hlasům klientů a přátel, vymýšlíme stále něco jiného, nového, zájezdy
neopakujeme. Není to snadné, i obrovská planeta Země má omeze-
nou velikost. Těžko se hledají nové atraktivní cíle v Německu, Polsku,
Rakousku, Itálii, Beneluxu. Ukažte na zemi, kam jsme ještě nepořádali
zájezd a je tam snadné vyjet (s námi jste mohli navštívit okolo 140
zemí). A tak o Pákistánu a Afghánistánu stále sníme, otevřela se nám
Saúdská Arábie, ale není snadné tam najít spolehlivého partnera ke
spolupráci na zájezdu. Turismus zdevastoval řadu zemí, kde jsme byli

před 20 a více lety (a byli jsme průkopníky) a kam dnes míří davy tu-
ristů. Jen vzpomeňme naši první cestu na panenský Island (a k tomu
lodí). Dnes budeme patřit možná k těm posledním, kteří poznají
Grónsko před invazí (turistů). Ale možná se tam poučili z chyb jiných
a turisty budou pouštět po kouskách a stále za draho. Oblíbili jste si
komorní zájezdy, kde v malých skupinkách se 7 účastníky můžete
dojet tam, kam se s velkým busem nedostanete. U těchto zájezdů (ale
i dalších) se osvědčily předběžné registrace účastníků, máme tím jis-
totu, že s námi jet chcete, a vy máte jasný program na další léta.
Možná právě proto naše zájezdy, až na malé výjimky, nerušíme. 
A malé upozornění nakonec: PPookkuudd  bbuuddeettee  mmíítt  zzáájjeemm  oo  ppooddrroobbnněě
rroozzeeppssaannéé  pprrooggrraammyy,,  bbuuddoouu  kk ddiissppoozziiccii  vv zziimmnníícchh  mměěssííccíícchh. Radíme
na ně nečekat a hlásit se včas. Některé zájezdy bývají již v lednu obsa-
zené, někdy i dříve. Vaše KIWI
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HHOORRNNÍÍ  SSLLEEZZSSKKOO  AA  OOSSTTRRAAVVAA  
OO  VVEELLIIKKOONNOOCCÍÍCCHH

1100..  ––  1133..44..  44..449900 KKčč  22004400--0022

VV cceenněě:: autobus, ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru
Ostravy se snídaní (3x), pojištění, průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůž-
kový pokoj (1.290 Kč), 1x večeře
11..  ddeenn:: odjezd 6.30 h metro C Roztyly, KKrraavvaařřee (Velikonoce na
zámku), HHlluuččíínn (náměstí, zámek, hradby), DDaarrkkoovviiččkkyy (areál čs.
opevnění), PPoorruubbaa (město z 50. let).
22..  ddeenn:: OOssttrraavvaa:: Dolní oblast Vítkovice (ostravské Hradčany: důl
Hlubina, vysoké pece, plynojem), centrum Ostravy (radnice, koste-
ly), Galerie výtvarného umění, večerní Ostrava (SSttooddoollnníí).
33..  ddeenn:: SSlleezzsskkáá  OOssttrraavvaa, Landek Park, BBoohhuummíínn (město), KKaarrvviinnáá
(zámek Fryštát, lázně Darkov), HHaavvíířřoovv (socialistické město, kostel).
44..  ddeenn:: ŠŠeennoovv (kostel), TTěěrrlliicckkoo (přehrada), FFrrýýddeekk--MMíísstteekk (zámek,
poutní kostel), NNoovváá  VVeess  nnaadd  OOnnddřřeejjnniiccíí  (zámek), PPřřííbboorr (historické
město, muzeum Sigmunda Freuda).

PPOOZZNNÁÁVVÁÁMMEE  ŠŠVVÁÁBBSSKKOO  
((2255..  rrooččnnííkk  ccyykklluu  MMaappuujjeemmee  NNěěmmeecckkoo))

2233..  ––  2266..  44..  88..449900 KKčč 22001166--0022

VV cceenněě::  autobus, ubytování se snídaní (3x), pojištění, průvodce; 
zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (1.750 Kč), 1x večeře (400 Kč)
11..  ddeenn:: odjezd 6.20 h metro A Dejvická, LLuuddwwiiggssbbuurrgg (zámek wir-
temberských králů, park), SSoolliittuuddee (lovecký královský zámek), RRootttt--
wweeiill (nejstarší wirtemberské město).
22..  ddeenn:: pramen Dunaje, BBeeuurreenn (opatství v údolí Dunaje), SSiiggmmaarriinn--
ggeenn (zámek, kolébka královských rodů), ZZwwiieeffaalltteenn (barokní kláš-
terní kostel od Fischera), OObbeerrmmaarrcchhttaall (barokní klášterní kostel),
Ulm (ubytování 2 noci v centru historického města). 
33..ddeenn:: OOttttoobbeeuurreenn (klášter), MMeemmmmiinnggeenn (středověké město), 
BBiibbeerraacchh (město), WWiibblliinnggeenn (jihoněmecké baroko), UUllmm (nejvyšší
kostelní věž v Německu). 
44..  ddeenn:: HHoohheennssttaauuffeenn (zřícenina hradu, výhled), LLoorrcchh (zde po-
hřbeni členové rodu Štaufů), SScchhwwääbbiisscchh  HHaallll (malebné středově-
ké město), GGrroossss  CCoommbbuurrgg (románské opatství, pevnost).
� NNAA  RROOKK  22002211  PPLLÁÁNNUUJJEEMMEE  DDOOLLNNÍÍ  SSAASSKKOO

TTYYRROOLLSSKKOO
77..  ––  1100..  55..  66..999900 KKčč 22001155--0011

VV  cceenněě:: autobus, ubytování se snídaní (3x), pojištění, průvodce; 
zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (1.890 Kč), večeře
11..  ddeenn:: odjezd 6.30 h metro A Dejvická, KKuuffsstteeiinn (město a pev-
nost), TTrraattzzbbeerrgg (zámek), RRaatttteennbbeerrgg (městečko), dolní ZZiilllleerrttaall.
22..  ddeenn:: WWaatttteennss (Swarowski), IInnnnssbbrruucckk (město podrobně, čas na
oběd), AAmmbbrraass (zámek); zájemci lanovka HHaaffeelleekkaarr.
33..  ddeenn:: SSttaammss (klášter), OOeettzzttaall (Tyrš), SSööllddeenn (lyžařské středisko),
OObbeerrgguurrggll (ves, nejvýše v údolí, 1950 m).
44..ddeenn:: skansen Tyrolské statky u KKrraammssaacchhuu, SSeeeeffeelldd  iinn  TTiirrooll
(kaple), MMiitttteennwwaalldd  (v Bavorsku, malované domy).

PPRROOVVEENNCCEE  AA  LLAANNGGUUEEDDOOCC  
((1188..  rrooččnnííkk  ccyykklluu  MMaappuujjeemmee  FFrraanncciiii))

3300.. 55..  ––  77..  66..  1177..665500 KKčč 22001177--0011

VV  cceenněě:: autobus, ubyt. (8x) se snídaní, pojištění, průvodce; zzaa  ppřřííppllaa--
tteekk:: jednolůž. pokoj (4.990 Kč), 2x večeře (990 Kč)
11..  ddeenn:: odjezd 6.15 h metro A Dejvická, dojezd do blízkosti Lyonu.
22.. ddeenn:: GGrriiggnnaann (zámek), SSuuzzee--llaa--RRoouussssee (zámek), VVaaiissoonn--llaa--RRoo--

mmaaiinnee (městečko, římské památky), CCaarrppeennttrraass (katedrála), CChhaa--
tteeaauunneeuuff--dduu--PPaappee (hrad, vína), nocleh v centru AAvviiggnnoonnuu (3x). 
33..  ddeenn:: TTaarraassccoonn (hrad, město), LLeess  BBaauuxx--ddee--PPrroovveennccee (vesnice ve
skalách), SStt--RRéémmyy--ddee--PPrroovveennccee (městečko, mauzoleum, římské
Glanum), MMoonnttmmaajjoouurr (opatství), nostalgická zastávka v AArrlleess. 
44..  ddeenn:: PPeerrnneess--lleess--FFoonnttaaiinneess (městečko), VVeennaassqquuee (městečko,
baptisterium), FFoonnttaaiinnee--ddee--VVaauucclluussee (pramen), CCaavvaaiilllloonn (synago-
ga), SSaalloonn--ddee--  PPrroovveennccee (město), zpět do Avignonu.
55..  ddeenn:: delta Rhôny (LLaa  CCaammaarrgguuee), SStteess--MMaarriieess--ddee--llaa--MMeerr (opevněný
kostel, volné moře), AAiigguueess--MMoorrtteess (opevněné město), MMoonnttppeelllliieerr
(metropole Languedocu, Promenade du Peyrou), nocleh (3x).
66..  ddeenn:: BBéézziieerrss (katedrála), NNaarrbboonnnnee (arcibiskupský palác, Horreum),
FFoonntteeffrrooiiddee (klášter), moře u Sète (písečná kosa), podvečerní SS `̀eettee.
77..  ddeenn:: VVaallmmaaggnnee (opatství), PPeezzeennaass (malebné město, trhy), CClléérr--
mmoonntt--ll’’HHéérraauulltt (opevněný kostel), SStt--GGuuiillhheemm--llee--DDéésseerrtt (horská
ves, opatství), CCiirrqquuee  ddee  NNaavvaacceelllleess (kar), SStt--MMaarrttiinn--ddee--LLoonnddrreess
(vesnice), PPeezzeennaass (malebné město, trhy).
88..  ddeenn:: UUzz `̀eess (vévodský palác, katedrála, trh), NNiimmeess  (římské památ-
ky, Maison Carré, amfiteátr). 
99..ddeenn:: průjezd Francií od Lyonu, večer návrat do Prahy.
� NNAA  RROOKK  22002211  PPLLÁÁNNUUJJEEMMEE    ZZÁÁJJEEZZDD  VVZZPPOOMMÍÍNNKKOOVVÁÁ  BBRREETTAAŇŇ

WWAALLEESS  OODD  SSEEVVEERRUU  KK  JJIIHHUU
2277.. 66..  ––  55.. 77..  1199..999900 KKčč  22002200--0022

VV  cceenněě:: autobus, trajekty, ubytování (8x), pojištění, průvodce; zzaa
ppřřííppllaatteekk:: jednolůž. pokoj (3.990 Kč), 7x snídaně (1.990 Kč)
11..  ddeenn:: odjezd v 6.30 h metro A Dejvická, průjezd do Calais.
22..  ddeenn:: CChheesstteerr (historické město), 3 noclehy na severu Walesu.
33..  ddeenn:: nnáárrooddnníí  ppaarrkk  SSnnoowwddoonniiaa (na vrchol, 1085 m, parní vlak
z Llanberis), LLllaanndduuddnnoo (přímořské letovisko), CCoonnwwyy  (hrad).
44.. ddeenn:: oossttrroovv  AAnngglleesseeyy: LLllllaannffaaiirrppwwllllggwwyynnggyyllllggooggeerryycchhwwyyrrnndd--
rroobbwwllllllllaannttyyssiilliiooggooggooggoocchh (obec), PPllaass  NNeewwyydddd (zámeček), BBeeaauu--
mmaarriiss (město s hradem); CCaaeerrnnaarrffoonn (hrad princů z Walesu).
55..  ddeenn:: NP Snowdonia, HHaarrlleecchh (hrad), BBaarrmmoouutthh (přímořské měs-
tečko), AAbbeerryyssttwwyytthh (velšský Biarritz), 3 noclehy na jihu Walesu. 
66..  ddeenn:: KKiiddwweellllyy (zříceniny hradu), TTeennbbyy (městečko), divoké po-
břeží PPeemmbbrrookkeesshhiirree  CCooaasstt s útesy, PPeemmbbrrookkee (hrad), HHaavveerrffoorrdd--
wweesstt (městečko), SStt..  DDaavviidd’’ss (katedrála).
77..  ddeenn:: CCaarrddiiffff (metropole Walesu), Tredegar House (zámek), CCaaeerr--
lleeoonn (římská pevnost).
88..  ddeenn:: BBrriissttooll  (živé přístavní město), DDoovveerr, trajekt.
99..  ddeenn:: návrat z Calais přes Belgii do Prahy.
� NNAA  RROOKK  22002211  PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  SSTTŘŘEEDDNNÍÍ  AANNGGLLIIII

SSLLOOVVEENNSSKKOO    ––    SSPPIIŠŠ AA  VVÝÝLLEETT  DDOO  PPOOLLSSKKAA
22..--  88..  88..                                        99..665500 KKčč                  22003333--0011

VV cceenněě:: autobus, ubytování se snídaní (6x), průvodce, pojištění; 
zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (1.990 Kč), 6x večeře (790 Kč)
11..  ddeenn:: odjezd 6.20 h metro C Roztyly, MMaanníínnsskkáá  ssoouuttěěsskkaa, VVýýcchhoodd--
nnáá (podtatranská folklorní ves), SSppiiššsskkáá  NNoovváá  VVeess (zde 6 noclehů).
22..  ddeenn:: pprrůůlloomm  DDuunnaajjccee a PPiieenniinnsskkýý  nnáárrooddnníí  ppaarrkk, ČČeerrvveennýý  KKllááššttoorr
a možnost plavby na pltích, NNiieeddzziiccaa  (hrad na polské straně).
33..  ddeenn:: SSppiiššsskkýý  hhrraadd a LLeevvooččaa (slovenské historické město č. 1).
44..  ddeenn:: vvýýlleett  ddoo  PPoollsskkaa:: ZZaakkooppaannee a lanovka na Gubalowku (pohled
na Tatry), při návratu zastávka  ŽŽddiiaarr (rázovitá ves) a TTaattrraannsskkáá  LLoomm--
nniiccaa pod Lomnickým štítem.
55..  ddeenn:: BBaarrddeejjoovv (další středověké město), BBaarrddeejjoovvsskkéé  KKúúppeellee (lázně
a skansen), SSttaarráá  LLuubboovvňňaa (hrad).
66..  ddeenn:: výlet do SSlloovveennsskkééhhoo  rráájjee s nenáročným pěším progra-
mem, možnost zastávky – Spišský Štvrtok (kostel) a Markušovce
(zámek). Pro zájemce zdarma hodinová cesta vlakem do KKooššiicc.
77..  ddeenn:: za Popradem průjezd přes tatranské obce Starý Smokovec
a Štrbské Pleso, od Liptovského Hrádku po dálnici, návrat do Prahy.

VVÍÍCCEEDDEENNNNÍÍ  PPOOZZNNÁÁVVAACCÍÍ  ZZÁÁJJEEZZDDYY



PPAANNOONNIIEE
33..  ––  66..  99..  88..999900 KKčč  22003366--0011

VV  cceenněě:: autobus, ubytování se snídaní (3x), pojištění, průvodce; 
zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (1.590 Kč), večeře
11..  ddeenn:: odjezd 6.10 h metro C Roztyly, SSzzeekkeessffeehheerrvváárr (hist. hlavní
město Uher, vykopávky gotické katedrály), GGoorrssiiuumm (římské vykopáv-
ky), MMoohhááčč (bitevní pole z r.1526), PPééccss (historické jádro s katedrálou).
22..  ddeenn:: SSiikkllooss (hrad), OOssiijjeekk (pevnost a barokní město), VVuukkoovvaarr
(boje za srbsko-chorvatské války), NNoovvii  SSaadd (metropole Vojvodiny),
PPeettrroovvaarraaddíínnsskkýý  hhrraadd (protiturecká pevnost ).
33..  ddeenn:: SSrreemmsskkii  KKaarrlloovvccii (katedrála), ppoohhoořříí  FFrruušškkaa  GGoorraa a klášter
KKrruuššeeddooll, BBěělleehhrraadd (metropole Srbska, pevnost Kalemegdan).
44..  ddeenn:: BBěělleehhrraadd (dokončení prohlídky) a pozdě večer návrat do Prahy.
� NNAA  RROOKK  22002211  PPLLÁÁNNUUJJEEMMEE  OOKKRRUUHH  RRUUMMUUNNSSKKEEMM

SSEEVVEERRNNÍÍ  AA  JJUULLSSKKÉÉ  BBEENNÁÁTTSSKKOO,,
FFUURRLLÁÁNNSSKKOO  ((1100..  rrooččnnííkk  MMaappuujjeemmee  IIttáálliiii))

1199..  ––  2266..  99..  1144..999900 KKčč 22001188--0033

VV cceenněě:: autobus, ubyt. se snídaní (7x), pojištění, průvodce; zzaa  ppřříí--
ppllaatteekk:: jednolůž. pokoj (3.390 Kč), 6x večeře (2.990 Kč)
11..  ddeenn:: odjezd 6.15 h metro A Dejvická, přes Rakousko, VVeennzzoonnee
(nejkrásnější italská vesnice), GGeemmoonnaa (město v horách), UUddiinnee (sto-
tisícové město plné památek), N (4x v centru Udine).
22..  ddeenn::  CCiivviiddaallee  ddii  FFrriiuullii (historické městečko, langobardské památ-
ky), GGoorriizziiaa (a přes hranici do slovinské NNoovvéé  GGoorriiccee), RReeddiippuugglliiaa
(bojiště na Soči), PPaallmmaannoovvaa (pevnost). 
33..  ddeenn:: DDuuiinnoo (hrad nad mořem), MMiirraammaarree (zámek a park), TTrriieessttee
(Terst, město a přístav), MMuuggggiiaa (městečko a hrad). 
44..  ddeenn::  AAqquuiilleeiiaa (římské vykopávky, bazilika, mozaiky), GGrraaddoo (turis-
tické letovisko), CCooddrrooiippoo (vila Manin), SSppiilliimmbbeerrggoo (městečko
a hrad).
55..  ddeenn:: CCaaoorrllee (poutní kostel na břehu moře), TTrreevviissoo (město kaná-
lů a památek), CCoonneegglliiaannoo (půvabné město a hrad), VViittttoorriioo  VVeennee--
ttoo (město, hrad, v okolí bojiště bitvy na Piavě), N (2x).
66..  ddeenn: FFoolllliinnaa (cisterciácký klášter), BBrraannddoolliinnii (zámek), PPoossssaaggnnoo
(chrám, rodiště Canovy), FFeellttrree  (renesanční město), LLeennttiiaaii
(renes.kostel), ZZuummeellllee (hrad), MMeell (městečko).
77..  ddeenn: BBeelllluunnoo (centrum provincie, dóm, paláce), CCoorrttiinnaa  dd’’AAmm--
ppeezzzzoo (horské centrum), PPiieevvee  ddii  CCaaddoorree (rodiště Tiziana), N (1x). 
88..ddeenn: MMiissuurriinnaa (jezero), TTrree  CCiimmee  ddii  LLaavvaarreeddoo (nejkrásnější hora
Dolomit), TToobbllaacchh (jihotyrolské městečko), tunelem Felbertauern.
� NNAA  RROOKK  22002211  PPLLÁÁNNUUJJEEMMEE    ZZÁÁJJEEZZDD  MMAARRCCHHEE  AA AAPPEENNIINNYY

JJIIŽŽNNÍÍ  IITTÁÁLLIIEE  ((AAPPUULLIIEE,,  BBAASSIILLIICCAATTAA  
AA  KKAAMMPPÁÁNNIIEE))

1133..  ––  2200.. 55..  3322..000000 KKčč 22001188--0011
99..  –– 1188.. 1100..  3399..000000 KKčč  22001188--0044

VV cceenněě: letenky, doprava minivanem, ubytování se snídaní (7x), po-
jištění, průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk: jednolůžkový pokoj (4.590/5.990 Kč)
11..  ddeenn:: dopoledne odlet z Prahy do BBaarrii (hrad, kostely, přístav), 
AAllbbeerroobbeelllloo (kruhové domy), LLooccoorroottoonnddoo (labyrint úzkých uliček),
přímořská městečka PPoolliiggnnaannoo a MMoonnooppoollii. 
22..ddeenn:: OOssttuunnii (bělostné město), LLeeccccee (Florencie jižní Itálie), OOttrraann--
ttoo (pevnost), na špičku podpatku – majáky, bazilika P. Marie na
konci světa. N (3x)
33..  ddeenn:: MMeettaappoonnttoo (vykopávky antického města), PPiissttiiccccii (město
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KKOOMMOORRNNÍÍ        
ZZÁÁJJEEZZDDYY

vysoko nad krajem), CCrraaccoo (opuštěné město), MMiigglliioonniiccoo (hrad Mal-
consiglio), MMaatteerraa (centrum Basilicaty, skalní obydlí).
44..  ddeenn::  GGrraavviinnaa  iinn  PPuugglliiaa (katedrála, štaufský hrad), CCaasstteell  ddeell
MMoonnttee (monumentální hrad), VVeennoossaa (hrad, antické památky),
MMeellffii (starobylé město, opevnění).
55.. ddeenn:: LLuukkáánnsskkéé  DDoolloommiittyy (horské vesničky Castelmezzano, 
Piatrapetrosa), CCaasseerrttaa  VVeecccchhiiaa (hrad, dóm), CCaasseerrttaa (královský
zámek a park), N (pod Vesuvem).
66..  ddeenn:: výjezd na VVeessuuvv (pěšky okolo kráteru), HHeerrccuullaanneeuumm (nejlé-
pe dochované antické město), CCaammppii  FFlleeggrreeii: Solfatara (fumaroly),
Baia (antické lázně), N Pozzuoli (2x). 
77..  ddeenn:: NNeeaappooll  (pravá jižní Itálie, muzea, galerie).
88..  ddeenn:: PPoozzzzuuoollii (amfiteátr, antické chrámy), odlet do Prahy.
VV řřííjjnnuu  pprrooggrraamm  rroozzššíířřeennýý  oo  ddvvaa  ddnnyy:: navíc Viggiano, Certosa di Pa-
dula, Paestum, Amalfi, Positano.

LLOOFFOOTTYY  AA  NNOORRDDKKAAPPPP
1199..  ––  2288.. 66..  4499..999900 KKčč  22002222--0088

VV cceenněě:: letenky, doprava minivanem, trajekt, ubytování (9x), pojiště-
ní, průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (12.500 Kč), snídaně
11..  ddeenn:: odlet do Rovaniemi a ke švédské hranici.
22..  ddeenn:: údolím peřejnaté Tornealv, KKiirruunnaa (těžba železné rudy, dře-
věný kostel), AAbbiisskkoo (centrum národního parku, Brána Laponska),
NNaarrvviikk (přístav u fjordu).
33..  ddeenn:: po mostě na VVeesstteerráállyy a dále na LLooffoottyy, SSvvoollvvaaeerr (centrum
souostroví, nábřeží), KKaabbeellvvaaoo gg (rybářský přístav). N (3x).
44  ..ddeenn:: BBoorrggee (vikinské muzeum), NNuussffjjoorrdd (ves v zálivu), ostrov
MMoosskkeenneessoo//yy: řetěz lofotských rybářských vsí s barevnými rorbue:
Hamno/y, Reine, A

o

(zde končí silnice).
55..  ddeenn:: HHeennnniinnggssvvaaeerr (přístav, galérie), ostrov GGiimmssoo//yyaa (stranou
ruchu): opuštěný kostelík, barevná VViinnjjee; ves EEgggguumm.
66  ..ddeenn:: přejezd přes llooffoottsskkéé  aa vveesstteerráállsskkéé  oossttrroovvyy na trajekt 
AAnnddeenneess na ostrov SSeennjjaa, druhý největší a nejdivočejší v Norsku.
77..  ddeenn:: ostrov Senja, severské scenérie, TTrroommssoo// (dřevěné domy
a katedrála, nejsevernější pivovar a univerzita).
88..  ddeenn:: přes fjordy a hory, tunely a mosty, AAllttaa (muzeum pravěkých
maleb), drsný ostrov MMaaggeerroo//yyaa, NNoorrddkkaapppp a půlnoční slunce.
99..  ddeenn:: KKaammoo//yyvvaaeerr (rybářská ves), HHoonnnniinnggssvvaaoo gg (město na konci
světa, barevné domy), rybářská řeka Lakselv, Karasjok (laponský-
-sámský parlament), finská hranice, IInnaarrii (obec u jezera), SSaaaarriisseellkkää
(lyžařské středisko).
1100..  ddeenn:: LLaappoonnsskkeemm do RRoovvaanniieemmii, v poledních hodinách odlet.

ZZAAKKAARRPPAATTSSKKÁÁ  UUKKRRAAJJIINNAA  AA  LLVVOOVV
22..  ––  99..  66..  1199..999900 KKčč  22003322--0011

VV cceenněě:: doprava minivanem, ubytování se snídaní (7x), pojištění,
průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (2.500 Kč)
11..  ddeenn:: odjezd 6.00 h metro C Roztyly, směr Ostrava a polská dál-
nice až na ukrajinskou hranici, PPootteellyyčč (dřevěný kostel), ŽŽoovvkkvvaa
(kostely, zámek, synagoga), dojezd Lvov.
22..  ddeenn:: LLvvoovv (dóm, arménská katedrála, řeckokatolické kostely,
hřbitov obránců Lvova), DDrraahhoobbyyčč (kostely, radnice), TTrruusskkaavveecc
(lázně).
33..  ddeenn:: IIvvaannoo--FFrraannkkiivvsskk (centrum oblasti, řeckokatolická katedrála),
JJaabblloonniicckkýý  pprrůůssmmyykk, JJaassiiňňaa („východ Československa“), RRaacchhiivv
(střed Evropy, pamětní deska Masaryka).
44..  ddeenn:: SSoolloottvviinnaa (solné doly a jezera), CChhuusstt (zříceniny hradu, sy-
nagoga), SSiinněěvviirr  (jezero v Karpatech).
55..  ddeenn:: KKoollooččaavvaa (Nikola Šuhaj loupežník, hřbitov, skanzen, muzeum
I. Olbrachta), SSvvoobbooddaa (horská vesnička), SSiinněěvviirrsskkýý  nnáárrooddnníí  ppaarrkk.
66..  ddeenn:: PPiilliippeecc (obec pod poloninou Boržava), vodopád ŠŠiippoott, 
lanovkou na hřeben do výšky 1150 m, výlet po polonině, lze vy-
stoupit na vrch GGiimmbbaa (1491 m).
77..  ddeenn:: MMuukkaaččeevvoo (město, tržnice), hrad PPaallaannookk, UUžžhhoorroodd (kated-
rály, hrad, skansen, místní Dejvice).
88..  ddeenn::  zříceniny hradu NNeevviicckkoojjee, návrat přes Slovensko.
VV  ppřřííppaadděě  oobbssaazzeenníí  kkaappaacciittyy  ((77  mmíísstt))  zzaařřaaddíímmee  ddaallššíí  zzáájjeezzdd  vv  tteerrmmíí--
nnuu  2222..  ––  2299..  77..  ((22003322--0033))
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KKAALLIINNIINNGGRRAADD  AA  OOKKOOLLÍÍ  
((VVÝÝCCHHOODDNNÍÍ  PPRRUUSSKKOO))

99..  ––  1133..  99..  2211..660000 KKčč  22003322--0022

VV cceenněě:: letenky, doprava minivanem, ubytování se snídaní (4x), po-
jištění, průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (1.990 Kč)
11..  ddeenn:: odlet přes Varšavu do KKaalliinniinnggrraadduu, ubytování SSvveettllooggoorrsskk
(písečné pláže, letovisko, lanovka).
22..  ddeenn:: KKuurrsskkáá  kkoossaa (duny, Tancující les), ZZeelleennooggrraaddsskk  (Cranz, před-
válečné vily), GGvvaarrddeejjsskk  (Tapiau, dobře zachovalý střed města), SSoo--
vveettsskk (dříve Tylže, Tilsit, most královny Luisy přes pohraniční
Němen, secesní měšťanské domy, socha Lenina).
33..  ddeenn:: NNěěmmaann  ( Ragnit, křižácký hrad), MMaajjoovvkkaa (Georgenburg, kři-
žácký hrad, chov koní), Bismarckova věž, ČČeerrnnjjaacchhoovvsskk (Insterburg,
hrad, město), ŽŽeelleezznnooddoorroožžnnyyjj (Gerdauen), PPrraavvddiinnsskk (Friedland,
bitva r. 1807), Gvardejskoje (Mühlhausen, kostel), Vladimirovo (Tarau,
kostel), dojezd Kaliningrad (N 2x ).
44..  ddeenn:: KKaalliinniinnggrraadd (Královec, Königsberg), katedrály, hrob Kanta,
brány, muzea, centrum města.
55..  ddeenn:: BBaallttiijjsskk, kříž sv. Vojtěcha u vsi Lunino (na místě jeho smrti),
JJaannttaarrnnyyjj, prstenec pevností okolo Kaliningradu, odlet 18.00 h.
VV  ppřřííppaadděě  oobbssaazzeenníí  kkaappaacciittyy  ((77  mmíísstt))  zzaařřaaddíímmee  ddaallššíí  zzáájjeezzdd  vv  tteerrmmíí--
nnuu  ppooddllee  ddoohhooddyy  ssee  zzáájjeemmccii  ((22003322--0044))

BBUULLHHAARRSSKKOO  AA  TTUURREECCKKÉÉ  EEDDIIRRNNEE
((DDRRIINNOOPPOOLL))

1166..  ––  2244..  99..  2277..990000 KKčč  22003399--0011

VV cceenněě:: letenky, doprava minivanem, ubytování se snídaní (8x), po-
jištění, průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (2.990 Kč)
11..  ddeenn:: odlet do SSooffiiee, Bojanský kostelík (10.st.), dojezd na jih země.
22..  ddeenn:: MMeellnniikk (víno, stylové domy, zemní pyramidy), Roženski ma-
nastir, RRiillsskkýý  kklláášštteerr (nejnavštěvovanější památka, ukrytý v horách),
BBaannsskkoo (staré městečko a lyžařské centrum pod Pirinem).
33..  ddeenn:: autem k chatě VViicchhrreenn (2000 m n.m.) pod stejnojmennou nej-
vyšší horou PPiirriinnuu (2914 m), výlet v okolí, přejezd Rodop do Plovdivu.
44..  ddeenn:: prohlídka PPlloovvddiivvuu (antické památky, pevnostní brána, ho-
dinová věž, mešita, kostely), AAsseennoovvggrraadd (pevnost), BBaaččkkoovvsskkii  mmaa--
nnaassttiirr, přejezd do TTuurreecckkaa do Edirne. 
55..  ddeenn:: EEddiirrnnee (Drinopol), na řece Maruši, sultánské mešity (nejcen-
nější Selimova), medresa, bazar, karavanseráj, živé moderní město.
66..  ddeenn:: přejezd zpět do BBuullhhaarrsskkaa do pohoří SSttrraannddžžaa a k ČČeerrnnéémmuu
mmoořřii, SSoozzooppooll (úzké křivolaké uličky, kostelíky), NNeesseebbaarr (hradby, kos-
tely, typické domy).
77..  ddeenn::  pod pohoří SSttaarráá  PPllaanniinnaa, hrobka v Kazanlaku, BBuuzzlluuddžžaa
(1441 m, památník protitureckých bojů), ŠŠiippkkaa (památník bitvy 
r. 1878), GGaabbrroovvoo (etnografické muzeum Etar), DDrrjjaannoovvoo (klášter).
88..  ddeenn::  VVeelliikkoo  TTaarrnnoovvoo (obtékané řekou Jantra, carská pevnost Care-
vac, kostely), SSooffiiee (centrum města, katedrála Alexandra Něvského).
99..  ddeenn:: odlet do Prahy.

LLOONNDDÝÝNN  
2266..  ––  3300..  33..  1155..449900 KKčč  22002200--0011  

VV cceenněě:: letenky, doprava z letiště, ubyt. se snídaní (4x), pojištění,
průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůž. pokoj (3.990 Kč)
11..  ddeenn:: odlet do Londýna, TToowweerr, TToowweerr  BBrriiddggee, doky sv. Kateřiny.
22..  ddeenn:: PPaarrllaammeenntt (Big Ben), WWeessttmmiinnsstteerrsskkéé  ooppaattssttvvíí a katedrála,
WWhhiitteehhaallll, Downing Street, Horse Guards, BBuucckkiinngghhaammsskkýý  ppaalláácc,
Green Park, Národní galerie, centrum města.

33..  ddeenn:: kkaatteeddrráállaa  ssvv..  PPaavvllaa, CCiittyy – výškové budovy, Tate Modern, Co-
vent Garden, BBrriittsskkéé  mmuuzzeeuumm. 
44..  ddeenn:: HHyyddee  PPaarrkk (Speakers’ Corner), KKeennssiinnggttoonn, GGrreeeennwwiicchh (ná-
mořní muzeum, Painted Hall), nnoovvéé  CCiittyy.
55..  ddeenn:: OOxxffoorrdd  SSttrreeeett, mmuuzzeeaa (Natural History M., Science M., Victo-
ria & Albert Museum); odlet do Prahy.

ŘŘÍÍMM  ––  VVĚĚČČNNÉÉ  MMĚĚSSTTOO  
1155..  –– 1199..  1100..  1144..999900 KKčč  22001188--0033  

VV cceenněě:: letenky, kabinové zavazadlo, doprava z letiště, ubytování
se snídaní (4x), pojištění, průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový
pokoj (2.990 Kč)
11..  ddeenn:: dopolední let do Říma, procházka po hlavní třídě CCoorrssoo, ná-
městí PPiiaazzzzaa  VVeenneezziiaa s památníkem Viktora Emanuela II., ffoonnttáánnaa
ddii  TTrreevvii, Piazza di Navona, Španělské schody.
22..  ddeenn:: aannttiicckkýý  ŘŘíímm:: Forum Romanum, Konstantinův oblouk, Kolo-
seum, Kapitol, Palatin, Císařská fóra, Trajanův sloup; Laterán.
33..  ddeenn:: VVaattiikkáánn::  Svatopetrské náměstí s bazilikou sv.Petra, Vatikán-
ská muzea se Sixtinskou kaplí; AAnndděěllsskkýý  hhrraadd, PPaanntthheeoonn, náměstí
PPiiaazzzzaa  NNaavvoonnaa, kostel GGeessúú.
44..  ddeenn:: chrám SS..  PPiieettrroo  iinn  VViinnccoollii, bazilika SSaannttaa  MMaarriiaa  MMaaggggiioorree, 
katakomby na okraji města, bazilika SSaann  PPaaoolloo  FFuuoorrii  llee  MMuurraa.
55..  ddeenn:: MMoonnttee  GGiiaanniiccoolloo, kostel SS..  PPiieettrroo  iinn  MMoonnttoorriioo, čtvrť Trasteve-
re, most Ponte Cestio a chrám SS..  BBaarrttoolloommeeoo; odpol. odlet do Prahy.
� NNAA  RROOKK  22002211  PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  IISSTTAANNBBUULL  AA  PPEETTRROOHHRRAADD

HHOORRSSKKÉÉ  TTÚÚRRYY  VVEE  VVAALL  DDII  SSOOLLEE
1111..  ––  1188.. 77..  1155..669900 KKčč  22001188--0022

Turistika v pohoří Dolomiti di Brenta, Ortles a Presanella. Vhodné i pro
málo výkonné vzhledem k množství lanovek (v ceně).

VV cceenněě:: bus, ubytování s polopenzí (7x), karta na lanovky aj., bazén,
pojištění; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (2.190 Kč)
11..  ddeenn:: odjezd 6.30 h metro A Dejvická, směr Brenner, BBoollzzaannoo.
22..  ddeenn::  z MMaarriilleevvaa lanovkou na MMaallggaa  PPaanncciiaannaa (1882 m) a přechod
na lanovku VVaall  MMaasstteelllliinnaa (2043 m).
33..  ddeenn:: do MMaaddoonnnnaa  ddii  CCaammppiigglliioo a lanovkou vysoko do skal Dolo-
miti di Brenta na PPaassssoo  ddeell  GGrroosstt `̀ee (2442 m), túra na RRiiffffuuggiioo  TTuucckkeett
ee  SSeellllaa (2172 m).
44..  ddeenn:: lanovkou z PPaassssoo  ddeell  TToonnaallee na MMaallggaa  VVaallbbiioolloo (2244 m), prů-
smyk CCoonnttrraabbbbaannddiieerrii (2681 m) a na chatu RRiiffffuuggiioo  AA..  BBoozzzzii (2478 m).
55..  ddeenn:: kabinovou lanovkou na PPeeiioo  33000000, zdatní možnost výstu-
pu na chatu MMaannttoovvaa  VViiooll (3450 m), ostatní přechody v oblasti la-
novky DDoossss  ddeeii  GGeemmbbrrii  (2340 m).
66..  ddeenn:: z MMaaddoonnnnaa  ddii  CCaammppiigglliioo lanovkou na 55  LLaagghhii (2059 m) a k je-
zerům, event. přechod na MMaallggaa  PPaanncciiaannaa.
77..  ddeenn:: lanovkou z PPaassssoo  ddeell  TToonnaallee na ledovec PPrreesseennaa (2730 m)
a výlety pod CCiimmaa  PPrreessaanneellllaa (3558 m).
88..  ddeenn:: návrat do Prahy se zastávkou v BBrriixxeennuu.
Turistické mapy: např. Kompass 71, 073

TTUURRIISSTTIICCKKÝÝ PPŘŘEECCHHOODD  TTOOTTEESS  GGEEBBIIRRGGEE
33..  ––  66..  77..  22..999900 KKčč  22001155--0033

ČČttyyřřddeennnníí  ppřřeecchhoodd  vv AAllppáácchh s ubytováním v horských chatách pod
vedením PPeettrraa  ŠŠuuppiicchhaa. Trasa z Hinterstoderu na chatu Priels-
chutzhaus a k jezeru Grundlsee. Výstup na Grosser Priel (2515m).

MMĚĚSSTTAA        
EEVVRROOPPYY  LLEETTEECCKKYY

ZZÁÁJJEEZZDDYY        
DDOO  HHOORR
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JJEEDDNNOODDEENNNNÍÍ  ZZÁÁJJEEZZDDYY  DDOO  ZZAAHHRRAANNIIČČÍÍ
HHRRAADDYY  AA ZZÁÁMMKKYY  VV SSAASSKKUU 1188..  44..  ––  cceennaa 999900 KKčč  
Odjezd 7.30 h metro C Kobylisy. GGrrooßßsseeddlliittzz (barokní zahrada), 
WWeeeesseennsstteeiinn (zámek), LLaauueennsstteeiinn (městečko, zámek), AAlltteennbbeerrgg
(hornická krajina). ČČíísslloo  22001166--0011.

BBAAVVOORRSSKKÝÝ  LLEESS 2233..55..  ––  cceennaa  999900 KKčč  
Odjezd 6.45 h metro A Dejvická. ŽŽeelleezznnáá  RRuuddaa, VVeellkkýý  JJaavvoorr (Gross
Arber), VVeellkkéé  JJaavvoorrsskkéé  jjeezzeerroo, BBooddeennmmaaiiss (sklárna Joska), sedlo BBrreenn--
nneess, LLaamm (pod Ostrým), HHeeiilliiggeennbblluutt (poutní kostel). ČČíísslloo  22001166--0033.

MMÜÜHHLLVVIIEERRTTEELL 66..66..  ––  cceennaa  999900 KKčč  
Odjezd 6.30 metro C Roztyly. SStteerrnnsstteeiinn (hora), BBaadd  LLeeoonnffeellddeenn
(městečko a lázně), útulné vesnice u česko-rakouské hranice, kláš-
ter DDrrkkoollnnáá (Schlägl), AAiiggeenn  iimm  MMüühhllkkrreeiiss (městečko), kraj pod Ple-
chým, klášter WWiillhheerriinngg na Dunaji, FFrreeiissttaaddtt (historická metropole
Mühlviertelu). ČČíísslloo  22001155--0022..

KKRRUUŠŠNNOOHHOORRSSKKÁÁ  MMĚĚSSTTEEČČKKAA 1199..99..  ––  cceennaa  999900 KKčč  
Odjezd 7.30 h metro A Dejvická. AAnnnnaabbeerrgg--BBuucchhhhoollzz (kostel sv.
Anny), SScchhwwaarrzzeennbbeerrgg  iimm  EErrzzggeebbiirrggee (městečko, zámek), 
SScchhnneeeebbeerrgg (hornické památky, UNESCO), FFiicchhtteellbbeerrgg (1215 m).
ČČíísslloo  22001166--0044..

PPOODD  KKRRKKOONNOOŠŠEEMMII  AA JJIIZZEERRSSKKÝÝMMII  HHOORRAAMMII
VVEE  SSLLEEZZSSKKUU 33..1100..  ––  cceennaa  999900 KKčč  
Odjezd 6.30 h metro B Černý Most. SSiieeddlleecciinn (tvrz), PPiillcchhoowwiiccee
(přehrada), WWlleeńń (město a zřícenina hradu), PPllaawwnnaa  DDoollnnaa (mu-
zeum slezských legend, galerie, Noemova archa), LLuubboommiieerrzz (měs-
tečko), CCzzoocchhaa (hrad). ČČíísslloo  22003300--0011..

MMOORRIITTZZBBUURRGG  AA SSAASSKKÉÉ  ŠŠVVÝÝCCAARRSSKKOO
1100..1100..  ––  cceennaa  999900 KKčč  

Odjezd 7.15 h metro C Kobylisy. MMoorriittzzbbuurrgg (zámek), SSttoollppeenn (hrad),
BBaasstteeii (skalní vyhlídka), BBaadd  BBrraammbbaacchh (městečko). ČČíísslloo  22001166--0055..

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  TTRRHHYY  VV KKRRUUŠŠNNÝÝCCHH  HHOORRÁÁCCHH
55..1122..  ––  cceennaa  889900 KKčč  

Odjezd v 7.30 h metro C Kobylisy. SSeeiiffffeenn (výrobky krušnohorských
řezbářů, trh), FFrreeiibbeerrgg (dóm, zámek, trhy). ČČíísslloo  22001166--0066..

AADDVVEENNTT  VV HHOORRNNÍÍ  FFAALLCCII 1122..1122..  ––  cceennaa  995500 KKčč  
Odjezd v 7.00 h metro A Dejvická. AAmmbbeerrgg (bazilika, radnice,
zámek, vánoční trhy), SScchhwwaannddoorrff (náměstí, opevnění, poutní kostel,
trhy), GGuutteenneecckk (zámek, trhy). ČČíísslloo  22001166--0077..

JJEEDDNNOODDEENNNNÍÍ  ZZÁÁJJEEZZDDYY  VV  ČČEESSKKUU
44..  44.. – Odjezd 7.45 h metro A Dejvická. MMoosstt (přesunutý kostel,
hrad Hněvín), ÚÚssttíí  nn..  LL..  (kostel, vily, Větruše), VVeellkkéé  BBřřeezznnoo (zámek),
SSttřřeekkoovv (zřícenina hradu). CCeennaa  779900  KKčč,,  čč.. 22004400--0011..

1111..  44.. – Odjezd 7.45 h metro C Roztyly. MMiilleevvsskkoo (klášter), DDoobbrroo--
nniiccee (zřícenina hradu), BBeecchhyynněě  (zámek, klášter), TTýýnn  nnaadd  VVllttaavvoouu
(město), AAllbbrreecchhttiiccee  nnaadd  VVllttaavvoouu (hřbitov). CCeennaa  779900  KKčč,,  čč.. 22004400--0033..

2255.. 44..  – Odjezd 7.15 h metro A Dejvická. KKrráássnnýý  DDvvůůrr (zámek
a park), VVaalleečč (vzkříšený zámek a park), CChhyyššee (zámek, K.Čapek),
ŽŽlluuttiiccee (město pod Vladařem). CCeennaa  779900  KKčč,,  čč.. 22004400--0044..

22.. 55.. – Odjezd 7.30 h metro B Černý Most. CChhrruuddiimm (Muzeum
loutkářských kultur, město), SSllaattiiňňaannyy (zámek), HHeeřřmmaannůůvv  MMěěsstteecc
(synagoga, židovský hřbitov, galerie), ŽŽuummbbeerrkk (zřícenina hradu).
CCeennaa  884400  KKčč,,  čč.. 22004400--0055..

99.. 55.. – Odjezd 7.00 h metro B Černý Most. OOppooččnnoo (zámek), 
DDoobbrruušškkaa (historické město), ŠŠeerrlliicchh (horská chata), NNeerraattoovv (vzkří-
šený kostel). CCeennaa  889900  KKčč,,  čč.. 22004400--0066..

1166.. 55.. – Odjezd 7.00 h metro C Roztyly. ŽŽďďáárr  nnaadd  SSáázzaavvoouu
(klášter, hřbitov), ZZeelleennáá  HHoorraa (poutní kostel), NNoovvéé  MMěěssttoo  nnaa  MMoo--
rraavvěě (město), JJiimmrraammoovv (Meran Vysočiny, zámek). CCeennaa  889900  KKčč,,
čč.. 22004400--0077..

3300..  55.. – Odjezd 6.45 h metro A Dejvická. BBoorr (zámek), PPoobběěžžoo--
vviiccee, PPiivvooňň (zříceniny kláštera), VVýýhhlleeddyy (pohled na Chodsko), KKlleennččíí
(keramika, rodiště J. Š. Baara), ÚÚjjeezzdd (Kozinův statek), DDoommaažžlliiccee
(Chodský hrad, brána). CCeennaa  889900  KKčč,,  čč.. 22004400--0088..

1133.. 66.. – Odjezd 6.45 h metro C Roztyly. ZZllaattáá  KKoorruunnaa (klášter),
DDíívvččíí  KKáámmeenn (zřícenina hradu), ŘŘíímmoovv (poutní místo, pašijová

cesta), DDoouuddlleebbyy (Madona doudlebská, hradiště). CCeennaa  779900  KKčč,,
čč.. 22004400--0099..

2200..  66.. – Odjezd 7.00 h metro B Černý Most. ŽŽeelleezznnéé  hhoorryy  ––  CChhooll--
ttiiccee (zámek), BBaarrbboorrkkaa (rozhledna), PPřřeelloouučč, SSvvoojjššiiccee (tvrz), KKllaaddrruu--
bbyy (hřebčín). CCeennaa  777700  KKčč,,  čč.. 22004400--1100..

55..  99.. – Odjezd 7.00 h metro A Dejvická. PPřřiimmddaa (zřícenina hradu,
výhled), RRoozzvvaaddoovv (muzeum Železné opony), SSttřřííbbrroo (náměstí
s radnicí, muzea, štoly), KKllaaddrruubbyy (klášter). CCeennaa  889900  KKčč,,  čč.. 22004400--1111..

1122..  99.. – Odjezd 7.15 h metro B Černý Most. KKuukkss (hospitál, křížová
cesta), BBrraauunnůůvv  BBeettlléémm, LLeess  KKrráálloovvssttvvíí  (přehrada), DDvvůůrr  KKrráálloovvéé (ná-
městí). CCeennaa  779900  KKčč,,  čč.. 22004400--1122..

2266..  99.. – Odjezd 6.30 metro C Roztyly. TTřřeebbííčč (bazilika, synagoga,
muzeum), NNáámměěššťť  nnaadd  OOssllaavvoouu (zámek), KKrraalliiccee (Památník Bible
kralické, kostel). CCeennaa  889900  KKčč,,  čč.. 22004400--1133..

1177.. 1100.. – Odjezd 7.45 h metro A Dejvická. SSttaarrýý  PPllzzeenneecc (rotun-
da), RRaaddyynněě (zřícenina hradu), KKoozzeell (zámek), DDoobbřříívv (vodní hamr),
RRookkyyccaannyy (muzeum na demarkační linii), ZZbbiirroohh (zámek). CCeennaa  779900
KKčč,,  čč.. 22004400--1144..

2244.. 1100.. – Odjezd 7.45 h metro A Dejvická. KKaaddaaňň (město, hrad,
františkánský klášter a údolí Ohře), ŽŽaatteecc (historické město, Chrám
chmele a piva). CCeennaa  779900  KKčč,,  čč.. 22004400--1155..

55..1122.. – Odjezd 7.45 h metro B Černý Most, JJiilleemmnniiccee (muzeum,
Metelkův betlém, Krakonoš), PPoonniikklláá (výroba vánočních ozdob, Mu-
zeum krkonošského života), PPaasseekkyy  nnaadd  JJiizzeerroouu (Památník zapad-
lých vlastenců, pohyblivý betlém bří Škrabálků), JJiiččíínn (tradiční vá-
noční trhy, vánoce na Valdické bráně). CCeennaa  779900  KKčč,,  čč.. 22004400--1166..
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na Bab al Bahrajn (Brána do Bahrajnu), mešita Al Fátih, původem por-
tugalská pevnost Qalat al-Bahrain a Qalat al Arab, Národní muzeum,
tradiční historická tržnice a Páteční mešita. Nejslavnější dominanty:
Harbour Financial Center, Durrat Marina či Bahrain City center. V Bahraj-
nu jsou i dlouhé písečné pláže. Prodloužení o 1 či 2 dny, s průvodcem.
1111..  ččii  ii  1122..  ddeenn  (s prodloužením)::  odlet po půlnoci a po polední pří-
let do Prahy.

GGRRÓÓNNSSKKOO
1111..  ––  1199.. 88..  110066..000000 KKčč  22005500--0033

VV cceenněě: letadla, lodě, minibus, ubyt. se snídaní (8x), oběd (2x), prů-
vodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk jednolůž. pokoj (13.500 Kč), večeře, pojištění.
11..  ddeenn: odlet z Prahy do Kodaně večer, nocleh.
22..  ddeenn: let do hlavního města Grónska NNuuuukkuu (dříve Goathaab),
prohlídka (přístav, kostel, barvité domy).
33..  ddeenn: NNuuuukk a okolí: QQoooorrnnooqq (bývalá rybářská ves), kraji dominu-
je hora Sermitsiaq, možnost vyjížďky lodí po fjordu.
44..  ddeenn: přelet do KKaannggeerrlluussssaauuaaqq, výlet na pevninský ledovec po-
krývající Grónsko; přelet IIlluulliissssaatt,,  večerní projížďka lodí. 
55..  ddeenn: plavba mezi plovoucími krami do osady IIlliimmaannaaqq, procház-
ka po osadě (barvité domy), v Ilulisatu vycházka na SSeeqqiinniiaarrffiikk..
66..  ddeenn: IIlluulliissaaaatt, prohlídka městečka, údolí Sermemiut, zříceniny
quitských staveb, Čarodějnická rokle, vyhlídka NNaakkkkaaaavviikk, tundra.
77..  ddeenn: celodenní plavba k telícímu se ledovci EEqqii (odlamují se kry). 
88..  ddeenn:: odlet do Kangerlussauaqu a Kodaně, přílet večer, N v centru.
99..  ddeenn: celodenní program v KKooddaannii, večer návrat.
PPřřiijjíímmáámmee  rreezzeerrvvaaccee  nnaa  sshhooddnnýý  zzáájjeezzdd  22115500--0022  vvee  sstteejjnnéé  ddoobběě
vv rrooccee  22002211..

JJIIHHOOAAFFRRIICCKKÁÁ  RREEPPUUBBLLIIKKAA ++  LLEESSOOTTHHOO
AA  SSVVAAZZIIJJSSKKOO

33..  ––  1199..  1111.. 9966..000000 KKčč  22005500--0044

VV cceenněě: letenky, doprava minibusem, ubyt. se snídaní (15x), večeře
(10x), obědy (1x), průvodce, vstupné podle programu; zzaa  ppřřííppllaatteekk:
jednolůž. pokoj (10.950 Kč), pojištění; sleva při 8 a více účastnících
11..  ddeenn:: odlet do jižní Afriky
22..  ddeenn: KKaappsskkéé  MMěěssttoo, okružní jízda městem, lanovkou na Stolovou
horu, krásné výhledy.
33.. ddeenn: mmyyss  DDoobbrréé  nnaadděějjee; vyhlídková silnice Chapman’s Peak
Drive, botanická zahrada Kirstenbosch; plavba za tuleni a tučňáky.
44..  ddeenn: vinařská oblast, degustace, OOuuddttsshhoooorrnn (pštrosí farma).
55.. ddeenn: CCaannggoo  CCaavveess jeskyně); pobřežní Garden Route, KKnnyyssnnaa
(městečko při Indickém oceánu), Heads, PPlleetttteennbbeerrgg  BBaayy (přímoř-
ské lázně).
66..  ddeenn: Svět opic a Svět ptáků, NP TTssiittssiikkaammmmaa,,  město PPoorrtt  EElliissaabbeetthh.
77..  ddeenn: národní park AAddddoo (sloni), EEaasstt  LLoonnddoonn (pláže, muzeum).
88..  ddeenn: Umtata v Transkei, do krajiny DDrraaččíícchh  hhoorr (3314 m, strmé
hřebeny, skály), muzeum Nelsona Mandely, nocleh na farmě (2x).
99..  ddeenn: vozidlem 4x4 na SSaannii  PPaassss (2874 m) a do království LLeessootthhoo, ná-
vštěva basutské vesnice s obědem, místní život, zpět do Himeville.
1100..  ddeenn: kopcovitá krajina Kwa Zulu Natal Midlands, HOWICK (vodo-
pád), PPiieetteerrmmaarriittzzbbuurrgg (viktoriánské stavby), DDuurrbbaann (promenáda na
pobřeží Indického oceánu, indická čtvrť s tržištěm, rikši, koupání).
1111..  ddeenn:: podél pobřeží do Eshowe, návštěva typického kraalu
kmene ZZuullůů (folklórní představení, tradiční jídlo).
1122..  ddeenn: na hranici nezávislého království SSvvaazziijjsskkoo a do hlavního
města MMbbaabbaannee (tržiště, výrobky místních řemeslníků).
1133..  ddeenn: sklárna NNggwweennyyaa, KKrruuggeerrůůvv  nnáárrooddnníí  ppaarrkk, největší v Jiho-
africké republice, možnost setkání např. se lvem, leopardem, slo-
nem, nosorožcem či buvolem (tzv. velká pětka).
1144..  ddeenn: celodenní program v KKrruuggeerroovvěě  NNPP s pozorováním zvěře.
1155..  ddeenn: BBllyyddee  RRiivveerr  ccaannyyoonn  (kaňon), obří hrnce, vodopády, zlato-
kopecké městečko PPiillggrriimm’’ss  RReesstt, do nejlidnatější a hospodářsky
nejdůležitější části země, do provincie Gauteng.
1166..  ddeenn: PPrreettoorriiaa (památník Velkého treku; sídlo vlády a parlamen-
tu Union Building, Melrose House), JJoohhaannnneessbbuurrgguu (několikamilio-
nové kosmopolitní město, výškové budovy, okruh městem).
1177..  ddeenn: přílet do Prahy. 

DDAALLEEKKÉÉ  CCEESSTTYY

LLAAOOSS  AA  KKAAMMBBOODDŽŽAA
2288..11..  ––  1122..  22..  ((pprrooddll.. ddoo  1155..22..))  7766..999900 KKčč  22005500--0011

VV  cceenněě:: letadlo, autobusová i vodní doprava, ubytování se snídaní
(13x), obědy (11x), vstupy, průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový
pokoj (8.800 Kč), prodloužení (5.790 Kč), pojištění
11..  ddeenn:: odlet z Prahy odpoledne do KKaattaarruu. 
22..  ddeenn:: přestupy, pokračování do BBaannggkkookkuu a Luang Prabangu.
33..  ddeenn:: LLuuaanngg  PPrraabbaanngg (trh, chrámy, vodopád, sloní farma).
44..  ddeenn:: královský palác, plavba po MMeekkoonngguu, jeskyně PPaakk  OOuu, vesnice.
55..  ddeenn:: divokou horskou krajinou do města VVaanngg  VViieenngg na řece
Nam Song, cestou zastávky v přírodě.
66..  ddeenn:: jeskyně, hýřivá příroda, MMooddrráá  llaagguunnaa, vesnice, příjezd do
hlavního města Laosu VViieennttiiaannee.
77..  ddeenn:: VViieennttiiaannee (posvátná zlatá stúpa, chrámy, Vítězný oblouk),
Buddha Park (sochy v přírodním zasazení).
88..  ddeenn:: přelet do města PPaakkssee, planina BBoollaavveenn, horské kmeny, ká-
vové a čajové plantáže. 
99..  ddeenn:: ŠŠiivvůůvv  cchhrráámm, krajina CChhaammppaassaakk, plavba po Mekongu na
ostrov DDoonn  DDeett, putování na tuk tuku.
1100..  ddeenn:: ostrovní krajina SSii  PPaann  DDoonn (kraj 4000 ostrovů).
1111..  ddeenn:: přelet z PPaakkssee do SSiiaamm  RRaaeepp v Kambodži.
1122..  ddeenn:: celodenní prohlídka komplexu památek města AAnnggkkoorr. 
1133..  ddeenn:: plavba po jezeře TToonnlléé  SSaapp a autobusem do hlavního
města PPhhnnoomm  PPeennhh, cestou pavoučí trh.
1144..  ddeenn:: PPhhnnoomm  PPeennhh  prohlídka: královský palác, muzea a chrámy. 
1155..--1166..  ddeenn:: volno v Phnom Penhu a návrat do Prahy.
MMoožžnnoosstt  pprrooddlloouužžeenníí:: pobyt u moře na ostrově KKoohh  RRoonngg (3 dny). 

SSAAÚÚDDSSKKÁÁ  AARRÁÁBBIIEE  SS PPRROODDLLOOUUŽŽEENNÍÍMM  
OO  BBAAHHRRAAJJNN

1199..  ––  2288.. 33.. ((3300..  33..))            7799..990000 KKčč  22005500--0022

VV cceenněě: letadla, doprava minibusem/vanem, ubytování se snídaní
(7x), 3x oběd, průvodce, zzaa ppřřííppllaatteekk jednolůžkový pokoj (19.900
Kč), pojištění, prodloužení o 1 den Bahrajn (7.500 Kč), o 2 dny (9.500
Kč); vvíízzaa program Saudi Arabia eVisa anebo při příletu (cena 440 SAR
= 2.700 Kč), Bahrajn víza při příletu (5 BHD = 310 Kč) 
11..  ddeenn:  odlet z Prahy s přestupem do hl. města Saúdské Arábie.
22.. ddeenn: RRiijjáádd  (Riyadh)::  šestimilionové velkoměsto, mrakodrapy,
moderní centrum; DDiirriiyyaahh  - první hlavní město dynastie Saúdů
(pevnost, palác, mešita).
33..  ddeenn: pokračování prohlídky Rijádu: pevnost Musmak,,  palác Mu-
rabba --    Národní muzeum, trh Dira.
44..  ddeenn:: přejezd do provincie Al Qassem do města UUnnaayyzzaahh,,  seznáme-
ní se s místnímu tradicemi, trhy, venkovský restaurant, kavárna, ze-
mědělská vesnice a zdejší farma, tradiční čaj, etnografické centrum.
55..  ddeenn: HHaaiill  ((pevnost Qishlah -8 věží Airif),  oáza, v minulosti důle-
žitá zastávka karavan v poušti Velký Nefúd, vykopávky města FFaaiidd
z předislámské doby; sopečný kráter; žulové pohoří AAjjaa, piknik u
místní rodiny a vycházka do hor.
66..  ddeenn: JJuubbbbaahh (skalní řezby – petroglyfy), AAll  NNaaiiff (historický kara-
vaseraj, typický oběd), AAll  RRaajjaajjiill (kamenné sloupy, Stonehenge Sa-
údské Arábie), nocleh SSaakkaakkaa (moderní město u jordánské hranice).
77..  ddeenn::  oblast AAll  JJoouuff, pevnost Zaaębal, DDuummaatt  aall  JJaannddaall..
88..  ddeenn::    JJeeddddaahh, obch. metropole země nedaleko nepřístupné
Mekky,  prohlídka hist. jádra Al Balad), súk, Beid Nassif (pětipatro-
vá budova z r. 1800). fontána krále Fahda (312 m), Jeddah Tower
(ve stavbě, výškou 1000 m bude brzy nejvyšší stavbou světa).
99..  ddeenn: Jeddah, nábřeží Rudého moře (Corniche), místní restaura-
ce; navečer odlet na prodloužení do Bahrajnu anebo po půlnoci
návrat do Prahy.
1100.. ddeenn: po poledni přílet do Prahy anebo prohlídka hlavního města
království Bahrajn MMaannaammaa::  z hlavních pozoruhodností upozorňujeme
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FFRRAANNCCOOUUZZSSKKÁÁ  PPOOLLYYNNÉÉSSIIEE  ((TTAAHHIITTII))
2233..  44..  ––  44..  55..  22002211          ppřřeeddbb..  115500..000000 KKčč  22115500--0011

VV cceenněě:: letenky, doprava minibusem, ubytování se snídaní (8x),
průvodce; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj, plné pojištění, pro-
dloužení
11..  --  22..  ddeenn:: přelet přes Los Angeles na TTaahhiittii v souostroví SSppoolleeččeenn--
sskkéé  oossttrroovvyy (24 h letu s přestupy).
33..  ddeenn:: pobřeží TTaahhiittii  NNuuii:: mys Pointe Vénus, vodní gejzíry AArroohhoo--
hhoo, vodopády FFaaaarruummaaii v zelené džungli, botanická zahrada a Gau-
guinovo muzeum, jeskyně MMaarraaaa s křišťálovými jezírky, marae AArraa--
hhuurraahhuu, muzeum , hlavní město PPaappeeeettee. 
44..  ddeenn:: hhoorrnnaattéé  vvnniittrroozzeemmíí:: údolí PPaappeennoooo, sopečný kráter, vodo-
pády, vyhlídky, jezero VVaaiihhiirriiaa. 
55..  ddeenn:: trajektem na ostrov MMoooorreeaa: vyhlídka Belvédère na horu
Rotui (899 m), plantáže ananasů, vanilky, banánů, papáji, grepů či
citronů; palírna kořalky.
66..  ddeenn:: cceellooddeennnníí  llooddnníí  vvýýlleett s koupáním a šnorchlováním, krmením
žraloků a pozorováním rejnoků, tropickým obědem na jednom z ost-
růvků (motu). Nebo ffaakkuullttaattiivvnněě za příplatek přelet na ostrov BBoorraa
BBoorraa, synonymum romantické dovolené a údajně nejkrásnější ostrov
Pacifiku (pláže, tyrkysová laguna a strmé sopečné svahy, korálové
útesy s množstvím tropických ryb, delfínů, žraloků i rejnoků). Plavba
lodí po laguně je jedním z nejkrásnějších polynéských zážitků.

77..  aa 88..  ddeenn:: volno na koupání na ostrově MMoooorreeaa nebo BBoorraa  BBoorraa,
fakultativní výlety či aktivity. 
99..  ddeenn:: nnáávvrraatt  nnaa  TTaahhiittii:: pěší výlet údolím FFaauuttaauuaa pod dvoutisíco-
vými vrcholy k vodopádu Loti (135 m), možnost koupání v mnoha
tůních. 
1100..  ddeenn:: hlavní město PPaappeeeettee a večer odlet.
1111..  --  1122..  ddeenn:: návrat přes Los Angeles. 
Anebo pprrooddlloouužžeenníí  ppoobbyyttuu na TTaahhiittii, či SSaammooaa či CCooookkoovvyy  oossttrroovvyy
či HHaavvaajj (po domluvě s předběžně přihlášenými účastníky).

DDÁÁLLEE  PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  NNAA  RROOKK  22002211
((EEVVEENNTT..  22002222))

JJIIŽŽNNÍÍ  RRUUSSKKOO – Astrachaň, Volgograd, Mineralnyje Vody, kraj pod El-
brusem, Abcházie event. Čečensko, Kalmycko s buddhistickými
chrámy, Dagestán – lze rozdělit na 2 zájezdy.
BBAANNGGLLAADDÉÉŠŠ,,  BBHHÚÚTTÁÁNN,,  AASSSSAAMM,,  KKAALLKKAATTAA – lze rozdělit na 2 zájezdy
AAUUSSTTRRÁÁLLIIEE  – v komorním pojetí s četnými přelety.
JJAAPPOONNSSKKOO  – zájezd pro malou skupinku účastníků.
SSÚÚDDÁÁNN  AA  EERRIITTRREEAA  – núbijské památky, Chartúm, Asmara.
PPÁÁKKIISSTTÁÁNN – touha mnohých cestovatelů.
NNEEPPÁÁLL – památky a dostupné hory; 65+.

VVÍÍKKEENNDDOOVVÉÉ  OOSSLLOO
2233..  ––  2244.. 55..  1100..440000 KKčč  22002222--0011

VV cceenněě:: letenka, 1x ubytování v centru se snídaní (1x), Oslo pass,
průvodce, pojištění; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (1.500 Kč)
11..  ddeenn:: odlet, HHoollmmeennkkoolllleenn (lanovka, skokanské můstky, výhled);
FFrrooggnneerr  ppaarrkk (212 soch), pěší zóna Karl Johans Gate, budova Opery.
22..  ddeenn:: poloostrov muzeí BByyggddoo//yy (polární loď Fram, vor Kon Tiki, 
33..  ddeenn:: pokračování prohlídky Osla – vikinské lodě; do centra lodí,
budova radnice, večer odlet do Prahy.

KKRRÁÁLLOOVVSSTTVVÍÍ  NNOORRSSKKÝÝCCHH  HHOORR  AA  FFJJOORRDDŮŮ
55  ..  ––  1122.. 77..  3366..550000 KKčč  22002222--0022
2211..  ––  2288.. 77..  3366..550000 KKčč  22002222--0033

VV  cceenněě:: letenky, autobus, trajekty, ubytování se snídaní (7x), veče-
ře (6x), průvodce, pojištění; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj
(5.000 Kč)
11..  ddeenn:: let do Osla, přesun na ubytování.
22..  ddeenn:: OOsslloo (radnice, opera, polární loď Roalda Amundsena Fram,
park Frogner, Hollmenkollen). 
33..  ddeenn:: túra po HHaarrddaannggeerrvviiddddaa, vodopád VVoorriinnggffoosssseenn, soutěska
MMaaoo bboo//ddaalleenn, HHaarrddaannggeerrffjjoorrdd.
44..  ddeenn:: vodopád SStteeiinnddaallssffoosssseenn, přístavní hanzovní město BBeerrggeenn
(hanzovní domy, lodě), vyhlídka FFlloo//yyeenn. 
55..  ddeenn:: vodopád LLaaoo tteeffoossss, KKiinnssaarrvviikk, TTyysssseeddaall (vodní elektrárna), vý-
hled na Hardangerfjord a ledovec Folgefonna.
66..  ddeenn:: vodopád TTvviinnddeeffoosssseenn, nejdelší norský fjord SSooggnneeffjjoorrdd
(trajekt), KKaauuppaannggeerr (sloupový kostel).
77..  ddeenn:: ledovec JJoosstteeddaallssbbrreeeenn (ledový splaz Nigardsbreen), po-
hoří JJoottuunnhheeiimmeenn (nejvyšší v Norsku).
88..  ddeenn:: RRiinnggeebbuu (sloupový kostel), údolí GGuuddbbrraannddssddaall, olympijský
LLiilllleehhaammmmeerr, skanzen; odlet do Prahy.

SSEEVVEERRSSKKÁÁ  RROOMMAANNCCEE  ––  NNOORRSSKKOO  AA  DDÁÁNNSSKKOO
1111..  ––  1188..77..  3355..550000 KKčč  22002222--0044

VV  cceenněě:: letenky, autobus, trajekty, ubytování se snídaní (7x), večeře
(3x), průvodce, pojištění; zzaa  ppřřííppllaatteekk:: jednolůžkový pokoj (8.000 Kč)
11..  ddeenn:: odlet do Bergenu, hezké pohledy z letadla.
22..  ddeenn:: BBeerrggeenn, vyhlídka FFlloo//yyeenn; vodopád SStteeiinnddaallssffoosssseenn, panora-
ma ledovce FFoollggeeffoonnnnaa.
33.. ddeenn:: most HHaarrddaannggeerrbbrruuaa, údolí vodopádů HHuusseeddaalleenn.
44..  ddeenn:: skalní plošina PPrreeiikkeessttoolleenn (Kazatelna), pohled z výšky 600 m
do hlubin LLyysseeffjjoorrdduu. Město SSttaavvaannggeerr (historické čtvrť Gamle Sta-
vanger).
55..  ddeenn:: ostrov EEiiggeerroo//yyaa, vesnice SSooggnnddaallssssttrraanndd, nejjižnější norský
maják LLiinnddeessnneess.
66.. ddeenn:: KKrriissttiiaannssaanndd (rybářská čtvrť Fiskebrygge). Trajektem přes
100 km široký mořský průliv SSkkaaggeerrrraakk, do severodánského HHiirrsstthhaallssuu.
77.. ddeenn:: ĀĀrrhhuuss (2. největší město Dánska, moderní architektura),
JJeelllliinngg (runové kameny), RRoosskkiillddee (katedrála – pohřebiště dánských
králů a královen, Muzeum vikinských lodí).
88..  ddeenn:: hlavní město Dánska KKooddaaňň (prohlídka), večer odlet do Prahy.

IISSLLAANNDD  NNEEJJEENN  PPRROO  5555++
2233..  ––  2277..  44..                                2244..550000 KKčč  22002222--0055  
3300..  44..  ––  44..  55..                            2244..550000 KKčč  22002222--0066
2244..  ––  2299..  99..                                2277..550000 KKčč  22002222--0077  

VV cceenněě:: letenky, autobus, ubytování se snídaní (3x, v září 4x),
průvodce, pojištění, 1x koupání v bazénu; za příplatek: jednolůžkový
pokoj (1.500 Kč), sleva pro účastníky starší 55 let (2.000 Kč)
11..  ddeenn:: odlet do Keflavíku, prohlídka RReeyykkjjaavvííkkuu (radnice, parlament). 
22.. ddeenn:: horký pramen DDeeiillddaarrttuunngguuhhvveerr, vodopády HHrraauunnffoossssaarr
a BBaarrnnaaffoossss, kráter GGrráábbrróókk, koupel v termálním bazénu.
33.. ddeenn:: na dohled sopky Hekla, vodopády SSeelljjaallaannddssffoossss, GGlljjúúffrraa--
ffoossss a SSkkóóggaaffoossss, nejjižnější mys Islandu DDyyrrhhóóllaaeeyy (skalní brána),
pláž, jeskyně u VVííkkuu, splaz ledovce SSóóllhheeiimmaajjöökkuullll.
44..  ddeenn:: tzv. ZZllaattýý  ttrroojjúúhheellnnííkk:: sídlo biskupství SSkkáállhhoolltt, oblast GGeeyyssiirruu
(gejzír Strokkur), vodopád GGuullllffoossss; NNPP  llppiinnggvveelllliirr, místo rozestupu
evropské a americké litosférické desky, v 10. st. založen nejstarší
parlament světa – AAllllppiinngg. 
55..  ddeenn:: nenáročná turistika na sopečném poloostrově RReeyykkjjaanneess,
možnost koupele v termálních lázních MMooddrráá  llaagguunnaa, navečer
odlet do Prahy.

ZZÁÁJJEEZZDDYY        
CCKK  PPEERRIISSCCOOPPEE
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