
CA Santini tour
nám. Republiky 24, Stará Radnice

591 01  Žďár nad Sázavou
tel.: +420 603 733 985

e-mail: santini@santinitour.cz
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PROČ DO CHORVATSKA PRÁVĚ S NÁMI?
• jednatřicetiletá tradice
• známá letoviska na Jadranu
• ubytování v apartmánech
• pobyty na 7, 10 a 11 nocí, atypické pobyty
• doprava vlastní, autokarem
• možnost dokoupení stravování

CA SANTINI tour

c e  s  t o v  n  í a g e n t u r a



B) Obecné slevy

Slevy A, B není možné sčítat a nevztahují se na zájezdy 
typu LAST MINUTE, SUPERLAST MINUTE a AKCE. Sleva 
bude poskytnuta pouze na vlastní žádost klienta při slo-
žení zálohy.

C) Pro stálé klienty
Slevu C je možné sčítat a vztahuje se na zájezdy typu 
FIRST MINUTE, LAST MINUTE a AKCE. Sleva bude poskyt-
nuta pouze na vlastní žádost klienta při složení zálohy.

Možnost platby dárkovými šeky
K úhradě zájezdů máte možnost využít Flexi Pass, Dár-
kový Pass, Holiday Pass nebo Fokus Pass od společnosti 
SODEXO, popřípadě poukázky Ticket Holiday a  Ticket 
Multi od společnosti ACCOR SERVICES. Detailní informa-
ce o možnosti úhrady zájezdu dárkovými šeky naleznete 
na www.travelclubck.cz/moznost-platby-poukazkami/

Obsah, slevy, použité zkratky

Vážení přátelé,
cestovní kancelář Travel Club ČSAD Tišnov vstupuje 
v  roce 2023 do jubilejní 30. sezony. Rádi bychom 
Vám při této příležitosti poděkovali za vaši dosa-
vadní přízeň a  podporu. Právě díky Vám se nám 
podařilo překonat těžké období let předchozích 
a  jsme připraveni i v následujících letech poskyto-
vat služby v té nejvyšší možné kvalitě. Věříme, že se 
i v dalším roce setkáme na mnoha našich zájezdech 
a  budeme tak i  nadále společně objevovat lákává 
místa Evropy.

Pro rok 2023 jsme pro Vás připravili jako každoročně 
pestrou paletu poznávacích a pobytových zájezdů 
do Vámi oblíbených destinací. Podobně jako v loň-
ském roce máme katalog rozdělen na dvě části, 
a to na poznávací a část pobytovou. Tradičně naše 
nabídka zájezdů přesahuje rámec a  rozsah těchto 
stránek. Berte je proto, prosím, jako pozvánku k ces-
tám do zahraničí, jako inspiraci, co vše můžete vidět 
a navštívit. Mnoho dalších zájezdů je k dispozici na 
našich webových stránkách www.travelclubck.cz.

Všechny zájezdy připravujeme tak, abyste nejen 
viděli a zažili maximum, ale také abyste danou de-
stinaci skutečně prožili, ochutnali, zastavili se a na-
ladili se na vlnu nového poznání. Stále se pro Vás 
snažíme nacházet nová zajímavá místa i  způsoby, 
jak vám známé i neznámé končiny přiblížit. Pro rok 
2023 je to například, co se nabídky poznávacích zá-
jezdů týče, oblast Skandinávie, Slovenska, Rakouska 
či Švýcarska. U řady stávajících zájezdů došlo k vý-
raznému zatraktivnění programů, proto i  Vy, kteří 
jste s námi téměř všude byli, máte z čeho vybírat.

Jak jste již u  nás zvyklí, v  části pobytové uvádíme 
naši základní nabídku ubytovacích kapacit v Chor-
vatsku – pro příští rok včetně několika novinek. Další 
ubytování v této destinaci a také v Itálii a Španělsku 
naleznete na našich webových stránkách. K našim 
zájezdům autokarovou dopravou jako obvykle za-
jišťujeme svozy z téměř celé České republiky (odjez-
dová místa průběžně přizpůsobujeme poptávce).

Pojeďte si s námi užít pohodovou dovolenou v roce 
2023 a starosti nechte doma!

Ing. Bohuslav Juračka

a kolektiv pracovníků 
Travel Club ČSAD Tišnov

Poznávací zájezdy 2–28
Vícedenní poznávací zájezdy 4–23
Jednodenní poznávací zájezdy 23–26
Adventní zájezdy 27–28

A) Za včasnou rezervaci
Při rezervaci do 31. 03. 2023 a složení zálohy minimálně 
1 000 Kč/os. je možné využít některou z  následujících 
časových slev (pokud není v některém případě její výše 
omezena piktogramem):

Uvedené slevy se vztahují na základní ceny uvede-
né v  cenových tabulkách a  maximální výše slevy je 
2 000 Kč na osobu a zájezd. Slevy se nevztahují na pří-
platky, poplatky na místě, pojištění apod.

Proč si rezervovat zájezd včas?
Zasedací pořádky autobusů jsou sestavovány na zákla-
dě data uzavření cestovní smlouvy. Stejně tak lze lépe 
vyhovět i Vašim nezávazným přáním a požadavkům na 
ubytování. Proto neváhejte!

Včasného nákupu Vaší dovolené se nemusíte obá-
vat.
Nezapomeňte si sjednat pojištění storna zájezdu (tarif 
D3S a K5S) a rizika s případným zrušením zájezdu z dů-
vodu nemoci, ztráty zaměstnání či jiných závažných 
důvodů přenechte pojišťovně.

Vánoční sleva
do 31. 12. 2022

Lednová sleva
do 31. 1. 2023

Předjarní sleva
do 31. 3. 2023

Pobytové zájezdy 29–36
Istrie, Kvarner, Dalmácie 30–32
Makarská Riviéra 33–36
Poloostrov Pelješac 36

Obsah

Slevy

Mono  studio zpravidla pro 2–4  osoby složené 
z  jedné obývací místnosti s  kuchyňským 
koutem a vlastního sociálního příslušenství

Bilo  apartmán zpravidla pro 2–5  osob složený 
z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 
ložnice a vlastního sociálního příslušenství

Trilo  apartmán zpravidla pro 4–6  osob složený 
z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 
2 ložnic a vlastního sociálního příslušenství

H 1/2 (1/2 + 1, 1/2 + 2) dvoulůžkový hotelový pokoj
(s možností 1–2 přistýlek)

Podrobný popis apartmánu a  rozložení lůžek najdete 
v popisu každé ubytovací kapacity.

Klimatizovaný autobus: zájezdový autobus s klimatizací
Luxusní autobus: zájezdový autobus s klimatizací a WC

Cena zahrnuje: služby zahrnuté v základní ceně zájezdu

Povinné příplatky hrazené na místě: poplatky, které 
je zákazník povinen zaplatit na místě ubytovateli, agen-
tuře nebo delegátovi

Fakultativní příplatky hrazené na místě: poplatky 
hrazené na místě ubytovateli, agentuře nebo delegáto-
vi za služby, které si klient zvolí sám

Příplatky: příplatky hrazené v CK/CA při koupi zájezdu 
za služby, které si klient zvolí sám

Ubytování (poznávací zájezdy): v pokojích s vlastním 
příslušenstvím (pokud není výslovně uveden opak)

Informace a rezervace Použité zkratky

Jak nakupovat zájezdy on-line?
Navštivte naše webové stránky www.travelclubck.cz a vyberte si požadovaný 
zájezd. Zvolte termín a klikněte na tlačítko Rezervovat. Po vybrání typu poko-
je, počtu osob a dalších příplatků zadejte kontaktní údaje a dokončete rezer-
vaci. Naši pracovníci Vás budou zpravidla do několika hodin, nejpozději další 
pracovní den kontaktovat. Sdělí Vám možnosti převzetí podepsané cestovní 
smlouvy a domluví s Vámi způsob platby. Upozorňujeme, že smluvní vztah je 
navázán potvrzením smlouvy ze strany CK.

Senioři nad 60
dosažených min. v den odjezdu

Držitelé průkazu ZTP

Samostatně cestující matka
s jedním dítětem do 15 let (na přihlášku)

Pro klienty, kteří s námi cestovali 
v posledních 3 letech minimálně 3×

542 211 775

www.travelclubck.cz

/cktravelclub

ck_travelclub
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Cestovní pojištění, ikony

Na základě dlouholetých zkušeností doporučujeme kli-
entům, aby otázku cestovního pojištění nepodceňovali. 
Uváženým výběrem vhodného typu cestovního pojiš-
tění je možno předejít vysokým výdajům v případě ne-
nadálých událostí. Na zájezdy obsažené v katalogu se 
máte možnost připojistit některým z cestovního pojiš-
tění od pojišťovny UNIQA.
Následující tabulka informuje o nejdůležitějším pojist-
ném plnění u jednotlivých typů pojištění.

Cestujete-li sami a máte zájem o ubytování v pokoji 
s jinou osobou, pokusíme se váš pokoj doobsadit s dal-
ším individuálním klientem stejného pohlaví, a to ve 
dvoulůžkovém nebo trojlůžkovém pokoji, vždy dle po-

čtu lichých účastníků zájezdu. Pokud se nám nepodaří 
další lichou osobu najít, bude nutné uhradit příplatek 
za jednolůžkový pokoj. O takovéto situaci budeme in-
formovat týden před odjezdem zájezdu.

Některá města a turistická střediska zavedla úhradu 
tzv. pobytové či lázeňské taxy. Jedná se o poplatek, 
který ubytovací zařízení odvádí městu. Tyto taxy ne-
jsou zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu. Taxy se platí 

na místě a v příslušné měně, jejich výše se často mění. 
Výši tax vám zašleme v Pokynech k odjezdu zájezdu. 
Orientačně se jedná o cca 2 €/os./den (v zahraničí) 
a 20 Kč/os./den (v ČR).

Pro snadnější orientaci v katalogu!

Pojištění nelze sjednávat dodatečně, je nutno je objednat 
při uzavření cestovní smlouvy a uhradit současně se zálo-
hou na zájezd, respektive při úhradě zájezdu, je-li hrazen 
v plné výši najednou.

Součástí všech tarifů je automatické a  bezplatné pro-
dloužení cestovního pojištění pro zpožděný návrat 
v případě zásahu vyšší moci.
Tarify D3S a  K5S obsahují i  pojištění stornovacích po-
platků. Tarify L5 a  K5S obsahují i  pojištění plážových 
adrenalinových aktivit (např.  vodní lyžování, potápění 
s instruktorem atd.).
Za poplatek je možné zakoupit pojištění  K5S+  – 
při  ceně zájezdu vyšší než 15 000 Kč  (pojistné plnění 
max. do výše 30 000 Kč).
Všeobecné pojistné podmínky najdete na 
www.travelclubck.cz/cestovni-pojisteni

Vybavenost a možnosti ubytovací kapacity

Cenové

Doporučující

Cestovní pojištění

Doobsazení pokoje – cestujete sám/sama?

Pobytové taxy

Ikony

Pobytová taxa zahrnuta v ceně zájezdu
Kapacita, kde se platí jen za základní 
lůžka, ostatní možné přistýlky jsou 
zdarma

Kapacita, ve které jsou děti zdarma 
nebo se na ně vztahují výrazné slevy

Vysoký standard ubytování, kapacitu 
doporučujeme i náročným klientům

Krátké a levné zájezdy s cílem poznat 
co nejvíce. Na tento typ zájezdu není 
možno aplikovat žádné slevy

Kapacita nebo zájezd, které v našem 
katalogu najdete poprvé

Malá zvířata povolena
Možnost připojení 
k internetu

Parkování u kapacity nebo 
v jejím okolí

BazénKlimatizace

Typy cestovního pojištění

Tarif D3S Tarif L5 Tarif K5S

Pojištění léčebných výloh 
a asistentčních služeb 50 000 000 Kč 50 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
Náklady na repatriaci 
pojištěného – do výše max. 

plnění
do výše max. 

plnění

Náklady na repatriaci tělesných 
ostatků pojištěných – do výše max. 

plnění
do výše max. 

plnění

Náklady na vyslání opatrovníka – 100 000 Kč 100 000 Kč

Náklady na předčasný návrat 
z pojištěné cesty – 100 000 Kč 100 000 Kč

Náklady na právní pomoc 
v zahraničí vč. jejího 
zprostředkování

– 100 000 Kč 100 000 Kč

Náklady vzniklé ztrátou 
cestovních dokladů – 100 000 Kč 100 000 Kč

Zachraňovací náklady – 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

Odškodnění v případě zadržení 
pojištěného při únosu letadla 
nebo autobusu

– 100 000 Kč 100 000 Kč

Zprostředkování finanční pomoci 
pojištěnému – 100 000 Kč 100 000 Kč

Úrazové pojištění – 
smrt následkem úrazu 150 000 Kč – 150 000 Kč

Úrazové pojištění – 
trvalé následky úrazu 300 000 Kč – 300 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční 
odškodné (hospitalizace úraz 
+ nemoc)

300 Kč/den – 300 Kč/den

Připojištění odpovědnosti za 
újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč – 1 000 000 Kč

Připojištění zavazadel 15 000 Kč; 
5 000 Kč/ks – 15 000 Kč; 

5 000 Kč/ks

Pojištění stornovacích poplatků 
(80 %), max. do výše 15 000 Kč – 15 000 Kč

Pojištění náhrady dovolené 
(80 %), max. do výše 15 000 Kč – 15 000 Kč

Rozšířené asistenční služby Auto+

Maximální plnění za smlouvu 100 000 Kč

Obsah pojištění

Telefonická pomoc

Technická pomoc – příjezd mechanika
– silniční asistence
– odtah pojištěného vozidla
– uschování vozidla
– nedostatek paliva

Náhradní ubytování max. 60 €/os./noc (maximálně 5 osob)

Přeprava v zahraničí – náhradní doprava max. 25 €/os/noc 
(maximálně 5 osob)
– zapůjčení náhradního vozidla až na 5 dní 
(nelze kombinovat s náhradní dopravou)

Repatriace vozidla pojištěný se v plné výši podílí na nákladech 
na repatriaci vozidla nad 4 000 km

BŘECLAV
U Tržiště 17, PSČ 690 02
Tel.: 519 321 411, E-mail: ck-breclav@csad-tisnov.cz

TIŠNOV
Nádražní 1797, PSČ 666 01
Tel.: 549 411 110, E-mail: ck-tisnov@csad-tisnov.cz



Autobusová doprava je zajišťována zpravidla luxusními zahraničními autokary. Zaseda-
cí pořádky jsou sestavovány striktně podle data objednávky zájezdu. Osoba podnapilá, 
nebo pod vlivem omamných látek, či která ruší spolucestující a vulgárně napadá posádku 
autobusu, může být vyloučena z přepravy bez nároku na kompenzaci.
K přepravě jedné osoby bude přijato pouze jedno hlavní zavazadlo do hmotnosti 20 kg 
a jedno příruční zavazadlo do hmotnosti 5 kg. Cestující je povinen dohlédnout na naložení 
zavazadel, zejména při přestupech. Přeprava zvířat není povolena. Z důvodu dodržování 
povolené provozní hmotnosti autobusů a s ohledem na limitovaný objem zavazadlových 
prostorů, je nutné, aby cestující respektoval stanovené limity pro přepravu zavazadel. Při 
jejich nedodržení se cestující vystavuje riziku odmítnutí přepravy těchto zavazadel a rov-
něž i možnosti několika hodinového zdržení na místě konání dopravní kontroly.

Hlavní nástupní místo v ČR je Brno. Ostatní nástupní místa mohou být řešena svozo-
vými/rozvozovými dopravními prostředky např. mikrobus a osobní automobil. V pří-
padě, že na dané svozové trase je méně než 8 osob, vyhrazuje si přepravce ČSAD 
Tišnov právo na zrušení svozu. Cestující z  ostatních nástupních míst mimo hlavní 
nástupní místa musí počítat s možností přestupu. Rovněž při příjezdu z dovolené a ná-
sledných rozvozech musí cestující počítat s čekací dobou (v ojedinělých případech až 
do 2 hod).
ČSAD Tišnov upozorňuje na možnost vzniku zpoždění při přepravě, neručí však za něj 
a cestujícímu nevzniká nárok na náhradu případné škody.

Autobusová doprava a svozové trasy Přehled tras a ceny svozů (Kč/osoba)
Svozová trasa A

Tišnov  0
Kuřim 0

Svozová trasa A1

Mikulov 0

Svozová trasa B

Vyškov  300
Prostějov  400
Olomouc  400
Přerov  400
Hranice na Moravě  500
Nový Jičín  500
Příbor  500
Frýdek-Místek  500
Ostrava  500

Svozová trasa B1

Vyškov 0
Prostějov 0
Olomouc 0
Přerov 0
Hranice na Moravě 0
Nový Jičín 0
Příbor 0
Frýdek-Místek 0
Ostrava 0

Svozová trasa D

Kroměříž 400
Zlín 400
Uherské Hradiště 400
Veselí nad Moravou 400
Strážnice 400
Hodonín 400
Břeclav 300

Svozová trasa E

Velká Bíteš 0
Velké Měziříčí 0
Jihlava 0
Praha 0
Plzeň 0

Svozová trasa E1

Plzeň není možná

Svozová trasa E2

jen Praha 500

Svozová trasa E3

jen Praha 300

Svozová trasa G

Znojmo 0

Svozová trasa H

Břeclav 0
Bratislava 0
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Mapa Evropy Autobusová doprava a svozové trasy
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https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/cerna-hora/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/rakousko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/rakousko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/svycarsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/svycarsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/italie/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/italie/
https://www.travelclubck.cz/francie/divoka-korsika-perla-stredomori/
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Termínový kalendář

Termínový kalendář poznávacích zájezdů

Termín Země Zájezd Str.

6.–10. 4. 2023 Bosna a Hercegovina Mystická Bosna – za tajemstvím pyramid 4

6.–10. 4. 2023 Francie Velikonoce v magické Paříži s návštěvou Versailles 10
7.–11. 4. 2023 Belgie Velikonoční Belgie – za vůní pralinek a karnevalem 4
22. 4. 2023 Česká republika Dukovany, Dalešice a zámek Jaroměřice nad Rokytnou 25
22.–23. 4. 2023 Polsko Slezsko plné záhad 17
26.–30. 4. 2023 Nizozemí Holandsko plné barev a květů s oslavami Dne krále 16
29. 4.–1. 5. 2023 Itálie Romantické Benátky, oslnivá Verona a zámek Miramare 13
29. 4.–1. 5. 2023 Maďarsko Budapešť – perla Dunaje 15
1. 5. 2023 Česká republika Za romantikou do Českého Krumlova, na Hlubokou a do Telče 26
3.–8. 5. 2023 Francie Válečná Normandie – na západní frontě klid 10
5.–8. 5. 2023 Chorvatsko NP Plitvická jezera a Paklenica – pohádka o přírodě 12

5.–8. 5. 2023 Slovensko, Polsko Slovenské národní parky a památky UNESCO s výletem 
do Zakopané 20

6.–8. 5. 2023 Německo Klenoty Bavorska a Innsbruck, hlavní město Alp 16
12.–14. 5. 2023 Česká republlika Barokní srdce Čech a Moravy 6
13. 5. 2023 Rakousko Ptačí soutěska 24
13.–14. 5. 2023 Polsko Vratislav a Krakov – památky UNESCO 17
17.–21. 5. 2023 Itálie Pod toskánským sluncem – od Sieny po Florencii 13
19.–21. 5. 2023 Slovinsko Toulky srdcem Slovinska 21
20. 5. 2023 Rakousko Perly Dolního Rakouska s plavbou 24
20. 5. 2023 Česká republika Orlík, Zvíkov a Tábor s plavbou 25
25.–28. 5. 2023 Švýcarsko Na skok za švýcarskými nej – Luzern, Pilatus a Matterhorn 23
26.–28. 5. 2023 Rakousko Přírodní skvosty Salzburska 19
27. 5. 2023 Česká republika Křivoklát, Karlštejn a Velká Amerika 25
27. 5. 2023 Rakousko Schneeberg a Jánská soutěska 24
2.–4. 6. 2023 Rakousko Hitlerovo Orlí hnízdo a NP Vysoké Taury 18
3. 6. 2023 Česká republika Cesta mezi nebem a zemí na Dolní Moravě 26
3. 6. 2023 Rakousko Zámek Laxenburg a slavnosti růží v Badenu 24
3.–4. 6. 2023 Slovensko Od Bílých Karpat až k Čachtickému hradu 20
6.–11. 6. 2023 Chorvatsko Otvírání moře v Dalmácii 11
8.–11. 6. 2023 Německo, Švýcarsko Bodamské jezero, Rýnské vodopády a Mainau 23
9.–11. 6. 2023 Rakousko Korutany křížem krážem 18
9.–18. 6. 2023 Španělsko, Francie Galície, Asturie, Kastílie, Kantábrie a Baskicko 21
15.–18. 6. 2023 Česká republika Beskydy aneb jak chutná Valašsko 5
16.–18. 6. 2023 Rakousko Pohlednice ze Štýrska a velkolepý Dachstein 18
16.–25. 6. 2023 Itálie Perly jižní Itálie – Kalábrie a Kampánie 14
21.–25. 6. 2023 Rakousko Tyrolsko – svět ledovců a vodopádů 19
22.–25. 6. 2023 Česká republika Taje Libereckého kraje 7
24. 6. 2023 Rakousko Ötscher – rakouský Grand Canyon 25
28. 6.–2. 7. 2023 Slovinsko, Chorvatsko Slovinské pobřeží a perly Istrijského poloostrova 12
1.–6. 7. 2023 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina s koupáním u moře i vodopádů 4
1.–6. 7. 2023 Francie Skryté perly Provence – program s koupáním 9
1.–6. 7. 2023 Švýcarsko Putování Švýcarskem až pod Mont Blanc 22
5.–9. 7. 2023 Itálie Dolomity a jižní Tyrolsko – dobrodružství v srdci přírody 13
5.–9. 7. 2023 Slovinsko, Itálie Za pohodovou turistikou do Slovinska a Itálie 21
8. 7. 2023 Maďarsko Balaton – maďarské moře 26
8. 7. 2023 Rakousko Soutěska Wasserlochklamm a dech beroucí Hochkar 25
12.–23. 7. 2023 Velká Británie Fascinující Skotsko s výletem na ostrov Skye 23
14.–16. 7. 2023 Česká republika Kokořínsko – kraj plný pískovcových skal a labyrintů 6
15. 7. 2023 Rakousko Semmering, Mariazell a Lindt 24
18.–26. 7. 2023 Norsko Ztraceni mezi fjordy – okruh Skandinávií 17
20.–23. 7. 2023 Česká republika Na skok do Českého ráje a Orlických hor 6
22. 7. 2023 Slovensko Jánošíkove diery 26
26.–30. 7. 2023 Německo Malebná Mosela a romantické Porýní s návštěvou Cách 15
27.–30. 7. 2023 Česká republika Do srdce Jizerských hor 7
29. 7. 2023 Česká republika Dukovany, Dalešice a zámek Jaroměřice nad Rokytnou 25

1.–6. 8. 2023 Švýcarsko, Itálie, 
Rakousko Alpské průsmyky a legendární Matterhorn 22

2.–6. 8. 2023 Francie Francouzská riviéra plná překvapení 10
5. 8. 2023 Německo Den v národním parku Berchtesgaden 25
10.–17. 8. 2023 Francie Tajuplná Bretaň a drsná krása Normandie 9

11.–13. 8. 2023 Česká republika, 
Rakousko Podmanivá krajina Novohradských hor 7

12. 8. 2023 Rakousko Adrenalin na Dachsteinu 24
18.–20. 8. 2023 Česká republika Za trampy do Posázaví a za čerty na Vysočinu 8

18.–27. 8. 2023 Chorvatsko, Bosna 
a Hercegovina Dalmácie s výletem do Bosny a Hercegoviny 11

19. 8. 2023 Slovensko NP Nízké Tatry – návrat k divočině 26
23.–27. 8. 2023 Itálie Za krásou alpských jezer 13
24.–27. 8. 2023 Česká republika Jeseníky – horský ráj 6
1.–3. 9. 2023 Německo Barokní Drážďany, královský Berlín a německé “Versailles” 15

Termín Země Zájezd Str.

1.–3. 9. 2023 Rakousko Ledovec Dachstein – pohodová letní turistika 18
1.–4. 9. 2023 Nizozemí Festival květů a slavnost přístavů v Holandsku 16
2. 9. 2023 Rakousko Zahrady Dolního Rakouska a zámek Rosenburg 24
7.–11. 9. 2023 Slovinsko, Chorvatsko Výprava za vínem do Slovinska a historií na Istrii 12
8. 9. 2023 Česká republika Zážitkové exkurze – sýry, dorty, pivo a automobilka 25
8.–10. 9. 2023 Česká republika Výlet za skvosty NP Podyjí 5
8.–17. 9. 2023 Itálie Palmová riviéra pro gurmány s koupáním 14
14.–17. 9. 2023 Česká republika Unikáty Ústeckého kraje 8
15.–17. 9. 2023 Rakousko Až na střechu Salzburska! 19
16. 9. 2023 Česká republika Putování pohádkovým Podkrkonoším 26
20.–24. 9. 2023 Chorvatsko Zavírání moře na Makarské riviéře 12

22.–24. 9. 2023 Slovensko, Maďarsko, 
Rakousko Bratislava, Budapešť, Vídeň s plavbami 20

22.–24. 9. 2023 Rakousko V srdci Alp – Tyrolsko a slavnosti shánění stád 19
22. 9.–1. 10. 2023 Francie Divoká Korsika – perla Středomoří 8

22. 9.–1. 10. 2023 Chorvatsko, Albánie, 
Černá Hora Půvaby Černé Hory s výletem do Albánie a Dubrovníku 5

27. 9.–1. 10. 2023 Bosna a Hercegovina Mystická Bosna – za tajemstvím pyramid 4
28. 9.–1. 10. 2023 Maďarsko Babí léto v termálech Bük, Hévíz, Sárvár 15
28. 9.–1. 10. 2023 Česká republika Netradiční putování Šumavou 7
7. 10. 2023 Polsko Labyrintem Bludných skal 26
7. 10. 2023 Rakousko Koncentrační tábor Mauthausen a historický Linc 24
25.–30. 10. 2023 Francie Cesta za vínem a na festival chryzantém 10
17. 11. 2023 Maďarsko Termální lázně Mosonmagyaróvár 26
17. 11. 2023 Rakousko Do Vídně za výhodnými nákupy 25
1.–3. 12. 2023 Slovinsko, Rakousko Sváteční Slovinsko a zářivý Graz 27
2. 12. 2023 Česká republika Olomouc a Bouzov – adventní čas na Hané 27
2. 12. 2023 Polsko Podmanivá vánoční Vratislav 27
2. 12. 2023 Německo Advent v Drážďanech 27
2.–3. 12. 2023 Německo Pohlednice z adventního Norimberku a Řezna 28
2.–3. 12. 2023 Rakousko Půvaby zimního Tyrolska 28
3. 12. 2023 Rakousko Kouzlo adventní Vídně 27
3. 12. 2023 Rakousko Tichá noc v Salzburgu 27
7.–10. 12. 2023 Itálie Italské Vánoce – Florencie a Řím 28
9. 12. 2023 Polsko Podmanivá vánoční Vratislav 27
9. 12. 2023 Rakousko Vánoční trhy ve Wachau 27
9. 12. 2023 Rakousko Advent na zámku v Dolním Rakousku 27
9.–10. 12. 2023 Rakousko Advent v Solné komoře 27
9.–10. 12. 2023 Polsko Advent v Krakově – městě králů a umění 28
10. 12. 2023 Slovensko Předvánoční Bratislava 27
10. 12. 2023 Rakousko Kouzlo adventní Vídně 27
14.–17. 12. 2023 Belgie Belgická vánoční pohádka 28
15.–17. 12. 2023 Slovensko Horský advent ve Vysokých Tatrách 28
16. 12. 2023 Česká republika Vánoční čas v srdci Evropy 27
16. 12. 2023 Rakousko Tichá noc v Salzburgu 27
16.–17. 12. 2023 Chorvatsko, Slovinsko To nejlepší z adventního Záhřebu a Mariboru 28
16.–17. 12. 2023 Maďarsko Advent v Budapešti a termály 28
17. 12. 2023 Česká republika Jihočeské Vánoce – Český Krumlov a Třeboň 27

Belgie 4, 28

Nizozemí 16

Bosna a Hercegovina 4

Polsko 17, 26–28

Černá Hora 5

Rakousko 18–20, 24–25, 27–28

Česká republika 5–8, 25–27

Skandinávie 17

Francie 8–10

Slovensko 20, 26–28

Chorvatsko 11–12, 28

Slovinsko 21, 27–28

Itálie 13–14, 28

Španělsko 21

Maďarsko 15, 20, 26, 28

Švýcarsko 22–23

Německo 15–16, 25, 27–28

Velká Británie 23

https://www.travelclubck.cz/bosna-a-hercegovina/mysticka-bosna-za-tajemstvim-pyramid/
https://www.travelclubck.cz/francie/velikonoce-v-magicke-parizi-s-navstevou-versailles/
https://www.travelclubck.cz/benelux/belgie/za-vuni-pralinek-a-chuti-piva-do-belgie/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/elektrarna-dukovany-pivovar-dalesice-a-mesto-trebic/
https://www.travelclubck.cz/polsko/slezsko-plne-zahad/
https://www.travelclubck.cz/nizozemi/holandsko-plne-barev-a-kvetu/
https://www.travelclubck.cz/italie/romanticke-benatky-a-zamek-miramare/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/budapest-perla-dunaje/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/za-romantikou-do-ceskeho-krumlova-na-zamek-hluboka-a-do-renesancni-telce/
https://www.travelclubck.cz/francie/valecna-normandie-na-zapadni-fronte-klid/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/plitvicka-jezera-pohadka-o-prirode/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/slovenske-narodni-parky-a-pamatky-unesco-s-vyletem-do-polskeho-zakopane/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/slovenske-narodni-parky-a-pamatky-unesco-s-vyletem-do-polskeho-zakopane/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/nejkrasnejsi-bavorske-zamky-a-pulzujici-metropole-mnichov-1/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/barokni-srdce-ceska/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/ptaci-souteska/
https://www.travelclubck.cz/polsko/vratislav-a-krakov-pamatky-unesco/
https://www.travelclubck.cz/italie/pod-toskanskym-sluncem/
https://www.travelclubck.cz/slovinsko/toulky-srdcem-slovinska/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/perly-dolniho-rakouska-s-plavbou/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/do-pohadky-na-orlik-zvikov-do-tabora/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/na-skok-za-svycarskymi-nej-luzern-pilatus-a-matterhorn/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/prirodni-skvosty-salzburska/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/krivoklat-karlstejn-a-velka-amerika/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/schneeberg-a-janska-souteska/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/hitlerovo-orli-hnizdo-a-impozantni-grossglockner/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/cesta-mezi-nebem-a-zemi-na-dolni-morave/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/zamek-laxenburg-a-slavnosti-ruzi-v-badenu/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/cachticky-hrad-trencin-a-haluzicka-tiesnava/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/otvirani-more-na-makarske-riviere/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/kouzlo-svycarska/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/korutanske-zrcadleni/
https://www.travelclubck.cz/spanelsko/pritazliva-kantabrie-a-nezkrotne-baskicko-mozaiky-kontrastu/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/beskydy/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/pohlednice-ze-styrska-a-velkolepy-dachstein/
https://www.travelclubck.cz/italie/kalabrie-perla-jizni-italie-s-vyletem-na-ostrov-slunce/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/tyrolsko-svet-ledovcu-a-vodopadu/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/taje-libereckeho-kraje-1/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/otcher-kral-dolnorakouskych-alp/
https://www.travelclubck.cz/slovinsko/slovinske-pobrezi-a-perla-istrie-rovinj/
https://www.travelclubck.cz/bosna-a-hercegovina/bosna-a-hercegovina-s-koupanim-u-more-i-vodopadu/
https://www.travelclubck.cz/francie/skryte-perly-provence-program-s-koupanim/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/putovani-svycarskem-az-pod-mont-blanc/
https://www.travelclubck.cz/italie/dolomity-a-jizni-tyrolsko-dobrodruzstvi-v-srdci-prirody/
https://www.travelclubck.cz/slovinsko/za-pohodou-do-julskych-alp/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/batalon-madarske-more/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/souteska-wasserlochklamm-a-dech-berouci-hochkar/
https://www.travelclubck.cz/velka-britanie/tajuplne-skotsko-fascinujici-rozmanitost/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/kokorinsko-kraj-plny-piskovcovych-skal-a-labyrintu/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/kouzelna-hora-semmering-poutni-misto-mariazell-a-cokoladovna-lindt/
https://www.travelclubck.cz/skandinavie/norsko/ztraceni-mezi-fjordy-okruh-skandinavii/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/na-skok-do-ceskeho-raje-a-orlickych-hor/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/janosikove-diery/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/malebna-mosela-a-romanticke-poryni-s-navstevou-jedinecnych-cach/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/do-srdce-jizerskych-hor/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/elektrarna-dukovany-pivovar-dalesice-a-mesto-trebic/
https://www.travelclubck.cz/svycarsko/alpske-prusmyky-a-legendarni-matterhorn/
https://www.travelclubck.cz/francie/prazdniny-v-provence-s-koupanim/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/den-v-narodnim-parku-berchtesgaden/
https://www.travelclubck.cz/francie/tajuplna-bretan-a-drsna-krasa-normandie/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/podmaniva-krajina-novohradskych-hor/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/adrenalin-na-dachsteinu/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/za-trampy-do-posazavi-a-za-certy-na-vysocinu/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/proslula-i-mene-znama-zakouti-dalmacie/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/nizke-tatry/
https://www.travelclubck.cz/italie/za-krasou-alpskych-jezer/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jeseniky-horsky-raj/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/barokni-drazdany-kralovsky-berlin-a-nemecke-versailles/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/ledovec-dachstein-pohodova-letni-turistika/
https://www.travelclubck.cz/nizozemi/podzimni-festival-kvetu-v-zahrade-evropy/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/zahrady-dolniho-rakouska-a-zamek-rosenburg/
https://www.travelclubck.cz/slovinsko/vyprava-za-vinem-do-slovinska-a-historii-na-istrii/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/zazitkove-exkurze-syry-dorty-pivo-a-automobilka/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/vylet-za-skvosty-np-podyji/
https://www.travelclubck.cz/italie/palmova-riviera-pro-gurmany-s-koupanim/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/unikaty-usteckeho-kraje/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/az-na-strechu-salzburska/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/putovani-pohadkovym-podkrkonosim/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/zavirani-more-na-makarske-riviere/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/bratislava-mesto-tisice-pozitku-s-plavbou-po-dunaji/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/v-srdci-alp-tyrolsko-a-slavnosti-shaneni-stad/
https://www.travelclubck.cz/francie/divoka-korsika-perla-stredomori/
https://www.travelclubck.cz/albanie/puvaby-cerne-hory-s-vyletem-do-albanie-a-dubrovniku/
https://www.travelclubck.cz/bosna-a-hercegovina/mysticka-bosna-za-tajemstvim-pyramid/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/trojice-termalu-buk-heviz-sarvar/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/putovani-sumavou/
https://www.travelclubck.cz/polsko/labyrintem-bludnych-skal/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/koncentracni-tabor-mauthausen-a-historicky-linc/
https://www.travelclubck.cz/francie/cesta-za-vinem-a-na-festival-chryzantem/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/termalni-lazne-mosonmagyarovar/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/do-vidne-za-vyhodnymi-nakupy/
https://www.travelclubck.cz/slovinsko/svatecni-slovinsko-a-zarivy-graz/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/olomouc-a-bouzov-adventni-cas-na-hane/
https://www.travelclubck.cz/polsko/podmaniva-vanocni-vratislav/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/advent-v-drazdanech-1/
https://www.travelclubck.cz/nemecko/pohlednice-z-adventniho-norimberku-a-rezna/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/puvaby-zimniho-tyrolska/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/kouzlo-adventni-vidne/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/salzburg/ticha-noc-v-salzburgu/
https://www.travelclubck.cz/italie/italske-vanoce-florencie-a-rim/
https://www.travelclubck.cz/polsko/podmaniva-vanocni-vratislav/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/vanocni-trhy-ve-wachau/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/advent-na-zamku-v-dolnim-rakousku/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/advent-v-solne-komore/
https://www.travelclubck.cz/polsko/advent-v-krakove-meste-kralu-a-umeni/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/predvanocni-bratislava/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/kouzlo-adventni-vidne/
https://www.travelclubck.cz/benelux/belgie/belgicka-pohadka/
https://www.travelclubck.cz/slovensko/slovenska-zimni-pohadka-vysoke-tatry/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/praha/vanocni-cas-v-srdci-evropy/
https://www.travelclubck.cz/rakousko/salzburg/ticha-noc-v-salzburgu/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/to-nejlepsi-z-adventniho-zahrebu-a-mariboru/
https://www.travelclubck.cz/madarsko/advent-v-budapesti-a-termaly/
https://www.travelclubck.cz/ceska-republika/jihoceske-vanoce-cesky-krumlov-a-trebon/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/belgie/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/nizozemi/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/bosna-a-hercegovina/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/polsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/cerna-hora/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/rakousko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/ceska-republika/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/skandinavie/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/francie/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/slovensko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/chorvatsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/slovinsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/italie/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/spanelsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/madarsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/svycarsko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/nemecko/
https://www.travelclubck.cz/poznavaci-zajezdy/velka-britanie/
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Belgie, Bosna a Hercegovina

Velikonoční Belgie 
za vůní pralinek a karnevalem
Termín: 7.–11. 4. 2023
Cena zájezdu: 7 490 Kč

Nejprve se zastavíme na mystickém místě zvaném Modrý les  – Hallerbos, kde 
v  dubnu rozkvetou tisíce divokých hyacintů, které tu vytvoří hustý koberec 
z modrých zvonků táhnoucí se, kam jen oko dohlédne. Navštívíme Waterloo, dě-
jiště slavné bitvy z 18. června 1815, kde Britové za vydatné pomoci Prusů porazili 
pod vedením vévody z Wellingtonu francouzského císaře Napoleona.

Poté budeme poznávat metropoli Brusel (UNESCO). Obdivovat zdejší „Evropskou 
čtvrť“, náměstí Grande-Place s úchvatnými cechovními domy a historickou budo-
vou radnice, čůrajícího chlapečka, úchvatná pitoreskní zákoutí ve čtvrti Marolles, 
Královský palác a také tzv. Mont des Arts, tedy „Horu umění“ s muzei zásadního 
významu. Nadto je Brusel rájem pro milovníky nákupů – luxusních butiků a ob-
chodních domů je tu více než dost a  nákupy si můžeme užít třeba v  Galeriích 
sv. Huberta. Máme i možnost návštěvy Mini Europe – zábavního parku s modely 
více než 350 evropských památek. Vydáme se do Antverp, druhého největšího 
města Belgie, města slavného malíře Rubense. Spatříme nádherné měšťanské 
domy osázené sochami, Grote Markt či náměstí s malířovou obří sochou, rene-
sanční radnici i sedmilodní katedrálu. Projdeme si romantická nábřeží, dojdeme 
k místnímu přístavu a k hradu Steen, který býval dříve pevností. Mimo jiné se zde 
nachází největší světové centrum pro zpracování diamantů.

Zavítáme také do „Benátek Severu“ – města Bruggy (UNESCO). Město i dnes stále 
dýchá romantickou atmosférou belgického středověku. Společně shlédneme ty 
nejznámější pamětihodnosti města, věřící jistě nevynechají návštěvu Kostela sva-
té krve, ve kterém je uložena schránka, která prý uchovává kapku Kristovy krve. 
Přímo uprostřed Brugg leží náměstí Markt, které po obvodu lemují nádherné his-
torické domy postavené většinou v gotickém stylu. Kousek vedle tržnice Halle ze 
13. století stojí nepřehlédnutelná dominanta města – 83 m vysoká věž Belfried, 
která patří do soustavy vzácných francouzských a belgických historických zvonic 
zapsaných na seznamu kulturního děditství UNESCO. Když vyšplháme až nahoru, 
naskytne se nám dechberoucí výhled na celé město a jeho široké okolí. K dalším 
zajímavostem města patří například Kostel Panny Marie, který v sobě ukrývá Mi-
chelangelovu „Madonu s dítětem“, hojně navštěvovaná je i Prašná brána a souse-
dící klášterní areál Begijnhof. V podvečerních hodinách si nenecháme ujít plavbu 
na člunech po husté síti vodních kanálů, která nám město představí i z jiného úhlu 
pohledu.

Společně si prohlédneme Lutych, nejdůležitější centrum Valonska. Pro české ná-
vštěvníky není bez zajímavosti, že ve škole při katedrále svatého Lamberta stu-
doval v 11. století budoucí kronikář Kosmas. Lutych se pyšní jednou z největších 
světských budov na světě, unikátním strmým schodištěm na Montagne de Bue-
ren a  milovníci detektivek jistě znají z  knih místního rodáka George Simenona 
most Pont des Arches, z nějž se naskýtá nádherný pohled na centrum.

Po prohlídce města se místním autobusem přesuneme do města Herve na 
145. ročník velikonočního karnevalu Cavalcade de Herve. Kavalkáda Herve, kte-
rá se koná na Velikonoční pondělí, je jedinečná v tom, že její desítky barevných 
plováků jsou taženy místními ardenskými a  brabantskými tažnými koňmi. Tato 
kavalkáda se koná v Herve na Velikonoční pondělí od roku 1876. Tuto jedinečnou 
akci doprovází všudypřítomní hudebníci a ohňostroje.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 80 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E, E1

Mystická Bosna 
za tajemstvím pyramid
Termín: 6.–10. 4. 2023; 27. 9.–1. 10. 2023
Cena zájezdu: 6 290 Kč

Navštívíme hlavní město Bosny a Hercegoviny – Sarajevo, které je odedávna důle-
žitou křižovatkou mnoha kultur. Navštívíme Tunel Spásy – památku upomínající na 
smutné období občanské války. Odhalíme tajemství v největším a nejstarším pyra-
midovém komplexu na světě – v bosenském Údolí pyramid. Zavítáme do Vratnice, 
kde spatříme mohylu Tumulus. Zastavíme se ve městě Travnik s  řadou význam-
ných mešit a v královském městě Jajce, jehož centrum města leží na romantickém 
vodopádu Pliva.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 30 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Bosna a Hercegovina 
s koupáním u moře i vodopádů
Termín: 1.– 6. 7. 2023
Cena zájezdu: 7 990 Kč

Nejprve se vydáme do Sarajeva, hlavního města Bosny a Hercegoviny. V jedineč-
ném Mostaru budeme nasávat okouzlující atmosféru orientu. Podnikneme výlet 
k fascinujícím vodopádům řeky Kravica, kde budeme mít volno ke koupání. Po 
osvěžení odjedeme do Medžugorje, k  nejznámějšímu bosenskému poutnímu 
místu. Milovníci přírody budou nadšeni návštěvou přírodního parku Hutovo Bla-
to. Uchvátí nás Počitelj v údolí řeky Neretvy. Dva dny budeme relaxovat v bosen-
ském přímořském letovisku Neum.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 50 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (2 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2
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Černá Hora, Česká republika

Půvaby Černé Hory 
s výletem do Albánie a Dubrovníku
Termín: 22. 9.–1. 10. 2023
Cena zájezdu: 13 990 Kč

V Černé Hoře budeme ubytováni ve známém turistickém letovisku Čanj. Přímo 
v centru leží pláž Biserna Obala, kterou pokrývá písek připomínající perleť. Oblast 
je proslulá slunečním svitem 265 dní v roce, proto se jí také říká „sluneční pobřeží 
Jadranu“. Během našeho programu budeme mít také volno k  relaxaci na pláži. 
Nejprve nás čeká prohlídka noční Budvy, která má bohatou historii, je stará té-
měř 2 600 let. Míst, jenž zde můžeme obdivovat je více než dost, např. opevněná 
citadela a procházka po hradbách, ze kterých máme jedinečný výhled na město, 
moře a ostrov Sveti Nikola.

Dále se vydáme na výlet do NP Skadarské jezero, který je nejoblíbenějším ze 
všech pěti národních parků v Černé Hoře. Okouzlí nás místní příroda, přeneseme 
se do klidných míst a k tomu si i pochutnáme na gurmánských výtvorech zdej-
ších lidí. Vesnička Virpazar je vstupním místem k jezeru, kde nás čeká jak samotná 
plavba po jezeře, tak i oběd (ryba z jezera) a koupání v jezeře. Odjedeme do slav-
né Cetinje, města, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem 
Černé Hory. Spatříme Cetinjský klášter, paláce a muzea. Dále budeme pokračovat 
pohořím NP Lovčen na vrchol, do mauzolea vladyky Njegoše, odkud budeme 
mít celou Černou Horu jako na dlani. V národním parku ve vesničce Njeguši poté 
ochutnáme vynikající místní produkty, díky klimatu hor a moře se zde suší zejmé-
na pršuty a sýry.

Dále podnikneme výlet do Risansko – kotorského zálivu, který je jedním z nej-
krásnějších zálivů na světě – jde o záliv podobající se skandinávským fjordům. 
Boka Kotorská je ale také jeden z nejlepších přírodních přístavů světa. I my si 
užijeme plavby lodí po Boce Kotorské až do samotného města námořníků Ko-
toru.

Na jihu Černé Hory se nachází největší přístav na Balkánském pobřeží Jaderského 
moře  – město Bar. Při prohlídce Starého Baru uvidíme románský kostel sv. Jiří 
z 12. století, biskupský palác a zbytky opevnění s pevnostmi. Více pamětihodností 
se bohužel nedochovalo, v  roce 1878 zde Turci opouštějící Černou Horu odpá-
lili obrovské množství střelného prachu, zničeno bylo téměř vše. Přesuneme se 
k Velké pláži a pirátskému městu Ulcinj. Nejjižnější město Černé Hory příroda ob-
dařila téměř 20 km písčitých pláží a nesčetnými zátokami a útesy. Pro mimořádný 
obsah minerálů se doporučuje zejména revmatikům a osobám s kloubovým one-
mocněním. A také my zde budeme moci relaxovat.

Dále podnikneme také výlet do severozápadní Albánie, divokého horského 
kraje, jehož velkou část tvoří takzvané albánské Alpy neboli pohoří Prokletije. 
Zavítáme do města Skadar (Shkodër), které je čtvrtým největším albánským 
městem. Dominantou a hlavním turistickým lákadlem města je pevnost Rozafa 
(Kalaja e Rozafës). Po cestě zpět do ČR zavítáme do jižní Dalmácie a čeká nás 
prohlídka romantického Dubrovníku (UNESCO). Odpradávna bylo město pova-
žováno za jedno z nejkrásnějších měst Jadranu. V Dubrovníku se kromě jedi-
nečných hradeb a  pevností nachází také celá řada kostelů, katedrál, klášterů, 
které určitě stojí za vidění. Také můžeme podniknout lodní výlet kolem ostrova 
Lokrum.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 7× ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích, 7× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, lodní výlety, obědy na lodních výletech 
a vstupy do navštívených objektů cca 150 € a 250 HRK, služby místního průvod-
ce v Dubrovníku. Příplatky za jednolůžkový pokoj (3 990 Kč), cestovní pojištění 
Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Beskydy 
aneb jak chutná Valašsko
Termín: 15.–18. 6. 2023
Cena zájezdu: 5 990 Kč

Naše cesta povede do brány Valašska – obce Vizovice, kde nás čeká exkurze ve 
vyhlášené likérce. Poté přejedeme do Luhačovic s ochutnávkou ozdravných pra-
menů. Zavítáme do Rožnova pod Radhoštěm a na Pustevny – na nejatraktivnější 
místo Beskyd a pěšky až na památnou horu Radhošť. Vydáme se do Kopřivni-
ce proslulé značkou Tatra, nádherného města Štramberk a Nošovic, k návštěvě 
pivovaru Radegast. Uchvátí nás vrchol Soláň, četné dřevěné stavby ve Velkých 
Karlovicích a vyjedeme až na hřeben Javorníků.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 800 Kč. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, Vyškov, Kroměříž, Zlín

Výlet za skvosty 
NP Podyjí
Termín: 8.– 10. 9. 2023
Cena zájezdu: 4 290 Kč

Jako první na naší pouti po Podyjí navštívíme Znojmo s impozantní polohou nad 
řekou Dyjí. Po prohlídce města přijedeme k Vranovské přehradě a zde nás čeká 
výlet lodí. Vypravíme se do Rakouska do NP Thaytal. Majestátně na útesu trůní 
hrad Hardegg. Krátce se také zastavíme v proslulém vinařském městě Retz. Pře-
jedeme na romantický hrad Bítov. Poté zavítáme na zříceninu hradu Cornštejn. 
Podnikneme pěší výlet do NP Podyjí. Z vesnice Čížov dojdeme až na Hardeggskou 
vyhlídku, navštívíme i klenot evropského baroka – zámek Vranov nad Dyjí.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč 
a cca 20 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A
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Jeseníky 
horský ráj
Termín: 24.–27. 8. 2023
Cena zájezdu: 5 990 Kč

Naše první cesta povede na Dolní Moravu. Vyjedeme lanovkou pod Kralickým 
Sněžníkem až na hřeben Slamníku a  budeme pokračovat na unikátní Stezku 
v oblacích. Zavítáme do horského střediska Ramzová a podnikneme turistický 
výlet na Šerák a Červenohorské sedlo. Podnikneme pěší túru z Ovčárny na Pra-
děd, dále k  chatě Barborka a  poté sestoupíme do Karlovy Studánky. Prohléd-
neme si také unikátní vodní dílo – elektrárny Dlouhé stráně. Poté přejedeme do 
Rejvízu a podnikneme naučnou stezku k Velkému mechovému jezírku.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 800 Kč. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, Vyškov, Prostějov, Olomouc

Na skok do Českého ráje 
a Orlických hor
Termín: 20.–23. 7. 2023
Cena zájezdu: 5 990 Kč

V Českém ráji navštívíme „české Dolomity“ – Suché skály, vydáme se k pramenu pit-
né vody Teplice a objevíme skalní Bludiště Kalich – Chléviště. Zamíříme na Kozákov. 
Půjdeme do Votrubcova lomu a o českém granátu se dozvíme v Turnově. Navštíví-
me skalní město Prachovských skal, hrad Trosky a Jičín. V Orlických horách zavítáme 
na zámek Častolovice, přivítá nás Dobruška a Nové Město nad Metují. Vypravíme se 
na poutní místo Homole a za pokladem na hrad Potštejn. Prozkoumáme nejdivočejší 
místo Orlických hor – Zemskou bránu, Žamberk a hudbou proslulou Litomyšl.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 800 Kč. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí

Barokní srdce 
Čech a Moravy
Termín: 12.–14. 5. 2023
Cena zájezdu: 4 990 Kč

Nejprve zavítáme ke Žďáru nad Sázavou a navštívíme slavné poutní místo – kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Poté se zastavíme u chrámu svaté Barbory 
v Kutné Hoře. Zavítáme také na zámek Karlova Koruna, jeden z vrcholů iluzivní-
ho baroka v  Čechách. Vypravíme se do Holašovic, jejichž fenoménem je selské 
baroko a na zámek do Jaroměřic nad Rokytnou. U Olomouce krom historického 
centra města navštívíme baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Na 
závěr našeho výletu strávíme čas v Kroměříži.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 800 Kč. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí

Kokořínsko 
kraj skal a labyrintů
Termín: 14.–16. 7. 2023
Cena zájezdu: 4 990 Kč

Vydáme se společně do CHKO Kokořínsko. Nejprve navštívíme hrad Kokořín, 
u obce Želízy najdeme skalní skulptury nazývané Čertovy hlavy a ještě se zasta-
víme na soutoku Labe a Vltavy ve městě Mělník. Probádáme Cinibulkovu Stezku, 
kde objevíme úchvatné skalní útvary a skalní město Bludiště. Spatříme Mšenské 
Pokličky, které vypadají jako přerostlé houby. Zavítáme k romantickému rybní-
ku Harasov a navštívíme tajemný hrad Houska. Projdeme se k vyhlídce, odkud 
spatříme horu Říp. Po prohlídce Bezdězu, budeme relaxovat u Máchova jezera.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v hotelu/pen-
zionu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, E, E1

Česká republika
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Podmanivá krajina 
Novohradských hor
Termín: 11.–13. 8. 2023
Cena zájezdu: 4 990 Kč

Po cestě se zastavíme v Telči. Naše další kroky povedou do malebných Nových Hra-
dů. Dále nás čeká nenáročná procházka Terčiným údolím. Uchvátí nás středověká 
tvrz Žumberk. Vydáme se k pralesu Hojná Voda a čeká nás túra touto nejstarší pří-
rodní rezervací u nás. Dostaneme se na Kraví horu a krátce se zastavíme i v obci 
Dobrá Voda, jejíž dominantou je poutní kostel. Vyrazíme na Mandelstein, další ze 
skrytých pokladů Novohradských hor. Po cestě zpět domů se zastavíme na gotic-
kém hradě Roštejn a navštívíme muzeum unikátních betlémů v Třešti.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč 
a cca 20 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

Netradiční putování 
Šumavou
Termín: 28. 9.–1. 10. 2023 
Cena zájezdu: 5 990 Kč

Nejprve zavítáme do Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Poté se vypravíme na 
pohádkový hrad Helfenburk a  navštívíme Machův Krušlovský včelín. Spatříme 
proslulou horu Javorník a Třístoličník. Přejdeme po hřebenovce přes hranici Česka 
s Německem na Trojmezí a horu Plechý. Kolem Schwarzenberského kanálu dojde-
me do Nové Pece. V Hojsově stráži spatříme unikátní Šumavský orloj. Vydáme se 
do malebného městečka Frymburk a čeká nás vyhlídková plavba po Lipenské pře-
hradě. Náš výlet zakončíme návštěvou místní unikátní Stezky korunami stromů.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 800 Kč 
a cca 30 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

Do srdce 
Jizerských hor
Termín: 27.–30. 7. 2023
Cena zájezdu: 5 990 Kč

Prohlédneme si muzeum Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Poté přejedeme do Harra-
chova, kde navštívíme Harrachovskou sklárnu a dojdeme až k Mumlavským vodo-
pádům. Spatříme novogotickou rozhlednu Štěpánka v obci Kořenov. Podnikneme 
pěší okruh až na vodopády Jedlové. Vyjedeme lanovkou k rozhledně na Tanvaldský 
Špičák. Vyrazíme do lázní Libverda a na jedinečný hrad a zámek Frýdlant. Zamíříme 
k Jizerskohorským bučinám (UNESCO), zastavíme se u vodní nádrže Souš a v osadě 
Jizerka. Po cestě domů navštívíme zámek v Benátkách nad Jizerou.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, E, E1

Taje 
Libereckého kraje
Termín: 22.–25. 6. 2023
Cena zájezdu: 5 990 Kč

Vydáme se do Muzea výroby dřevěných hraček v Jiřetíně pod Bukovou, dále do ves-
ničky Příchovice (Jára Cimrman). Poté nás čeká výlet po naučné stezce, přes nejvyšší 
čedičový vrchol ve střední Evropě Bukovec až po unikátní rašeliniště Jizery a Jizerky. 
Největším klenotem rašeliniště je Safírový potok. Zavítáme i k dominantě liberecké-
ho kraje – hoře Ještěd a do Liberce. Navštívíme Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou. Z přírodní rezervace Nová Louka dojdeme ke slavné Šámalově chatě. Po 
cestě zpět zavítáme na zámek Sychrov a do města Svijany (pivovar).

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, E, E1

Česká republika
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Česká republika, Francie

Unikáty 
Ústeckého kraje
Termín: 14.–17. 9. 2023
Cena zájezdu: 5 990 Kč

Zamíříme do historického polabského města Roudnice nad Labem. Projdeme si uni-
kátní město Most. Navštívíme zámek Duchcov. Podnikneme výlet do Litoměřic a na-
hlédneme do temné minulosti města Terezín. Zamíříme k bráně do Českého Středo-
hoří – Porta Bohemica. Navštívíme zámek Ploskovice s umělými vodními jeskyněmi. 
Vydáme se do historické obce Přemysla Oráče – Stadic. Zavítáme do Ústí nad La-
bem a zamíříme i k výletnímu zámečku Větruše. Vypravíme se také na hrad Střekov 
a k překrásnému Vaňovskému vodopádu. Navštívíme Tiské stěny a horu Říp.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, E, E1

Za trampy do Posázaví 
a za čerty na Vysočinu
Termín: 18.–20. 8. 2023
Cena zájezdu: 4 290 Kč

Jako první nás přivítá Sázavský klášter a Český Šternberk s mohutnou dominantou 
gotického hradu na řekou Sázavou. Zavítáme do Zruče nad Sázavou a  na vodní 
nádrž Švihov. Čeká nás cesta legendární lokálkou Posázavský pacifik, nádhernou 
divočinou rozervaným kaňonem řeky Sázavy. Navštívíme Ledeč nad Sázavou, pout-
ní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a  světový unikát peklo Čertovi-
na. Podnikneme pěší turistiku po hlavních vrcholech Žďárských vrchů. Vrátíme se 
v čase v Městském muzeu ve Svratce a vydáme se na rozhlednu na vrchu Rosička.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 700 Kč. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí

Divoká Korsika 
perla Středomoří
Termín: 22. 9.–1. 10. 2023
Cena zájezdu: 13 990 Kč (3–4 osoby); 14 990 Kč (2 osoby)

Moderní prázdninová vesnice Marina d’Oru nabízí ubytování v  apartmánech 
pro 2–5 osob. Celý areál je umístěn v soukromém parku přímo u překrásné pí-
sečné pláže. Právě odtud budeme podnikat naše výlety po ostrově rebelů, kte-
rý je plný vzrušující horské krajiny, malebných zátok a průzračného azurového 
moře.

Srdcem ostrova je středověké kamenné město Corte, vybudované na strmých 
skalních útesech. Přes Anglické kaskády – množství vodopádů a tůní, které vy-
bízí k osvěžení v nádherné scenérii korsické přírody, kde se protáhneme nená-
ročnou turistikou, přijedeme do hlavního města ostrova Ajaccio. Naše putování 
městem nás povede po stopách nejslavnějšího korsického rodáka Napoleona 
Bonaparte – přes jeho rodný dům až k hrobce rodiny Bonapartů Chapelle Im-
périale. Neopomeneme si prohlédnout fantastickou sbírku italského naivního 
umění v paláci Fesch.

Cestou hornatým vnitrozemím ostrova projedeme soutěskou Scala di St. Regina 
a  krátce se zastavíme u  horské přehrady Calacuccia. Spatříme jeden z  nejkrás-
nějších zálivů Středozemního moře – Golfe de Porto. Po obou stranách do zálivu 
ústící řeky Porto se tu kolem staré Janovské věže tísní malebné letovisko nazvané 
opět Porto. Celkovou jedinečnou přírodní scenérii dotváří okolní růžové útesy 
Calanche, strmě se svažující do vod zálivu. Ve vnitrozemí ostrova spatříme známé 
horské městečko Evisa, proslavené kaštany.

Naše cesty nás zavedou také do nejjižnějšího cípu Korsiky, kde se na vápen-
covém útesu vysoko nad mořem majestátně tyčí Janovská citadela, po staletí 
střežící opevněné město a přístav Bonifacio. Díky své poloze na křídovém útesu 
vysoko nad mořem je toto místo jednou z  nejpozoruhodnějších a  nejdrama-
tičtějších scenérií v Evropě. Budeme se proplétat úzkými křivolakými uličkami 
a plnými doušky nasávat atmosféru starých časů. Během lodního výletu podél 
strmých bílých útesů sami poznáme, proč je právě Bonifacio považováno za nej-
fotogeničtější místo ostrova.

Zastavíme se také v nejznámějším letovisku východního pobřeží Porto Vecchio. 
Tamní pláže pro svůj bílý písek a blankytně modré moře snesou srovnání s plá-
žemi Karibského moře. Jejich kouzlo a kvalitu si sami vyzkoušíme. Možná degu-
stace likérů korsických tropických rostlin, bylin, a jediné korsické whisky (12 €).

Odjedeme do oblasti Porto-Vecchio, kde podnikneme cca dvouhodinový pěší 
výlet k vodopádu Piscia di Gallo. Vodopád je 70 m vysoký a je nejvyšší na celé 
Korsice. Učaruje nám městečko Zonza, které sehrálo důležitou roli v  bojích za 
svobodu ostrova. Úchvatným zážitkem bude průsmyk Col de Bavella se sochou 
Panny Marie a  fantastickými výhledy na okolní horské velikány. Průsmyk bude 
pro nás spojen s pěším výstupem (cca 3,5 hodiny). Zastavíme se v přístavu Bastia, 
druhém největším městě Korsiky.

Volné dny věnujeme koupání a relaxaci u moře a prozkoumání okolí.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, trajekt Livorno–Bastia a zpět, pří-
stavní poplatky, 7× ubytování ve dvou až čtyřlůžkových apartmánových domech 
s příslušenstvím, ložní prádlo, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: lodní plavby a  vstupy do navštívených objektů cca 60 €, 
ručníky, pobytovou taxu cca 10 €, povinný závěrečný úklid (provádí host sám). 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (4 690 Kč na vyžádání), cestovní pojištění 
Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2
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Skryté perly Provence 
s koupáním v moři, jezeře i řece
Termín: 1.–6. 7. 2023
Cena zájezdu: 9 990 Kč

Nejprve navštívíme hlavní město Provence  – Marseille. Druhé největší město 
a  nejvýznamnější přístav Francie bylo velkým střediskem už ve starověku a  po 
staletí představovalo bránu k Blízkému východu. Tuto slávu připomíná Starý pří-
stav, kde najdeme hned několik muzeí historie a  námořnictví. V  místních mar-
seilleských hospůdkách budeme moci ochutnat „plody moře“ nebo místní rybí 
specialitu „bujabézu“. Spatříme baziliku Notre Dame de la Garde a pokocháme se 
fascinujícím pohledem na město i přilehlé ostrovy. Budeme mít i možnost vykou-
pat se v moři a podniknout výlet na nedaleký ostrov If, na kterém se odehrával 
děj románu Alexandra Dumase staršího – hrabě Monte Christo. Tato legendární 
pevnost ukrývá celu, ve které byl vězněn Edmond Dantes a  kterou si můžeme 
také prohlédnout.

Poté se přesuneme do Avignonu. Společně si toto krásně nasvětlené historické 
město půjdeme prohlédnout. Spatříme slavný papežský palác i  další neméně 
slavnou památku – Avignonský most, řadu opevnění, kostelů a kaplí, které městu 
dodávají jedinečnou atmosféru. Navštívíme také antické město Arles (UNESCO). 
Van Goghovo Arles láká na bohatou historii a je vstupní branou do krásné okolní 
přírody. Shlédneme mnohé antické památky, například Constantinův palác, je-
dinečnou oválnou arénu z 1. století nebo kostel Notre Dame de la Major ze 12. 
století. Zavítáme k viaduktu Pont du Gard (UNESCO), k antickému krasavci, který 
je 49 m vysoký, 274 m dlouhý a na jeho výstavbu bylo zapotřebí 50 tisíc tun ka-
mene, přičemž některé kvádry váží až šest tun. A hlavně, celý most byl postaven 
bez malty. Tento technický unikát je po Eiffelově věži a zámku ve Versailles třetím 
nejnavštěvovanějším místem ve Francii. My si zde uděláme piknik a budeme mít 
možnost se vykoupat v řece Gard – koupání s výhledem na akvadukt patří k ne-
zapomenutelným zážitkům.

Cestou úchvatnou krajinou Provence budeme míjet rozkvetlá levandulová pole, 
u  kterých se krátce zastavíme. Zavítáme také do krásné provensálské vesnice 
Moustiers-Sainte-Marie, která je označována nejkrásnější vsí Francie. Dominan-
tou městečka je pozlacená zvonice kostela na náměstí, postavená v tzv. lombard-
ském románském slohu. Celkovému pohledu však vévodí vápencové skály, v je-
jichž zlomu je Moustiers položeno. Po staletí byla vesnice centrem keramického 
průmyslu, zejména výroby fajánse (keramiky s bílou glazurou). Následně přijede-
me do nejpůvabnějšího francouzského kaňonu – Gorges du Verdon. Překrásnou 
scenérii s výhledem nabízí toto romantické a tak trochu tajemné místo. Při pohle-
du do hloubky 700 m se až tají dech. Svislé vápencové stěny jsou od sebe vzdá-
lené v nejužším místě jen šest metrů. Kaňon vede až k přehradnímu jezeru Lac 
De Sainte-Croix a bývá označován jako menší bratr amerického Grand Canyonu. 
U jezera budeme relaxovat a užívat si pohody u vody.

Poslední den našeho výletu zavítáme na Francouzskou riviéru, jednu z nejluxus-
nějších pobřežních oblastí Evropy. Jako první nás na francouzské riviéře přivítá 
město filmových hvězd a festivalů – Cannes. Najdeme zde otisky dlaní známých 
herců na dlažbě kolem Festivalového paláce i  proslulé schody s  červeným ko-
bercem. Projdeme se po promenádě Croisette a  podél luxusních hotelů. Poté 
přejedeme ke královně Azurového pobřeží, do jednoho z nejstarších luxusních 
lázeňských středisek zde – Nice. Po prohlídce historického centra města strávíme 
volný čas koupáním na místních plážích.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 60 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (2 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Tajuplná Bretaň 
a drsná krása Normandie
Termín: 10.–17. 8. 2023
Cena zájezdu: 15 990 Kč

Cestou do Normandie se zastavíme v Remeši, v jednom z historicky nejvýznam-
nějších francouzských měst, které střeží jedinečný kulturní odkaz v podobě mo-
numentální gotické katedrály Notre-Dame. S výrobou šampaňského se seznámí-
me v jednom z vinařských podniků. Oblastí nejkrvavějších bojišť 1. světové války 
na řece Sommě se přesuneme do starobylého města Amiens, kde navštívíme 
známou katedrálu. V Rouenu si připomeneme krutý konec Johanky z Arku pro-
cházkou večerním starým městem s hrázděnými domy a katedrálou Notre-Dame, 
známou z Monetových obrazů.

Zastavíme se na břehu Lamanšského průlivu v lázeňském městě Étretat na Ala-
bastrovém pobřeží. Město proslavily křídové útesy lemující oblázkovou pláž na 
pobřeží kanálu La Manche. Budeme mít dostatek času nejen k obdivování bizar-
ních skalních útesů, ale i ke koupání na oblázkové pláži (v případě vhodného po-
časí). Přes kdysi slavný korzárský přístav Le Havre, největší lanový most Pont du 
Normandie a půvabný opevněný přístav Honfleur, přijedeme do Arromanches. 
Okolní písečné pláže se staly ke konci 2. světové války dějištěm vylodění spoje-
neckých vojsk. Na pomezí Normandie a Bretaně nás přivítá unikátní románsko-
-gotický klášter, magický Mont Saint Michel. Hrdě se tyčí na žulovém útesu za 
přílivu obklopený mořem, za odlivu nedozírnými písčinami. Mont Saint Michel 
je považovaný za jeden z  divů západního světa a  patří k  nejnavštěvovanějším 
památkám ve Francii. Keltové věřili, že na ostrov Mont Saint Michel odcházejí 
duše zemřelých. Již v Bretani navštívíme slavný přístav Saint Malo, místo věčného 
odpočinku spisovatele Chateaubrianda. Po procházce po mohutných městských 
hradbách nám jistě přijde vhod osvěžení ve vodách průlivu (v případě vhodného 
počasí).

Cestou do vnitrozemí ochutnáme ústřice ve městě Cancale a  prohlédneme si 
další velkolepé opevněné město a  hrad Fougéres. Navštívíme také opevněné 
středověké město Vitré. Květinové město se pyšní jedním z prvních ekologických 
parků ve Francii. Dále se přesuneme na Pobřeží růžové žuly táhnoucí se od stře-
diska Perros-Guirec. Tato část Bretaně je známá zejména díky bizarním růžovým 
skalním útesům. Zastavíme se také ve vesnici Guimiliau.

Nejzápadnějším místem bretaňského poloostrova, které společně navštívíme, je 
velice dramaticky vyhlížející mys Pointe du Raz, úzký výběžek mysu Cap Sizun 
pyšnící se rozervanými skálami a bouřícím mořem. Po krátké procházce přejede-
me do hradbami obehnaného rybářského přístavu Concarneau. Mimo příklady 
typické bretaňské architektury nám město nabídne množství restaurací, kde 
můžeme ochutnat některou z  bretaňských specialit. Vrcholem našeho progra-
mu bude návštěva největšího naleziště pravěkých památek na světě  – Carnac. 
Tisíce zdejších menhirů různých velikostí jsou jednou z největších záhad světové 
archeologie. Byly vztyčeny asi před 6 000 lety, jsou tedy ještě starší než pyramidy 
v Gíze a o jejich původu se neustále vedou vášnivé debaty.

Náš program zakončíme ve městě Vannes na břehu hlubokého zálivu Morbihan. 
Záliv posetý desítkami malých ostrůvků tu vytváří naprosto fantastickou iluzi plo-
voucí pevniny. Město Vannes nám poslouží také jako základna k lodnímu výletu na 
Mniší ostrov, kde se můžeme procházet a v případě dobrého počasí i vykoupat.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 6× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 6× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, lodní výlety, vstupy do navštívených objektů 
cca 100 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (4 990 Kč), 5× večeře (2.–6. den – 3 990 
Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E

Francie
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Francie, Monako

Válečná Normandie 
na západní frontě klid
Termín: 3.–8. 5. 2023
Cena zájezdu: 9 990 Kč

Náš program zahájíme ve městě Verdun. Prohlédneme si pevnost Fort de Fer-
mont. Spatříme majestátní stavbu zámku Sedan a park Beaumont-Hamel. Hřbi-
tov českých vojáků je k  vidění u  vesnice Neuville. Navštívíme muzeum vylodění 
v Bayeux. U města Arromanches nalezneme zbytky pontonového přístavu Mulber-
ry. V Colleville-sur-Mer se zastavíme u amerického hřbitova. Prohlédneme si také 
německou dělostřeleckou baterii u Pointe du Hoc. Učaruje nám město Compiégne 
s královským palácem. Program našeho zájezdu zakončíme prohlídkou Remeše.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 100 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (2 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E

Francouzská riviéra 
plná překvapení
Termín: 2.–6. 8. 2023
Cena zájezdu: 8 490 Kč

Jako první nás na riviéře přivítá Nice. Po prohlídce historického centra strávíme čas 
koupáním na místních plážích. Prohlédneme si město filmových hvězd a  festiva-
lů – Cannes. Zavítáme do městečka Saint-Tropez. Krátce se zastavíme v nedaleké 
horské vesničce Ramatuelle. Zatouláme se i  do Port Grimaud, kde budeme mít 
možnost projížďky na lodičkách a koupání v zátoce s písčitými plážemi. Navštívíme 
gotickou vesničku Éze (orlí hnízdo). Zavítáme také do Monackého knížectví, kde 
se seznámíme s největšími atrakcemi města a vykoupeme se na místních plážích.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 60 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Velikonoce v magické Paříži 
s návštěvou Versailles
Termín: 6.–10. 4. 2023
Cena zájezdu: 7 490 Kč

Během prohlídky Paříže spatříme katedrálu Notre-Dame, Tuillerijské zahrady, 
náměstí Svornosti, Centre Pompidou a  Královský palác. Neopomeneme  Lucem-
burské zahrady a  věhlasný bulvár Champs Elysées s  Napoleonovým Vítězným 
obloukem. Prohlédneme si moderní čtvrť La Défense a vyjedeme na Montmartre, 
odkud se vydáme k bazilice Sacré Coeur a do čtvrti Pigalle s kabaretem Moulin 
Rouge. Zastavíme se u Eiffelovy věže, spatříme náměstí Trocadero a budeme mít 
možnost projížďky lodí po Seině. Uděláme si výlet do Versailles a navštívíme Louvre.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 80 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E

Cesta za vínem 
a na festival chryzantém
Termín: 25.–30. 10. 2023
Cena zájezdu: 9 990 Kč

Čeká nás prohlídka města Štrasburk (UNESCO) s velkolepou katedrálou Notre-Dame. 
Zavítáme na poutní místo a klášter Mont Sainte-Odile. V městě Thann se projdeme 
místními vinicemi, přejedeme do Equisheimu – nejkrásnější vesnice Francie. Zavítá-
me do historického města Colmar. Na místních vodních kanálech se budeme moci 
projet na loďce. Vydáme se po stopách českého krále Karla IV. do městečka Kaysers-
berg. Učaruje nám vinařské městečko Riquewihr, tajemný středověký hrad Haut-
-Koenigsbourg a zúčastníme se fascinujícího festivalu chryzantém v městečku Lahr.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 100 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (2 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E
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Proslulá zákoutí Dalmácie s výletem 
do Bosny a Hercegoviny
Termín: 18.–27. 8. 2023
Cena zájezdu: 10 990 Kč (3–4 osoby); 11 990 Kč (2 osoby)

Relaxovat a poznávat Chorvatsko budeme na Makarské riviéře, která se nachází 
v samém středu Dalmácie, z jedné strany lemována nádhernými plážemi a z dru-
hé strany majestátními vrcholy pohoří Biokovo.

Okouzlující atmosféru orientu budeme nasávat ve městě Mostar (UNESCO) v Bos-
ně a Hercegovině. Neodmyslitelným symbolem města je dnes již replika starého 
tureckého mostu přes řeku Neretvu. Najdeme tu křivolaké uličky s dílnami kovo-
tepců, rozsáhlé tržiště nebo mešity s  vysokými štíhlými minarety. Nedaleko od 
Mostaru pramení krátká krasová říčka Buna a  u  pramenu této řeky nalezneme 
klášter Blagaj. Klášter, mystické místo příslušníků dervišského řádu, jakoby srostlý 
se skálou, si nás okamžitě získá.

Zavítáme do Počitelj, malého středověkého městečka, které je zajímavou smě-
sicí vlivů Orientu a Středomoří. Malebnost tohoto místa zvyšuje i středomořské 
rostlinstvo a  romantická poloha nad řekou. Nezapomenutelným zážitkem pro 
nás bude návštěva klasického vesnického jarmarku ve Zadvarje, který se koná 
každé úterý. Nečekejme však stánky s komerčním zbožím, místní zde prodávají 
rukodělné předměty, dalmatské delikatesy jako jsou domácí sýry, pršut, slanina, 
ryby, ovoce a zelenina, víno a potřeby pro domácnost.

Zavítáme také do jeskyní Vranjača u Dugopole. Jeskynní komplex tvoří dvě síně, 
rozdělené krápníkovými útvary do devíti menších prostor. Síním dominuje krás-
ný krápníkový vodopád uprostřed, celková zpřístupněná délka jeskyně je 360 m, 
teplota v ní se pohybuje kolem 15°C.

Vydáme se do malebného městečka Dubrovník (UNESCO), s tajuplným historic-
kým jádrem a přístavem, které leží v jižní Dalmácii. Jeho historické jádro obepí-
nají mohutné hradby s 15 věžemi. Toto výjimečné městské opevnění patří mezi 
nejcennější památkové komplexy v jihovýchodní Evropě. Zde zůstaneme až do 
večerních hodin, kdy se nám z hradeb nabídne romantická podívaná na město 
i širé moře s magickým západem slunce.

Uděláme si půldenní výlet do malebného města Sinj, které je centrem Cetinské 
krajiny. Město bylo vystavěno okolo místní pevnosti, kde se odehrál největší boj, 
ve kterém 700 obránců města zastavilo více než 10 000 Turků. Při prohlídce města 
navštívíme muzeum Sinjské války, kde uvidíme největší alkarský průvod v životní 
velikosti s dvaceti postavami alkarů na koních a dalších účastníků v plné nádheře 
oděvů, zbraní a dalšího vybavení, celá expozice je doplněna nejmodernější au-
dio-vizuální projekcí.

Spatříme také katedrálu Panny Marie Sinjské – významné poutní místo, jeden ze 
symbolů města pevnost Kamičak. Dále se projdeme romantickým údolím řeky 
Cetiny, dojdeme až k prameni říčky Grab. Zavítáme také do místního mlýna, kde 
uvidíme tradiční zpracování mouky na kamenných kolech, místní mlýny jsou přes 
600 let staré a budeme mít možnost zakoupit si místní produkty domů. Fakulta-
tivně budeme moci podniknout horskou túru na pohoří Biokova, rafting po řece 
Cetině či si uděláme rybí piknik.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 7× ubytování v  apartmánech, 
služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů a národních 
parků cca 500 HRK, služby místního průvodce v Dubrovníku. Příplatky za jedno-
lůžkový pokoj (3 490 Kč na vyžádání), 7× polopenze (3 490 Kč), cestovní pojištění 
Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Otvírání moře 
v chorvatské Dalmácii
Termín: 6.–11. 6. 2023
Cena zájezdu: 7 990 Kč

Střední Dalmácie se může pyšnit mnoha nej. Nádherné členité pobřeží s kouzel-
nými zátokami a  drobnými oblázky, malebné siluety menších i  větších ostrovů 
s  nesčetnými poloostrovy a  zálivy, horská hradba vyrůstající přímo z  pobřeží, 
bohatá přímořská vegetace, včetně rozsáhlých borových lesů, udivující bohat-
ství uměleckých památek zdejších měst a městeček, svéráz zdejších přímořských 
i podhorských vesnic, to vše a ještě mnohem více je Dalmácie.

My nejprve zavítáme do Trogiru (UNESCO). Romantické městečko Trogir je jed-
ním z  nejkrásnějších měst chorvatského pobřeží. Trogir díky své malebnosti 
nejednou posloužil jako místo natáčení světoznámých filmů. Představoval staré 
Benátky, Jeruzalém nebo Paříž a kromě jiného si zahrál i v seriálech Doctor Who či 
Hra o trůny. Historické jádro Trogiru se rozkládá na ostrůvku, který je s pevninou 
a dalším ostrůvkem Čiovo spojen krátkým kamenným a zvedacím mostem, pláže 
jsou zde oblázkové.

Vydáme se také do městečka Śibenik (UNESCO), které nás okouzlí svými ulička-
mi, ve kterých se dá bloudit s kouzelným pocitem, že jsme se ocitli v dávné mi-
nulosti. Historickému jádru tu dominuje bílá katedrála sv. Jakuba – katedrála je 
ale skutečně významná i z důvodu, že je celá postavená z kamenných bloků bez 
užití jakéhokoli dalšího materiálu, bez cementu i betonu. Dnes už jsou sice strop 
a dóm pro jistotu podepřeny železnými vzpěrami, původně však součástí nebyly 
a jednalo se tak o největší stavbu na světě, která byla postavená jen za pomoci 
kamenných bloků. Jeden z nejkrásnějších výhledů na město se naskýtá z pevnosti 
sv. Michaela. Ta je také místem, kde se konají nejrůznější kulturní události, třeba 
hudební festivaly, na nichž v minulosti vystupovaly kapely z celého světa. Pevnost 
sv. Michaela je nicméně jen jednou ze čtyř, které se v Šibeniku nacházejí. Další dvě 
jsou dále ve městě, ale významná je především pevnost sv. Mikuláše, která stojí 
osamoceně v moři a v minulosti měla chránit městský přístav. Je druhou památ-
kou v Šibeniku zapsanou na seznamu UNESCO.

Po prohlídce Šibeniku se vypravíme za úchvatnými vodopády do národního par-
ku Krka. Řeka Krka je nejpozoruhodnější řekou ve Střední Dalmácii a její vodopá-
dy se počítají mezi nejkrásnější krasové vodopády v Evropě. Chorvatský národní 
park Krka je soustava peřejí, kaskád a  vodopádů. Je charakteristický bohatou 
a pestrou flórou, na jeho území bylo dosud zjištěno cca 860 druhů a poddruhů 
rostlin. V řece Krka žije 18 druhů ryb, z nichž deset je endemických. Skradinské 
vodopády neboli vodopády řeky Krky, kterými se řítí soustava kaskád a vodopádů 
(do hloubky 45,7 m v průměru 55 m3 vody za sekundu), jsou vskutku velkolepou 
podívanou, přesto jsou jen zlomkem toho, co národní park nabízí. Řeka Krka je 
dlouhá 72,5 km a národní park o rozloze 109 km2 zahrnuje téměř celý její tok.

Zavítáme do Splitu (UNESCO), historického města s největším počtem slunečných 
dnů v roce. Split je z pohledu zajímavostí opravdu bohatě zásobeným městem. 
Dokazuje to římský akvadukt nebo čtvrť Veli Varoš. Právě v ní budeme okouzleni 
specifickou architekturou umocňující dobový pocit z tohoto místa. K nejvýznam-
nějším místním památkám patří Diokleciánův palác pocházející z konce 3. stol. n. 
l. (během prohlídky paláce lze navštívit i Diokleciánovo mauzoleum, ve kterém se 
nacházejí velmi cenná umělecká díla). Během programu budeme mít také indivi-
duální volno k relaxaci na plážích.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích, 3× polopenzi, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 250 HRK. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Chorvatsko, Bosna a Hercegovina
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Slovinské pobřeží 
a perly Istrijského poloostrova
Termín: 28. 6.–2. 7. 2023
Cena zájezdu: 7 490 Kč

Podnikneme výlet ke Škocjanským jeskyním (UNESCO). Naši další zastávkou 
bude městečko Koper, které je nejdůležitějším slovinským přístavem. Navštívíme 
také Piran, kterému se přezdívá „slovinské Benátky“. Poté přejedeme k Sečovelij-
ským solným polím. Vydáme se do města Poreče s románskou Eufraziovou bazi-
likou (UNESCO). Podnikneme výlet do romantické perly Istrijského poloostrova – 
města Rovinj. Zavítáme do Limského zálivu (Limský fjord) a navštívíme historické 
městečko Vrsar. A krom toho všeho, budeme relaxovat u moře.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích, 3× snídani, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 300 HRK. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Národní parky 
Plitvice a Paklenica
Termín: 5.–8. 5. 2023
Cena zájezdu: 3 990 Kč

NP Plitvická jezera patří k nejúchvatnějším přírodním sceneriím v Evropě. Kvůli 
své malebnosti si zdejší krajinu vybrali filmaři jako dějiště filmu Poklad na Stříbr-
ném jezeře. Máme možnost vybrat si z několika tras různých délek a prohlídku je 
možné kombinovat s plavbou lodí a vláčkem po silnici. Navštívíme také Zadar, 
živé srdce celé severní Dalmácie. Poté zavítáme do NP Paklenica, který tvoří 2 ka-
ňony. Čeká nás procházka divokou přírodou kaňonem Velké Paklenice. Také zde 
se natáčely některé scény ze slavných filmů o Vinnetouovi.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1× ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích, 1× snídani, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 400 HRK. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Výprava za vínem do Slovinska 
a za historií na Istrii
Termín: 7.–11. 9. 2023
Cena zájezdu: 7 490 Kč

Nejprve navštívíme Vinakras Sežana, kde ochutnáme nejlepší slovinská vína. Poté 
se přesuneme do Koperu, malebného přístavního města s  bohatou historií. Už 
v Istrii navštívíme krásné město Umag. Objevíme také město Buje, kterému se pře-
zdívá “Strážce Istrie“. Dále zamíříme do městečka Movotun, a podnikneme výlet 
do města Rovinj. Zavítáme do Limského zálivu (zvaný též Limský fjord) a do měs-
tečka Vrsar. Krátce navštívíme Vodjan, město s benátským nádechem a uchvátí 
nás impozantní přístavní město Pula. A také neopomeneme relaxovat u moře.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích, 3× snídani, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 300 HRK. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Zavírání moře 
na Makarské riviéře
Termín: 20.–24. 9. 2023
Cena zájezdu: 6 490 Kč

Relaxovat a  poznávat budeme na Makarské riviéře. Podnikneme výlet do 
Dubrovníku (UNESCO). Historické centrum města pochází z pozdního středově-
ku, až do dnešní doby se dochoval charakter jedinečného městského celku opá-
saného hradbami. Překonáme také hradbu pohoří Biokovo a odjedeme k přírod-
nímu unikátu Chorvatska – gigantickým propastím u městečka Imotski. Kromě 
našeho bohatého programu budeme mít volný čas na koupání v moři.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování ve dvoulůžkových 
apartmánech, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, služby místního průvodce v  Dubrovníku, 
vstupy do navštívených objektů cca 300 HRK. Příplatky za jednolůžkový po-
koj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Chorvatsko, Slovinsko
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Romantické Benátky, oslnivá Verona 
a zámek Miramare
Termín: 29. 4.–1. 5. 2023
Cena zájezdu: 6 490 Kč

Na skalních útesech nad mořem nás přivítá zámek Miramare. Během naší pro-
cházky Benátkami (UNESCO) uvidíme chrám sv. Marka, budovy prokurací 
a Dóžecí palác s vězením, vyjedeme na vyhlídku zvonice sv. Marka. Projdeme si 
nejkrásnější benátská náměstí a  spatříme  slavný most Rialto. Projedeme se po 
Canal Grande kolem nejslavnějších paláců. Navštívíme Veronu (UNESCO), město 
příběhu tragické lásky Romea a Julie. Ve městě nalezneme impozantní budovy, 
proslulý římský amfiteátr z 1. století a vydáme se po stopách Julie Capuletové.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvoulůžko-
vých pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů – doporučená 
částka cca 80 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D

Za krásou 
alpských jezer
Termín: 23.–27. 8. 2023
Cena zájezdu: 8 490 Kč

Krátce se zastavíme v  Crespi d‘Adda (UNESCO). Poté nás přivítá Miláno, město 
módy, slavné opery La Scala i fotbalových klubů AC a Inter Milán. Budeme poznávat 
prostředí Lago Maggiore. V Aroně si prohlédneme sochu kardinála Boromejského 
a poutní místo Santa Catarina del Sasso. Absolvujeme lodní výlet k Borromejským 
ostrovům. V oblasti Lago di Como zavítáme do letoviska Bellagio. Vyjedeme lanov-
kou na horu Brunate, lodí poplujeme do městečka Lenno a zavítáme do vily Del Ba-
lbianello. Vydáme se také k Lago di Garda a čeká nás půvabné městečko Sirmione.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, lodní plavby, vstupy do navštívených objektů 
cca 100 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (2 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Pod toskánským sluncem 
od Sieny po Florencii
Termín: 17.–21. 5. 2023
Cena zájezdu: 6 990 Kč

Krátce zastavíme v San Gimignano, kterému se přezdívá „Manhattan středově-
ku“. Poté přejedeme do Sieny. Město leží za pevnými středověkými hradbami, 
díky nimž si zachovala Siena svůj středověký ráz. Čeká nás prohlídka historického 
města Cortona, které kraluje místní krajině. Navštívíme architektonický klenot 
Montepulciano. Poslední den našeho zájezdu strávíme v  toskánské metropoli 
Florencii, v jednom z nejromantičtějších měst světa, které láká především na své 
středověké a renesanční architektonické památky a významné umělecké sbírky.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 80 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Dolomity a jižní Tyrolsko 
dobrodružství v srdci přírody
Termín: 5.–9. 7. 2023
Cena zájezdu: 7 490 Kč

Navštívíme Brixen (K.H.Borovský). Dostaneme se k pyramidám země. Dále bude-
me pokračovat do Trenta. V oblasti Merana zavítáme do muzea tyrolské šunky. Na-
vštívíme zahrady u zámku Trauttmansdorff a lázeňské město Merano. Vydáme se 
údolím Val di Fiemme do průsmyku Pordoi a odtud lanovkou na „Terasu Dolomit“, 
kde se nám naskytne výhled na masivy Dolomit a Marmoladu. Dále si prohlédne-
me olympijské město Cortina d‘Aampezzo. Projdeme se kolem jezera Misurina 
a vyjedeme k symbolu Dolomit – Tre Cime di Lavaredo (2 999 m).

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, Trentino Guest Card – cca 40 €. Příplatky za 
jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), 3× večeře (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Itálie
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Palmová riviéra 
pro gurmány s koupáním
Termín: 8.–17. 9. 2023
Cena zájezdu: 15 990 Kč

Relaxovat a poznávat budeme na Palmové riviéře. Tato oblast, o  jejíž název se 
zasloužilo nespočetné množství všudypřítomných palem, se pyšní dlouholetou 
tradicí přímořské rekreace a nabízí převážně písčité pláže s čistou vodou a po-
zvolným vstupem do moře. Během našeho programu si uděláme výlet do San 
Benedetta del Tronto na prohlídku města a přístavu. V případě zájmu budeme 
moci romanticky povečeřet na pláži místní rybí speciality.

Podnikneme výlet do regionu Abruzzo. Navštívíme město Campli se svatými 
schody, po jejichž vystoupení po kolenou jsou prý odpuštěny všechny hříchy. 
Mezi další pamětihodnosti patří mimo jiné historické centrum, Lékárníkům dům 
(tzv. Specziera, kde se denně určovala cena koření pro celé království) a Parla-
mentní palác nazývaný také Palácem Farnese. Čeká nás degustace v  místní 
vyhlášené likérce a tamním vinařství. Dále navštívíme evropskou bourbonskou 
pevnost Civitella del Tronto, jedno z největších vojenských děl, které bylo na 
území Itálie postaveno. K pevnosti přiléhá osada s kostely, benediktýnský kláš-
ter, svatyně Svaté Marie z Lumi a mnohé renesanční paláce.

Objevíme travertinové město Ascoli Piceno, které je hlavním městem středoital-
ské provincie Marche a  nachází se v  jeho jižní části. Městu se přezdívá „město 
věží“, ve středověku se zde totiž nacházelo až 200 věží, do současnosti se jich však 
podařilo dochovat jen padesát. Krása Ascoli Picena spočívá v systému jeho ulic 
a malých uliček proplétajících se mezi historickými památkami i běžnými obyt-
nými domy. Ve středu města se rozprostírá nádherné náměstí Piazza del Popolo, 
o  kterém se říká, že je nejkrásnějším náměstím Evropy. Už za římské republiky 
tudy procházela silnice Via Salaria, kudy se do Říma dovážela sůl. O významu měs-
ta svědčí, že se zde zachovaly tři římské mosty, brány a zbytky hradeb, vykopávky 
odkryly římské divadlo a řadu dalších staveb.

Dále budeme moci také vyjet do miniaturní vesničky vybudované ve středo-
věkém hradu Castel Trosino nad Ascoli. Zastavíme se také v lisovně oliv a čeká 
nás bohatá degustace. Následně se vydáme na celodenní výlet do pohoří Gran 
Sasso. Zavítáme do útočiště Mussoliniho a čeká nás lehká turistika. Jde o jeden 
z mnoha Národních parků Apeninského pohoří, jehož nejvyšší vrchol Corno Gran-
de dosahuje téměř 3 000 m a nachází se v něm nejníže položený ledovec v Evropě 
(na který budeme moci vyjet lanovkou). Nádherná, docela nedotčená příroda je 
vhodná pro pěší turistiku. Ve výšce cca 1 500 m se zde na náhorní plošině Cam-
po Imperatore nachází dva obchůdky s  čerstvým masem, kde si budeme moci 
zakoupit čerstvé maso a upéct si jej pod širou oblohou na přistavěných grilech. 
Pokud nám vyjde čas, po cestě zpět dojedeme ke zřícenině nejvýše položené pev-
nosti v Apeninách – Rocca Calascio – místu, kde se natáčely slavné scény z filmů 
Jméno růže a Jestřábí žena.

Na závěr našeho zájezdu se vypravíme do půvabného městečka Colonnella, kde 
navštívíme místní vinařství. Prohlédneme si výrobu a ochutnáme zdejší věhlasná 
vína. Aby těch degustací nebylo málo, v rámci našeho programu ochutnáme ještě 
místní piva, vína, sýry a salámy. Volné dny během programu věnujeme koupání 
a relaxaci u moře.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 7× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 7× polopenzi (kombinace snídaně + večeře/snídaně + 
oběd – dle programu), degustace dle programu, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů a obědy, kte-
ré nejsou zahrnuty v ceně zájezdu cca 70 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (2 990 
Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Perly jižní Itálie 
Kalábrie a Kampánie
Termín: 16.–25. 6. 2023
Cena zájezdu: 17 990 Kč

Nejprve se vydáme do městečka Tropea, které se pyšní titulem nejmalebnější 
město celého Tyrhénského pobřeží. Navštívíme jeho historické centrum, které je 
proslulé zejména množstvím kostelů, ale také typickými obchůdky se suvenýry. 
Nenecháme si ujít možnost koupání na místních proslulých romantických plážích, 
které se řadí mezi nejvyhlášenější v celé Evropě, a budeme mít možnost ochutnat 
typickou jihoitalskou rybu – mečouna, který se řadí mezi místní speciality.

Poté se přesuneme do oblasti Capo Vaticano k místu, kde v antické době byla 
věštírna a dnes zde najdeme maják a nádhernou vyhlídku na Messinskou úžinu, 
část ostrova Sicílie a  při dobré viditelnosti i  několik Liparských ostrovů. Právě 
v těchto místech se do pobřeží zařezávají vysoké skály, které vytváří malé zátoky 
s romantickými písčitými plážičkami a křišťálově průzračnou vodou. Zájemci fa-
kultativně absolvují lodní výlet na Liparské ostrovy (UNESCO).

Následně se vydáme do severnější části Kalábrie na Cedrátovou riviéru. Zavítáme 
do kouzelného městečka Diamante proslulého feferonkami, citrusem cedrát, či 
tzv. murales – nástěnnými malbami. Kulisu Diamante tvoří průzračně čisté moře 
s drobnými ostrůvky, které omývá skalnaté výběžky pobřeží s krásnou přírodou. 
Prohlédneme si starobylé části městečka Scalea, které se rozprostírá na úbočí sva-
hu vypínajícím se nad mysem Capo Scalea. Středověké město Scalea je jedním 
z  nejznámějších a  nejnavštěvovanějších míst Kalábrie. Městečko zaujme svou 
atmosférou dlážděných uliček, byzantskou kaplí z  11. století, nebo zříceninou 
normansko-aragonského hradu.

Vypravíme se do starověkého města, které bylo doslova pohřbeno při výbuchu 
Vesuvu a které na nás dýchne svou jedinečnou atmosférou zašlé slávy i výjimeč-
né kultury – Pompeje (UNESCO). Město, které patřilo k neapolské provincii, bylo 
roku 79 n. l. zničeno masivní erupcí sopky Vesuv. Město je unikátním způsobem 
zakonzervováno a díky němu mají badatelé možnost udělat si přesný obrázek, jak 
vypadal život v 1. století n. l. I my máme možnost navštívit místo, kde se díky pří-
rodní katastrofě, doslova zastavil čas. Dále nás čeká Maratea, město ležící v regio-
nu Basilicata. Díky své nádherné scenérii a pobřeží nese název „Perla Tyrhénského 
moře“. Na kopci za městem jsou roztroušeny ruiny původního a již opuštěného 
města Maratea Antica. Další zajímavost města spatříme na vrcholku Monte San 
Biagio (624 m), kterému dominuje obrovská mramorovo-betonová socha Krista.

Po prohlídce Maratey se vydáme jižním směrem do typického plážového letovis-
ka Praia a Mare. Zde budeme mít možnost koupání, nebo podniknout fakultativ-
ní plavbu loďkou okolo blízkého ostrůvku Isola Dino, který vyniká svou pestrou 
přírodou. Poslední den našeho zájezdu podnikneme lodní výlet, během které-
ho budeme obdivovat jedinečnou krásu Amalfské riviéry. Zavítáme na proslulé 
malebné Positano, rozložené na skalnatém svahu nad mořem s  typickou kraj-
kovou módou a konečně samotné město Amalfi. Toto malebné italské městečko 
bylo vybudováno přímo v rokli, uprostřed pohádkově kouzelné krajiny. Barevné 
domečky nalepené na skále vytvářejí pestrobarevnou mozaiku, nad níž ve dne 
v noci bdí monumentální hora Monte Cerreto. Jde o jedno z nejkrásnějších a nej-
romantičtějších míst Itálie. Volné dny strávíme relaxací u moře.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 7× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 7× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, lodní výlety, vstupy do navštívených objek-
tů – doporučená částka cca 150 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (4 490 Kč), ces-
tovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2



Poznávací zájezdy

15

Budapešť 
perla Dunaje
Termín: 29. 4.–1. 5. 2023
Cena zájezdu: 4 790 Kč

V Budapešti (UNESCO) si projdeme střed města s populární pěší zónou Váci, spatří-
me dunajské Korzo s „Princezničkou”, známou Gerbeaudovu cukrárnu a také měst-
skou tržnici. V Pešti budeme obdivovat neogotickou stavbu Parlamentu. V Budě si 
prohlédneme novogotický Matyášův chrám. Procházkou půjdeme k hradnímu di-
vadlu, k Sándorovu paláci a k vyhlídkové terase před Maďarskou národní galerií. Vy-
koupeme se v působivých lázních Széchenyi. Zájemci mohou podniknout večerní 
vyhlídkovou plavbu po Dunaji nasvícenou Budapeští nebo procházku večerní Peští.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do lázní a  navštívených objektů cca 
22 000 HUF. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, H

Malebná Mosela a romantické 
Porýní s návštěvou jedinečných Cách
Termín: 26.–30. 7. 2023
Cena zájezdu: 8 490 Kč

Zavítáme do Mohuče, budeme pokračovat parníčkem z města Bingen po roman-
tickém středním toku Rýna, kolem bájemi opředeného skalního výběžku Lorelei. 
Doplujeme až do Boppardu a navštívíme také město Koblenz. Zastavíme se na 
prohlídku kláštera ze 12. století Maria Laach, romantického městečka Cochem 
a v Trevíru. Spatříme starobylé Monschau. Památku celosvětového významu na-
lezneme ve městě Cáchy. Prohlédneme si Kolín nad Rýnem, zavítáme do Bonnu, 
do kouzelného městečka Limburg a do starobylého města Heidelbergu.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vyhlídkovou plavbu, vstupy do navštívených ob-
jektů cca 60 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E

Babí léto v termálech 
Bük, Hévíz, Sárvár
Termín: 28. 9.–1. 10. 2023
Cena zájezdu: 6 490 Kč

V městečku Bük nás přivítají termální lázně, jejichž voda se využívá k léčbě onemoc-
nění pohybového ústrojí a zažívacích potíží. Termální lázně Sárvár jsou vyhledávány 
k  léčení pohybového ústrojí a gynekologických a dermatologických onemocnění. 
Termální jezero Hévíz má blahodárné účinky při potížích pohybového aparátu 
a samostatným léčebným faktorem je i bahno z jezerního dna. Zavítáme do univer-
zitního města Keszthely, kde si prohlédneme jeho historickou část, zámek rodiny 
Festeticsů a projdeme se k Balatonu.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do lázní cca 13 000 HUF. Příplatky za 
jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E2, H

Barokní Drážďany, královský Berlín 
a německé „Versailles“
Termín: 1.–3. 9. 2023
Cena zájezdu: 5 490 Kč

Naší první zastávkou budou Drážďany – „Labská Florencie“. Zde budeme obdivovat 
vrcholy barokní architektury – obrazárnu Zwinger, Semperovu operu a projdeme 
se také po „Balkónu Evropy“. Celý jeden den budeme věnovat prohlídce hlavního 
města Německa Berlína, moderní metropole s pohnutou historií. V nedaleké Po-
stupimi, která je známá především rozsáhlým komplexem zámků, parků a zahrad 
ve svém okolí, navštívíme park Sanssouci patřící k nejkrásnějším zámeckým kom-
plexům v Evropě. Na závěr programu se projedeme lodí po řece Havel.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporučená 
částka cca 50 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E, E1

Maďarsko, Německo
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Klenoty Bavorska a Innsbruck, 
hlavní město Alp
Termín: 6.–8. 5. 2023
Cena zájezdu: 6 290 Kč

Naší první zastávkou bude Innsbruck, kdysi sídelní město Habsburků. Nenechá-
me si ujít pohádkový zámek Neuschwanstein s  úchvatnou polohou nad strží 
a Labutím jezerem. Zavítáme na rokokový zámek Linderhof, který je zasazen do 
krásné francouzské zahrady a projdeme se divokou vápencovou soutěskou Part-
nachklamm. Čeká nás sedlo Fernpass, nad nímž je ve výšce 114 m zavěšen visutý 
Tibetský most Highline 179. Lanovkou se z Garmisch-Partenkirchenu vydáme na 
nejvyšší horu Německa – Zugsoitze.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvoulůž-
kových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporučená 
částka cca 60 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Festival květů a slavnost přístavů 
v Holandsku
Termín: 1.–4. 9. 2023
Cena zájezdu: 5 490 Kč

Spatříme ty nejzajímavější pamětihodnosti Rotterdamu a neopomeneme navští-
vit dominantu města Euromast – nejvyšší stavbu v zemi. Ve večerních hodinách se 
zúčastníme slavnosti Wereld Haven Dagen (Světový přístavní den), která bývá za-
končena ohňostrojem na souši i na moři. V městečku Zundert, kde se narodil malíř 
Vincent van Gogh, navštívíme mimo jiné expozici o malířově životě se zúčastníme 
květinového korza, neboli jiřinkové slavnosti, kdy ulicemi projíždí průvod alegoric-
kých vozů, které nesou obrovské formace z květů jiřin.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporučená 
částka cca 50 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E, E1

Holandsko plné barev a květů 
s oslavami Dne krále
Termín: 26.–30. 4. 2023
Cena zájezdu: 8 990 Kč

Čeká nás celodenní prohlídka korunovačního města Nizozemska Amsterdamu, 
moderního, ale zároveň i  romantického města plného tichých zákoutí, kanálů, 
měšťanských domů a květinových trhů. Nejprve se seznámíme s Amsterdamem 
projížďkou po grachtech, které městu dodávají neopakovatelnou atmosféru. Ka-
nály ze 17. století kolem dokola obepínají centrum města. Poté se vydáme za pa-
mátkami a typickými amsterdamským životem po souši. Navštívíme místní trhy 
i sýrové prodejny. Uvidíme Královský palác, náměstí Dam a Nový kostel. Absol-
vujeme i malou procházku čtvrtí červených luceren, která se nachází v bezpro-
střední blízkosti centra a je zcela bezpečná. Navíc ještě zažijeme velkolepé oslavy 
na počest narození krále Viléma Alexandra, který je navíc v Nizozemsku prvním 
mužským monarchou po více než sto dvaceti letech. Amsterdam se oblékne do 
oranžové barvy a ulice se zaplaví množstvím pouličních stánků a hudebníků.

Navštívíme největší květinovou burzu v Aalsmeeru, jež si vydobyl renomé nej-
významnějšího nizozemského střediska pěstování květin. Přesuneme se do 
Volendamu, bývalé rybářské vesničky na břehu IJsselmeeru s  jedinečnou at-
mosférou. Najdeme zde malé rybářské příbytky v úzkých uličkách a obyvatele, 
kteří dosud s oblibou nosí dobové kroje. Nejkrásnější ve Volendamu je přístav, 
až lehce kýčovité fotky si můžeme udělat u starobylých dřevěných domků nava-
zujících na přístav. Krátce se zastavíme ve městě, kde se zrodil sýr eidem – Edam. 
V Edamu se zachovaly malebné štítové domy při grachtech a věž Speeltoren se 
zvonkohrou z roku 1561. Shlédneme i turistické srdce kraje – půvabný obydle-
ný skanzen s dřevěnými domy a větrnými mlýny v  Zaanse Schans s ukázkou 
výroby dřeváků.

Následně se přesuneme do Rotterdamu, druhého největšího města v Nizozemí 
a největšího přístavu Evropy. Město je plné různých zajímavostí, zejména archi-
tektonických. Spatříme futuristickou stavbu Erasmův most, kterému se pro jeho 
výrazný tvar přezdívá „labuť“, mrakodrap Bílý dům, soubor budov Kijk Kubus či 
věž Euromast. Dále vyrazíme také do Delftu, kouzelného městečka proslaveného 
modrobílou keramikou fajáns a také jako rodiště Jana Vermeera a sídlem význam-
né malířské školy.

Další den strávíme ve světově proslulém, největším a nejslavnějším květinovém 
parku Holandska Keukenhofu, kterému se právem přezdívá „zahrady Evropy“. 
Každoročně zde vykvete 7 milionů tulipánů, narcisů a hyacintů. Není tedy divu, 
že se sem zahrádkáři a milovníci květin hrnou doslova z celého světa. V dubnu 
je vše v plném květu a koná se zde i bohatý doprovodný program (aranžování, 
výstavy, atrakce pro nejmenší). Keukenhof nabízí 15 km chodníků a  každý náš 
krok nabídne pastvu pro oči.

Vyhlídkovou plavbou z  Rotterdamu se vydáme na prohlídku skanzenu Kinder-
dijk (UNESCO). Kinderdijk je jedinečné místo, které nenajdeme nikde jinde na 
světě. Nachází se mezi městy Rotterdam a Dordrecht u řeky Lek. Je zde zacho-
váno 19 historických větrných mlýnů, které sloužily k  přečerpávání vody z  pol-
drů, mlýny jsou udržovány ve funkčním stavu. Před večerním návratem do ČR 
se zastavíme v městečku Gouda. Mezi největší lákadla Goudy patří nejen zdejší 
vyhlášené sýrárny, ale také nespočet dochovaných památek, mezi nimiž najdeme 
architektonické skvosty.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvou-
lůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 80 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (2 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E, E1

Německo, Rakousko, Nizozemí
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Ztraceni mezi fjordy 
okruh Skandinávií
Termín: 18.–26. 7. 2023
Cena zájezdu: 19 990 Kč

Před odjezdem trajektu se krátce zastavíme ve městě Rostock, starém hanzov-
ním městě a významném přístavu. Poplujeme do Trelleborgu a čeká nás cesta 
jižním Švédskem, na sever až do Smögen, bývalého rybářského městečka vysta-
věného v typické šérové krajině plné skal a skalních útesů. Následně pojedeme 
jižním Švédskem až k norské hranici, která je tvořena mořskou úžinou Svine-
sund.

Prohlédneme si centrum Osla. Jde o prosperující město na pobřeží překrásného 
zálivu Oslofjord. Vydáme se na sportoviště zimních olympijských her Holmen-
kollen, kde spatříme 371 m vysoký skokanský můstek. Norsko není jen zemí 
orlů a obrů, ale také trollů. S jedním velkým se budeme moci vyfotit v městečku 
Dombas, kde se zastavíme nejen za nákupy suvenýrů. V případě hezkého po-
časí navštívíme Národní park Rondane, který je nejstarším norským národním 
parkem.

Pokračovat budeme údolím Romsdalen, kterým protéká řeka Rauma a my zde 
budeme mít možnost zachytit fotoaparátem nemálo divokých peřejí a  vodo-
pádů stékajících z úbočí okolních hor. Zastavíme se také u obávané cca 1 km 
vysoké horolezecké stěny Trollveggen. Čeká nás procházka městem Alesund, 
které nás okouzlí svojí malebnou polohou na několika ostrovech a  secesními 
domy v centru. Neopomeneme navštívit slavnou Trolí stezku, která se vine je-
denácti serpentinami v kolmé stěně. Dále se vydáme údolím Valdal a trajektem 
se přeplavíme k dalšímu stoupání, tentokrát k Cestě orlů Ornevegen. Z ní za-
hlédneme vodopád Sedm sester. Jízdou prudkou cestou orlů se nám bude tajit 
dech jednak pro výhledy na Geirangerfjord (UNESCO), a jednak pro svůj strmý 
charakter cesty.

Dalším našim zastavením bude největší evropský pevninský ledovec Joste-
dalsbreen. Společně se vydáme horským údolím s  mnoha vodopády k  splazu 
Briksdalsbreen. Dále budeme pokračovat až k ledovcovému splazu Boyabreen, 
projedeme nejdelším silničním tunelem světa Laerdal, který měří téměř 25 km. 
Poté si uděláme menší zastávku v místním turistickém centru Flamu, do kterého 
zajíždějí po rameni fjordu velké zaoceánské lodě.

Další zastávkou bude kouzelný kaskádovitý vodopád Tvindefossen, jehož cel-
ková výška je 110 m. Navštívíme druhé největší města Norska – město Bergen 
(UNESCO), které je obklopené horami, malými nížinami, zálivy a mořem. Přes 
planinu Hardangervidda – největší náhorní plošinu v Evropě, která je pokrytá 
tundrou až k Voringsfossen, jednomu z nejnavštěvovanějších vodopádů Nor-
ska.

Krátce se zastavíme v Geilo, ve městě mezi horskými hřebeny. Vypravíme se na 
jih Norska přes Svinesund, jedinečný most přes hraniční fjord, na jehož stavbě 
se podíleli čeští odborníci. Přejedeme do města Lund na jihu Švédsku, které si 
prohlédneme. Lund je malebné menší univerzitní město, jde o  nejstarší město 
současného Švédska. Na cestě zpět nás čeká noční trajekt do Německa.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, trajekty do Skandinávie a zpět, 
vnitrostátní trajekty, 6× ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích, 6× snída-
ni, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporuče-
ná částka cca 450 NOK, čtyřlůžková kabina na trajektu Rostock–Trelleborg (tam 
i  zpět) (2 000 Kč). Příplatky za jednolůžkový pokoj (4 990 Kč), cestovní pojištění 
Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E, E1

Vratislav a Krakov 
památky UNESCO
Termín: 13.–14. 5. 2023
Cena zájezdu: 2 990 Kč

Čeká nás prohlídka města Vratislav. Společně zavítáme na středověký rynek s go-
tickou radnicí, spatříme Solný Rynek, barokní komplex univerzity, Tumský ostrov, 
kostel sv. Bartoloměje a  sv. Kříže, Raclawické panoráma, Halu století, Sky Tower 
a mnohé další. Poté přejedeme do bývalého sídelního města polských králů Krako-
va. Navštívíme katedrálu královského hradu Wawel, shlédneme věž bývalé radnice, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie a mohutnou budovu Sukiennice. Projdeme židov-
skou čtvrť Kazimierz, kolem mnoha historických domů, paláců a náměstí s kostely.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1× ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích, 1× snídani, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy navštívených objektů cca 60 PLN. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B1

Slezsko 
plné záhad
Termín: 22.–23. 4. 2023
Cena zájezdu: 2 990 Kč

Tajuplné Soví hory ukrývají komplex podzemních měst Głuszyca – Osówka. Zde se 
údajně nacházelo tajné sídlo Adolfa Hitlera. Navštívíme město Świdnice s jedineč-
nou památkou – kostelem Míru sv. Tojice. Vydáme se do Zabkowice Slaskie. Domi-
nantou města je šikmá věž a zřícenina hradu, na kterém se Dr. Frankenstein údajně 
pokusil vytvořit umělé monstrum. Po prohlídce odjedeme do tajemných starých 
dolů ve městě Zloty Stok. Seznámíme se s historií a způsoby těžby zlata a arzenu. 
Část prohlídky poplujeme loďkou zvanou Titanic a podzemní oranžovou tramvají.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1× ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích, 1× snídani, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy navštívených objektů cca 60 PLN. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B1

Norsko, Švédsko, Polsko
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Hitlerovo Orlí hnízdo 
a NP Vysoké Taury
Termín: 2.–4. 6. 2023
Cena zájezdu: 6 290 Kč

Čeká nás fascinující výlet pod severní stěnou Dachsteinu kolem jezer Vorderer a Hin-
terer Gosausee. Vyjedeme k  chatě Arthurhaus přímo pod jižní stěnu Hochkönig. 
Podnikneme pěší cestu na Mitterfeldalm. V oblasti Bad Gastein vyjedeme lanovkou 
na Stubnerkogel, kde se nachází jediněčný visutý most. Projdeme se do údolí Köt-
schachtal a zastavíme se v soutěsce Wimbachklamm. Z Obersalzbergu se vydáme 
na vrcholek hory Kehlstein, kde se tyčí Hitlerovo Orlí hnízdo. Čeká nás prohlídka 
dokumentačního centra Obersalzbergu a jízda po panoramatické silnici Rossenfeld.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu 
ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy navštívených objektů cca 70 €. Příplat-
ky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Ledovec Dachstein 
pohodová letní turistika
Termín: 1.–3. 9. 2023
Cena zájezdu: 6 290 Kč

Přijedeme do Gmundenu, kde nás čeká návštěva stezky v korunách stromů. Zavítá-
me do Hallstattu. Prohlédneme si městečko Schladming. Podnikneme jízdu lanov-
kou na ledovec Dachstein. Čeká nás výstup říční soutěskou Silberkarklamm. Dále 
zavítáme do Ramsau. Vyjedeme k štýrskému jezeru Steirischer Bodensee a lanov-
kou na Planai. Poté se přesuneme k zámku Trautenfels a do soutěsky Wörschach.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  penzi-
onu/hotelu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, Schladming-Dachstein 
Sommercard (vstupy 2. a 3. den v ceně vyjma soutěsky Silberkarklamm), služby 
průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy 1. den a vstup do soutěsky Silberkarklamm 
(4 €). Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Pohlednice ze Štýrska 
a velkolepý Dachstein
Termín: 16.–18. 6. 2023
Cena zájezdu: 6 290 Kč

Nejprve zavítáme k  Wolfgangsee, navštívíme městečko Sankt Wolfgang a  vrch 
Schafberg. Vypravíme se na ledovec Dachstein, projedeme vyhlídkovou silnicí For-
stau Mautstraße až k  jezeru Oberhüttensee. Prohlédneme si město Schladming 
a  soutěsku Talbachklamm. Lanovkou vyjedeme pod vrcholky hor Gasselhöhe 
a Schober. Po cestě spatříme Untersee a Spiegelsee. Navštívíme zámek Strechau 
a zavítáme do Wilde Berg Mautern.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  penzionu/
hotelu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, Schladming-Dachstein Sommer-
card (vstupy 2. a 3. den v ceně vyjma hradu Strechau), služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy 1. den a vstup na hrad Strechau. Příplat-
ky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Korutany 
křížem krážem
Termín: 9.–11. 6. 2023
Cena zájezdu: 6 290 Kč

Naše poznávání Korutan začneme výhledem ze středověkého hradu Hochos-
terwitz. Plavbu na lodi si užijeme na Ossiacher See. Vydáme se na jízdu vyhlídko-
vou silnicí Malta Hochalmstrasse až k přehradě Kölnbreinsperre. Navštívíme stře-
dověké městečko Gmünd a přesuneme se do oblasti Turracher Höhe. Projdeme 
se kolem horského jezera Turracher See a dojedeme až do lázeňského střediska 
Bad Kleinkirchheimer. Lanovka nás vyveze pod vrchol Dreiländereck, na hranici 
tří zemí. Horskou silnicí Villacher Alpenstraße se poté vydáme až do Villachu.

Cena zahrnuje: doprava luxusním autobusem, 2× ubytování v penzionu/hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, Kärnten Card, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy nezahrnuté v Kärnten Card cca 30 €. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Rakousko
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Přírodní skvosty 
Salzburska
Termín: 26.–28. 5. 2023
Cena zájezdu: 5 990 Kč

Zavítáme do solných dolů Salzwelten Hallein. Následně objevíme vodopád Go-
llinger a navštívíme mlékárny a sýrárny ve městě Maishofen. V srdci překrásné 
alpské přírody budeme objevovat historické město Lofer, soutěsky Vorderka-
serklamm a Seisenbergklamm a jeskyni Lamprechtshöhle. Zastavíme se v Bis-
chofshofenu, kde spatříme stadion se skokanskými můstky. Vydáme se do Werfe-
nu, kde je k vidění největší ledová jeskyně světa – Eisriesenwelt. Zlatým hřebem 
našeho výletu bude návštěva impozantního hradu Hohenwerfen.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 50 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Tyrolsko 
svět ledovců a vodopádů
Termín: 21.–25. 6. 2023
Cena zájezdu: 8 990 Kč

Jako první nás čeká soutěska Wolfsklamm. Lanovkou se přepravíme na vrchol Kop-
peneck. Navštívíme nejvyšší položené poutní místo v Evropě – Maria-Waldrast. 
Dojdeme k vodopádu Mischabachfall. Zavítáme také na Stubaiský ledovec. Na 
vyhlídkové terase Top of Tyrol budeme mít rozhled na 109 okolních třítisícovek. 
Navštívíme ledovcovou jeskyni Eisgrotte. Dojdeme až k Dresdner-hütte a spat-
říme vodopád Grawa. Lanovkou z městečka Fulpmes se dostaneme k vyhlídkové 
plošině Stubaiblick a nemine nás jízda Stubaiskou železnicí do Innsbrucku.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování hotelu/penzionu ve 
dvoulůžkových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 80 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (2 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Až na střechu 
Salzburska!
Termín: 15.–17. 9. 2023
Cena zájezdu: 6 990 Kč

Nejprve nás čeká cesta do Mozartova Salzburgu. Poté přijedeme do lázeňského 
městečka Zell am See, kde absolvujeme projížďku lodí po jezeře Zeller See. La-
novkou vyjedeme na Schmittenhöhe. Budeme obdivovat impozantní Krimmler 
Wasserfälle, jejichž celková výše dosahuje 380 m. Projdeme se úchvatnou soutěs-
kou Sigmund Thun Klamm. Podnikneme výjezd lanovkou pod vrchol mystického 
ledovce Kitzsteinhornu a navštívíme vysokohorské vodní elektrárny v Kaprunu.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, Zell am See Kaprun sommer 
card – vybrané vstupy v ceně, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy nezahrnuté v Zell am See Kaprun sommer 
card cca 30 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

V srdci Alp 
Tyrolsko a slavnosti shánění stád
Termín: 22.–24. 9. 2023
Cena zájezdu: 6 490 Kč

Společně zavítáme do Kufsteinu, starobylého pohraničního města. Přejedeme do 
města Kramsach, kde se nachází skanzen tyrolských selských usedlostí. V údolí 
Wildschönau budeme v Almabtrieb Wildschönau sledovat shánění stád s řeme-
slným a zemědělským trhem. Vydáme se na výlet lanovkou na Schatzberg. Z cen-
tra Innsbrucku se dostaneme na vrchol Hungerburg. Odtud půjdeme pěšky na 
vrchol Hafelekarspitze s panoramatickými výhledy z vyhlídky Top of Innsbruck. 
V případě nepříznivého počasí navštívíme areál skokanského můstku Bergisel.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  hotelu/
penzionu ve dvoulůžkových pokojích, 2× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 60 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Rakousko
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Slovensko, Polsko

Slovenské národní parky s výletem 
do polského Zakopané
Termín: 5.–8. 5. 2023
Cena zájezdu: 6 490 Kč

Nejprve nás čeká výlet do Demänovská jeskyně svobody v srdci NP Nízké Tatry 
a prohlídka nejnavštěvovanější jeskyně na celém Slovensku, která spolu s dalšími 
osmi jeskyněmi tvoří nejdelší slovenský jeskynní systém dlouhý úctyhodných 24 
km. Uchvátí nás Demänovská dolina – v krásném prostředí národního parku spat-
říme a obejdeme jezero na Biele Púti a také Vrbické pleso – největší přirozené je-
zero v Nízkých Tatrách. Poznáme nejmodernější horský resort Nízkých Tater Jasná 
a soustavou lanovek vyjedeme až na vrchol hory Chopok ve výšce 2024 m n. m. 
Kromě posezení v Kamenné chatě pod Chopkom nás ohromí fascinující panora-
matické výhledy na Nízké i Vysoké Tatry, oblast Liptova a údolí Hronu. V Popradu 
navštívíme Starou Ľubovňu, strážní hraniční hrad ze 13. století a přilehlý skanzen. 
V Kežmaroku Pradiareň nás čeká exkurze do výrobny společnosti Karloff, kde se 
vyrábí světově proslulý tatranský čaj Tatratea – legenda tatranských horských chat.

Dále zavítáme do Muzea tradiční goralské kultury Ždiar. Sedačkovou lanovkou 
v Bachledové dolině vyjedeme do výšky 1150 m. n. m., kde si projdeme unikátní 
dřevěnou Stezku v korunách stromů. Vyrazíme do Belianské jeskyně, prohléd-
neme si jedny z největších a hlavně jediné zpřístupněné vysokohorské jeskyně 
v srdci Tatranského NP, kromě krasových jevů zde uvidíme i sintrové vodopády, 
pagodovité stalagmity nebo nádherné kotle různých barev.

V Strążyské dolině podnikneme příjemnou procházku úzkou dolinou v srdci polské-
ho národního parku Tatrzański Park Narodowy na okraji města Zakopané; půjdeme 
kolem potoka obklopeni vysokými skalami až k salaši s občerstvením k nejvyššímu 
místnímu vodopádu Siklawica, který bude cílem naší procházky. V městě Zakopa-
ne, nejvýznamnějším turistickém středisku na polské straně Vysokých Tater, které 
je pestrou směsicí půvabné dřevěné architektury, obchůdků, tržišť, muzeí a galerií 
a tradičního Goralského folkloru, se projdeme hlavní ulici města Krupówki s koste-
lem nejsvětější Rodiny, ulicemi tzv. Starého města až na obrovské místní tržiště pod 
vrcholem hory Gubalowka, kde můžeme nakoupit vše, na co si vzpomeneme – ko-
žešiny, papuče, zdobné předměty, med, sýry, marmelády, kvašáky.

Navštívíme areál Park MINI SLOVENSKO Liptovský Ján s více než dvěma desít-
kami slovenských kulturních památek vyrobených v  měřítku 1:25. Nemineme 
starobylou obec Liptovský Ján, na jejímž území vyvěrá celkem 13 minerálních 
a termálních pramenů. My ochutnáme minerální pramen Teplica a svlažit se bu-
deme moci v tzv. místním přírodním wellness – lázeňském nejznámějším prame-
nu Kaďa s celoroční stálou teplotou okolo 20 stupňů Celsia. Navštívíme unikátní 
evangelický kostel Dřevěný artikulární kostel Svätý Kríž, jeden z největších dře-
věných kostelů v celé střední Evropě s kapacitou 6 tisíc osob.

Zavítáme do horské vesničky Vlkolínec (UNESCO), která si díky své izolovanosti od 
okolí zachovala podobu z 16.–19. století. Uvidíme přes 50 nádherných dřevěných 
domů ve skanzenu lidové architektury a také dominanty obce, kterými jsou dvou-
patrová roubená dřevěná zvonice a kostelík Navštívení Panny Marie. Zastavíme se 
v Salaši Krajinka u Ružomberku, kde absolvujeme prohlídku výroby s výkladem 
a  ochutnávkou místních výrobků, prohlédneme si sbírku historických traktorů 
a nakoupíme nejrůznější liptovské speciality vyráběné tradičním způsobem – oš-
tiepok, pareničky, korbáčiky, nitě, tyčinky, ovčí sýr, bryndzu a spoustu dalšího).

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, 3× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporu-
čená částka 80 € + 50 PLN. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní 
pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E2

Bratislava, Budapešť, Vídeň 
s plavbami
Termín: 22.–24. 9. 2023
Cena zájezdu: 4 790 Kč

Prohlídku slovenské metropole začneme úchvatnou plavbou po Dunaji až k nej-
jižnějšímu výběžku Malých Karpat, kde hrdě stojí hrad Devín, symbol slavné mi-
nulosti Slovanů. Po prohlídce hradu odjedeme do historického centra Bratislavy, 
které si prohlédneme. Navštívíme také Budapešť, jež byla považována za hlavní 
město Uherska. Čeká nás nejen prohlídka města, ale také relaxace v místních láz-
ních. Poslední den programu připlujeme lodí po Dunaji do Vídně, města nádher-
né architektury, hudby a láskyplného kouzla.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů a plavby cca 
60 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A

Od Bílých Karpat 
až k Čachtickému hradu
Termín: 3.–4. 6. 2023
Cena zájezdu: 2 190 Kč

V pohoří Bílé Karpaty absolvujeme pěší výlet na vyhlídkový vrch Bradlo s mohylou 
M. R. Štefánika. Památník je dílem architekta Jurkoviče. Dále zavítáme do Trenčína, 
kde spatříme historické centrum města. Navštívíme Trenčínský hrad, jeden z největ-
ších hradních komplexů na Slovensku. Nemineme Beckov – romantického strážce 
Pováží. Učaruje nám zřícenina legendárního hradu Čachtice. Z nejvyšší části hradu je 
možné spatřit zalesněné svahy Malých Karpat, pohoří Považský Inovec. Na závěr vý-
letu bude možnost vykoupat se v některém z termálních bazénů v lázních Piešťany.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1× ubytování ve dvoulůžko-
vých pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 40 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, H
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Toulky srdcem 
Slovinska
Termín: 19.–21. 5. 2023
Cena zájezdu: 5 990 Kč

Naši první zastávkou bude hlavní město Slovinska Lublaň. Navštívíme pobřežní měs-
tečko Piran, kterému se přezdívá „slovinské Benátky“. Vydáme se k  jednomu z nej-
větších krasových systémů v Evropě – Postojné jeskyni. Poté přejedeme k Predjam-
skému hradu, který je postaven v převisu ve vysoké skále. Zavítáme do města Bled, 
s barokním kostelíkem, ke kterému se lze dostat dřevěnou loďkou. Nad městem se na 
skalním ostrohu tyčí Bledský hrad. Spatříme nejznámější vodopád Slovinska – Savic-
ký vodopád a podnikneme výlet k přírodnímu skvostu Slovinska – soutěsce Vintgar.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 50 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D

Za pohodovou turistikou 
do Slovinska a Itálie
Termín: 5.–9. 7. 2023
Cena zájezdu: 6 990 Kč

Naše první kroky povedou do Triglavského národního parku. Lanovkou se dosta-
neme na Vogel, čeká nás túra s výhledem na Bohinjské jezero, u kterého budeme 
následně relaxovat. Zavítáme k vodopádu Savica. Vydáme se do Kamnicko-Savinj-
ských Alp na Velikou Planinu. Zavítáme také do Bledu, nad kterým se majestátně 
tyčí Bledský hrad. Nad střediskem Tarvisio objevíme poutní místo Monte Santo di 
Lussari a podnikneme túru na okolní vrchy. Navštívíme ledovcová jezera Laghi di 
Fusine, spatříme malebnou krajinu městečka Kranjska Gora a vodopád Peričnik.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3× ubytování v  hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 60 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1, B, D, E2

Slovinsko, Španělsko

Galície, Asturie, Kastílie, Kantábrie, 
Baskicko
Termín: 9.–18. 6. 2023
Cena zájezdu: 19 990 Kč

Po cestě do Španělska se zastavíme na prohlídku hlavního města Burgunska  – 
Dijon. Dále se vydáme na cestu do svěží kantábrijské krajiny. Nejprve zavítáme 
do hlavního města Kantábrie – Santander, kde v létě lenošili členové královských 
rodin. Město se rozkládá u Biskajského zálivu. Vydáme se do světoznámé jeskyně 
Altamira. Jeskyně obsahuje nejkrásnější jeskynní malby z období mladého pa-
leolitu. Byla obývána asi před 35 000 až 13 000 lety. Navštívíme rybářskou vesnici 
Comillas s rozmarnou Gaudího stavbou Capricho z roku 1880.

V jihozápadním koutě regionu se tyčí majestátní pohoří Picos de Europa dosa-
hující výšek přes 2 500 m. Tyto rozeklané, vápencové vrcholy sloužívaly pro moře-
plavce vracející se domů. Dnes jejich unikátní a nádherná krajina láká především 
vyznavače outdoorových aktivit. I my se na tato místa vypravíme a podnikneme 
12 km dlouhou túru touto vskutku podmanivou krajinou vedoucí soutěskou řeky 
Ebro.

Zavítáme do hrdého Baskicka, kraje, který se od těch ostatních ve Španělsku 
značně liší. Nejprve se vypravíme do provincie La Rioja, abychom navštívili je-
den z nejkrásnějších vodopádů celé západní Evropy, a to 222 m vysoký vodopád 
na řece Nervión. Následně zavítáme do proslulých vinařství v okolí městeček 
Haro či Elciego, která se triumfují nejen v kvalitě svých vín, ale i architektonicky.

Společně navštívíme také nejstarší a nejslavnější španělské vinařství Marqués de 
Riscal. Od samého počátku (1858) je vinařství považováno za naprostou špičku 
ve španělském vinařském světě. Navštívíme Bilbao, město mnoha tváří – histo-
rické, průmyslové, město kvalitní moderní architektury. Projdeme jeho nejvý-
znamnější místa a budeme mít možnost návštěvy slavného postmoderního Gu-
ggenheimova muzea. Následně se vydáme do města Guernica. Toto město sice 
proslavila španělská občanská válka, potažmo stejnojmenný Picassův obraz, pro 
Basky samotné se však jedná o místo klíčového významu. Právě zde se nachází 
Casa de Juntas a také památný dub, symboly práv baskického lidu. Další den strá-
víme v městě El Cida – v Burgosu (UNESCO). Ostatky Cida jsou údajně uloženy 
v místní katedrále, o níž místní tvrdí, že je jednou z nejkrásnějších katedrál světa.

Budeme pokračovat do Leónu. Hlavním cílem zde je úchvatná místní gotická 
katedrála vyhlášená svými vitrážemi. Přejedeme do Santiaga de Compostela, 
města, které je cílem všech poutníků putujících po Svatojakubské cestě. Čeká 
nás mystická procházka po starém městě s chrámy, kláštěry i obytnými domy již 
z 12. století. Dále zavítáme do Ovieda, hlavního města Asturie, ke dvěma prero-
mánským stavbám na Monte Naranco, které jsou pod ochranou UNESCO.

Poté se vydáme na cestu do San Vicente de la Barquera, jde o nejzápadnější his-
torické město regionu Kantábrie, ležící na výběžku mezi dvěma zátokami v ústí 
řeky Escudo. Nějaký čas strávíme v San Sebastianu, v jednom z nejelegantnějších 
španělských přímořských letovisek, které se nachází na severu země u Biskajské-
ho zálivu. Okouzlující město San Sebastián je označováno za „perlu Kantaberské-
ho pobřeží“ díky svému dokonalému tvaru připomínajícímu lasturu, bezchybným 
plážím a  vynikající gastronomii. Mimo jiné si zde pochutnáme na baskických 
pintxos a víně txakoli v těch nejlepších pintxos barech.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 7× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 7× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 150 €. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (4 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E
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Alpské průsmyky 
a legendární Matterhorn
Termín: 1.–6. 8. 2023
Cena zájezdu: 14 990 Kč

Projedeme se nejstarší parní zubačkou k jezeru Achensee. Tato parní ozubnicová 
železnice je v provozu již 129 let. Jezero Achensee leží mezi dvěma horskými ma-
sivy Rofan a Karwendel a svým tvarem připomíná severský fjord. Tomuto největší-
mu jezeru v Tyrolsku s průzračnou modrou vodou se přezdívá tyrolské moře. Dále 
nás čeká výjezd lanovkou na ledovec Diavolezza. Stát mezi rozeklanými velikány, 
jimž vévodí Piz Bernina, je opravdu ohromující přírodní divadlo.

Následně budeme autobusem pokračovat do rodiště zimního turismu a zároveň 
jednoho z nejnavštěvovanějších středisek zimních sportů na světě – do Svatého 
Mořice, který leží vysoko v Engadinském údolí a je ideální základnou pro pěší tu-
risty. Po procházce kolem nádherného Mořického jezera nastoupíme do známé-
ho červeného vlaku Bernina Express. Budeme míjet několik ledovců, vyjedeme 
do nejvyššího bodu berninské dráhy k tyrkysovému jezeru Lago Bianco a násled-
ně přejedeme přes unikátní kruhový viadukt Brusio.

Za italskými hranicemi ve městě Tirano spatříme vzácnou baziliku Madonna di 
Tirano. Budeme projíždět nejbohatším italským regionem Lombardie - kolem 
jednoho z nejhlubších a nejkrásnějších jezer světa Lago di Como. Na břehu jezera 
leží krásná rybářská vesnice Varenna, která láká turisty především na nádherné 
zahrady či romantické procházky po promenádě. Nad vesnicí se tyčí hrad Caste-
llo di Vezio, využívaný královnou Theodelindou jako rozhledna, a nesmíme také 
opomenout luxusní vilu Villa Cipressi s nádhernou terasovitou zahradou, či Villa 
Monastero, která se pyšní dvoukilometrovou jezerní zahradou.

Lodí přejedeme do elegantního Menaggia a následně navštívíme hlavní město 
kantonu Ticino – Bellizona, které je díky svým třem středověkým hradům zapsá-
no na Seznam světového dědictví UNESCO (Castelgrande, Castello di Montebello 
a Castello di Sasso Corbaro). Vydáme se přes Matterské údolí do městečka Täsch, 
ze kterého se svezeme místním vlakem do nejbohatšího švýcarského střediska 
Zermatt, jež leží uprostřed štítů přesahujících nadmořskou výšku 4 000 m. Spo-
lečně si prohlédneme centrum Zermattu a následně budeme mít možnost vyjet 
soustavou lanovek na Klein Matterhorn do nejvýše položené stanice v celé Evro-
pě ve výšce 3 883 m a spatřit špičatou horu přímo před očima. Možný je i výjezd 
pověstnou ozubnicovou železnicí na vrchol hory Gornergrat, turistika alpskou 
krajinou mezi horskými štíty nebo procházka soutěskou Gornerschlucht.

Přijedeme do města Brig. Město sevřené masivem hor se nachází v  kantonu 
Wallis a tvoří přirozené centrum Horního Wallisu. V bezprostřední blízkosti města 
se rozprostírá největší ledovec Alp – Aletsch, který je jako světový přírodní unikát 
zapsán v  seznamu UNESCO. Aletsch patří s  rozlohou 84 km² mezi skutečného 
velikány a pyšní se hned několika tituly. Je největším alpským ledovcem a také 
největším údolním ledovcem v  kontinentální Evropě. Přejedeme průsmykem 
Grimselpass až k Gelmerbahn. Jde o druhou nejstrmější lanovou dráhu světa, 
kterou vyjedeme nahoru (v  některých bodech své dráhy stoupá o  neuvěřitel-
ných 106 %) a projdeme se kolem horského jezera Gelmersee, obklopeného ze 
tří stran horskými masivy. Se Švýcarskem se rozloučíme prohlídkou největšího 
města centrální části Švýcarska Luzernu, na obou březích řeky Reuss a jezera Vi-
erwaldstättersee. Zde spatříme mimo jiné slavný Kapličkový most vedoucí přes 
řeku Reuss.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 4× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 300 CH 
a cca 30 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (3 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E3

Putování Švýcarskem 
až pod Mont Blanc
Termín: 1.–6. 7. 2023
Cena zájezdu: 11 490 Kč

Po cestě se zastavíme v Gruyères, zde společně navštívíme ukázkovou sýrárnu, kde 
se dozvíme o historii a procesu výroby sýru gruyère. Nebude chybět ani ochutnáv-
ka několika variant zralosti tohoto sýra a rovněž možnost nákupu. Poté přijedeme 
do Montreaux a od břehů Ženevského jezera se ozubnicovou železnicí dostaneme 
na vrchol Rochers de Naye (2 045 m). Naskytne se nám zde panoramatický rozhled 
na švýcarské a francouzské Alpy a především rozlehlé Ženevské jezero. Ženevské 
jezero je se svými 582 km2 největším alpským jezerem. Zajímavé je však nejen svou 
velikostí. Má tvar půl měsíce, ze dvou třetin je švýcarské, zbytek patří Francii.

Podíváme se do Svištího ráje, kde uslyšíme pískot 14 různých druhů svišťů. Po 
pobytu na vrcholku sjedeme zpět ozubnicovou železnicí do Montreaux a vydá-
me se kolem břehu jezera na prohlídku tohoto malebného města a jeho dvou 
dominant – secesní tržnice a sochy Freddie Mercuryho hledícího na jezero. Pro-
cházku kolem Ženevského jezera zakončíme u pověstného vodního hradu Cha-
teau de Chillon, jednoho z nejzachovalejších středověkých evropských hradů 
vůbec. Hradní areál stojí na oválném vápencovém výběžku do jezera. V průběhu 
staletí inspiroval řadu básníků a spisovatelů – Alexandra Dumase, Victora Huga 
i J. W. Goetha. Nesmrtelnou slávu však Chillonu zajistili zejména Jean Jacques 
Roussea (román Nová Heloise) a lord Byron (Vězeň chillonský).

Vydáme se do švýcarského Les Diablerets a průsmyku Col du Pillon (1 546 m), 
odkud s námi gondolová lanovka Glacier 3 000 vystoupá až na vrchol Scex Rouge 
ve výšce 2 971 m. Z vyhlídkové terasy restaurace navržené známým architektem 
Mariem Bottou, se nám naskytne kruhový rozhled na nejznámější hory celého 
Švýcarska  – Matterhorn, Jungfrau i  Mont Blanc. Čeká nás výlet do věhlasného 
Chamonix pod nejvyšší horou Evropy Mont Blanc. Lanovkou Téléphérique de 
l‘Aiguille du Midi z roku 1955, která překonává největší převýšení na světě, vyje-
deme na vrchol Aiguille du Midi. Užijeme si úžasný pohled na Mont Blanc a alpské 
ledovce či ledovcové tunely a komory přímo na vyhlídce.

Moderní lanovkou se dostaneme do střediska Grütschalp, následně budeme 
vláčkem pokračovat do Mürrenu, který je nepřístupný pro automobilovou dopra-
vu, takže tato železnice je pro toto turistické středisko obzvláště důležitá. Odtud 
máme možnost náročnější túry nebo výjezdu lanovkou na vrchol Birg (2 684 m), 
kde se od roku 2016 nachází atrakce Thrill Walk – visutý chodník obepínající mo-
hutnou skálu. Dále budeme pokračovat až na vrchol Schilthorn do výšky 2 970 
m, který je proslavený svou otáčivou restaurací a také bondovkou „V tajné službě 
Jejího veličenstva“, odehrávající se právě v okolí stanice Piz Gloria.

Přijedeme do střediska Grindelwald. Čeká nás výjezd lanovkou do výšky 2 220 
m na vrchol Männlichen, odkud se vydáme na nezapomenutelnou procházku 
ledovcovým královstvím s  fantastickými výhledy na čtyřtisícovky Eiger, Mänch 
a Jungfrau a dorazíme až do vysokohorského průsmyku Kleine Scheidegg ve výš-
ce 2 061 m. Zájemci budou moci pokračovat úzkorozchodnou ozubenou dráhou 
a vyjet až na nejvýše položené nádraží v celé Evropě na Jungfraujochu ve výšce 
3 454 m, kde z  tzv. střechy Evropy přezdívané „Top of Europe“ uvidíme nejdelší 
alpský ledovec Aletschgletscher jako na dlani. Aletschský ledovec je nejdelším 
a nejobjemnějším alpským ledovcem.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, 3× večeře (2 490 Kč), vstupy do navštívených 
objektů cca 400 CH a cca 80 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (2 490 Kč), cestovní 
pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E

Švýcarsko
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Na skok za švýcarskými nej 
Luzern, Pilatus a Matterhorn
Termín: 25.–28. 5. 2023
Cena zájezdu: 4 990 Kč

Přijedeme do Luzernu a prohlédneme si historické centrum. Podnikneme lodní 
výlet po jezeře Vierwaldstättersee a uvidíme slavný Kapličkový most. Vyjedeme 
nejstrmější zubačkou na světě na horu Pilatus (2 128 m). Projdeme si vyhlídky 
i dračí jeskyni. Přes Matterské údolí se vydáme do městečka Täsch, ze kterého se 
svezeme místním vlakem do střediska Zermatt. Společně si prohlédneme cent-
rum města a budeme mít možnost vyjet soustavou lanovek na Klein Matterhorn. 
Po cestě zpět domů se zastavíme v Lichtenštejnském knížectví ve Vaduzu.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1× ubytování v hotelích ve dvou-
lůžkových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 250 CH. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (790 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E

Bodamské jezero, Rýnské vodopády 
a ráj exotických květin Mainau
Termín: 8.–11. 6. 2023
Cena zájezdu: 6 990 Kč

Po cestě zavítáme do úchvatného města Norimberk. Navštívíme středověké město 
St. Gallen. Dále přejedeme k nejmohutnějším říčním vodopádům Evropy – Rýnským 
vodopádům. Poté se projdeme malebným městem Schaffhausen a navštívíme měs-
to Stein am Rhein. Následně přejedeme do Kostnice, kde navštívíme místo upálení 
mistra Jana Husa a jeho dům. Podnikneme výlet k Bodamskému jezeru. Zavítáme 
do městečka Lindau. Přes Friedrichshaffen známý výrobou vzducholodí Zeppelin se 
dostaneme do Meersburgu. Zlatým hřebem bude květinový ostrov Mainau.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvoulůž-
kových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů cca 50 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E

Fascinující Skotsko 
s výletem na ostrov Skye
Termín: 12.–23. 7. 2023
Cena zájezdu: 23 990 Kč

Nejprve se budeme věnovat prohlídce Amsterdamu. V rámci časových možností 
se projedeme lodí po grachtech. Cestou na sever již na pevnině poznáme řím-
skou obrannou pevnost Chesters Roman Fort, která je součástí Hadriánova valu 
(UNESCO).

První zastávkou ve Skotsku bude středověké opatství Jedburgh Abbey. V oblas-
ti Scottish Borders si prohlédneme dech beroucí Abbotsford House. Spatříme 
Melrose Abbey a vydáme se na prohlídku jednoho z nejkrásnějších měst Evropy, 
Edinburghu (UNESCO). Zláká nás severní Skotsko – Highlands. Navštívíme sídlo 
vévodů z Atholl, Blair Castle. Další zastávkou bude Fort George s výhledem na 
záliv Moray Firth a možností pozorování delfínů. Vydáme se do údolí Great Glen, 
ve které spatříme legendární jezero Loch Ness, na jehož břehu stojí zřícenina hra-
du Urquhart Castle.

Ve městečku Fort Augustus prozkoumáme soustavu zdymadel Kaledonského 
kanálu, z vyhlídky budeme obdivovat nejvyšší horu Velké Británie, Ben Nevis. Vy-
dáme se na okružní cestu po ostrově Skye. Cestou shlédneme překrásný masiv 
Pěti sester v údolí Glen Shiel a romantickou tvrz Eilean Donan Castle se strhující 
polohou na jezeře Loch Duich. Prohlédneme si hrad i překrásné zahrady Dunve-
gan Castle, který stojí nad fjordovým jezerem a v němž dodnes žije kolonie cca 
260 tuleňů, za kterými se v případě příznivého počasí vypravíme.

Na poloostrově Trotternish navštívíme Kilmuir a  tamní skanzen Museum of Is-
land Life, útesy Kilt Rock tvořené šestibokými čedičovými sloupy a vodopády Le-
alt Falls. Kolem stolových hor Quiraing a vrcholu Old Man of Storr přijedeme až 
do hlavního města ostrova Portree. Dále budeme sledovat panoramatickou cestu 
parního vlaku Jacobite Railway.

Další zastávkou bude soustava osmi zdymadel Neptune’s  Staircase. V  údolí 
Glenfinnan u jezera Loch Shiel se necháme očarovat magickou přírodou a na 
Glenfinnan Viaduct projíždějícím parním vlakem. Podnikneme krátkou pro-
cházkou ke Kinlochlevenským vodopádům, projedeme údolím Glen Coe až do 
pitoreskní vesničky Luss, situované na břehu jezera Loch Lomond (možnost 
koupání).

Taje výroby skotské whisky odhalíme v palírně The Glenturret Distillery a na-
vštívíme malebné městečko St. Andrews. Nezapomeneme navštívit rybářský 
přístav ve vesničce Crail a městečko Anstruther. Projdeme se k bitevnímu poli 
Bannockburn a poté k Falkirk, kde navštívíme bájná vodní zvířata The Kelpies. 
Na vlastní kůži si vyzkoušíme lodní výtah The Falkirk Wheel. V Moffat Hills pod-
nikneme procházku k vodopádům, zájemci až k jezeru Loch Skeen.

Se Skotskem se rozloučíme v Gretna Green. Navštívíme středověké město York 
a  unikátní muzeum Yorvik Viking Centre. Odtud přejedeme do Cambridge, 
významného univerzitního města. V Londýně (UNESCO) podnikneme pěší pro-
cházku centrem města.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, trajekt Ijmuiden–Newcastle ve 
čtyřlůžkových kajutách, trajekt Dover–Calais, 8× ubytování (dle programu), 8× 
snídani, 4× večeři v soukromí, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: Příplatky 220 £ – vybírá se v GB (zahrnuje vstupy do navštíve-
ných objektů dle programu), příplatek 20 € – vybírá se v Nizozemí (zahrnuje po-
bytovou taxu, plavbu po amsterdamských grachtech). Příplatky za jednolůžkový 
pokoj (4 990 Kč na vyžádání), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B, D, E, E1

Švýcarsko, Velká Británie
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Adrenalin 
na Dachsteinu
Termín: 12. 8. 2023
Cena zájezdu: 1 290 Kč

Ocitneme se mezi vrcholky alpských 
velikánů masivu Dachstein a  zažije-
me několik jedinečných atrakcí – Ne-
beskou stezku, Visutý most či Ledový 
palác. Navíc nás čeká atraktivní vý-
hled na mnohé přírodní krásy.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojiš-
tění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 50 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Koncentrační tábor Mauthausen 
a historický Linec
Termín: 7. 10. 2023
Cena zájezdu: 1 290 Kč

Navštívíme koncentrační tábor 
Mauthausen, který patřil patřil k nej-
větším pracovním táborům. Při pro-
hlídce se dozvíme, jak tábor vznikl 
a jak fungoval. Odpoledne navštívíme 
třetí největší město v Rakousku Linec, 
které se může pochlubit množstvím velkolepých památek.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, vstup do památníku kon-
centračního tábora, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 40 €, cestovní pojištění Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Kouzelná hora Semmering, poutní 
místo Mariazell a čokoládovna Lindt
Termín: 15. 7. 2023
Cena zájezdu: 1 190 Kč

Zavítáme do Gloggnitz, kde sídlí to-
várna na čokoládu Lindt. Pojedeme 
k  nejproslulejšímu poutnímu místu 
ve střední Evropě – Mariazell, poté se 
vydáme na cestu do „Kouzelné hory“ 
Semmering a  budeme mít možnost 
podniknout výjezd kabinkovou lanovkou na Rax.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 40 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Zahrady Dolního Rakouska 
a zámek Rosenburg
Termín: 2. 9. 2023
Cena zájezdu: 750 Kč

První zastávkou na naší cestě po Dol-
ním Rakousku bude monumentálně 
působící renesanční zámek Rosen-
burg, který si prohlédneme. Poté 
nás čeká zlatý hřeb dnešního dne  – 
největší květinová výstava v  Evropě 
v Tullnu.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 35 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Ptačí soutěska 
turistika v Horním Rakousku
Termín: 13. 5. 2023
Cena zájezdu: 990 Kč

Čeká nás turistika divokou Ptačí 
soutěskou. Nejprve společně vy-
stoupáme po dřevěných žebřících 
a  schodech kolem úchvatných skal 
a prýštících vodopádů, potom se tra-
sy rozdělují a  každý si zvolí tu svou. 
Převýšení tras je od 610 m do 1308 m, soutěska je schůdná při každém počasí.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 6 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Schneeberg 
a Jánská soutěska
Termín: 27. 5. 2023
Cena zájezdu: 990 Kč

Zamíříme do Puchbergu, odkud 
podnikneme výjezd ozubnicovou 
železnicí na nejvyšší horou Dolních 
Rakous Schneeberg. Nedaleko této 
dvoutisícovky, vytvořila krajina mezi 
vápencovými útesy hor Eichberg 
a Dürrenberg romantickou Jánskou soutěsku, kterou navštívíme.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 50 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Perly Dolního Rakouska 
s plavbou
Termín: 20. 5. 2023
Cena zájezdu: 950 Kč

Navštívíme proslulý benediktinský 
klášter v  Melku, absolvujeme plav-
bu pohádkovým údolím Wachau. 
Během ní uvidíme nesčetné vinice, 
Weißenkirchen, Dürnstein, a  hradní 
zříceninu Kuenringerburg. Dopluje-
me až do historického městečka Krems an der Donau.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 40 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Zámek Laxenburg 
a slavnosti růží v Badenu
Termín: 3. 6. 2023
Cena zájezdu: 750 Kč

Naší první zastávkou bude letní sídlo 
rodu Habsburků, zámek Laxenburg. 
Odpoledne se vypravíme do lázeň-
ského města Baden, které se stává 
v  červnu hlavním městem růží. Mi-
lovníci růží zde mohou objevovat na 
ploše 75 000 m2 více než 700 odrůd růží, jde o největší rakouské rozárium.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 30 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, A1
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Soutěska Wasserlochklamm 
a dech beroucí Hochkar
Termín: 8. 7. 2023
Cena zájezdu: 1 190 Kč

Naším prvním cílem bude majestátný 
vrchol Hochkar, kam se dostaneme 
čtyř sedačkovou lanovkou. Poté na-
hoře půjdeme novou panoramatic-
kou stezkou Hochkar 360° Skytour. 
Posléze nás čeká jedna z  nejkrásněj-
ších soutěsek v Rakousku – Wasserlochklamm.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 30 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Do Vídně 
za výhodnými nákupy
Termín: 17. 11. 2023
Cena zájezdu: 490 Kč

Nejprve navštívíme známé nákupní 
centrum G3 s  oblíbeným obchodem 
Primark. Poté se přesuneme na prohlíd-
ku centra města Vídně. Čeká nás domi-
nanta Vídně katedrála sv. Štěpána, sídlo 
habsburské monarchie Hofburg, shléd-
neme budovu Parlamentu, chrám sv. Karla a Novou radnici a mnohé další.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojiš-
tění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 30 €, cestovní pojištění Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Ötscher 
rakouský Grand Canyon
Termín: 24. 6. 2023
Cena zájezdu: 1 190 Kč

Společně navštívíme rakouský NP Öt-
scher-Tormäuer. Divokou soutěskou 
s  nedotčenou krajinou dojdeme po 
dřevěných lávkách ke kouzelnému 
vodopádu Mirafall. Půjdeme dnem 
kaňonu přes skalní tunely až k vodní 
elektrárně s pohledem na další úchvatný vodopád Lassingfall. Naši cestu zakončí-
me v městečku Wienerbruck.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 10 €, cestovní pojištění Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Den v národním parku 
Berchtesgaden
Termín: 5. 8. 2023
Cena zájezdu: 1 290 Kč

Navštívíme Solné doly Salzbergwerk. 
Projedeme se vláčkem, sklouzneme 
na skluzavkách a poplujeme po pod-
zemním jezeře. Poté zamíříme do 
jedinečné soutěsky Almbachklamm, 
plné úzkých roklí. Cesta nás povede 
podél Almbachu kolem řady vodopádů a skalních útvarů.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 30 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, A1

Dukovany, Dalešice 
a Jaroměřice nad Rokytnou
Termín: 22. 4. ; 29. 7. 2023
Cena zájezdu: 490 Kč

Společně zavítáme elektrárny Du-
kovany. Navštívíme malebný zámek 
Dukovany a zavítáme na zámek v Ja-
roměřicích nad Rokytnou. Náš výlet 
zakončíme v  Dalešicích. V  jarním 
termínu zájezdu se vydáme do Dale-
šického pivovaru, v letním termínu absolvujeme plavbu po Dalešické přehradě.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí

Křivoklát, Karlštejn 
a Velká Amerika
Termín: 27. 5. 2023
Cena zájezdu: 750 Kč

Nejprve zavítáme na královský hrad 
s vzácnými sbírkami – hrad Křivoklát, 
poté přejedeme na gotický skvost 
hrad Karlštejn, který nechal v  roce 
1348 vystavět Karel IV., aby zde ucho-
val korunovační klenoty. Před odjez-
dem zpět se zastavíme na vyhlídce nad lomem Velká Amerika v CHKO Český kras.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

Orlík, Zvíkov a Tábor 
s plavbou
Termín: 20. 5. 2023
Cena zájezdu: 790 Kč

Na skalním ostrohu přímo nad vod-
ní hladinou Orlické přehrady se tyčí 
zámek Orlík. Po prohlídce zámku se 
nalodíme na parník a přeplujeme na 
neméně zajímavý hrad Zvíkov. Po 
prohlídce Zvíkova navštívíme klenot 
jižních Čech – město Tábor, ležící na břehu vodní nádrže Jordán.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 600 Kč, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

Zážitkové exkurze – sýry, dorty, pivo 
a automobilka
Termín: 8. 9. 2023
Cena zájezdu: 790 Kč

V  krajině Valašska navštívíme rodin-
nou farmu Zerlina, kde nahlédneme 
pod pokličku výroby kozího sýra. Poté 
zavítáme do návštěvnického centra 
Marlenka, kde nás zasvětí do tajů vý-
roby medových dortů. Zamíříme do 
automobilky Hyundai Nošovice a do pivovaru Radegast.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, B1
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Putování pohádkovým 
Podkrkonoším
Termín: 16. 9. 2023
Cena zájezdu: 850 Kč

Zavítáme do lázeňského městečka 
Lázně Bělehrad, dále budeme po-
kračovat na pověstmi opředený hrad 
Pecka a  zavítáme k  pohádkové pře-
hradě Les Království. Následně za-
míříme do Jaroměře, kde navštívíme 
rozsáhlé pevnostní město Josefov.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 300 Kč, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, Letovice, Svitavy, Hradec Králové

Cesta mezi nebem a zemí 
na Dolní Moravě
Termín: 3. 6. 2023
Cena zájezdu: 590 Kč

Po cestě se krátce zastavíme na zříce-
nině hradu Brníčko. Zbytek dne pak 
strávíme v  horském rezortu Dolní 
Morava s  nabídkou několika atrak-
cí a  možností řady turistických tras. 
Společně zamíříme za světovým uni-
kátem Sky Bridge 721. Následuje volný program k návštěvě dalších atrakcí.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 1 000 Kč, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, Vyškov, Prostějov, Olomouc

Za romantikou do Českého 
Krumlova, na Hlubokou a do Telče
Termín: 1. 5. 2023
Cena zájezdu: 890 Kč

Nejprve zavítáme do Českého Krum-
lova, města s  jedinečnou magickou 
atmosférou. Po prohlídce zámku/
hradu si projdeme centrum tohoto 
úchvatného města. Poté zamíříme na 
zámek Hluboká, který je ideálním vý-
letním cílem pro milovníky historie. Na cestě zpět se zastavíme v Telči.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 500 Kč, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava-Pávov

Balaton 
maďarské moře
Termín: 8. 7. 2023
Cena zájezdu: 990 Kč

Budeme relaxovat u  největšího stře-
doevropského jezera Balatonu, které-
mu se přezdívá maďarské moře. Voda 
zde není hluboká a sluneční paprsky ji 
snadno prohřejí až ke dnu. V létě tady 
voda dosahuje příjemných 27 °C.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, technický doprovod, po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: plavbu lodí po jezeře cca 2 500 HUF, vstup na pláže cca 
2 000 HUF, cestovní pojištění Uniqa
Svozové trasy: A, H

Termální lázně 
Mosonmagyaróvár
Termín: 17. 11. 2023
Cena zájezdu: 590 Kč

Podnikneme návštěvu léčebných 
lázní Mosonmagyaróvár, kde bu-
deme po celý den relaxovat. Místní 
termální pramen má osvědčení léči-
vé vody a patří ve kvalifikačním žeb-
říčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých 
vod Evropy.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, technický doprovod, po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: celodenní vstup do lázní, cestovní pojištění Uniqa
Svozové trasy: A, H

Jánošíkove diery 
NP Malá Fatra
Termín: 22. 7. 2023
Cena zájezdu: 790 Kč

Jánošíkove diery jsou nejkrásnější 
rokle Malé Fatry. Pěšky se vydáme do 
sedla Podžiar, kde nejdříve projdeme 
Dolné a  Nové Janošíkové diery. Pak 
vystoupáme do sedla Medzirozsutce, 
kde budeme mít nádherný výhled na 
Malý Rozsutec. Dále dojdeme do sedla Medziholie, spatříme Velký Rozsutec a mír-
ným klesáním sestoupíme zpět do Štefanové.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění Uniqa
Svozové trasy: A, H

NP Nízké Tatry 
návrat k divočině
Termín: 19. 8. 2023
Cena zájezdu: 850 Kč

Lanovkou se dostaneme na Chopok 
(2 204 m) a  odtud se vydáme lehčí 
hřebenovou túrou na nejvyšší vrchol 
Nízkých Tater  – Ďumbier (2 043 m), 
odkud se nám naskytne nádherný 
výhled. Za jeden den navštívíme to 
nejatraktivnější z celého hřebenu Nízkých Tater.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 30 €, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, H

Labyrintem 
Bludných skal
Termín: 7. 10. 2023
Cena zájezdu: 990 Kč

Bludné skály jsou pískovcové skalní 
město v Kladsku v polských Stolových 
horách. Skalami plných bizarních 
útvarů a  úzkých uliček nás provede 
značený turistický okruh. Následně 
nás čeká pěští túra unikátním Skalním 
městem Hejšovina.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 50 PLN, cestovní pojištění 
Uniqa
Svozové trasy: A, B1
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Nejprve přijedeme k Pražskému hradu a čeká nás pěší prohlídka památkové re-
zervace UNESCO. Spatříme ta nejproslulejší místa naší metropole. Odpoledne 
budeme mít volno k návštěvě jedněch z nejhezčích vánočních trhů v celé Evropě.

Zavítáme do pohádkového zámku Graffeneg, na kterém se koná jeden z  nej-
větších dolnorakouských adventních trhů – v prostředí kouzelného zámeckého 
nádvoří. Po cestě zpět zamíříme do Sankt Pöltenu, kde navštívíme adventní trhy.

V  Bratislavě si prohlédneme centrum města a  neopomeneme ani Bratislavský 
hrad. Poté se necháme zlákat proslulými místními vánočními trhy s bohatým svá-
tečním programem a budeme si moci zabruslit přímo pod vánočním stromem.

Po prohlídce úchvatné Vratislavy budeme nasávat vánoční atmosféru na zdej-
ších vyhlášených trzích, které se konají na Solném náměstí a Vratislavském rynku. 
Tomu vévodí nádherně nasvícená středověká radnice, okolo níž se vše točí.

Projdeme se centrem Salzburgu kolem nejvýznamnějších památek. Čeká nás vý-
jezd lanovkou do pevnosti Hohensalzburg. Budeme mít volno k návštěvě Ježíško-
va trhu na Rezidenčním a Chrámovém náměstí či na nádvoří zámku v Hellbrunnu.

V Olomouci si prohlédneme centrum města, poté bude čas na návštěvu advent-
ních trhů na Dolním a Horním náměstí a v přilehlém okolí. Dále přejedeme na 
hrad Bouzov, kde nás bude čekat vánoční prohlídka hradu s průvodcem.

Čeká nás procházka malebným městečkem Krems na Dunaji. Zavítáme také do 
Dürnsteinu. Zlatým hřebem programu bude návštěva zámku Schallaburg.

Užijeme si výlet na jih Čech – čeká nás především krásně adventně vyzdobený Český 
Krumlov. Poté zavítáme do Třeboně, kde si prohlédneme historické centrum města.

Navštívíme zámek Schönbrunn, kde před vánočním stromem probíhají adventní 
koncerty a trhy. Poté odjedeme do centra města na procházku vánoční Vídní a trhy.

V Drážďanech navštívíme nejstarší německý vánoční trh, kde se zúčastníme tra-
diční a jedinečné drážďanské štolové slavnosti a prohlédneme si centrum města.

Vánoční čas 
v srdci Evropy
Termín: 16. 12. 2023
Cena zájezdu: 490 Kč

Advent na zámku 
v Dolním Rakousku
Termín: 9. 12. 2023
Cena zájezdu: 890 Kč

Předvánoční 
Bratislava
Termín: 10. 12. 2023
Cena zájezdu: 490 Kč

Podmanivá vánoční 
Vratislav
Termín: 2. 12. ; 9. 12. 2023
Cena zájezdu: 890 Kč

Tichá noc 
v Salzburgu
Termín: 3. 12. ; 16. 12. 2023
Cena zájezdu: 1 190 Kč

Olomouc a Bouzov 
adventní čas na Hané
Termín: 2. 12. 2023
Cena zájezdu: 550 Kč

Vánoční trhy 
ve Wachau
Termín: 9. 12. 2023
Cena zájezdu: 890 Kč

Český Krumlov 
a Třeboň
Termín: 17. 12. 2023
Cena zájezdu: 750 Kč

Kouzlo adventní 
Vídně
Termín: 3. 12. ; 10. 12. 2023
Cena zájezdu: 490 Kč

Advent 
v Drážďanech
Termín: 2. 12. 2023
Cena zájezdu: 990 Kč

Sváteční Slovinsko 
a zářivý Graz
Termín: 1.–3. 12. 2023
Cena zájezdu: 3 490 Kč

Užijeme si adventní čas ve svátečně 
vyzdobené Llubjani. Zavítáme do 
historického Kranje a  navštívíme 
městečko Bled s  ikonickým jezerem. 
Na cestě zpět se krátce zastavíme ve 
slavnostně vyzdobeném Grazu.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 40 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (990 Kč) cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Advent 
v Solné komoře
Termín: 9.–10. 12. 2023
Cena zájezdu: 3 790 Kč

Navštívíme lázeňské město Bad Ischl, 
v  Hallstattu pak vyhlášené adventní 
trhy. Čeká nás plavba po Wolfgang-
see, v  St. Gilgenu můžeme projíždět 
vánočním trhem na bruslích. Na závěr 
našeho výletu navštívíme Gmunden.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1× ubytování v  hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 40 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1
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Půvaby zimního 
Tyrolska
Termín: 2.–3. 12. 2023
Cena zájezdu: 3 790 Kč

Zastavíme ve Wattens, kde navštívíme 
Křišťálový svět Swarowski. Nádherné 
adventní trhy nás přivítají v metropoli 
Tyrolska  – v  Innsbrucku. Zavítáme 
také do střediska Kitzbühel a nemine-
me působivé adventní trhy v Ellmau.
Cena zahrnuje: dopravu klim. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve dvoulůžko-
vých pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů 40 €. Příplat-
ky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Pohlednice z adventního 
Norimberku a Řezna
Termín: 2.–3. 12. 2023
Cena zájezdu: 2 990 Kč

Přijedeme do Řezna, čeká nás pěší 
procházka jedním z  nekrásnějších 
měst Bavorska. Další den strávíme 
v Norimberku. Po společné prohlídce 
budeme mít volno k  nákupům a  ná-
vštěvě proslulých vánočních trhů.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 30 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, E

Belgická 
vánoční pohádka
Termín: 14.–17. 12. 2023
Cena zájezdu: 4 990 Kč

Čeká nás prohlídka pohádkového 
města Bruggy. Krátce se zastavíme 
v Gentu. Poté se vydáme do hlavního 
města Belgie Bruselu, kde budeme 
nasávat vánoční atmosféru na jedi-
nečných vánočních trzích.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1× ubytování v hotelu ve dvoulůž-
kových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 30 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, E, E1

Advent v Budapešti 
a termály
Termín: 16.–17. 12. 2023
Cena zájezdu: 2 990 Kč

Přijedeme do maďarské metropole 
Budapešti, kterou si společně pro-
hlédneme a budeme mít volno k ná-
vštěvě proslulých vánočních trhů. 
Navštívíme také lázně Széchenyi, kde 
budeme relaxovat.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 11 000 
HUF. Příplatky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, H

Advent v Krakově 
městě králů a umění
Termín: 9.–10. 12. 2023
Cena zájezdu: 2 990 Kč

Po prohlídce města Krakov zavítáme 
na největší evropské náměstí Rynek, 
který hostí jedny z  největších ev-
ropských adventních trhů. Ve městě 
Wieliczka sestoupíme hluboko do 
dolů – do muzea těžby soli.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 80 PLN. 
Příplatky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, B1

Italské Vánoce 
Florencie a Řím
Termín: 7.–10. 12. 2023
Cena zájezdu: 4 990 Kč

V  renesanční Florencii zavítáme na 
rozsvěcení stromku a budeme mít čas 
k  návštěvě adventních trhů, a  k  pro-
hlídce města. V Římě spatříme nejen 
mnohé historické skvosty, ale také ne-
spočet betlémů.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1× ubytování v hotelu ve dvoulůž-
kových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 50 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

To nejlepší z adventního 
Záhřebu a Mariboru
Termín: 16.–17. 12. 2023
Cena zájezdu: 3 490 Kč

Chorvatská metropole Záhřeb už 
několik let po sobě vyhrává anketu 
o nejkrásnější vánoční trhy v Evropě, 
a  tak i  my si je pojedeme společně 
vychutnat. Navíc zamíříme i do města 
vynikajícího vína – Mariboru.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 1× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 30 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, A1

Horský advent 
ve Vysokých Tatrách
Termín: 15.–17. 12. 2023
Cena zájezdu: 4 290 Kč

V Tatranské Lomnici si zabruslíme na 
jezírku. Užijeme si procházku kolem 
Štrbského plesa. Lanovkou se dosta-
neme na Skalnaté pleso, prohlédne-
me si likérku a vychutnáme si vánoční 
trhy v Popradu.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování v  hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 30 €. Pří-
platky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.
Svozové trasy: A, H
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Autobusovou dopravu zajišťujeme luxusními autokary, 
které jsou uzpůsobeny na dálkové jízdy: jsou vybaveny 
klimatizací, TV/DVD, pohodlnými polohovatelnými seda-
dly a WC.
V  ceně dopravy je zahrnuto jedno zavazadlo do hmot-
nosti 20 kg a jedno příruční zavazadlo do hmotnosti 5 kg. 
Další zavazadla je možné přepravit pouze s předchozím 
objednáním a  potvrzením ze strany ČSAD Tišnov, a  to 
za poplatek 400  Kč/ks. Z  důvodu dodržování povolené 
provozní hmotnosti autobusů a s ohledem na limitovaný 
objem zavazadlových prostorů a zachování kultury cesto-

vání je nutné, aby cestující respektoval stanovené limity 
pro přepravu zavazadel.
Hlavní nástupní místo v ČR je Brno. Pro svozy a rozvozy 
mohou být využívány autobusy, mikrobusy i osobní auto-
mobily. V případě, že na dané svozové trase je méně než 
8 klientů a existuje-li vhodný spoj pravidelné hromadné 
dopravy (autobusové linky, vlak), který by mohl tento 
svoz nahradit, vyhrazuje si přepravce ČSAD Tišnov právo 
svoz zrušit s odkazem na tento konkrétní spoj. Při příjez-
du z dovolené a následných rozvozech musí klient počí-
tat s čekací dobou (v ojedinělých případech až do 2 hod.).

Autobus vykládá a nakládá klienty v jednotlivých letovis-
cích. ČSAD Tišnov se maximálně snaží, aby cestující ne-
strávil mnoho času cestováním po pobřeží.
Čas odjezdu ze zahraničí se cestující dozví dopoledne 
v den odjezdu, tj. v  sobotu, protřednictvím SMS od po-
sádky autobusu, proto je nezbytně nutné, aby klient 
uvedl do smlouvy o  zájezdu kontakt, na kterém bude 
v zahraničí k zastižení.
ČSAD Tišnov upozorňuje na možnost vzniku zpoždění při 
přepravě, neručí však za něj a cestujícímu nevzniká nárok 
na náhradu případné škody.

Costa Brava

Costa del Meresme

Costa del Azahar

Costa Dorada

Istrie
Kvarner

Dalmácie
Makarská

Šolta

Pag

Krk

Hvar
Korčula

Pelješac
Brač

Jižní Dalmácie

Chorvatské vnitrozemí

Itálie

Španělsko

Chorvatsko

Ubytovací zařízení:
Široká nabídka ubytovacích zařízení v této destinaci je k dispozici na mapě Itálie, kde 
naleznete odkaz s prolinkem na konkrétní oblast.

Autokarová doprava:
Doprava Severní Itálie – Lignano, Bibione, Caorle, Porto s. Margherita, Altanea, Eraclea 
Mare, Lido di Jesolo, Cavallino
Doprava Střední Itálie – Rosalina Mare, Lido di Volano, Lido di Spina, Lido Adriano, Cervia, 
Cesanatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione, Misa-
no, Cattolica, Gabicce Mare, Pesaro
Doprava Palmová Riviéra – San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica, Martinsicuro, Villa 
Rosa, Tortoreto Lido
Doprava Silvi Marina – Pineto, Silvi Marina

Hlavní nástupní místa (bez příplatku): Brno, Tišnov, Kuřim, Břeclav, Bratislava
Další svozová místa naleznete na našich webových stránkách.

Ubytovací zařízení:
Široká nabídka ubytovacích zařízení v této destinaci je k dispozici na mapě Španělska, kde 
naleznete odkaz s prolinkem na konkrétní oblast.

Autokarová doprava:
Doprava Costa Brava – Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes
Doprava Costa del Maresme – Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella
Doprava Costa del Azahar – Peniscola, Alcoceber, Oropesa del Mar

Hlavní nástupní místa (bez příplatku): Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, 
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
Další svozová místa naleznete na našich webových stránkách.

Ubytovací zařízení:
Široká nabídka ubytovacích zařízení v této destinaci je k dispozici na mapě Chorvatska, kde 
naleznete odkaz s prolinkem na konkrétní oblast.

Autokarová doprava:
Doprava Istrie – Poreč, Rabac, Pula, Medulin, Premantura
Doprava Kvarner – Crikvenica, Omišajl, Njivice, Malinska, Krk, Punat, Baška
Doprava Dalmácie – Vodice, Primošten, Trogir, Split, Omiš, Baška Voda, Makarská, Tučepi, 
Podgora, Igrane, Živogošće, Drvenik, Gradac

Hlavní nástupní místa (bez příplatku): Brno, Tišnov, Kuřim, Břeclav, Bratislava
Další svozová místa naleznete na našich webových stránkách.

Trentino-Alto Adige

Lombardie

Valle d‘Aosta
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Informace k autokarové dopravě

Autokarová doprava

https://www.travelclubck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko/makarska-riviera/
https://www.travelclubck.cz/nastupni-mista-zajezdy/
https://www.travelclubck.cz/nastupni-mista-zajezdy/
https://www.travelclubck.cz/nastupni-mista-zajezdy/
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Premantura 
Kemp Stupice
Termín: 3. 6.–16. 9. 2023
Cena: od 1 590 Kč

Díky své poloze v blízkosti přírodní rezervace Mys Kamenjak a stinnému piniové-
mu lesu je tento kemp jedním z nejkrásnějších a nejvyhledávanějších v Chorvat-
sku. V areálu kempu je k dispozici restaurace a rychlé občerstvení, supermarket, 
tenisové kurty a dostatek kvalitního hygienického zařízení.

Ubytování: Zařízené stany (ZS) – ubytování ve stanech pro 2–6 osob. Stany jsou 
postaveny na pevném dřevěném roštu. V  každé ze dvou samostatných ložnic 
pro 2–3 osoby je 10 cm vysoká potažená molitanová matrace. Prostorná stanová 
předsíň slouží současně i s vybavením jako kuchyňský kout a jídelna. Obytné ka-
ravany (KA) – prostorná stanová předsíň na pevném dřevěném roštu, k dispozici 
dvě dvojlůžka včetně spací soupravy (lehké přikrývky a polštáře) a šatní poličky.
Stravování: vlastní, obědy či večeře za příplatek v restauraci v kempu
Pláž: 70–150 m, oblázková, přírodní plata, pozvolný vstup, sprchy

Poreč 
Hotel Delfin
Termín: 27. 5.–16. 9. 2023
Cena: od 7 390 Kč

Příjemný hotelový komplex, obklopen travnatým porostem a stínem borovic, leží asi 
5 km od centra letoviska Poreč známého svými historickými památkami a kulturou, 
nejblíže k otevřenému moři z hotelů na Zelené laguně. V jeho blízkosti se nachází 
vše potřebné – jak sportovní zázemí, tak i obchod s nezbytným sortimentem.

Ubytování: jednoduše vybavené dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
(formou rozkládacího lůžka a pouze u pokojů s balkonem) jsou vybaveny vlast-
ním sociálním zařízením, telefonem a většina balkonem. Pokoje bez balkonu se 
nachází ve sníženém přízemí, které zajišťuje příjemný chládek.
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu a švédských stolů v hotelové restau-
raci, nápoje k večeřím nejsou v ceně
Pláž: 50 m, oblázkové, travnaté, skalnaté, doplněné betonovými platy, pozvolný 
vstup do moře, k dispozici bar a sprchy, plážový servis za poplatek

Baška 
Apartmánový dům Brnabić
Termín: 6. 5.–7. 10. 2023
Cena: od 3 790 Kč

Dvoupatrový apartmánový dům se nachází hned vedle informačního centra, asi 
300 m od centra oblíbeného letoviska Bašky, která návštěvníkům nabízí širokou 
paletu kulturního a  společenského vyžití. Doporučujeme pro výhodný poměr 
kvality, služeb, přírody, čistoty moře a polohy.

Ubytování: Mono 2 – studio se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, vlastní sociál-
ní zařízení, TV, klimatizace, balkon nebo terasa s posezením, přízemí a první patro. 
Trilo* 4  – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, kuchyňský kout, vlastní sociální 
zařízení, TV, klimatizace, terasa s posezením, přízemí. Trilo 4+2 – dvě samostatné 
dvoulůžkové ložnice, prostorný obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, vlastní sociální zařízení, TV, klimatizace, balkon, nachází se v 1. a ve 2. patře.
Stravování: vlastní, možnost přiobjednání večeří či polopenze v penzionu Burin
Pláž: 350 m, krásná oblázková s pozvolným vstupem do moře

Krk 
Apartmánový dům Žarko
Termín: 3. 6.–16. 9. 2023
Cena: od 4 790 Kč

Dvoupatrový kvalitně zařízený apartmánový dům se nachází v klidné části města 
v nové zástavbě, asi 15 minut chůze od historického centra. Letovisko návštěv-
níkům nabízí širokou paletu kulturního a  společenského vyžití. Doporučujeme 
rovněž pro rodinnou rekreaci s malými dětmi.

Ubytování: Bilo 2+2 – dvoulůžková obývací ložnice s možností až dvou přistý-
lek, kuchyň s  jídelnou a  lednicí, vlastní sociální zařízení, TV, klimatizace, terasa. 
Trilo 4+2 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, v jedné ložnici možnost jedné 
přistýlky, obývací pokoj s  rozkládací pohovkou, kuchyňským koutem s  lednicí, 
vlastní sociální zařízení, TV, klimatizace, terasa
Stravování: vlastní
Pláž: 150 m, oblázková, doplněná betonovými platy a skalními plošinami, vstup 
pozvolný

Poreč, Premantura, Baška, Krk

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/istrie/premantura/premantura-kemp-stupice-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/istrie/premantura/premantura-kemp-stupice-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/istrie/porec/porec-hotel-delfin-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/istrie/porec/porec-hotel-delfin-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/ostrov-krk/baska/baska-apartmanovy-dum-brnabic-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/ostrov-krk/baska/baska-apartmanovy-dum-brnabic-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/ostrov-krk/krk/krk-apartmanovy-dum-zarko-1/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/ostrov-krk/krk/krk-apartmanovy-dum-zarko-1/
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Krk, Vodice, Primošten

Krk 
Apartmánový dům Růža
Termín: 3. 6.–16. 9. 2023
Cena: od 4 390 Kč

Dvoupatrový dobře a vkusně zařízený apartmánový dům se nachází v klidné části 
města v nové zástavbě, asi 15 minut chůze od historického centra. Město Krk láká 
především svou čistou krásou přírodních scenerií, klidem a  historickým bohat-
stvím. Letovisko návštěvníkům nabízí širokou paletu kulturního a společenského 
vyžití. Doporučujeme pro výhodný poměr kvality, služeb, přírody, čistoty moře 
a polohy.

Ubytování: Trilo 4+2 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj se 
dvěma pohovkami a kuchyňským koutem s  lednicí, vlastní sociální zařízení, kli-
matizace, terasa, první nebo druhé patro.
Stravování: vlastní
Pláž: 350 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, doplněná betonovými 
platy a skalními plošinami

Vodice 
Apartmánový dům Zdravko
Termín: 3. 6.–23. 9. 2023
Cena: od 2 490 Kč

Vkusně zařízený apartmánový dům umístěn v klidné zóně vilek přibližně 500 m 
od moře, nad hotely Olympia a Imperial. Do centra městečka, vzdáleného cca 900 
m, se dostanete příjemnou procházkou po pobřežní promenádě. Vhodné pro kli-
enty hledající kvalitní ubytování v klidné části jinak velice živého letoviska.

Ubytování: BILO 2 – jedna místnost se dvěma lůžky, oddělený kuchyňský kout 
s lednicí, vlastní sociální zařízení, TV, klimatizace, terasa, přízemí. BILO 2+2 – jedna 
ložnice pro dvě osoby, obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuchyňským kou-
tem s lednicí, vlastní sociální zařízení, TV, klimatizace, balkon, 1. patro. TRILO 4+1 – 
dvě samostatné ložnice pro dvě osoby, obývací pokoj s pohovkou a kuchyňským 
koutem s lednicí, vlastní sociální zařízení, TV, klimatizace, balkon, 1. patro.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo večeří v hotelu Nikola
Pláž: 500 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, plážové a vodní sporty

Primošten 
Apartmánový dům Huljev
Termín: 3. 6.–23. 9. 2023
Cena: od 3 890 Kč

Dvoupatrový apartmánový dům se nachází pouhých 50 m od moře, přímo na 
kouzelném poloostrově v  historické části Primoštenu. Svým hostům nabízí pří-
jemné ubytování s překrásným výhledem na moře a okolí.

Ubytování: Bilo 2+1 – samostatná dvoulůžková ložnice, jídelna s kuchyňským kou-
tem, přistýlka pro jednu osobu, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizace, balkon 
nebo terasa, přízemí nebo druhé patro. Trilo 4+1 – dvě samostatné dvoulůžkové 
ložnice, přistýlka pro jednu osobu, obytná místnost s kuchyňským koutem, vlastní 
sociální zařízení, TV/SAT, klimatizace, balkon/terasa, 1./2.patro (přízemí na vyžádání)
Stravování: vlastní, možnost dokoupení večeří přímo v restauraci ve starém měs-
tě, večeře výběrem z menu, nápoje k večeři jsou za příplatek
Pláž: 50 m, oblázkové s  pozvolným vstupem do moře, skalnatá přírodní plata, 
z pláží je krásný pohled na protilehlý poloostrov Raduća a na ostrov Smokvica

Primošten 
Hotel a pavilony Zora
Termín: 27. 5.–23. 9. 2023
Cena: od 8 890 Kč

Hotelový komplex umístěný na zalesněném poloostrůvku Raduča se chlubí krásný-
mi plážemi obklopenými piniovými háji i výhledem na malebný Primošten. Vzdá-
lenost do centra města je přibližně 450 m. V okolí hotelu je bohaté sportovní vyžití.

Ubytování: Hotel  – vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky 
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon, fén, klimatizaci a balkon. Pavilony – 
jednopatrové hotelové pavilony mají jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky, vlastní sociální zařízení, malou ledničku, francouzská okna 
se zábradlím, výhled do zeleně piniového lesíku. Klienti mají možnost využívat 
všech služeb blízkého hotelu Zora včetně bazénu a bohaté polopenze.
Stravování: snídaně i večeře formou bohatých švédských stolů v klimatizované 
hotelové restauraci, nápoje k večeři jsou za příplatek.
Pláž: 50–100 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, vhodná i pro malé děti

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/ostrov-krk/krk/krk-apartmanovy-dum-ruza/
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Primošten 
Apartmánový dům Vesna
Termín: 3. 6.–23. 9. 2023
Cena: od 3 390 Kč

Třípatrový kvalitně zařízený apartmánový dům se nachází na okraji letoviska asi 
450 m od historické části malebného Primoštenu. Díky své poloze ve svahu a pod 
magistrálou je vzdálený jen asi 50 m od moře a od místních oblázkových či skal-
natých pláží přibližně 400 m.

Ubytování: Bilo 2+1  – samostatná ložnice pro dvě osoby (přistýlka v  ložnici 
a nebo v obytné místnosti), obytná místnost s kuchyňským koutem, vlastní sociál-
ní zařízení, klimatizace, balkon, 3. patro. Trilo 4+1 – dvě samostatné dvoulůžkové 
ložnice s možností jedné přistýlky, obytná místnost s kuchyňským koutem, vlastní 
sociální zařízení, klimatizace, balkon, 3. patro.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení večeří přímo v restauraci ve starém měs-
tě. Večeře výběrem z menu, nápoje k večeři jsou za příplatek.
Pláž: 400 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře

Trogir 
Bulgalovy Resnik
Termín: 27. 5.–16. 9. 2023
Cena: od 8 890 Kč

Příjemný komplex, celý obklopen zelení nabízí ubytování v bungalovech. Ideál-
ní pro rodinnou dovolenou s  dětmi, bungalovy i  všechny vnitřní prostory jsou 
nekuřácké. Nachází se asi 8 km od centra Trogiru a asi 2 km od mezinárodního 
letiště Split. Autobusová zastávka je vzdálená cca 200 m a  autobus jezdí směr 
Trogir nebo směr Split zhruba každých 30 minut.

Ubytování: bungalovy jsou typu 1/2+2 – jedna místnost se čtyřmi lůžky (24 m2), 
bez kuchyňského koutu, mají vlastní sociální zařízení a terasu s posezením
Stravování: all inclusive – 7× plná penze (švédský stůl – snídaně, oběd, večeře) 
neomezené točené domácí alkoholické a nealkoholické nápoje. Nápoje v rámci 
služeb all inclusive jsou k dispozici pouze v restauraci každý den od 10–22 hod 
(konzumovat je lze i na terase).
Pláž: do 200 m, částečně oblázkové/betonové a s hrubým pískem s pozvolným vstu-
pem do moře, lehátka a slunečníky za poplatek, na pláži se nachází škola potápění

Primošten 
Apartmánový dům Helena
Termín: 3. 6.–23. 9. 2023
Cena: od 3 390 Kč

Třípatrový apartmánový dům nabízí kvalitní ubytování v novější části letoviska vzdá-
lené asi 500 m od centra. Díky své poloze ve svahu je z horního patra krásný pohled 
na panorama malebného Primoštenu. Vhodné pro vyznavače aktivnější dovolené.

Ubytování: Mono 2 – jedna místnost se dvěma lůžky, kuchyňským koutem s led-
nicí, vlastním sociálním zařízením a balkonem, 1. patro. Bilo 2+1 – samostatná 
ložnice pro 2 osoby, obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským kou-
tem, vlastní sociální zařízení, balkon, 2. nebo 3. patro. Trilo 4+1 – dvě samostatné 
dvoulůžkové ložnice, obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským kou-
tem, vlastní sociální zařízení, terasa či balkon, 2. nebo 3. patro
Stravování: vlastní, možnost dokoupení večeří přímo v restauraci ve starém měs-
tě, večeře výběrem z menu, nápoje k večeři jsou za příplatek
Pláž: 500 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře

Primošten 
Apartmánový dům Prgin
Termín: 3. 6.–23. 9. 2023
Cena: od 2 990 Kč

Oblíbený vkusně zařízený apartmánový dům se nachází přímo ve starém městě, na 
malebném poloostrově historického Primoštenu. Díky své poloze v klidné kamen-
né uličce nabízí příjemné ubytování s  dostatkem soukromí. Pláž je vzdálena při-
bližně 100 m. Doporučujeme pro vynikající polohu, čistotu moře a nabídku služeb.

Ubytování: Mono 2  – jedna místnost se dvěma lůžky a  kuchyňským koutem, 
vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, klimatizací, posezením před apartmánem. 
Trilo 4+1 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obytná místnost s pohovkou 
a  kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizace, posezení 
před apartmánem.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení večeří přímo v restauraci ve starém měs-
tě. Večeře výběrem z menu, nápoje k večeři jsou za příplatek.
Pláž: 100 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, skalnatá přírodní plata

Primošten, Trogir
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Baška Voda 
Apartmánový dům Cvitanović
Termín: 27. 5.–23. 9. 2023
Cena: od 3 590 Kč

Funkčně zařízené apartmány jsou umístěné ve dvou sousedících budovách. 
Výhodou je pozice domu, od kterého je hlavní promenáda vzdálená přibližně 
100 m. V jeho blízkosti se nachází spousta obchůdků, kaváren a restaurací.

Ubytování: Bilo – samostatná dvoulůžková ložnice, přistýlka v obývacím poko-
ji, kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizace, balkon, 2. patro 
Trilo  – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, možnost přistýlky v  ložnici nebo 
v obývacím pokoji, kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizace, 
balkon, 1. nebo 2. patro
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze, večeří či obědů s nápojem 
v ceně ve vyhlášené restauraci Mars, která se nachází přímo pod domem
Pláž: 200 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky na 
pláži za poplatek

Baška Voda 
Apartmánový dům Nikolina
Termín: 27. 5.–23. 9. 2023
Cena: od 2 990 Kč

Kvalitně a vkusně zařízený apartmánový dům se nachází v klidnější části letoviska 
cca 300 m od centra, nedaleko překrásné oblázkové pláže.

Ubytování: Bilo  – samostatná dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s  rozkládací 
pohovkou (max pro 2 osoby, nejlépe děti) a kuchyňským koutem s lednicí, vlastní 
sociální zařízení, TV/SAT, klimatizace, balkon. Trilo  – dvě samostatné dvoulůžko-
vé ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou (max. pro 2 osoby, nejlépe děti) 
a kuchyňský koutem s lednicí, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizace, balkon
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze či večeří v  restauraci Mars, 
která se nachází cca 850 metrů od apartmánů
Pláž: 150 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře a bohatou nabídkou plá-
žových a vodních sportů, pobřeží lemované piniemi, na pláži bar, sprchy se slad-
kou vodou, slunečníky a lehátka za poplatek

Omiš-Nemira, Baška Voda, Tučepi

Omiš-Nemira 
Penzion Nemira
Termín: 17. 6.–16. 9. 2023
Cena: od 7 290 Kč

Pension Nemira se nachází v klidném letovisku nesoucím stejné jméno, cca 3 km 
jižně od centra Omiše. Díky jeho poloze je z něj krásný výhled na moře a v jeho 
blízkosti se nachází obchod i restaurace. Letovisko disponuje nádhernými obláz-
kovými plážemi, křišťálově čistým mořem a borovými háji, tudíž je ideální volbou 
pro rodinnou dovolenou.

Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, TV/SAT a balkonem s výhledem na moře. Pro hosty, kteří přijíždí vlastní 
dopravou je k dispozici parkování nedaleko domu.
Stravování: polopenze  – snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze dvou 
menu
Pláž: 200 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky na 
pláži za poplatek

Tučepi 
Apartmánový dům Dalmatina
Termín: 3. 6.–23. 9. 2023
Cena: od 2 990 Kč

Komfortně a vkusně zařízený apartmánový dům se nachází na okraji malebného 
městečka cca 150 m od vyhlášené pláže a promenády. Vhodné pro rodiny s dětmi 
pro svou klidnou polohu a zahradu.

Ubytování: Mono – jedna místnost se dvěma nebo třemi lůžky a kuchyňským 
koutem, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, balkon. Bilo – dvoulůžková ložnice, obý-
vací pokoj s možností dvou přistýlek a kuchyňským koutem, rychlovarná konvice, 
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, balkon, terasa. Trilo – dvě samostatné dvoulůžko-
vé ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky a kuchyňským koutem, rychlovarná 
konev, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, balkon, terasa
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze či večeří v  restauraci Rona 
vzdálené cca 150 m nebo v hotelu Alga
Pláž: 150 m, jemná oblázková s pozvolným vstupem do moře

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/baska-voda/baska-voda-apartmanovy-dum-cvitanovic-1/
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Tučepi, Podgora

Tučepi 
Apartmánový dům Ljubomira
Termín: 27. 5.–23. 9. 2023
Cena: od 3 990 Kč

Třípatrový apartmánový dům nabízející kvalitní ubytování se nachází jen 10 mi-
nut chůze od centra a pouhých 20 m od pláže. Ihned pod domem vede vyhlášená 
promenáda lemovaná množstvím stánků, obchůdků a kaváren. Díky své jedineč-
né poloze u pláže je místo ideálním pro strávení rodinné dovolené.

Ubytování: Mono – jedna místnost se dvěma nebo třemi lůžky a kuchyňským 
koutem, vlastní sociální zařízení, klimatizace, balkon, 1. nebo 2. patro
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze či večeří v  restauraci Rona 
vzdálené cca 150 m (snídaně jsou kontinentální, večeře výběrem ze 2–3 menu) 
nebo v  hotelu Aga, který je vzdálený také cca 150 m (polopenze i  večeře jsou 
formou švédských stolů)
Pláž: 20 m, jemná, oblázková s pozvolným přístupem do moře, lemovaná pinie-
mi, slunečníky a lehátka za poplatek

Podgora 
Villa Sirena
Termín: 15. 4.–14. 10. 2023
Cena: od 4 190 Kč

Nová, luxusní vila se nachází v severní části letoviska. Venkovní posezení je pře-
vážně orientované na moře a  vybízí k  příjemnému dalmatskému odpočinku. 
Jednotky ve vyšších patrech disponují balkony s krásným výhledem. Pro sobot-
ní střídání je pro klienty v domě k dispozici místnost, kde si mohou ponechat 
zavazadla.

Ubytování: Mono – jedna místnost se dvěma nebo třemi lůžky, kuchyňský kout, 
vlastní sociální zařízení, klimatizace, SAT/TV, balkon nebo terasa
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo večeří v hotelu Sirena, 
snídaně jsou formou švédských stolů, večeře výběrem ze tří menu – nápoj za pří-
platek
Pláž: 200 m, jemná, oblázková s pozvolným přístupem do moře, slunečníky a le-
hátka za poplatek

Tučepi 
Apartmánový dům Biokovo
Termín: 27. 5.–23. 9. 2023
Cena: od 3 590 Kč

Dvoupatrový apartmánový dům je obklopený zelení a  situován přímo u  pláže. 
Pro svou jedinečnou polohu doporučujeme zejména rodinám s dětmi.

Ubytování: Pokoj 1/2 – dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, lednice, 
rychlovarná konvice, klimatizace, balkon. Mono 2+1 – jedna místnost se dvěma lůž-
ky s možností přistýlky, kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, klimatizace, 
balkon. Mono 2+2 – jedna místnost se dvěma lůžky s možností až dvou přistýlek, 
kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, klimatizace, balkon. Bilo 4+1 – samo-
statná ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj se třemi samostatnými lůžky a kuchyň-
ským koutem, vlastní sociální zařízení, klimatizace, balkon, společná terasa
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze či večeří v  restauraci Rona 
vzdálené cca 150 m nebo v hotelu Alga, který je také vzdálený cca 150 m
Pláž: 30 m, jemná oblázková s pozvolným vstupem do moře

Podgora 
Villa Darko
Termín: 3. 6.–23. 9. 2023
Cena: od 3 290 Kč

Moderně vybavená vila pouhých 100 m od hlavní promenády nabízí studia 
i apartmány ve 2. patře. Ubytování zde ocení zejména klienti přijíždějící autem, 
pro které je zde vyhrazené parkovací místo zdarma (v  Podgoře je jinak velmi 
omezená kapacita parkování). Oblast porostlá borovicemi, palmami a obklopená 
krásnými plážemi je ideálním prostředí k odpočinku.

Ubytování: Mono  – jedna místnost se dvěma lůžky s  možností přistýlky (roz-
kládací lůžko), kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, klimatizace. Bilo – 
dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s  rozkládací pohovkou a kuchyňským kou-
tem, vlastní sociální zařízení, klimatizace.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo večeří
Pláž: 200 m, jemná oblázková s pozvolným přístupem do moře, slunečníky a le-
hátka za poplatek
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Podgora, Igrane, Živogošće, Drvenik

Podgora 
Hotel Sirena
Termín: 15. 4.–14. 10. 2023
Cena: od 8 120 Kč

Moderní hotel je umístěn přímo na pláži, od centra letoviska a přístavu je vzdále-
ný přibližně 400 m. Před hotelem se nachází bazén a terasa s příjemným poseze-
ním a výhledem na moře. V blízkosti začíná promenáda lemovaná palmami, která 
láká k romantickým procházkám.

Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, TV/SAT, minibarem, pokoje s výhledem na moře mají balkon a mož-
nost přistýlky, pokoje s výhledem do parku (orientované na pohoří Biokovo) jsou 
menší a mají francouzské okno
Stravování: v  hotelové restauraci, snídaně formou švédského stolu, večeře vý-
běrem ze tří menu
Pláž: 30 m, menší oblázková s pozvolným vstupem do moře, větší pláže jsou vzdá-
leny cca 150 m

Igrane 
Apartmánový dům Zoran
Termín: 27. 5.–30. 9. 2023
Cena: od 3 390 Kč

Příjemně zařízený apartmánový dům se nachází v jednom z klidnějších letovisek 
Makarské riviéry, v malebné obci jménem Igrane. Od Zorana vedou na prome-
nádu schody, a od moře je tak vzdálený cca 100 m. Díky dobré poloze domu se 
z apartmánů nabízí krásný výhled na moře. Kapacitu jsme nově doplnili o nabíd-
ku apartmánů typu Bilo 2+2.

Ubytování: Mono – jedna místnost s možností přistýlky, kuchyňský kout, vlastní 
sociální zařízení, klimatizace, balkon s bočním výhledem na moře. Bilo – dvou-
lůžková ložnice s  možností až dvou přistýlek, obývací místnost s  kuchyňským 
koutem, vlastní sociální zařízení, klimatizace, balkon s přímým výhledem na moře.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo večeří v nedaleké re-
stauraci, snídaně jsou servírované, večeře výběrem z menu
Pláž: 150 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře

Živogošće 
Apartmánový dům Anita
Termín: 6. 5.–21. 10. 2023
Cena: od 4 890 Kč

Oblíbený objekt Anita, nejen díky vstřícnému přístupu ubytovatele, nabízí sou-
kromé ubytování v rodinné vile, pouhých 100 m od pláže. Každá z jednotek má 
balkon nebo terasu a nabízí se z nich krásný výhled na moře. Apartmány se pravi-
delně plní stálými klienty, a proto zde doporučujeme včasnou rezervaci.

Ubytování: Mono – jedna místnost s manželským lůžkem a možností přistýlky, 
plně vybavený kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení, 1. patro nebo zvýšené 
přízemí, terasa s výhledem na moře. Bilo – jedna samostatná ložnice s manžel-
ským lůžkem a  možností přistýlky, druhá místnost s  pohodlnou rozkládací po-
hovkou pro dvě osoby, kuchyň s otevřeným prostorem do jedné z ložnic, vlastní 
sociální zařízení, 1. patro, balkon s výhledem na moře.
Stravování: vlastní
Pláž: 100 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře

Drvenik 
Hotel Palace
Termín: 3. 6.–16. 9. 2023 
Cena: od 8 120 Kč

Moderní rodinný hotel Palace se nachází v Drveniku, v části zvané Gornja Vala. 
Součástí jeho vybavení je recepce, trezor na recepci, klimatizovaná restaurace 
a výtah. Vkusně zařízené pokoje jsou orientované na moře a jejich prostorné bal-
kony, které jsou z části kryté, nabízí příjemné posezení s krásným výhledem.

Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (formou roz-
kládacího křesla), jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV a minibarem
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně jsou formou bufetu (v nabídce je mlé-
ko, káva, kakao, čaj, džus aj.), večeře výběrem z menu (vegetariánské menu na 
vyžádání), k večeři se podává polévka, hlavní jídlo, salát i dezert, nápoje jsou za 
příplatek
Pláž: 30 m, menší oblázková s pozvolným vstupem do moře, slunečníky a lehátka 
za poplatek, pláž lemují borovice, které tvoří příjemný stín

https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/podgora/podgora-hotel-sirena-2/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/podgora/podgora-hotel-sirena-2/
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https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/zivogosce/zivogosce-apartmanovy-dum-anita/
https://www.travelclubck.cz/chorvatsko/makarska-riviera/drvenik/drvenik-hotel-palace-1/
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Drvenik 
Apartmánový dům Kostanić
Termín: 27. 5.–30. 9. 2023
Cena: od 2 590 Kč

Apartmánový dům Kostanić se nachází v bezprostřední blízkosti moře, v klidnější 
části jménem Gornja Vala. Dům v typicky dalmatském stylu nabízí ze svých jedno-
tek nádherný výhled na moře. Díky své jedinečné poloze u moře se stal dům velmi 
oblíbenou kapacitou. Ideální místo pro strávení klidné rodinné dovolené.

Ubytování: Bilo 2+1 – samostatná ložnice se dvěma nebo třemi lůžky, kuchyň-
ský kout, vlastní sociální zařízení, 1. nebo 2. patro, balkon s přímým výhledem na 
moře. Trilo 4+1 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s možností 
přistýlky (vhodné pro jednu dospělou osobu nebo dvě malé děti) a kuchyňským 
koutem, vlastní sociální zařízení, 3. patro, balkon s výhledem na moře
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo večeří v hotelu Palace 
vzdáleném cca 400 m. Snídaně jsou formou bufetu, večeře výběrem ze tří menu.
Pláž: 20 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře

Gradac 
Apartmánový dům Katarina
Termín: 20. 5.–30. 9. 2023 
Cena: od 1 690 Kč

Dvoupatrový, kvalitně zařízený apartmánový dům se nachází v  mírném svahu, 
přibližně 450 m od centra Gradace. Svým hostům nabízí ubytování v klidné části 
jinak živého letoviska a překrásný pohled na panorama pohoří Rilić. Doporučuje-
me pro strávení rodinné dovolené.

Ubytování: Bilo  – ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj s  rozkládací pohovkou 
(vhodná pro 2 děti nebo 1 dospělou osobu) a kuchyňským koutem, vlastní so-
ciální zařízení, TV/SAT, klimatizace, balkon. Trilo – dvě samostatné ložnice, každá 
pro 3 osoby, jídelna s kuchyňským koutem, 2× vlastní sociální zařízení, TV/SAT, 
klimatizace, balkon
Stravování: vlastní
Pláž: 400 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře, na pláži je možnost pro-
nájmu lehátek a slunečníků

Trpanj 
Hotel Faraon
Termín: 20. 5.–16. 9. 2023 
Cena: od 8 820 Kč

Hotel s krásným výhledem na moře stojí přímo na oblázkové pláži, jen 200 m 
od centra letoviska. Vzhledem ke svojí poloze u pláže, klidnému prostředí a ce-
novému zvýhodnění pro děti je objekt vhodný také pro rodiny. Díky novému 
mostu, který spojuje obec Komarna s poloostrovem, je cesta sem méně časově 
náročná.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek, vlastní 
sociální zařízení, klimatizace, TV/SAT. Pokoje premier jsou prostornější a nachází 
se v hlavní budově. Rodinné pokoje jsou umístěny z boční strany hotelu a nemají 
balkon.
Stravování: all inclusive. Snídaně, obědy a večeře formou švédských stolů v kli-
matizované restauraci. Nápoje jsou zahrnuté v ceně.
Pláž: 20 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře

Gradac 
Hotel Lukas
Termín: 10. 6.–9. 9. 2023 
Cena: od 11 720 Kč

Menší hotel umístěný v kopci se nachází nedaleko centra oblíbeného letoviska 
Gradac. Díky jeho perfektní poloze je z něj krásný výhled na moře, letovisko i pro-
tější ostrovy. Součástí vybavení hotelu je recepce a bazén s lehátky. Pod hotelem 
se nachází dětské hřiště pro nejmenší návštěvníky. Spoustu dalšího vyžití nabízí 
samotné letovisko, kde je mnoho obchůdků, restaurací a bohaté sportovní vyžití 
na pláži.

Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny 
sociálním zařízením, SAT/TV, ledničkou a balkonem s bočním výhledem na moře
Stravování: polopenze  – snídaně formou bufetu, servírované večeře (výběrem 
z menu, nápoje za příplatek)
Pláž: 300 m, jemná oblázková s pozvolným vstupem do moře, slunečníky a  le-
hátka za poplatek

Drvenik, Gradac, Trpanj
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1. Vznik smluvního vztahu. Cestovní kancelář Travel Club ČSAD Tišnov, spol. 
s r. o. (v dalším textu jen „CK“) obstarává pro zákazníka účast na zájezdech na 
základě Smlouvy o zájezdu (dále jen „smlouva“). Zákazník vyplňuje formulář 
smlouvy, příp. formulář uvedený na webových stranách CK (dále společně jen 
smlouva) a zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů. Odevzdání či doru-
čení smlouvy CK se považuje za objednávku s tím, že smluvní vztah je uzavřen 
potvrzením ze strany CK, přičemž CK i  zákazník prohlašují tuto smlouvu za 
potvrzení o  zájezdu. Smlouva platí pro všechny osoby uvedené na přihlášce, 
přičemž za smluvní závazky všech těchto osob ručí podepsaný zákazník.
2. Cena zájezdu a platební podmínky. Cena zájezdu je sjednána dohodou 
mezi zákazníkem a CK jako cena souhrnná. Zákazník je povinen při uzavření 
smlouvy složit zálohu ve výši 30 % z  celkové ceny zájezdu a  nejpozději 40 
dnů před zahájením zájezdu uhradit doplatek. Při objednávce nebo uzavření 
smlouvy ve lhůtě kratší než 40 dnů před zahájením zájezdu je zákazník po-
vinen uhradit celou cenu zájezdu jednorázově, nebude-li dohodnuto jinak. 
Do 31. 03. 2023 je zákazník při uzavření smlouvy povinen uhradit minimální 
zálohu 1 000 Kč/os., do 30. 04. 2023 je povinen doplatit zálohu do výše 30 % 
z celkové ceny zájezdu a nejpozději do 40 dnů před odjezdem uhradit doplatek. 
Nebudou-li záloha nebo doplatek uhrazeny ve stanovených termínech, je CK 
oprávněna zrušit účast zákazníka na zájezdu bez jakéhokoliv dalšího upozorně-
ní s tím, že případné neuhrazení doplatku považují CK i zákazník souhlasně za 
storno zákazníka. Za okamžik úhrady plateb CK i zákazník považují den připsání 
platby na účet CK nebo den vystavení pokladního dokladu o hotovostní platbě.
Cenu zájezdu může CK zvýšit, zvýší-li se:
 - - daně, jakákoliv dodatečná obdobná peněžitá plnění, nebo úplaty z cestov-

ních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími osobami, které se přímo 
nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, a to 
pokud vznikne více než 10 % rozdíl mezi výší poplatků a daní zahrnutých 
v ceně zájezdu k 01. 10. 2022 oproti výši k termínu 30kalendářních dnů před 
zahájením zájezdu s tím, že zvýšení ceny zájezdu bude o skutečně vzniklé 
vícenáklady

 - cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných 
zdrojů energie

 - směnný kurs české koruny použitý při stanovení ceny zájezdu, a  to mezi 
kursem k  termínu 30kalendářních dnů před zahájením zájezdu oproti 
1. 10. 2022 o více než 10 % s tím, že zvýšení ceny zájezdu může být z tohoto 
titulu nejvýše o 50 % z tohoto rozdílu.

CK je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i  kompletní zájezdy od 
spolupracujících cestovních kanceláří a  prodávat je pod svým jménem jako 
zájezdy vlastní. V případě odlišných podmínek od partnerských CK či dodavate-
lů, může CK vyžadovat při uzavření smlouvy zálohu v odlišné výši, klient na to 
bude zaměstnanci CK předem upozorněn.
3. Cestovní doklady, údaje a pokyny k zájezdu. Cestovní doklad si každý 
zákazník obstarává sám. Je přitom povinen dbát, aby tento doklad byl platný 
po dobu požadovanou všemi tranzitními i cílovými státy. CK nenese zodpověd-
nost za možné škody vzniklé neplatností nebo neúplností cestovních dokladů, 
respektive neudělením víz cílového státu. CK doručí zákazníkovi na jeho na 
jeho e-mail, příp. na e-mail provizního prodejce zájezdu nejpozději 7 dnů před 
zahájením zájezdu další údaje a  informace k  zájezdu, nejsou-li obsaženy ve 
smlouvě nebo katalogu.
4. Změny sjednaných podmínek. Nutí-li vnější okolnosti CK změnit pod-
mínky zájezdu, navrhne CK zákazníkovi změnu smlouvy s  uvedením výše 
nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy 
odstoupit, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne oznámení o změně podmí-
nek zájezdu a před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník v určené lhůtě, 
platí, že se změnou smlouvy souhlasí. Smluvní strany se současně dohodly, že 
za změny podstatné je nutné považovat přesun data konání zájezdu o více než 
48 hodin, zvýšení ceny zájezdu o více než 8 %, snížení kategorie ubytovacího 
zařízení, změnu způsobu dopravy a rozsáhlejší změnu programu, spočívající ve 
zkrácení či prodloužení zájezdu o více než 24 hod. V případě těchto podstatných 
změn a řádném odstoupení od smlouvy má zákazník právo na vrácení již zapla-
cené částky nebo na její převod k úhradě jiného zájezdu bez stornopoplatků. 
U změn ostatních, jako je např. změna trasy dopravy, změna objektu ubytování 
ve stejné destinaci na objekt stejné či vyšší kategorie, zvýšení ceny zájezdu 
v rozsahu do 8 % apod. se CK a zákazník podpisem smlouvy dohodli, že tyto 
změny nejsou důvodem pro odstoupení od smlouvy. CK nenese odpovědnost 
za škody vyplývající ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo 
zaviněním zákazníka (vědomé nečerpání služeb, nerespektování pokynů prů-
vodce či norem a zákonů navštíveného státu, ubytovacího zařízení, dopravce 
apod.) nebo z důvodu tzv. vyšší moci – tj. zejména z příčin, kterým CK nemohla 
zabránit ani při vynaložení maximálního úsilí. U zájezdů prodávaných na po-
slední chvíli s výraznými slevami (last minute, super last minute) si CK vyhrazu-
je právo upravit některé služby odlišně od popisu v katalogu. První a poslední 
den zájezdu v cílovém místě jsou určeny především k zajištění dopravy, transfe-
rů, ubytování, úklidu a nelze je považovat za dny plnohodnotného rekreačního 
pobytu a nelze reklamovat event. zkrácení pobytu. U poznávacích zájezdů je 
průvodce oprávněn v případě časové tísně, špatného počasí, stávky či z jiných 
závažných důvodů změnit či zrušit některé body programu bez náhrady.

Osoba podnapilá, nebo pod vlivem omamných látek, či která ruší spolucestu-
jící a vulgárně napadá posádku autobusu, může být vyloučena z přepravy bez 
nároku na kompenzaci.
5. Zrušení zájezdu, odstoupení od smlouvy. Zákazník může před zaháje-
ním zájezdu od smlouvy odstoupit s tím, že odstoupení je povinen průkazným 
způsobem (doporučeným dopisem nebo osobně v kanceláři prodejce) oznámit 
CK. Pokud odstoupí pro nesouhlas se změnou smlouvy nebo zrušila-li CK zájezd 
z jiných důvodů než pro porušení povinností zákazníkem, nabídne CK zákazní-
kovi náhradní zájezd za podmínek stanovených zákonem. CK může odstoupit 
od smlouvy, pokud:
1. počet osob přihlášených na zájezd je nižší než 30 platících osob a CK oznámí 

zákazníkovi zrušení zájezdu v zákonné lhůtě
2. jí v  plnění závazku brání nevyhnutelné a  mimořádné okolnosti a  zrušení 

zájezdu oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením 
zájezdu

3. poruší-li zákazník svou povinnost.
Z důvodu vyšší moci může CK zrušit zájezd bez stanovení jakékoliv lhůty a sou-
časně má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V  případě přerušení 
zájezdu z důvodu vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření k dopravení 
cestujících zpět. Dodatečné náklady s  tím spojené nesou obě strany rovným 
dílem. V případě odstoupení CK od smlouvy pro porušení povinností zákazníka 
nebo odstoupil-li zákazník od smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povin-
ností CK (vše dále jen „storno“), zaplatí zákazník CK odstupné (dále také jen 
„stornopoplatky“), a to:
a) základní stornopoplatek
 - skutečně vzniklé náklady (provozní náklady CK a  smluvně sjednané nebo 

právním předpisem stanovené náhrady dodavatelům služeb CK), nejméně 
však 10 % z ceny zájezdu, min. však 300 Kč/os., pokud k odstoupení dojde 
dříve než 60 dnů před plánovaným dnem zahájení zájezdu (dále jen odjezd). 
Dojde-li k odstoupení od smlouvy do 31. 03. 2023 a uhrazená záloha činí 
1 000 Kč/os., stornopoplatek je ve výši uhrazené zálohy.

b) zvýšený stornopoplatek
 - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z  celkové ceny zájezdu při 

odstoupení v období 60–30 dnů před odjezdem
 - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z  celkové ceny zájezdu při 

odstoupení v období 29–15 dnů před odjezdem
 - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75 % z  celkové ceny zájezdu při 

odstoupení v období 14–07 dny před odjezdem
 - 100 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení později nebo
 - nenastoupením cesty.

Veškeré výše uvedené poplatky se účtují za každou osobu, které se storno týká. 
V  případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji, apartmánu či stanu, 
musí zbývající osoba zaplatit příplatek za obsazení jen jednou osobou (obdob-
ně v případě vícelůžkových zařízení). Při změně pobytového místa nebo termí-
nu na základě požadavku zákazníka dříve než 40 dnů před odjezdem se účtuje 
poplatek 300 Kč/os. Pokud k takové změně ze strany zákazníka dojde později, 
je tento případ posuzován jako storno zájezdu a nová smlouva.
Při změně v  osobě účastníka (účast jiné osoby) na zájezdu (termín, celkový 
počet osob a  destinace zůstávají nezměněny) si účtuje CK poplatek ve výši 
200 Kč za každou změnu. V případě odlišných podmínek od partnerských CK 
či dodavatelů, může CK vyžadovat poplatek v odlišné výši, klient na to bude 
zaměstnanci CK upozorněn. Pro stanovení stornopoplatku je rozhodující datum 
skutečného oznámení storna CK, tj. doručení doporučeného dopisu nebo po-
tvrzení prodejce o přijetí storna.
6. Vady zájezdu – reklamace. Pokud má zájezd vadu, zákazník ji bez zby-
tečného odkladu vytkne CK. Ta odstraní vadu, ledaže to není možné anebo 
odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah a hod-
notu dotčených služeb. Nesjedná-li CK nápravu v určené přiměřené lhůtě, má 
zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. 
Pokud se po odjezdu vyskytnou podstatné vady zájezdu, nabídne CK vhodné 
náhradní řešení pro pokračování zájezdu. Zákazník může navrhované náhradní 
řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s  tím, co bylo ve smlouvě 
sjednáno nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
Smluvní strany se současně dohodly na tomto režimu uplatnění vad: zákazník 
je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu u  průvodce zájezdu, dele-
gáta, popř. ubytovatele nebo na asistenční telefonní lince, který je povinen 
sjednat nápravu. Nepodaří-li se vady odstranit, sepíše zákazník o vadách zápis, 
který průvodce, delegát nebo ubytovatel podepíše a doplní svým stanoviskem. 
Reklamaci vad je pak nutné v zákonné lhůtě osobně nebo doporučeným dopi-
sem předat spolu se zápisem do CK, popř. prodejci, u kterého zákazník svůj zá-
jezd zakoupil. CK je povinna rozhodnout do 30 dnů po doručení reklamace, ve 
složitějších případech si CK vyžádá u zákazníka odklad. Pokud v průběhu zájez-
du není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá zákazník právo na 
poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. Zvláštní poža-
davky (např. pokoj v patře, výhled na moře, sedadlo v přední části autobusu aj.) 
nemají charakter smluvního ujednání. CK se bude snažit těmto požadavkům 
ve spolupráci s poskytovatelem služby vyhovět, pokud to ale nebude možné, 
nelze toto reklamovat.

7. Pojištění. Cena zájezdu zahrnuje povinné pojištění proti úpadku a  insol-
venci CK ve smyslu platné právní úpravy s tím, že CK vydala zákazníkovi doklad 
o svém pojištění, příp. jej zákazníkovi na jeho žádost předložila. Pojištění osob, 
zavazadel, storna apod. tabulková cena zájezdu nezahrnuje, zákazník si může 
zvolit z  několika druhů pojištění, které CK fakultativně nabízí od společnosti 
UNIQA pojišťovna, a. s. Rozsah cestovního pojištění, limity pojistného plnění 
a další informace o pojištění jsou uvedeny v katalogu zájezdu CK na straně 1 
a na www.travelclubck.cz v části „Důležité odkazy“ Smluvní vztah vzniká mezi 
zákazníkem a  pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo 
s  pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými a  Doplňkovými pojistnými pod-
mínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/17, DPP/Ces/A/17 a Rámcovou pojist-
nou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí 
s  rozsahem a  podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s  výší 
pojistných částek a  se zněním pojistných podmínek. V  případě, že pojištěný 
zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je 
oprávněn uvedené prohlášení učinit i  jménem těchto osob. V případě storna 
osoby, která má prostřednictvím CK objednané pojištění, jsou vždy účtované 
stornopoplatky ve výši 100% ceny pojištění.
8. Zavazadla. V  ceně zájezdu autokarovou dopravou je zahrnuta přeprava 
jednoho zavazadla do hmotnosti 20 kg/os. a jednoho příručního zavazadla do 
hmotnosti 5 kg/os. Při překročení této hmotnosti není CK, příp. pořadatel povi-
nen zavazadla k dopravě přijmout. Nadlimitní zavazadla je možné k přepravě 
přijmout po dohodě a za poplatek. Zákazník je povinen naložit svá zavazadla 
do dopravního prostředku nebo předat k odbavení na určeném místě na letišti 
a v cílové nebo přestupní stanici si je ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrá-
tu nebo odcizení zavazadel.
9. Zpoždění. CK plánuje přepravy s  nezbytnými rezervami, neručí však za 
případná zpoždění a upozorňuje na možnost
jejich vzniku z  důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení 
leteckých a  silničních cest. Zákazníci musí při plánování přípojů, obchodních 
termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V přípa-
dech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) 
nevzniká zákazníkům právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné 
škody či na slevu z ceny zájezdu.
10. Doprava. Zasedací pořádek autobusu je sestavován podle data uzavření 
smlouvy (na dodatečné požadavky nelze brát bez dalšího zřetel). CK doporuču-
je zákazníkům, pro které jsou důležitá přední místa např. ze zdravotních důvo-
dů, aby si zájezd rezervovali včas. V případě, že je zájezd realizován partnerskou 
ck či dopravcem, není vždy možné vyjít v případě požadavku na usazení vstříc. 
Zajišťuje-li CK zákazníkům dopravu, je povinen zákazník dostavit se ve sjed-
naném termínu a  čase na sjednané místo nástupu. Nedostaví-li se zákazník 
k odjezdu, je CK oprávněna pokračovat v zájezdu bez tohoto zákazníka, který je 
povinen zajistit si případnou náhradní dopravu samostatně na vlastní náklady.
11. Ubytování. Ubytování je obvykle možné v  den příjezdu v  odpoledních 
hodinách dle popisu kapacity, a v den odjezdu se pokoje musí uvolnit obvykle 
do 9 hod. Pokud je v ceně zájezdu stravování, začíná první stravovací službou 
po čase příjezdu a končí poslední stravovací službou, poskytovanou před časem 
odjezdu. Za třílůžkový pokoj je obvykle pokoj považován dvoulůžkový pokoj 
s přistýlkou, kterou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. 
Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany ubytovacího zařízení a CK na něj 
nemá vliv.
12. Průvodce. V ceně všech poznávacích zájezdů jsou již zahrnuty služby prů-
vodce CK (pokud není výslovně uvedeno jinak). V některých destinacích mohou 
být skupiny doprovázeny pouze průvodcem s místní licencí (za poplatek), kde 
průvodce CK poskytuje případné tlumočení.
13. Zpracování osobních údajů. Podpisem smlouvy zákazník výslovně 
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (zejména identifikačních a kon-
taktních údajů uvedených ve smlouvě) výlučně pro účely uzavření smlouvy 
a poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen souhlas), především podle zá-
kona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a to v souladu s právní úpra-
vou platnou ke dni podpisu smlouvy včetně Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a podpisem 
smlouvy také uděluje souhlas podle předchozí věty za ostatní osoby uvedené 
ve smlouvě. Osobní údaje je CK oprávněna zpracovávat výlučně jen pro uve-
dené účely, ochranu práv a zájmů CK, dodržení právních povinností CK (např. 
uchování daňových dokladů) a  pro marketingové a  obchodní účely, pokud 
zákazník nevyjádří nesouhlas. CK se zavazuje osobní údaje zpracované v listin-
né nebo elektronické podobě zpřístupnit pouze zaměstnancům CK a osobám 
poskytující CK služby a ochraňovat je před zneužitím a nepovolanými osobami.
14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je 
Česká obchodní inspekce (internetová adresa: www.coi.cz).
15. Ostatní ustanovení. Tyto Všeobecné a záruční podmínky jsou nedílnou 
součástí smlouvy a  ve vztahu CK  – zákazník jsou platné a  účinné podpisem 
smlouvy oběma smluvními stranami, a  to ve znění uveřejněném na adrese 
www.travelclubck.cz ke dni podpisu smlouvy.

 Tišnov, říjen 2022
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SPECIALISTA NA ŠVÝCARSKO

slevy na jízdném
-

každá 6. jízdenka zdarma
-

skupinové slevy
-

možnost rezervace dvojsedadla
-

platba kartou
-

zavazadla zdarma
-

wi-fi připojení
-

teplé nápoje zdarma
-

občerstvení na palubě
- 

zásuvky 230V / USB

Švýcarska 

Dovolená 
na míru
pro skupiny a kolektivy

Hledáte nevšední zájezd pro svůj pracovní kolektiv 
či školu? Potřebujete zajistit zájezd s exkurzemi, 

sportovními aktivitami, s návštěvou veletrhu?

Připravíme vám zájezd šitý na míru, 
přesně podle vašich požadavků!

Pokud je pro vás naše nabídka zajímavá, 
neváhejte nás kontaktovat!

+420 541 211 775
rezervace@csad-tisnov.cz


