Chorvatsko je velice oblíbenou destinací českých turistů a rozprostírá se na území střední a jihovýchodní Evropy. Jedná se o středně
velkou evropskou zemi o rozloze 56 538 km2.
Rozkládá se od východních svahů Alp na severozápadě po Panonskou nížinu na východě.
Mezi jeho hlavní charakteristické rysy patří
členité pobřeží, které je dlouhé 5790 km, nespočet ostrovů, z nichž největší je ostrov Krk,
četné zálivy a zátoky, průzračně čisté moře,
národní parky a historické památky. Chorvatsko však nabízí i mnoho dalších turistických
lákadel. Naše cestovní kancelář Vám již několik sezón nabízí možnost strávit dovolenou
v jedné z nejkrásnějších oblastí Chorvatska Makarské riviéře a to konkrétně v Bašce Vodě,
v Baško Polje nebo v Makarské.

Klimatická tabulka - Chorvatsko
průměrné měsíční teploty
vzduch

vzduch

měsíc

den °C

noc °C

moře °C

Květen

21

16

19

Červen

26

20

22

Červenec

28

23

23

Srpen

29

23

23

Září

25

18

22

Říjen

21

16

20

BAŠKA VODA
Baška Voda je velmi oblíbená turistická destinace a je jedním z nejnavštěvovanějších a nejhezčích míst v Chorvatsku. Tato dříve rybářská
vesnička se nachází na úpatí velkolepého horského masívu Biokovo, přibližně 50 km jihovýchodně od Splitu, 5 km jihovýchodně od Brely
a 10 km severně od města Makarska. Jedná se
o rušné a významné letovisko na Makarské riviéře. Mezi přednosti Bašky Vody patří překrásné
přírodní scenérie, bohatá vegetace, skládající
se z olivových hájů, vinic a hlavně borovicových
lesů, které sahají až k plážím z drobných oblázků. Baška Voda Vám kromě krásného koupání
v průzračně čistém Jaderské moři nabízí také
pestrý výběr vodních sportů, historické památky, zajímavé muzeum mušlí, nespočet kaváren,
restaurací, obchodů a bohatý noční život.
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Pobytové zájezdy

CHORVATSKO
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vila Jela***
(Baška Voda)

Tato moderní vila je postavena v klidné části velmi oblébeného letoviska Baška Voda.
Náchází se 300 metrů od oblázkové pláže
a centra města. Vila nabízí ubytování v moderních pokojích hotelového typu nebo
v apartmánech. Pokoje hotelového typu
jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, ledničkou, klimatizací (za
příplatek) a balkonem. Je zde možnost
přidání jedné přistýlky (přistýlka je možná
pouze pro děti). Kuchyňka je společná pro
všechny pokoje na patře. Apartmány jsou
rozděleny na samostatnou ložnici a kuchyňku. Jsou dvoulůžkové s možností přidání jedné přistýlky, mají vlastní kuchyňku,
koupelnu, TV/SAT, klimatizaci (za příplatek)
a balkon. Pokoje i apartmány jsou vybaveny ložním prádlem a ručníky. Možnost
dokoupení stravování (viz příplatky níže)
a bezplatného parkování u vily.
termín

POKOJ HOTELOVÉHO TYPU

APARTMÁN

Cena za
pronájem/týden

Dítě 4 – 11,99 let
na přistýlce**

Cena za
pronájem/týden

Dospělá osoba
na přistýlce

Dítě 4 – 11,99 let
na přistýlce**

2.350,2.700,3.000,3.600,4.100,4.100,4.100,4.100,4.100,4.100,4.100,4.100,3.700,3.500,3.200,-

7.000,-

3.500,-

2.700,-

7.600,-

3.800,-

3.000,-

8.400,-

4.200,-

3.400,-

9.200,-

4.600,-

3.800,-

10.600,-

5.300,-

4.500,-

10.600,-

5.300,-

4.500,-

10.600,-

5.300,-

4.500,-

10.600,-

5.300,-

4.500,-

10.600,-

5.300,-

4.500,-

10.600,-

5.300,-

4.500,-

10.600,-

5.300,-

4.500,-

10.600,-

5.300,-

4.500,-

9.700,-

4.850,-

4.050,-

9.000,-

4.500,-

3.700,-

8.400,-

4.200,-

3.400,-

04.06. - 11.06.*

6.300,-

11.06. - 18.06.

7.000,-

18.06. - 25.06.

7.600,-

25.06. - 02.07.

8.800,-

02.07. - 09.07.

9.800,-

09.07. - 16.07.

9.800,-

16.07. - 23.07.

9.800,-

23.07. - 30.07.

9.800,-

30.07. - 06.08.

9.800,-

06.08. - 13.08.

9.800,-

13.08. - 20.08.

9.800,-

20.08. - 27.08.

9.800,-

27.08. - 03.09.

9.000,-

03.09. - 10.09.

8.600,-

10.09. - 17.09.

8.000,-

Chorvatsko

*) Tento termín spojen s poznávacím zájezdem Poznáváme Dalmácii – 1., 2. a 9. den zájezdu viz program
zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze v případě dopravy autokarem)
**) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje: 7x ubytování, povlečení, závěrečný úklid, spotřebu vody a el. energie, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, videem, povinnou pobytovou taxu (dospělí platí 1 EUR/os./den, děti
ve věku 12 – 18 let platí 0,50 EUR/os./den) – splatná na místě, stravu, fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj, klimatizaci – hradí se na místě
příplatky:
Autobusová doprava:
dospělá osoba .......................................................................2.500,- Kč
dítě 2-12 let ..........................................................................2.100,- Kč
Strava:
polopenze dospělý ................................................................2 800,- Kč/týden
polopenze dítě do 12-ti let ....................................................2 500,- Kč/týden
večeře dospělý .......................................................................1 800,- Kč/týden
večeře dítě do 12-ti let ...........................................................1 700,- Kč/týden
snídaně dospělý ....................................................................1 050,- Kč/týden
snídaně dítě do 12-ti let ......................................................... 750,- Kč/týden
Ostatní:
jednolůžkový pokoj/apartmán ..............................................1.900,- Kč/osoba a týden
klimatizace (hradí se na místě) ..............................................6 Euro/den a pokoj/apartmán
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla atd.) .......36 ,- Kč/os. a den
slevy:
dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma (v případě dopravy autokarem hradí pouze dopravu)
dítě do 12-ti let na pevném lůžku -500,- Kč

vila Trutanič
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(Baška Voda)

termín

cena za pronájem cena za pronájem cena za pronájem
1/3 apt/týden
1/5 apt/týden
1/6 apt/týden

(2-3osoby)

(4-5 osob)
(4-6

(6-7 osob)

10.700,10.000,11.400,-

15.700,16.000,17.900,17.500,-

17.500,18.600,-

27.6. - 04.7.
25.06.
02.07.
04.7. - 11.7.
02.07.
09.07.
11.7. - 18.7.
09.07.
16.07.
18.7. - 25.7.
16.07.
23.07.

12.000,12.500,12.500,12.500,12.500,-

18.500,19.000,19.900,19.900,19.900,19.900,-

19.900,20.800,20.800,20.800,20.800,-

25.7. - 01.8.
23.07.
30.07.
01.8. - 08.8.
30.07.
06.08.
08.8. - 15.8.
06.08.
13.08.

12.500,12.500,12.500,-

19.900,19.900,19.900,-

20.800,20.800,20.800,-

15.8. - 22.8.
13.08.
20.08.
22.8. - 29.8.
20.08.
27.08.
29.8. - 05.9.
27.08.
03.09.

12.500,11.100,11.900,10.500,-

19.900,18.100,18.900,16.400,17.500,-

20.800,18.900,19.900,17.800,18.900,-

05.9. - 12.9.
03.09.
10.09.
12.9. - 19.9.
10.09.
17.09.
19.9. - 26.9.*
17.09.
24.09.*

9.900,9.600,-

15.000,17.000,14.000,15.500,-

17.300,18.000,16.400,16.900,-

9.300,-

13.000,15.000,-

15.500,15.900,-

06.6. - 13.6.*
04.06.
11.06.*
13.6. - 20.6.
11.06.
18.06.
20.6. - 27.6.
18.06.
25.06.

*) Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem Poznáváme Dalmácii – 1., 2. a 9. den
zájezdu viz program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze v případě dopravy autokarem)

cena zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí, povlečení, závěrečný úklid, spotřebu vody a el.
energie, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje:
dopravu autokarem s klimatizací, WC, videem, fakultativní výlety a služby, stravu,
klimatizaci (hradí se na místě), přistýlku, cestovní pojištění
příplatky:
Autobusová doprava:
dospělá osoba .......................................................................2.500,- Kč
dítě do12-ti let ......................................................................2.100,- Kč
Strava:
polopenze dospělý ................................................................2.800,- Kč/týden
polopenze dítě do 12-ti let .....................................................2.500,- Kč/týden
večeře dospělý ......................................................................1.800,- Kč/týden
večeře dítě do 12-ti let ..........................................................1.700,- Kč/týden
snídaně dospělý ...................................................................1.050,- Kč/týden
snídaně dítě do 12-ti let ........................................................ 750,- Kč/týden
Ostatní:
přistýlka v 1/5 a 1/6 apt .........................................................2.000,- Kč/týden
klimatizace v 1/3 a 1/5 apt (platí se na místě) ........................cca 5,- EUR/den a apt
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla atd.) ......36,- Kč/osoba a den
slevy:
dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma (v případě dopravy autokarem hradí pouze
dopravu)
dítě do 12-ti let na pevném lůžku ........................................ -500,- Kč

Pobytové zájezdy

Vila Trutanič je zrekonstruovaná, moderní vila s přijemnou atmosférou. Nachází
se nedaleko centra města Baška Voda
a cca 5 minut chůze od moře a oblázkové pláže. Ubytování je zajištěno v těchto
apartmánech:
Třílůžkový apartmán (1/3) – jedna oddělená ložnice, sociální zařízení, kompletně vybavená kuchyňka, klimatizace (za
příplatek) a balkón s výhledem do zahrady a na Biokovo.
Pětilůžkový apartmán (1/5) – dvě oddělené ložnice, 2x sprcha a WC, prostorná
kompletně vybavená kuchyň, klimatizace (za příplatek) a dva prostorné balkóny
s výhledem na moře. Na vyžádání možnost přidání jedné přistýlky.
Šestilůžkový apartmán (1/6) – tři oddělené ložnice, z nichž každá má vlastní sprchu a WC, společnou kompletně
vybavenou kuchyň a velkou částečně
zastřešenou terasu s výhledem na moře.
U tohoto apartmánu je možnost přidání
jedné přistýlky.
Ve vile je možné využít posezení u krbu
spojené s grilováním. Ložnice jsou vybaveny ložním prádlem a koupelny ručníky.
Parkování možné u vily. Možnost dokoupení polopenze nebo večeře.
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vila Marica
(Baška Voda)

Chorvatsko

Vila Marica je moderní, dobře vybavený dům, situováný v krásné zahradě a je
velmi oblíbený našimi klienty. Poskytuje
příjemné, téměř rodinné prostředí. Vila
je vzdálena cca 250 m od pláže i centra
městečka. Svým hostům nabízí ubytování ve studiích pro 2 osoby s možností
jedné přistýlky. Studia mají plně zařízenou kuchyňku, koupelnu, WC, balkón
(u většiny studií situovaný na mořskou
stranu) a některá studia mají klimatizaci
(zdarma). Dále vila Marica nabízí ubytování v jednom 4 lůžkovém apartmánu - 2 oddělené ložnice, 2x sociální zařízení, 2 balkóny směrem na moře a velká kuchyň přes
chodbičku s balkonem. Ložnice jsou vybaveny ložním prádlem a koupelny ručníky.
Parkování je možné u objektu. Možnost
dokoupení polopenze nebo večeře.

Termín

Cena za pronájem
dvoulůžkového
studia na 7 nocí

Cena za pronájem
čtyřlůžkového apt.
na 7 nocí

04.06. - 11.06.*

8.200,-

16.000,-

11.06. - 18.06.

9.000,-

17.200,-

18.06. - 25.06.

9.900,-

19.000,-

25.06. - 02.07.
02.07. - 09.07.
09.07. - 16.07.

10.500,10.600,10.600,-

19.200,19.500,19.500,-

16.07. - 23.07.

10.600,-

19.500,-

23.07. - 30.07.

10.600,-

19.500,-

30.07. - 06.08.

10.600,-

19.500,-

06.08. - 13.08.

10.600,-

19.500,-

13.08. - 20.08.

10.600,-

19.500,-

20.08. - 27.08.

10.300,-

19.200,-

27.08. - 03.09.

9.700,-

18.900,-

03.09. - 10.09.

9.000,-

17.000,-

10.09. - 17.09.

8.400,-

15.900,-

17.09. - 24.09.*

8.000,-

15.000,-

*) Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem Poznáváme Dalmácii – 1.,
2. a 9. den zájezdu viz program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze
v případě dopravy autokarem)
cena zahrnuje:
pronájem studia/apartmánu na 7 nocí, povlečení, závěrečný úklid, spotřebu vody a el.
energie, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje:
dopravu autokarem s klimatizací, WC, videem, povinnou pobytovou taxu (dospělí platí
1 EUR/os./den, děti ve věku 12 – 18 let platí 0,50 EUR/os./den) – splatná na místě,
fakultativní výlety a služby, stravu, přistýlku, cestovní pojištění
příplatky:
Autobusová doprava:
dospělá osoba .......................................................................2.500,- Kč
dítě do 12-ti let ......................................................................2.100,- Kč
Strava:
polopenze dospělý ................................................................2.800,- Kč/týden
polopenze dítě do12-ti let......................................................2.500,- Kč/týden
večeře dospělý ......................................................................1.800,- Kč/týden
večeře dítě do12-ti let ...........................................................1.700,- Kč/týden
snídaně dospělý ...................................................................1.050,- Kč/týden
snídaně dítě do12-ti let ......................................................... 750,- Kč/týden
Ostatní:
přistýlka ................................................................................2.200,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla atd.) ......36,- Kč/osoba a den
slevy:
dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma (v případě dopravy autokarem hradí pouze dopravu)
dítě do 12-ti let na pevném lůžku .............. -500,- Kč

BAŠKO POLJE
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Baško Polje je malé, klidné turistické
středisko nacházející se v severozápadní
části Makarské riviéry. Je vzdáleno necelé 2 km od známého letoviska Baška
Voda, do kterého se dostanete zhruba
za 20 minut krásnou procházkou podél
moře po chodníčku lemovaným piniemi.
Toto středisko leží v hustém borovém
lese přímo na mořském pobřeží pod horským masivem Biokovo. Baško Polje nabízí krásné oblázkové pláže přerušované
vybetonovanými plochami k odpočinku
a ke strávení klidné dovolené.

Hotel Alem**
(Baško Polje)

termín

dospělý řádné
lůžko

dospělý přistýlka

1. dítě 2-12 let
přistýlka**

bez nároku na lůžko**

03.06. - 12.06.*

8.050,-

7.350,-

2.300,-

2.600,-

10.06. - 19.06.

8.450,-

7.750,-

2.600,-

2.900,-

17.06. - 26.06.

9.250,-

8.550,-

3.000,-

3.300,-

24.06. - 03.07.

9.750,-

9.050,-

3.350,-

3.800,-

01.07. - 10.07.

10.050,-

9.350,-

4.050,-

4.500,-

08.07. - 17.07.

10.050,-

9.350,-

4.050,-

4.500,-

15.07. - 24.07.

10.050,-

9.350,-

4.050,-

4.500,-

22.07. - 31.07.

10.050,-

9.350,-

4.050,-

4.500,-

29.07. - 07.08.

10.050,-

9.350,-

4.050,-

4.500,-

05.08. - 14.08.

10.050,-

9.350,-

4.050,-

4.500,-

12.08. - 21.08.

10.050,-

9.350,-

4.050,-

4.500,-

19.08. - 28.08.

9.550,-

8.850,-

4.050,-

4.500,-

26.08. - 04.09.

9.150,-

8.750,-

3.000,-

3.300,-

02.09. - 11.09.

8.550,-

7.850,-

2.600,-

2.900,-

09.09. - 18.09.

8.050,-

7.350,-

2.300,-

2.600,-

2. dítě 2-12 let

*) Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem Poznáváme Dalmácii - 1., 2. a 9. den zájezdu viz program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze v případě dopravy autokarem)
**) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.

Program all inclusive light zahrnuje:
snídani, oběd a večeři v restauraci, nápoje v restauraci
v čase od 10:00 do 21:00 hodin (víno, pivo, džus
a minerální vodu) a odpolední kávu a koláč.

cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, videem,7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění
CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (dospělí platí 1 EUR/os./den, děti ve věku 12 – 18 let platí 0,50 EUR/
os./den) – splatná na hotelové recepci, fakultativní výlety a služby, program all inclusive, jednolůžkový pokoj,
cestovní pojištění
příplatky: Program all inclusive light – dospělá os. ............................. 2.400,- Kč/os./týden
Program all inclusive light – dítě 2 -12 let ........................... 1.700,- Kč/os./týden
jednolůžkový pokoj ............................................................. 2.800,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla atd.) 36,- Kč/osoba a den
slevy:
dítě do 4 let bez nároku na lůžko - ubytování a strava ZDARMA (v případě dopravy autokarem hradí pouze dopravu))

Pobytové zájezdy

Hotelový
komplex
se
nachází
v borovicovém háji cca 50m od oblázkové
pláže. Je tvořen hlavní budovou hotelu
a depandancemi. V hlavní budově se
nachází hala s recepcí, restaurace, dále zde
najdeme pizzerii a půjčovnu sportovního
vybavení (míčové hry, stolní tenis, vodní
sporty...). V budově hotelu jsou dvolůžkové
pokoje s možností jedné přistýlky, s vlastním
sociálním zařízením, lednicí a balkonem.
Pokoje jsou v 1. patře a jsou situovány
na mořskou stranu. Strava je podávaná
v budově hotelu formou švédských stolů,
k večeři je zahrnut jeden nápoj v ceně
(pivo, víno, džus nebo minerální voda).
Možnost dokoupení programu all inclusive
light (viz příplatky níže).
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MAKARSKA
Toto město je jedno z nejznámějších v Dalmácii a je také součástí stejnojmenné riviéry, která se táhne od Brely až po Gradac.
Makarska je rušné přístavní město a turisty
velmi oblíbené letovisko. Je vzdálena asi
60 km jihovýchodně od Splitu a patří mezi
největší letovisko na Makarské riviéře. Po
celé její délcé se rozprostírá horský masiv
Biokovo. Turistům nabízí velké množství
zelené vegetace, která na plážích zabezpečuje příjemný stín. Původní jádro města má
středomořský vzhled, zatímco nová část
se skládá z hotelů, restaurací a obchodů,
které naleznete na promenádě osázené
palmami. Sportovní nadšenci jistě uvítají
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště
pro míčové hry a širokou nabídku vodních
sportů. Pro děti je zde k dispozici dětské
hřiště. Mimo jiné se zde můžete podívat na
sbírku mušlí v Malakologickém muzeu, která se považuje za nejbohatší svého druhu
na světě. Toto letovisko Vám nabízí opravdu všestrannou dovolenou.

hotel Rivijera**
(Makarska)

Chorvatsko

Tento klienty velice oblíbený hotel pavilónového typu se nachází cca 100 metrů od oblázkové
pláže s pozvolným vstupem do moře. Na pláži
je možnost zapůjčení lehátek za poplatek nebo
návštěva plážového baru, najdete zde i sprchy.
Do centra městečka lze pohodlně dojít podél
pobřeží. Hotel je vybaven recepcí, sejfem, směnárnou i TV místností. Pokoje s balkonem jsou
dvoulůžkové bez možnosti přistýlky, všechny
s vlastním WC, sprchou, telefonem a ledničkou. K dispozici je hotelová kavárna či bar, dále
restaurace, která láká na své netradiční pokrmy.
Snídaně se podávají formou bufetu, večeře - výběr ze 3 menu, servírovaný dezert, salát formou
bufetu, hlavní chod se vybírá ze 3 jídel a jednoho nápoje, který je zahrnut v ceně (pivo, víno,
džus, minerální voda). V areálu je hřiště na basketbal, volejbal a hřiště pro hru boccia (petang),
dále stolní tenis a několik tenisových kurtů. Je
zde i dětský klub.

termín

dospělý řádné
lůžko

03.06. - 12.06.*
10.06. - 19.06.
17.06. - 26.06.
24.06. - 03.07.
01.07. - 10.07.
08.07. - 17.07.
15.07. - 24.07.
22.07. - 31.07.
29.07. - 07.08.
05.08. - 14.08.
12.08. - 21.08.
19.08. - 28.08.
26.08. - 04.09.
02.09. - 11.09.
09.09. - 18.09.

9.350,9.750,10.600,11.100,11.400,11.400,11.400,11.400,11.400,11.400,11.400,10.800,10.400,9.550,8.950,-

*Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem
Poznáváme Dalmácii - 1., 2. a 9. den zájezdu viz
program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze
v případě dopravy autokarem)
cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC,
videem, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (dospělí
platí 1 EUR nebo 7 HRK/os./den, děti ve věku 12 – 18
let platí 0,50 EUR nebo 3,50 HRK/os./den) – splatná na
hotelové recepci, fakultativní výlety a služby, jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění
příplatky:
jednolůžkový pokoj ..................... 2.900,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno,
zavazadla atd.) ............................ 36,-Kč/osoba a den
slevy:
dítě do 12-ti let na pevném lůžku ............. -800,- Kč
dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ubytování a strava
zdarma (v případě dopravy autokarem hradí pouze
dopravu)

hotel Palma***
(Makarska)
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Nově zrekonstruovaný hotel se nachází
v blízkosti centra letoviska Makarska a asi
30 m od oblázkové pláže. Hotel nabízí ubytování v klimatizovaných dvoulůžkových
pokojích s možností jedné přistýlky nebo ve
dvoulůžkovém pokoji s možností až dvou
přistýlek. Oba typy pokojů mají soc. zařízení, TV+SAT, balkon a lednici. Některé pokoje
jsou situovány na mořskou stranu a některé
na pohoří Biokovo. V ceně je připojení na Wi-Fi. Snídaně je podávána formou bufetu, večeře výběrem ze tří menu..

termín

dospělý
řádné lůžko

dospělý
přistýlka

dítě 4-12 let
přistýlka**

dítě 12-15 let
přistýlka**

17.06. - 26.06.

10.700,-

10.150,-

8.150,-

9.550,-

24.06. - 03.07.

11.200,-

10.650,-

8.650,-

10.050,-

01.07. - 10.07.

11.500,-

10.950,-

8.950,-

10.350,-

08.07. - 17.07.

11.500,-

10.950,-

8.950,-

10.350,-

15.07. - 24.07.

11.500,-

10.950,-

8.950,-

10.350,-

22.07. - 31.07.

11.500,-

10.950,-

8.950,-

10.350,-

29.07. - 07.08.

11.500,-

10.950,-

8.950,-

10.350,-

05.08. - 14.08.

11.500,-

10.950,-

8.950,-

10.350,-

12.08. - 21.08.

11.500,-

10.950,-

8.950,-

10.350,-

19.08. - 28.08.

11.100,-

10.550,-

8.550,-

9.950,-

26.08. - 04.09.

10.500,-

9.950,-

7.950,-

9.350,-

02.09. - 11.09.

9.800,-

9.250,-

7.250,-

8.650,-

Pobytové zájezdy

**Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, videem, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (dospělí platí 1 EUR/os./den, děti ve věku 12 – 18 let platí
0,50 EUR/os./den) – splatná na hotelové recepci, fakultativní výlety a služby, jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění
příplatky: jednolůžkový pokoj ............................................................. 2.800,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla,
odpovědnost za škodu ) ....................................................... 36,- Kč/osoba a den
slevy: dítě do 4 let bez nároku na lůžko - ubytování a strava ZDARMA (v případě dopravy autokarem hradí pouze
dopravu)
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Fakultativní
výlety
FISH-PICNIC

Půldenní výlet lodí na ostrov Brač, prohlídka městečka Povlja, poté možnost
koupání v zátoce, grilované makrely a nápoje v neomezeném množství.
Orientační cena: 200 HRK

BIOKOVO

Výlet do bílého pohoří, tvořící nádhernou kulisu pobřeží Makarské riviéry, nabízí pohled na krásné panorama pobřeží
a přilehlých ostrovů.
Orientační cena: 250 HRK

DUBROVNÍK

Celodenní výlet do pokladnice kulturních
památek. Navštívíte historické centrum
města, ukryté za vysokými hradbami, jež
zůstává v téměř nezměněném stavu již
několik století.
Orientační cena: 350 HRK

SPLIT

Výlet do největšího města Dalmácie, které svým panoramatem kolem krásného
zálivu s pahorkem Marjan nad městem je
srovnáno s Neapolí.
Orientační cena: 200 HRK

RAFT NA CETINĚ

Chorvatsko

Sjezd na raftech na jedné z nejmalebnějších řek Chorvatska. Uvidíte hluboké kaňony, skryté jeskyně, krásné říční ostrůvky
v nedotčené přírodě. Vše pod dohledem
zkušených průvodců (skiperů), s možností zakoupení CD s Vašimi fotkami z raftu.
Orientační cena: 200 HRK

Poznámky platící pro zájezdy na Makarskou riviéru:

• při 14-ti denním pobytu (autokarem) je sleva* 1.500,- Kč/osoba ze součtu cen dvou termínů
• při vlastní dopravě je sleva* 2.000,- Kč/osoba z ceny zájezdu
*slevy se vztahují pouze na pobyty v hotelu, neplatí pro pobyty v apartmánech a studiích
• nástupní místa: Děčín - za poplatek 350,- Kč/osoba (svoz zajišťujeme od dvou osob, CK si vyhrazuje právo
svoz z organizačních důvodů zrušit)
Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Praha, Brno - bez poplatku
• cena zpáteční jízdenky: 2.500,- Kč/dosp. osoba
• cena jednosměrné jízdenky: 1.600,- Kč/dosp. osoba
2.100,- Kč/dítě do 12-ti let
1.400,- Kč/dítě do 12-ti let

Pisa, Sorrento, Pompeje,
Vesuv, Capri, Řím, Vatikán

Pojeďte s námi za poznámím skvostů
architektury a umění ,,věčného města“
Říma – kolébky západoevropské civilizace
a srdce křesťanského světa Vatikánu. Navštívíme také hlavní město italské renesance –
okouzlující Florencii, město Pisa s unikátním
dómem a proslulou šikmou věží, Pompeje –
němého svědka tragédie začátku našeho letopočtu, Capri – romantický ostrov v Tyrhénském moři a spoustu dalších krásných míst,
které Vám tento poznávací zájezd nabízí.
1. den – odjezd z Liberce v odpoledních hodinách, průjezd Rakouskem a Itálií.
2. den – příjezd do oblasti Toskánska – Florencie (cesta do centra vlakem ze Sesto Fiorentino do Firenze–Santa Maria Novella a
zpět) – dóm Santa Maria del Fiore, náměstí
Piazza Signoria s Palazzo Vecchio a světoznámou galerií Uffizi, Michelangelův David,
Orsanmischele, Most zlatníků, Pantheon,
kostel Santa Croce s hrobkami význačných
Italů, Palazzo Pitti, nejstarší florentský kostel
San Lorenzo, kaple Medicejských, ubytování, večeře
3. den snídaně, Pisa – nepochybně Vás
okouzlí náměstí Piazza del Duomo s baptisteriem, Dómem a světoznámou Šikmou věží,
skupinou staveb, která je ve své celistvosti ojedinělá nejen v Evropě. Dále odjezd do oblasti
Campanie, Sorrento – věhlasné letovisko v jižní straně neapolského zálivu, ubytování, večeře
4. den – snídaně, celodenní výlet na nejkrásnější ostrov v Tyrhénském moři Capri – Marina
Grande, útesy Faragliony, zahrady Augustovy, terasy. Anacapri – panoramatické vyhlídky,
vila spisovatele Axela Muntheho, kostel San
Michele, bytování, večeře
5. den – snídaně, návštěva archeologického
areálu Pompeje – pohled na život antického
města zasypaného lávou a popelem sopky Vesuv roku 79 n. l., výstup na kráter Vesuvu – cestou panoramatické vyhlídky na neapolský záliv
a Neapol, ubytování, večeře
6. den – snídaně, přesun metrem do ,,Věčného města“ Říma – prohlídka nejznámějšího
amfiteátru Koloseum, Kapitol, Kapitolské
náměstí, Forum Romanum, památník Viktora Emanuela, Fontána di Trevi (pokud si budete chtít zajistit návrat do Říma, vhodíte do ní
minci), antický chrám Pantheon, San Pietro in
Vincoli, ubytování, večeře
7. den – snídaně, nejmenší stát světa Vatikán
– sídlo hlavy katolické církve, prohlídka sbírek
vatikánských muzeí – obrazárna, Sixtinská
kaple – vzácné malby Michelangela Buonarotiho, prohlídka největšího křesťanského kostela světa Chrámu Sv. Petra – Michelangelova
Pieta, odjezd do ČR
8. den – příjezd do České republiky v odpoledních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny
termín

cena za osobu

17.5. – 24.5. 2019

7 950,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 5x ubytování
v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se sprchou/WC, 5x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/os./
noc, vstupné cca 110 Euro/os. + cca 35 Euro/os. – individuální
prohlídky památek, vjezdy (Vesuv+Pisa), cestovní pojištění,
jednolůžkový pokojí
příplatky: jednolůžkový pokoj ... ........ 1.700,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 110,- EUR
(vč. místního průvodce v Římě a Pompejích a dopravy
vlakem ve Florencii a metrem v Římě) + cca 35,- EUR
(individuální prohlídky památek)

Florencie
Řím

Vesuv

Itálie – Benátky

– Verona – Lago di Garda
Benátky jsou kouzelné dóžecí město na laguně a jsou prosety nespočtem malých ostrovů,
které od sebe dělí síť kanálů, na nichž se můžete plavit na typických gondolách. Toto město je často označováno jako „město na vodě“.
Benátky lákají turisty svou romantickou atmosférou. Ve městě můžete strávit krásné milostné chvíle, ale zajímavé je jistě i pro turisty
hledající umění. Nenechte si ujít také návštěvu Verony – města proslaveného především
dramatem W. Shakespeara Romeo a Julie.
1. den – odjezd v podvečerních hodinách
2. den – ráno příjezd do městečka Sirmione,
které bylo vystavěno při termálních pramenech využívaných k léčení, s krásnou pobřežní
promenádou mezi palmami, na jihu jezera
Lago di Garda, příjezd do Verony – města
Romea a Julie s vyhlášeným antickým amfiteátrem s vynikající akustikou, prohlídka
krásných paláců významných rodů a kostelů
s nádhernou výzdobou, dům Julie se známým
balkonem, bronzová socha Julie atd... Přejezd
na ubytování, večeře
3. den – snídaně, odjezd z Lido di Jesolo lodí do Benátek (jízdné není zahrnuto
v ceně zájezdu) – prohlídka města – Velký kanál, Ponte Rialto, Ponte dei Sospiri (most Vzdechů), náměstí Sv. Marka,
Basilika di San Marco, věž Campanila,
Dóžecí palác, odjezd do ČR
4. den – příjezd v dopoledních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny

Benátky

Verona

Benátky
Lado di Garda
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termín

cena za osobu

26.9. – 29.9.2019

3 800,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 1x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, 1x polopenze, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobyt. taxu cca 1,- EUR/ os.
a den, vstupné, komplexní cest. poj., večeře, jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ... ........................... 350,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 55,- EUR
(včetně jízdného lodí)

Poznávací zájezdy

Itálie – Florencie,

Poznávací zájezdy
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Itálie – Florencie,
LOMBARDIE (MILÁNO,
TURÍN) + LIGURIE (JANOV,
Národní park CINQUE
TERRE)

Lombardie je oblast v severozápadní Itálii
rozkládající se od Alp až k údolí řeky Pád.
Jde o nejbohatší region v Itálii a jeden
z nejbohatších v Evropě. Hlavním městem
je Milán, které v tomto zájezdě spolu s Turínem navštívíme. Tato oblast Itálie je jednou
z nejnavštěvovanějších regionů v Itálii ať
už pro svá lyžařská střediska, tak pro svou
přírodu, kulturu a tradice. Ligurie leží na
severozápadě Itálie při pobřeží Ligurského
moře, je třetím nejmenším italským krajem.
Jejím hlavním městem je Janov, který je významným přístavem Itálie. Tento region se
skládá ze dvou částí – od Janova na západ
se nazývá Ponente a naopak od Janova na
jih Levante. Pobřeží je převážně skalnaté,
ale najdete zde i malebné zátoky, stejně tak
i dlouhé písečné nebo oblázkové pláže.Typické pro tuto oblast jsou rušná letoviska,
palmové promenády, průzračné moře a oblázkové pláže. Ligurie láká návštěvníky také
množstvím malebných antických městeček,
panskými sídly, církevními stavbami a fascinující krajinou.
1. den: odjezd z ČR, noční přejezd Rakouskem a Itálií.
2. den: příjezd do Milána, druhého největšího města Itálie a nejvýznamnějšího obchodního centra na severu země. Milano
je centrum obchodu, módy a umění, spojované se značkami jako AC Milano či Giorgio Armani. Návštěva středověkého centra
s mnoha historickými památkami, např.
náměstí Piazza Duomo s pomníkem italského krále Viittorio Emanuela II. a monumentální gotickou katedrálou (Duomo) – fantastický soubor vznosných pilířů,
možnost výstupu i na střechu chrámu, která umožňuje vyhlídku na celé Miláno a kde
za jasného počasí můžeme vidět až do
Švýcarska, dále obchodní galerie „Galleria
Vittorio Emanuelle II. – zastřešená pasáž
složená ze dvou na sebe kolmých arkád se
skleněnými stropy, byla postavena v letech
1865 až 1877 jako luxusní nákupní centrum – slouží tak až do dneška, kterou projdeme až ke známé milánské opeře Teatro
Alla Scala – vystavěné po požáru v letech
1776 – 1778 za císařovny Marie Terezie, má
dnes po rozsáhlé rekonstrukci kapacitu
přes 2800 míst a je jednou z nejslavnějších
operních scén, opera La Scala – dle časových možností návštěva muzea divadla
spojeného se životem a tvorbou Guiseppe
Verdiho. Hned vedle něj můžete zhlédnout
nejznámější pasáž ze železa a skla, zvanou Gallerie Breza. Dále si prohlédneme
mohutnou historickou stavbu Castello
Sforzesco – hrad rodiny Sforzú ze 14. a 15.
století. Původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr
Cortile della Rocchetta. Dnes poskytuje
zámek přístřeší několika muzeím věnovaných užitnému umění, archeologii a mincím. Najdeme zde i Museo d´ Arte Antica –

tato úchvatná sbírka nábytku, starožitností
a maleb obsahuje také díla od Tiziana, Van
Dycka či poslední nedokončené sousoší
Michelangela Pietà Rondanini. Dále kostel
Santa Maria delle Grazie, kde se nachází
freska Poslední večeře, jedno z nejznámějších děl Leonarda da Vinciho. Odjezd na
ubytování, večeře fakultativně
3. den: snídaně, odjezd do průmyslového
města Turína, čtvrtého největšího města
v Itálii. Od roku 1899 je sídlem automobilky
Fiat a v roce 2006 se stalo dějištěm 20. zimních olympijských her. Ve městě najdeme
množství vyhlášených kaváren, kde můžete ochutnat místní čokoládu. Prohlídka náměstí Piazza Castello, Palazzo Madama
– dříve středověká pevnost, Palazzo Reale
– někdejší sídlo savojských králů, Duomo
di Torino (postaven v letech 1491 – 1498)
– uvnitř se nachází slavné Turínské plátno. Dále Mole Antonelliana je 167 metrů
vysoká stavba, která byla postavená v 19.
století a ve své době se stala nejvyšší budovou světa, Basilica di Superga (postavená
1717 – 1731) – uvnitř se nacházejí hrobky
dynastie Savojských. Odjezd na ubytování,
večeře fakultativně
4. den: snídaně, odjezd do Janova – nejvýznamnějšího italského přístavu a hlavního
města bohaté středověké Janovské republiky, prohlídka centra – starý přístav, dnes
proměněný na park a přímořskou promenádu, náměstí Piazza de Ferrari, kde se
nachází janovská opera, Dóžecí palác
a rodný dům Kryštofa Kolumba, dále Via
Garribaldi s renesančními paláci, brána
Porta Soprana z 12. století, katedrála
sv. Vavřince a bazilika Zvěstování Panny
Marie a Vítězný oblouk. Odjezd na ubytování, večeře fakultativně

5. den: snídaně, odjezd do Národního
parku Cinque Terre, jednoho z nejkrásnějších koutů Itálie – pět romantických
pestrobarevných „orlích“ vesniček
nad mořem (UNESCO), vtěsnaných mezi
skalisky divokého mořského pobřeží na
Riviéře di Levante, táhnoucí se od Portovenere přes Riomaggiore, Manarola
Corniglia, Vernazza, až k Monterossa al
Mare, považovaného za vůbec nejkrásnější
v celé Ligurii. Tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Přijedeme do obce
LEVANTO – odtud možnost vláčkem (kdo
by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat
v Levantu – pěkné městečko a písčitá pláž)
do obce MONTEROSSO a dále některý
z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre
– krásné výhledy na romantická městečka
u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky. Odjezd do ČR.
6. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny
termín

cena za osobu

18.6. – 23.6.2019

5 950 Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3x snídani, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/os./
noc, vstupné, komplexní cestovní pojištění, večeře, jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ... ........................ 1 500,- Kč/zájezd
večeře ...................................... 470,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den

Milano

Turín

Turín

Janov

Janov

Cinque Terre

Španělsko –
Katalánsko

města severní Itálie &
Cortina D´Ampezzo

V tomto zájezdě navštívíme města ležící
v severní Itálii. Hned pět z nich je zapsáno
na seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Mimo tato nádherná města
zavítáme také do olympijského střediska
Cortina D´Ampezzo v italských Dolomitech.
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách
2. den: RAVENNA (UNESCO) – důležité přístavní město s řadou významných historických památek, zejména ho proslavily krásné
církevní mozaiky v antickém i byzantském
slohu. SAN MARINO (UNESCO) – samostatná republika ležící na svazích hory Monte
Titano. Přejezd na ubytování, večeře fakultativně.
3. den: snídaně, SIENA (UNESCO) – město,
jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del
Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno
16 paláci, gotický dóm. SAN GIMIGNANO
(UNESCO) – jedno z nejatraktivnějších míst
Toskánska, jeho hradby a historické rodové
věže dokreslují malebný obraz středověkého města. VOLTERRA – město alabastru,
které dosáhlo svého největšího rozkvětu za
Etrusků. Krásné městské brány, impozantní
středověké paláce, katedrála. Ubytování, večeře fakultativně.
4. den: snídaně, BOLOGNA – důležité univerzitní město s řadou historických památek, zvláště s charakteristickými středověkými věžemi. Evropské město kultury 2000.
FERRARA (UNESCO) – město s bohatou
minulostí, středověkým centrem, s širokými
ulicemi s mnoha renesančními paláci a zahradami. Ubytování, večeře fakultativně.
5. den: snídaně, PADOVA – univerzitní
město se stavbami z 12.–15. století s obrovským náměstím se sochami a vodotrysky
Prato della Vale a malebným starým městem a bazilikou Sv. Antonína. Dále průjezd
nejhezčí partií východních Dolomit – CORTINA D´AMPEZZO – horské středisko, dějiště zimní olympiády 1956. JEZERO MISURINA– malebné jezero v oblasti Dolomit, na
jehož severu se tyčí dominanta Tre Cime di
Lavaredo. Po prohlídce odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny
termín

cena za osobu

20.9. – 25.9.2019

5 950 Kč

San Marino

San Gimignano

Cortina D´Ampezzo

(Girona – Barcelona –
Tarragona)
1. den – odjezd v ranních hodinách, přejezd přes Německo a Francii
2. den – příjezd v ranních hodinách, ubytování v hotelu na pobřeží Costa Brava –
Costa del Maresme, volno, večeře
3. den – snídaně, odjezd do Girony –
prohlídka historického centra (katedrála, staré město, Židovské město), odpoledne návštěva muzea Salvadora Dalího
ve Figueres, večeře, nocleh
4. den – snídaně, volný program, koupání, večeře
5. den – snídaně, celodenní výlet do Barcelony, prohlídka nejzajímavějších památek hlavního města Katalánska (např.
Sagrada Familia, promenáda ulicí La
Rambla, pomník Kryštofa Kolumba, přístav, jedinečné mořské akvárium, olympijsý stadion, vrch Montjuic), večeře
6. den – snídaně, volný program, koupání, večeře
– fakultativně – večerní show La Siesta (vystoupení s tradičním španělským flamencem) – pouze v letovisku Lloret de Mar
7. den – snídaně, celodenní výlet do
Tarragony – město s nádhernými plážemi, historickým středem a katedrálou ze
12. – 14. století, které obklopují dochované římské hradby, Salou – prohlídka
známého letoviska Costa Dorada, večeře
8. den – snídaně, volný program, koupání, večeře
– fakultativně – prohlídka botanické zahrady v Blanes a rybího trhu
9. den – snídaně, volný program, v odpoledních hodinách odjezd do ČR
10. den – příjezd do ČR v odpoledních
hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny
termín
07.6. – 16.6. 2019
13.9. – 22.9. 2019

Barcelona

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3x snídani, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/os./
noc, vstupné, komplexní cestovní pojištění, večeře, jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ... ........................ 1 500,- Kč/zájezd
večeře ...................................... 470,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
Tarragona
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cena za osobu
8 400,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem s klimatizací, WC, videem, 7x ubytování ve 3* hotelu ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, 7x polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 0,50 EUR/
osoba a den – hradí ji osoby starší 16ti let (splatná na místě), vstupné cca 80 Euro/osoba, fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ... ......................... 2.300,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 80,- EUR

Poznávací zájezdy

Itálie – nejkrásnější
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Francie – Paříž –
Versailles

Vydejte se s námi do Paříže nasát nezapomenutelnou atmosféru tohoto města.
Paříž je plná francouzské kultury a šarmu,
krásných žen oblékajících se v duchu nejlepší a nejnovější módy, která má v Paříži
své domovské místo. Láska, parfémy od
Diora, noční život, kavárničky, bistra, restaurace na chodníku a francouzská vína
– to vše a mnohem víc je Paříž – perla mezi
velkoměsty. Nechte se oslnit majestátností Eiffelovy věže, tajemným pohledem
Mony Lisy, nádherou Notre Dame, Moulin
Rouge a jarní svěžestí rozkvetlých zahrad.
1. den – v odpoledních hodinách odjezd
z Liberce přes Německo do Francie
2. den – v ranních hodinách příjezd do
Paříže, prohlídka města – Tour Eiffel,
pěší procházka kolem Palais de Chaillot,
Champs–Elysées, Arc de Triomphe,
Place de la Concorde, návštěva muzea
Louvre, ubytování, večeře fakultativně
3. den – snídaně, prohlídka Paříže – Invalidovna, Panthéon, Latinská čtvrť,
Notre Dame, radnice, Centre G. Pompidou – Beauburg, Montmartre, Sacré
Coeur, Moulin Rouge, Opera, moderní
čtvrť La Défense, ubytování, večeře fakultativně
4. den – snídaně, návštěva Versaillských
zahrad, projížďka lodí po Seině, dále
pak volno, večerní projížď ka Paříží, kolem 22.00 hodin odjezd do ČR
5. den – příjezd do České republiky v odpoledních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny

Poznávací zájezdy

Jižní Francie –

termín

cena za osobu

08.5. – 12.5.2019

4 900,- Kč

Provence a Azurové
pobřeží
Moulin Rouge

Vítězný oblouk

Versailles

Monte Carlo

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování v hotelu v dvoulůžkových pokojích, 2x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/os./
noc, vstupné cca 60 Euro/osoba, cestovní pojištění, večeře,
jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ... ........................ 1 000,- Kč/zájezd
večeře ...................................... 470,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 60,- EUR

Arles

Sacre Coeur

Grand canyon du Verdon

Vydejte se s námi do Provence – do kraje plného
rytířských hradů, romantických zámků a dlouhých
písečných pláží, díky kterým patří tato oblast bezesporu k jedné z nejnavštěvovanějších částí Francie. Provence je kraj fialových lánů levandule, vína,
tymiánu, žlutých, modrých a oranžových fasád
domů prozářených sluncem, které zde svítí v průměru 300 dnů v roce. Navštívíme římské památky
a půvabná provensálská městečka. Poznejte mondénní letoviska azurového pobřeží, kde pobývali
umělci, slavné osobnosti, filmové hvězdy aj. Provence Vás prostě uchvátí a zachová ve Vašem srdci
vzpomínky navždy.
1. den – odjezd v dopoledních hodinách.
2. den – příjezd v ranních hodinách do Monte Carla (Monaca) – knížecí město, návštěva Oceánografického muzea, katedrály knížecí rodiny nebo knížecího paláce, nejznámější kasino Grand Casino de
Monte Carlo, dále Eze – návštěva slavných výroben
parfémů, poté přejezd do Cannes – jedno z nejvyhledávanějších letovisek, místo konání světoznámých filmových festivalů, procházka po přímořské
palmové promenádě Croisette, staré čtvrti, krásný
výhled na Festivalový palác a přístav, ubytování, večeře fakultativně.
3. den – snídaně, Grand canyon du Verdon – je jeden z nejhlubších kaňonů v Evropě, který vyhloubila řeka Verdon. V některých místech je až 700 metrů
hluboký a jeho téměř svislé vápencové stěny jsou
v nejužších místech od sebe vzdálené pouhých 6
metrů. Na jeho dně protéká průzračná řeka Verdon,
která ústí do jezera Lac de Sainte Croix, návštěva
levandulové farmy a levandulových polí v okolí
městečka Valensole, ubytování, večeře fakultativně.
4. den – snídaně, návštěva města Arles, jehož historie sahá až do 6. století před Kristem – aréna, antické
divadlo, klášter Sv. Tromphina, odjezd do Les Baux
de Provence – prohlídka skalního města, opevněné hradní sídlo pánů z Baux, přejezd do Gordes –
malebná typicky provensálská vesnice, dále krátká
zastávka v Abbaye de Senanque – cisterciánské
opatství slouží jako příbytek cisterciáckých mnichů,
obklopují ho levandulová pole, poté návštěva Roussillonu – přírodní park s okrovými zeminami, ubytování v Avignonu, večeře fakultativně.
5. den – snídaně, prohlídka římského akvaduktu
Pont du Garde, dále Avignon s možností návštěvy
Papežského paláce a mostu Sv. Benezeta, odjezd do
ČR ve večerních hodinách
6. den – příjezd v odpoledních hodinách.
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny
termín

cena za osobu

23.6. – 28.6.2019

7 200,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu, 3x snídani,
průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadkucena nezahrnuje: : povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/
os./noc, vstupné cca 60 Euro/osoba, cestovní pojištění, večeře,
jednolůžkový pokojí
příplatky: jednolůžkový pokoj ... ........ 1 500,- Kč/zájezd
večeře ...................................... 490,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 60,- EUR

Rouen–katedrala

Normandie – Bretaň
Normandie a Bretaň patří díky svému členitému
pobřeží k jedné z nejromantičtějších částí Francie. Oblast Bretaně je hojně navštěvovaným turistickým cílem. Bretaňská krajina s barevnými
žulovými skalisky, nekonečnými plážemi, vřesovišti, rybářskými vesničkami a mohutným přílivem Vás nadchne. Kromě těchto neskutečných
přírodních krás zde najdete také památky její
dlouhé historie. Normandie skýtá neobyčejné
bohatství architektonických památek z různých
dob, ale za návštěvu také jistě stojí bílé křídové
útesy, starobylé přístavy, klenot architektury
Mont St. Michel nebo město Rouen, kde byla
upálena Johanka z Arku.
1. den – odjezd v dopoledních hodinách
2. den – ráno příjezd do Rouenu – hlavní
město Normandie, zde byla upálena Johanka
z Arku, nejznámější katedrála Notre Dame,
poté historický přístav Honfleur se starou
čtvrtí stavitelů lodí, ležící v ústí řeky Seiny,
Etrétat – lázeňské městečko s bizardními útesy, vysokými až 70 m, procházka podél pobřeží, přejezd přes největší lanový most Pont du
Normandie, ubytování, večeře fakultativně
3. den – snídaně, návštěva přímořských lázní
Arromanches–Les Bains – známé unikátními vojenskými operacemi a vyloděním britské divize, Mont Saint Michel – hora, která
se v přílivu stává ostrovem, na jejímž vrcholu
se nalézá proslulý klášter. Saint – Malo –
hlavní město korzárů, rodiště básníka Chateaubrianda, ubytování, večeře fakultativně
4. den – snídaně, Quimper – proslavený
ažurovanou gotickou katedrálou, dále Concarneau – známé svým starobylým středověkým „uzavřeným místem“ (pevností) na
ostrově, vyhlášeným přístavem a proslulými
rybářskými trhy. Locronan – kamenné městečko vystavěné z místní žuly, přejezd na
ubytování, večeře fakultativně
5. den – snídaně, Quiberon – zastávka u divokého pobřeží, Vannes – jeden z největších přístavů tohoto pobřeží, prohlídka historického
centra, hradby – proslavené Dumasovými Třemi mušketýry, náměstí Jindřicha IV. a katedrála
sv. Petra. Odjezd do ČR ve večerních hodinách
6. den – příjezd ve večerních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových možností vyhrazeny
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny
termín

cena za osobu

30.7. – 4.8.2019

7 300,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu, 3x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/os./
noc, vstupné cca 55 Euro/osoba, cestovní pojištění, večeře,
jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ... ........................ 1 500,- Kč/zájezd
večeře ...................................... 490,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 55,- EUR

HOLANDSKO
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Květinové korzo

Mont St.Michel

Saint Malo

Volendam

Madurodam

květinový Amsterdam

Holandsko po světě proslulo svými květinovými parky a také slavnou burzou
v Alsmeer, odkud se květiny distribuují do
celého světa. Na tomto zájezdu navštívíme
jednu z největších holandských slavností,
tzv. Květinové korzo. Kromě této atrakce
pochopitelně nebudou chybět lány rozkvetlých tulipánů, projížďka po grachtech,
větrné mlýny, typický sýr a mnoho dalšího.
Dostatek času budete mít i na prohlídku
jednoho z nejzajímavějších evropských
měst – Amsterdamu. .
1. den – odjezd v pozdních odpoledních
hodinách – noční přejezd přes Německo
2. den – Madurodam – prohlídka světoznámých miniatur, Zaanse Schans –
větrné mlýny, typické holandské domy,
Volendam – přímořská rybářská vesnička,
ubytování, večeře fakultativně
3. den – snídaně, Aalsmeer – největší květinová burza na světě, Alkmaar – návštěva
sýrového trhu, Keukenhof – prohlídka
krásného květinového parku s výstavními
pavilony, tulipánové pole, ubytováni, večeře fakultativně
4. den – snídaně, květinové korzo – návštěva velkolepého květinového průvodu
a defilé alegorických vozů květin, dále přejezd do Amsterdamu – prohlídka pamětihodností např. Dam, hlavní třída Damrak,
projížďka lodí po grachtech. Ve večerních hodinách odjezd do ČR
5. den – příjezd do ČR v odpoledních
hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny
termín

cena za osobu

10.4. – 14.4.2019

5 900 Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu, 2x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1,8 Euro/
os./noc, vstupné cca 60 Euro/osoba, cestovní pojištění, večeře,
jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ... ........................ 1 000,- Kč/zájezd
večeře ...................................... 490,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 60,- EUR

Poznávací zájezdy

Francie –
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MAĎARSKO –
SLOVENSKO – RAKOUSKO

Jihozápadní
Maďarsko – Harkány

Budapešť

Poznávací zájezdy

Budapešť – Bratislava
– Vídeň – Schönbrunn
Navštivte s námi v jednom zájezdu hned
tři hlavní města – nádhernou Budapešť
(Maďarsko), okouzlující Bratislavu (Slovensko) nebo historické město valčíků –
Vídeň (Rakousko).
1. den – odjezd z Liberce v pozdních večerních hodinách – noční přejezd
2. den – příjezd do Budapešti – nejprave
navštívíme část Budapešti ležící na pravé
straně Dunaje Budín – prohlídka památek
jako např. GELLÉRTŮV VRCH, čtvrť TABÁN, HRADNÍ VRCH se sídlem uherských
králů KRÁLOVSKÝM PALÁCEM, CHRÁM
SVATÉHO MATYÁŠE, ŘETĚZOVÝ MOST,
RYBÁŘSKÁ BAŠTA. Po prohlídce Budína
přesun do Pešti (větší část Budapešti ležící
na levém břehu Dunaje) – PARLAMENT,
NÁMĚSTÍ HRDINŮ, BAZILIKA SV. ŠTĚPÁNA, STÁTNÍ OPERA. Po prohlídce města
přesun na ubytování, večeře fakultativně
3. den – snídaně, prohlídka historického
centra Bratislavy – KATEDRÁLA SVATÉHO
MARTINA, PRIMACIÁLNÍ PALÁC – sídlo
biskupů, prohlídka areálu BRATISLAVSKÉHO HRADU s vyhlídkou na město a Dunaj,
STARÁ A NOVÁ RADNICE, GRASSALKOVIČŮV PALÁC, SLOVENSKÉ NÁRODNÍ
DIVADLO, MICHALSKÁ BRÁNA, DŮM
U DOBRÉHO PASTIERA. Po prohlídce města přesun na ubytování, večeře fakultativně
4. den – snídaně, prohlídka historického
centra Vídně – např. PALÁC BELVEDER,
STEPHANSPLATZ s monumentální KATEDRÁLOU SV. ŠTĚPÁNA, vídeňské ,,příkopy“GRABEN, císařská rezidence HOFBURG, HUNDERTWASSEROVY DOMY,
VÍDEŇSKÁ STÁTNÍ OPERA, PARLAMENT,
NÁRODNÍ DIVADLO BURGTHEATER, VÍDEŇSKÁ RADNICE, KOSTEL SVATÉHO
PETRA, zámek SCHÖNBRUNN. V odpoledních hodinách odjezd do ČR
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny
termíny

cena za osobu

4.5. – 7.5.2019

3 600 Kč

cena zahrnuje:
dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti
úpadku
cena nezahrnuje:
povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/os./noc, vstupné
cca 5.500 HUF/osoba + cca 42 Euro/osoba, cestovní pojištění, večeře, jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ........................... 1.200,- Kč/zájezd
večeře ......................................................... 230,- Kč/os.
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 5.500,HUF + cca 42 Euro

Pojeďte s námi strávit krásnou a ničím nerušenou dovolenou v Maďarsku v nádherném lázeňském letovisku Harkány. Dopřejte si skvělý
odpočinek nejen pro své tělo, ale také mysl
v termálních lázních s téměř 100 letou tradicí.
Termální léčivá voda s vysokým obsahem sirníku, sirouhličitanů a stopových prvků je vysoce účinná při léčbě veškerých onemocnění
jednak formou koupelí a bahenních zábalů,
ale také jako pitná kůra. Termální lázně zabezpečují návštěvníkům široké spektrum služeb:
léčitelství, elektroterapie, zdravotní a reflexní
masáž a bahenní zábaly. Nechybí zde ani 8
bazénů s vodou o teplotě 26-37°C. Toto lázeňské letovisko Vám zkrátka nabízí bohatou
nabídku léčebných procedur, která se se zde
snoubí s nádhernou přírodou, architekturou
i kvalitním turistickým zázemím zajišťujícím
veškeré pohodlí pro vaši krásnou dovolenou.
V průběhu pobytu možnost individuální návštěvy města Pécs a zdejších trhů.
1. den – odjezd ve večerních hodinách
2. den – ranní příjezd do lázeňského města
Harkány, koupání v termálních lázních, ubytování, večeře.
3. – 5. den – snídaně, koupání v termáních
lázních, večeře.
6. den – snídaně, koupání v termálních lázních, ve večerních hodinách odjezd do ČR.
7. den – příjezd do ČR v ranních hodinách.

Bratislava

Vídeň

Harkány

Harkány

Harkány

termín

cena za osobu

17.9. – 23.9.2019

5 700,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 4x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se S/WC, 4x
polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1,5 Euro/
os./noc, vstupné cca 15.000 HUF/osoba, cestovní pojištění,
jednolůžkový pokoj
příplatky: jednolůžkový pokoj ... ........ 1.500,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy: cca 15.000,- HUF
Vstupy lázně (celodenní):
cca 3.250 HUF – jednotlivec
cca 2.400 HUF – osoby starší 62 let (doklad s fotografií +
datem narození)
cca 2.700 HUF – skupina nad 15 osob
cca 2.500 HUF (odpolední od 14,00 hod) – jednotlivec
UPOZORNĚNÍ: VSTUP DO LÁZNÍ JE
POVOLEN POUZE OSOBÁM STARŠÍM
12ti LET!

Harkány

Bern, Montreux,
Chamonix, Zermatt
Švýcarsko je vnitrozemský stát ležící v jihozápadní části střední Evropy. Tato oblast nabízí
na malém prostoru kaleidoskop kulturní, krajinné a klimatické rozmanitosti – od středozemního podnebí s palmami a mimózami až
po věčný sníh a ledovce v alpské oblasti. Švýcarsko patří k nejbohatším zemím v Evropě.
1. den – odjezd z ČR v odpoledních hodinách
2. den – návštěva vodopádu na řece Rýn
v Schauffhausenu, návštěva města Bern – prohlídka hlavního města Švýcarska zvaného také
jako město květin, studentů, kašen a mědvědů
(toho mají Berňané i ve svém městském znaku) – hodinová věž, medvědí příkop, kašny,
sklepení, městské podloubí – téměř nejdelší
na světě, náměstí Bundesplatz a sídlo vlády
Bundeshaus, Ženevské jezero – průjezd kolem
středověkého vodního hradu Chillon, který je
malebně situován u břehu jezera, Montreux
– jedno z nejnavštěvovanějších míst této oblasti – návštěva krásného lázeňského města.
Ubytování, večeře fakultativně
3. den – snídaně, výjezd vysokohorskou krajinou pod nejvyšší horu Evropy Mont Blanc do
střediska francouzského horolezectví a všech
zimních sportů Chamonix – prohlídka světoznámého střediska, podle počasí možnost
výletu lanovkou na Aiguille Du Midi (3842
m n.m.), odkud se otevírá nezapomenutelný
pohled na fascinující panorama největšího
masivu v Evropě Mont Blanc. Ubytování, večeře fakultativně
4. den – snídaně, výlet ozubnicovou železnicí
do Zermattu – luxusní obec – jedno z nejslavnějších švýcarských horských středisek
a vyhlídka na slavný Matterhorn (fakultativně možný výjezd zubačkou na Gornergratt
– 3130 m. n. m., odkud se otvírají nádherné
výhledy na nejvyšší vrcholy švýcarských Alp),
večer odjezd do ČR
5. den – příjezd do ČR v dopoledních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových možností
vyhrazeny.

termín

cena za osobu

3.7. – 7.7.2019

5 900,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu, 2x snídani, průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 2 CHF/os./
noc, vstupné cca 55 CHF/osoba + fakultativní vstupy cca 125
CHF/osoba + 62 Euro/osoba, cestovní pojištění, večeře, jednolůžkový pokoj
příplatky: jednolůžkový pokoj ........... 1 200,- Kč/zájezd
večeře ...................................... 490,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
dopor. částka na vstupy dle programu: cca 55,- CHF (částka
nezahrnuje fakultativní vstupy cca 114,- CHF na zubačku na
Gornergratt a cca 60,- EUR na lanovku na Aiguille de Midi)

Chamonix

Zermatt
Výlet lodí na Boromejské ostrovy – Isola Bella – zámek a terasovité zahrady, Isola Pescatori – rybářské ostrovy, návštěva
měta Bellinzona – leží v průsečíku několika alpských údolí, je
známé především díky trojici hradů, které jsou na seznamu
světového dědictví UNESCO, Locarno – barevné kvetoucí
městečko se zahradami ve švýcarské části jezera, v odpoledních hodinách odjezd do ČR.
5. den – příjezd do ČR v ranních hodinách.
*operativní změny programu dle počasí a časových možností
vyhrazeny

Bern

Lago di Lugano

Bern

Luzern

termín

cena za osobu

21.8. – 25.8.2019

5 500,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu, 2x snídaně, průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/
os./noc, vstupné cca 30 CHF/osoba + cca 40 Euro/osoba,
jízdné vlakem Bernina Express, cestovní pojištění, večeře, jednolůžkový pokoj
příplatky: jednolůžkový pokoj ........... 1.100,- Kč/zájezd
jízdné vlakem Bernina Express .............. 990,- Kč/osoba
večeře ...................................... 510,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
dop. částka na vstupy dle programu: cca 30 CHF + cca 40 EUR

ALPSKÁ ŽELEZNICE
BERNINA EXPRESS,
Švýcarsko – Itálie
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St. Moritz – Bernina
Express – Lago Maggiore
– Arrona – Stresa – Isola
Bella – Isola Pescatori
– Bellinzona – Locarno –
Lugano – Melide
Švýcarsko je konfederací několika kantonů a patří mezi středoevropské země. Má jednu z nejvyspělejších ekonomik
a nejen její hodinky, bankovnictví nebo čokoládu zná celý
svět. Pyšní se ale také skvostnou alpskou přírodou. Jeden
z nejkrásnějších přejezdů Alp – vlak Bernina Express, jehož
trať vede z města Chur přes Sv. Mořice až do Tirana, propojuje různé jazykové oblasti a kultury – na klikaté trase a bez
ozubení. Vrcholným zážitkem je panoramatická jízda středem světového dědictví UNESCO. Bernina Express je nejvýše
položená železniční trať křižující Alpy, spojuje sever Evropy
s jihem, přemosťuje jazykové oblasti a kultury a díky ní se
podíváte k třpytícím se horským ledovcům, ale i do nížin do
palmového ráje Itálie, a to jedinečným způsobem – trať zcela
harmonicky zapadá do velkolepého horského světa oblastí Albula a Bernina. 55 tunelů, 196 mostů a stoupání až 70
promile zvládá vlak s naprostou lehkostí. Ve výšce 2253 metrů
nad mořem pak trůní střecha Rhétské dráhy – Ospizio Bernina. Tady se požitek z přírody a kulturní zážitky spojují v jediný,
nejkrásnější zážitek Alp. Itálie je hornatá země. Na severu ji od
Střední Evropy odděluje hradba Alp. Ve východní části italských Alp hrají prim Dolomity a na švýcarských hranicích Bernina. V podhůří Alp leží velká ledovcová jezera dobře známá
i jako cílové destinace turistů. Největšími jsou Lago di Garda
(370 km2), Lago di Maggiore (212 km2) položené na hranicích
se Švýcarskem, ke kterým se díky tomuto poznávacímu zájezdu také podíváte.
1. den – odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den – příjezd do města Sv. Mořic – prohlídka známého
horského střediska, nejkrásnější partie jihovýchodu Švýcarska, Dorf + Bad – hotely u jezera, poté přestup na známou
horskou dráhu a jízda vláčkem Bernina-Express přes průsmyk
Bernina (jízdné vlakem Bernina Express = 990,- Kč/osoba –
hradí se při koupi zájezdu v CK), kolem jezer a ledovců, přes
viadukty, tunely až do italského Tirana, dále přejezd na ubytování na okraj Milána, večeře fakultativně.
3. den – snídaně, návštěva Čokoládovny Alprose v Casla-

nu,, muzeum čokolády s ukázkou její výroby, prohlídka města
Lugano na jezeře Lago Lugano, návštěva parku švýcarských
miniatur v Melide, večeře fakultativně.
4. den – snídaně, odjezd na Lago Maggiore – Arrona –
podél jezera do města Stresa – velice oblíbené městečko,
krásné hory, které se tyčí do výšky nad městem, promenáda
po pobřeží, kvetoucí zahrady s palmami a pomerančovníky.

Poznávací zájezdy

Švýcarsko
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Rakousko

Korutany– Linz,
Klagenfurth,
Minimundus, Villach,
jezero Wörther See,
Julské Alpy, Bled,
Triglavský národní park

Salzbursko – Alpské
vyhlídky
Poznejte s námi krásnou krajinu se zalesněnými úbočími, pastvinami, jezery, vápencovými horami, slavnou historií a okouzlujícími
městy a městečky, jakými jsou Salzburg, Bad
Ischl a Hallstatt.
1. den – odjezd v ranních hodinách, denní
přejezd Rakouskem, Bad Ischl – letní rodinné
sídlo císaře Františka Josefa I. a císařovny Sissi, Hallstatt – perla Solné komory na břehu
stejnojmenného jezera – procházka krásným
městečkem, večeře, ubytování
2. den – snídaně, odjezd do NP Berchtesgaden, jezero Königssee – projížďka lodí ke
kostelu sv. Bartoloměje pod masivem Watzmann, odjezd do Obersalzbergu a místním
busem až na Kehlstein – prohlídka Hitlerova
Orlího hnízda v Bavorsku – jedinečné výhledy
na okolní vrcholy Alp, návrat krajinou s typickými horskými stvabami, ubytování a večeře v
alpském horském městečku
3. den – snídaně, výjezd busem po silnici na
Hochalpenstrasse – vyhlídka Franze Josefa,
odkud jsou krásné výhledy na nejvyšší horu
Rakouska – GROSSGLOCKNER, poté odjezd
do národního parku Hohe Tauern – KRIMMELSKÉ vodopády, jedny z největších v
Evropě – kaskádovitě se valí z výšky 380 m.,
ubytování, večeře
4. den – snídaně, návštěva dachsteinské ledové jeskyně – patří k největším na světě a je
oblíbenou turistickou atrakcí v Salzkammergutu – solná komora. Najdete zde přes 30.000
m³ ledu, v některých částech jeskyně dosahuje tlouštka ledu až 25 m., dále návštěva
hlavního města stejnojmenné spolkové země
SALZBURKU – rodiště hudebního génia W.A.Mozarta – cca 3-hodinová prohlídka – procházka historickým jádrem města, zámek Mirabell – krásné zahrady, večer odjezd do ČR
5. den – příjezd v ranních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny

Poznávací zájezdy

Rakousko

Dachsteinská ledová jeskyně

Salzburg

GROSSGLOCKNER
Hallstatt

Wörther See

jezero Bled

termín

cena za osobu

termín

cena za osobu

14.8. – 18.8.2019

5.450,- Kč

3.7. – 7.7.2019

4 950 Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování v penzionu ve dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením, 3x polopenzi, průvodce po celou dobu zájezdu,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/os./
noc, vstupné cca 95 Euro/osoba, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky: jednolůžkový pokoj ... ........ 1 050,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 95,- EUR
(včetně mýtného na Grossglockner)

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3x snídani, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1,5 Euro/
os./noc, vstupné cca 50 Euro/osoba, cestovní pojištění, večeře, jednolůžkový pokojí
příplatky: jednolůžkový pokoj ... ........ 1 200,- Kč/zájezd
večeře ..................................... 440,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 50,- EUR

Korutany jsou jedinečnou spolkovou zemí, kde
najdete přes 1000 jezer, z toho cca 44 jezer na
koupání s vodou nad 25°C a s kvalitou pitné
vody! Najdete zde nejteplejší, nejvýše položené,
nejhlubší a určitě nejkrásnější z rakouských jezer.
1. den – odjezd v ranních hodinách, krátká prohlídka města Linec – Linecký zámek, Hauptplatz – největší nám. na Dunaji, Alter Dom –
jezuitský kostel se dvěma věžemi, radnice Alten
Rathaus, ubytování, večeře fakultativně
2. den – snídaně – Klagenfurth – překrásné
historické centrum s malebnými uličkami, historickými domy a renesančními podloubími, Zemský dům, Staré i Nové náměstí, kde se nachází
Dračí kašna, nepřehlédnutelný je i kanál, který
spojuje Klagenfurth s jezerem Wörther See. Minimundus – jedná se o mini svět v kostce. Nachází
se zde 100 staveb z celého světa. Pyramidenkogel je rozhledna na vrcholu stejnojmenné hory
Pyramidenkogel (851 m) nad Wörther See, svou
výškou 100 m se jedná o nejvyšší dřevěnou rozhlednu na světě. Naskýtají se nádherné výhledy
na oblast jezera Wörther See, ubytování, večeře
fakultativně
3. den – snídaně – Villach – na řece Drávě bylo
vystavěno město Villach, které je druhým největším městem rakouské spolkové země Korutany.
Díky nádherným okolním scenériím, jež vytváří
hřebeny Gaitalských Alp a Karavanek se stalo
významným centrem zimních sportů i letní turistiky. Kromě nedotčených hor toto lázeňské město obklopují také dvě velká jezera Ossiacher See
a Faaker See. Krátká procházka historickým centrem. Městečko Velden am Wörher See – krásné
pláže (možnost koupání), relaxace u jezera Wörther See, ubytování, večeře fakultativně
4.den – snídaně – přejezd do Slovinska do oblasti Julských Alp, prohlídka horského střediska
Kranjska Gora – možnost výjezdu sedačkovou
lanovkou, nádherné výhledy na Julské Alpy, Bled
– možnost projížďky lodí po bledském jezeře, na
kterém se nachází ostrov s kostelem Nanebevzetí
ze 13. století. Dále Triglavský národní park – lanovkou na horu Vogel (1.922 m. n. m.) – odtud
se nám naskytne nádherný výhled na Julské Alpy
a na jezero Bohinj. Odjezd do ČR ve večerních
hodinách
5. den – příjezd do ČR dopoledních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny

Villach

Údolí WACHAU
– MELK – KREMS TULLN na Dunaji
Údolí Wachau – perla Evropy, právě díky jedinečné scenérii byl úsek rozkládající se podél
Dunaje mezi městy Melk a Krems v roce 2000
zapsán jako kulturní krajina na Seznam světového dědictví UNESCO. WACHAU je především vinařská oblast, zvlněné kopce, zříceniny gotických hradů či barokní majestát
klášterů. Nespočet malebných vinařských
vesniček, hradů a klášterů střídají terasovité
vinice, meruňkové sady a pochopitelně krásný modrý Dunaj v údolí WACHAU.
1. den – odjezd v ranních hodinách, v odpoledních hodinách příjezd do malebného
městečka MELK - nachází se v oblasti Dolního Rakouska na břehu Dunaje. Melk je
díky svému stejnojmennému klášteru vyhledávaným poutním místem. Impozantní
barokní klášter, který shlíží na město z 60ti
metrů vysoké skály, je největší benediktinský klášter v Evropě. Návštěva kláštera
a procházka příjemnou pěší zónou v centru města. Ubytování, večeře fakultativně.
2. den – snídaně, prohlídka překrásného
města KREMS, česky KREMŽE, více než
tisíc let staré město nabízí množství zajímavých církevních i světských památek,
nedaleko se nachází zámek Grafenneg.
Návštěva benediktinského kláštera Stift
Göttweig, vystavěného v 11.století, minoritský chrám z roku 1264 nebo farní kostel
sv. Mikuláše. Všechny tyto krásné stavby
jsou navíc zušlechtěny nádhernými malbami Johanna Schmidta, další památkou
je brána do Starého města Steiner Tor
z roku 1480 nebo renesanční radnice. Fakultativně projížďka lodí po Dunaji. Zastávka ve středověkém barokním městečku
DÜRNSTEIN, městečko protkávají historické uličky a v jeho srdci stojí augustiniánský
klášter. Městu dominuje zřícenina stejnojmenného hradu, kde byl vězněn anglický
král Richard Lví srdce. Možnost výstupu na
zříceninu hradu, odkud se otevírá nádherný pohled na celou oblast. Ubytování, večeře fakultativně.
3. den – snídaně, návštěva městečka
TULLN an der Donau - nazývá se právem
městem zahrad, neboť hned za městem
najdeme jednu z největších stálých zahradnických výstav v Evropě, jedinečná
první ekologická zahrada, najdeme zde
zahrady bylinkové, zeleninové, parkové
úpravy, vzácné rostliny. Dále ST. PÖLTEN
- zemské hlavní město Dolního Rakouska
leží na řece Traisen, centrum historického
města tvoří podlouhlé radniční náměstí
Rathausplatz, na jehož jižní straně stojí
radnice, která e již 500 let symbolem města. Celé náměstí je lemováno krásně upravenými barokními, měšťanskými domy,
na náměstí se nachází i Městské divadlo,
dále rokokový františkánský klášter a kostel, uprostřed náměstí se tyčí nádherný
zdobený sloup Nejsvětější Trojice z let
1767-1782, ve večerních hodinách odjezd
do ČR.

termín

cena za osobu

31.5. - 2.6. 2019

4 200,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování se snídaní, průvodce po celou dobu pobytu, pojištění
proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy, cestovní poj.
příplatky: jednolůžkový pokoj ... ........... xxx,- Kč/zájezd
večeře .......................................450,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 220 PLN
(bez fakultativních vstupů)

POLSKO

WROCLAW + KRAKOW
+ solné doly WEILICZKA
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V tomto zájezdě navštívíme dvě krásná polská města – Wroclaw plnou historie a architektury a Krakow – historickou rezidenci
polských králů. Wroclaw je čtvrté největší
město Polska a zároveň jedno z nejstarších.
Je také považována za hlavní historické
město Slezska, což je polský region, který je
nám Čechům velmi blízký. Ve městě najdete unikátní architekturu, spoustu církevních
staveb a dokonce ostrovy. K radosti turistů
jsou téměř všechny významné památky
soustředěny v centru či v dosahu krátké procházky. K oblíbenosti Wrocławi velmi přispívá
také řeka Odra, která tímto městem protéká
a dotváří jeho vzhled. Krakow je metropole
Malopolského vojvodství v jižním Polsku,
v historické zemi Malopolsku. Leží na řece

Wroclaw
ských králů, kostel p. Marie, budova Sukiennice, cihlová gotická Mariánská bazilika,
Universitní komplex, kostely a památníky,
Galerie – obraz Dáma s hranostajem od L.
da Vinciho, odjezd do ČR
5. den – příjezd do ČR v ranních hodinách
*operativní změny dle počasí a časových možností
skupiny vyhrazeny

Wieliczka – solné jeskyně
termín

cena za osobu

29.5. – 2.6.2019

4.900,- Kč

cena zahrnuje: dopravu lux. autokarem, 3x ubytování
ve dvoulůžkových pokojích v hotelu se soc. zařízením (1x
Wroclav, 2x Krakow), 3x snídani, průvodce po celou dobu
zájezdu, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/os.
noc, vstupné, cca 220 PLN/osoba, komplexní cestovní pojištění, večeře, jenolůžkový pokoj
příplatky: jednolůžkový pokoj ... ........ 1 350,- Kč/zájezd
večeře .......................................450,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 220 PLN
(bez fakultativních vstupů)

Visle, v nejužším místě tzv. Krakovské brány,
která spojuje Sandoměřskou kotlinu s kotlinou Osvětimskou. Co do počtu obyvatel je
druhým největším polským městem. Krakow
je s hradem Wawel a katedrálou sídlem starobylé univerzity a arcibiskupství. Staré město
s množstvím historických památek i parků je
oblíbený cíl turistů a je zapsáno na seznamu
Světového dědictví UNESCO.
1. den – odjezd v ranních hodinách přes
Harrachov a Sklářskou Porebu, významný
zámek Ksiaž u města Walbrzych, největší
zámek Dolního Slezska byl zbudován na strmém skalnatem ostrohu, Swidnica – kostel
Míru byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, Krzeszow – barokní kostel, dojezd na ubytování do Wroclawi,
večeře fakultativně
2. den – snídaně, Wroclaw – celodenní prohlídka zajímavostí dolnoslezského hlavního
města, Sky Tower – největší budova v Polsku,
ostrov Tumski, katedrála Jana Křtitele, památky na české panovníky, Universita – aula
Leopoldina, rynek Glowny, radnice, domy
Jaš a Malgoša, kostel sv. Alžběty, kostel
sv. Marie na Písku, městská tržnice, všudypřítomní novodobí skřítkové, hala století
UNESCO, Rynek Solny – Swidnická pivnice,
soutok řek, vratislavské mosty, večer přejezd
ke Krakovu, ubytování, večeře fakultativně
3. den – snídaně, Wadowice – rodné město
a kostel Karola Wojtyly – papeže Jana Pavla
II., návštěva solných dolů Wieliczka, ubytování, večeře fakultativně
4. den – snídaně, Krakow – prohlídka historického významného starého města – Rynek
glowny, Královský hrad Wawel, socha papeže, katedrála – místo korunovace pol-

Poznávací zájezdy

Rakousko
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Česká republika
– Jižní Morava
Mikulov –
Lednicko-valtický areál
– Moravský kras
Vydejte se s námi na jižní Moravu – prozkoumáme Moravský kras s více než tisícovkou
jeskyní a známou propastí Macocha, navštívíme Lednicko-valtický areál (UNESCO),
zvaný též jako Zahrada Evropy. Je to nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na
světě. Kromě zámků v Lednici a ve Valticích
zahrnuje celou řadu drobných romantických staveb, například kaple, kolonádu na
Rajstně, Apollonovům chrám, umělou zříceninu Jenohrad, vyhlídkovou věž Minaret či
Dianin chrám nebo lovecký letohrádek sty-

termín

cena za osobu

7.6. – 9.6.2019

2 900,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu, 2x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: : povinnou pobytovou taxu cca 20,- Kč/
os./noc, vstupné cca 700,- Kč/osoba, pojištění pro případné
storno zájezdu ze zdravotních důvodů, jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj .............................. 500,- Kč/zájezd
pojištění storno zájezdu ze zdrav. důvodů,
trvalé následky úrazu, odpovědnost ... 19,- Kč/os. a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 700,- Kč

Lednice

Poznávací zájezdy

Lednice
lizovaný do tvaru vítězného oblouku. Také
zavítáme do velmi vyhledávané vinařské
oblasti – Mikulova.
1. den – odjezd v ranních hodinách, zastávka v Mikulově – jen těžko byste našli
město s hezčí polohou než právě Mikulov,
rozložený na posledních výběžcích Pálavy
a obklopený vinicemi, dominantou Mikulova je barokní zámek, sídlo Regionálního
muzea Mikulov, kde objevíte nejrozsáhlejší
tuzemskou expozici vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem,
poté odjezd na ubytování
2. den – snídaně, prohlídka Lednicko-valtického areálu, který je nejrozsáhlejší koncepčně upravenou krajinou na světě, která
je zapsaná na seznam památek UNESCO.
Rozprostírá se mezi Lednicí, Valticemi
a Břeclaví. Kromě zámků najdete v parkově
upravené krajině řadu drobných staveb, například kaple, kolonády, umělou zříceninu či
vítězný oblouk. Individuálně možnost návštěva vinného sklípku, ubytování
3. den – snídaně, odjezd do Moravského
krasu – patří mezi nejvýznamnější krasové
oblasti ve střední Evropě s více jak 1100 jeskyní, z nichž 5 je přístupno veřejnosti. Punkevní jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě spojené s prohlídkou
dna propasti Macocha (hluboká 138 m).
Poté odjezd, návrat ve večerních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny

Konopiště
termín

cena za osobu

17.5. – 19.5.2019

2 900,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování
ve dvoulůžkových pokojích, 2x snídani, průvodce, pojištění
CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 20,- Kč/os./
noc, vstupné cca 1.000,- Kč/osoba, pojištění pro případné
storno zájezdu ze zdravotních důvodů, jednolůžkový pokoj
příplatky: jednolůžkový pokoj ................... 500,- Kč/zájezd
pojištění storno zájezdu ze zdrav. důvodů,
trvalé následky úrazu, odpovědnost ... 19,- Kč/os. a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 1.000,- Kč
Hluboká

Česká republika –
Jižní Čechy

zámek Konopiště – Český
Krumlov – České Budějovice
– Třeboň – zámek Hluboká
nad Vltavou
Navštivte s naší cestovní kanceláří kraj pohádkových hradů a zámků, krásné přírody, slatinných
lázní, rozhleden, pivovarů, tajuplných podzemí,
zoologických zahrad nebo rybníků – to všechno
slibují jižní Čechy. Tato oblast svou krásou překvapí každého návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami, pochopí, jak osvícené a bohaté
musely být šlechtické rody a jak vynikající umělci
a řemeslníci zde žili. Zanechali zde totiž budoucím
generacím nespočet kulturně historických památek jako doklad bohaté a mnohotvárné historie
a my ty nejzajímavější v tomto zájezdu navštívíme.
1. den: odjezd z Liberce v ranních hodinách – návštěva zámku Konopiště – hlavního a posledního
sídla následníka trůnu rakousko-uherského, arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a jeho české manželky Žofie Chotkové. Po prohlídce zámku krátká
zastávka ve městě Tábor, přejezd na ubytování
2. den: snídaně, Český Krumlov – město s nádhernou polohou na řece Vltavě, v minulosti sídelním městem mnoha mocných českých rodů
– Vítkovců, Pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů. Středověké centrum
města, které obklopují meandry Vltavy, je od roku
1963 městskou památkovou rezervací a od roku
1992 je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Návštěva rozsáhlého renesančního
zámku, který tvoří druhý největší zámecký komplex v ČR. Poté Holašovice – zdejší unikátní soubor budov ve stylu tzv. selského baroka ze sedmdesátých let 19. století tvoří jedinečný celek, který
je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací
a roku 1998 byl zapsán do Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. České Budějovice – prohlídka města s největším čtvercovým
náměstí v Čechách a jedním z největších v Evropě. V jeho středu stojí barokní Samsonova kašna,
poblíž je v dlažbě zasazen pověstmi opředený
bludný kámen. Dále Černá věž, z níž je nádherný pohled na již zmiňované náměstí i celé České
Budějovice. Tato věž je gotická s renesanční bání
a je o 36 cm odkloněná od svislé osy. Po prohlídce
města přejezd na ubytování
3. den: snídaně, lázeňské město Třeboň – prohlídka historického centa města, Třeboňský zámek, rybník Svět, Schwarzenberská hrobka,
dále Hluboká nad Vltavou – návštěva jednoho
z nejkrásnějších a turisticky nejatraktivnějších
českých zámků. Je ideálním výletním cílem pro
milovníky historie, nenapravitelné romantiky
a na své si zde přijdou i vyznavači sportovních
aktivit. Možnost návštěvy rozsáhlého krajinářského parku. V odpoledních hodinách odjezd do
Liberce
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny

Karlštejn – Karlovy Vary
– hrad Loket – Cheb –
Mariánské lázně
Západní Čechy svou rozmanitostí nabízí nejen
turisticky přitažlivé výlety na horách a světoznámá lázeňská města, ale i řadu historických
památek. My v tomto zájezdu navštívíme dvě
překrásná lázeňské města – Karlovy Vary a Mariánské Lázně, město Cheb, hrad Loket a legendami opředený hrad Karlštejn.

termín

cena za osobu

24.5. – 26.5.2019

2 900 Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 2x snídani, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 20,- Kč/
os./noc, vstupné cca 750,- Kč/osoba, pojištění pro případné
storno zájezdu ze zdravotních důvodů, jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj .............................. 800,- Kč/zájezd
pojištění storno zájezdu ze zdrav. důvodů,
trvalé následky úrazu, odpovědnost ... 19,- Kč/os. a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 750,- Kč

Marijánské Lázně

1. den – odjezd v ranních hodinách, návštěva
hradu Karlštejn – je významnou národní kulturní památkou a jedním z nejnavštěvovanějších
hradů v Česku. Byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení
královských pokladů, především sbírek svatých
relikvií a říšských korunovačních klenotů. Po
prohlídce odjezd na ubytování.
2. den – snídaně, prohlídka Karlových Varů
– návštěva centra, lázeňské kolonády s ochutnávkou pramenů, dále chrám sv. apoštolů
Petra a Pavla, muzeum Jana Bechera, kostel sv.
Lukáše – muzeum voskových figurín, vyhlídka
Jelení skok, vyhlídka Diana a motýlý dům Diana, atd., ubytování
3. den – snídaně, odjezd na hrad Loket – středověký hrad na výrazném skalním ostrohu, za
tří stran obklopený řekou Ohří, je srdcem malebného městečka. Díky 26 m vysoké hradní
věži si můžete všechno pěkně prohlédnout
z ptačí perspektivy, včetně náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Trojice, historických
měšťanských domů a zbytků hradeb. Přejezd
do města Cheb – prohlídka historického centa města, dále návštěva Mariánských lázní se
zpívající fontánou – nádherné lázeňské parky,
romantické kolonády a půvabné pavilony, příjemné kavárny a útulné hotely. Město obdařené léčivými minerálními prameny a jedinečnou
atmosférou, kterou si každý rok přijíždějí vychutnat tisíce a tisíce návštěvníků. Poté odjezd,
návrat ve večerních hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny

– historické město na východním Slovensku
– historické centum bylo v roce 2009 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. Po prohlídce odjezd do ČR – příjezd v pozdních nočních hodinách
*operativní změny dle počasí a časových možností
vyhrazeny
termín

cena za osobu

4.9. – 8.9.2019

6 100,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu, 4x polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu cca 1 Euro/os./
noc, vstupné cca 85 Euro/os., cestovní poj., jednolůžkový pokoj
příplatky: jednolůžkový pokoj ... ........ 1 400,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 85,- EUR

Štrbské pleso

SLOVENSKO
+ POLSKO

NP Nízké Tatry –
Demänovská dolina
– termální lázně
Bialka Tatrzanska –
Zakopané – NP Vysoké
Tatry – Štrbské Pleso –
Levoča
Pojeďte s námi do země nám nejbližsí, která
nabízí přírodní krásy národních parků, báječné
lidi a městské rezervace, ale i možnost odpočinku v lázeňských a termálních komplexech.
1. den – odjezd v ranních hodinách, zastávka
v Kroměříži, přejezd na ubytování, večeře
2. den – snídaně, výlet do Demänovské
doliny, návštěva Demänovské ledové jeskyně a jeskyně Svobody – jeskynní systém
s 30 km prozkoumaných jeskynních chodeb
byl vytvořen říčkou Demänovskou. Jeskyně
s bohatou výzdobou všech barev i krásnými
jezírky. Výjezd lanovkou na Chopok – Dumbier – nejvyšší hora Nízkých Tater, Vrbické
Pleso, ubytování, večeře
3. den – snídaně, prohlídka města Zakopané – město ležící na úpatí Tater, je nejdůležitějším polským střediskem horské turistiky
a lyžováni, dále návštěva termálních lázní
Bialka Tatrzanska, ubytování, večeře
4. den – snídaně, Vysoké Tatry – Tatranská
Lomnice – turisticky a rekreačně významné
místo v pohoří Velké Tatry a jednou ze tří
největších tatranských osad (Štrbské Pleso,
Starý Smokovec, Tatranská Lomnice). Spolu
s dalšími osadami tvoří město Vysoké Tatry.
Možnost výjezdu lanovkou na Lomnický
štít – patří mezi nejnavštěvovanější vrcholy
Vysokých Tater. Se svojí nadmořskou výškou 2634 m se jedná o druhou nejvyšší horu
Vysokých Tater a Slovenska. Dále možnost
návštěvy Štrbského plesa (druhé největší
jezero slovenské části Vysokých Tater s neopakovatelkou kulisou tatranských štítů) nebo
možnost výletu k vodopádu Skok – jeden
z nejznámějších a nejkrásnějších vodopádů
Vysokých Tater, večeře a ubytování
5. den – snídaně, odjezd do města Levoča
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Česká republika –
Západní Čechy
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Chorvatsko

Poznáváme Dalmácii
Tyrkysová jezera, impozantní vodopády, bílé
skály – není divu, že Plitvická jezera jsou nejen
přírodním skvostem Chorvatska, ale i přírodní památkou UNESCO. Navštívíme tento národní park,
ale také vodopády řeky Krka – místa, kde se točila
legendární mayovka Poklad na stříbrném jezeře.
Dále pak národní park Paklenica nebo historická
města jako jsou Split a Dubrovník – toto všechno
a mnoho dalšího je náplní tohoto velmi oblíbeného poznávacího zájezdu.
1. den – odjezd v pozdních odpoledních hodinách – noční přejezd
2. den – prohlídka národního parku Plitvická
jezera, soustava 16 jezer spojených vodopádovými kaskádami s křišťálově průzračnou vodou,
ubytování
3. den – individuální program – relaxace, koupání, možnost zakoupení fakultativního výletu
4. den – odjezd do Šibeniku – krásné přístavní

a vjezd do Dubrovníku) – prohlídka historického centra města s katedrálou, paláci a hradbami
8. den – individuální program – relaxace, koupání, možnost zakoupení fakultativního výletu
9. den – v dopoledních hodinách odjezd do
města Zadar – prohlídka historického centra
pátého největšího města Chorvatska. Po prohlídce Zadaru návštěva královského města Nin
s cenným historickým centrem – leží přibližně
15 km severozápadně od Zadaru na malém ostrůvku, obklopeném mělkou lagunou s výskytem léčivého bahna. Krásné pláže obklopené
solnými poli a pozůstatky Římské říše se určitě
vyplatí navštívit. Podle starých dokumentů již
Římané využívali léčivé bahno a sůl, ktrerá se
zde těží dosud. Významnou památkou je i kostel sv. Kříže, který zde stojí již od 9. století. Zajímavostí stavby je to, že se jedná o nejmenší
katedrálu na světě. Ve večerních hodinách odjezd do ČR
10. den – příjezd do ČR v ranních až poledních
hodinách
*operativní změny programu dle počasí a časových
možností vyhrazeny

Zadar

Ve dnech individuálního volna můžete na místě
zakoupit tyto fakultativní výlety:
FISHPICNIC – celodenní výlet lodí (cca 4 hodiny plavby)
s koupáním. Grilování ryb, alko a nealko nápoje po celou
dobu plavby v ceně výletu (cca 200 HRK)
pohoří Biokovo a Svatý Jura (nejvyšší bod pohoří Biokovo
– 1 762 m n. m.), malé pohoštění v ceně výletu (250 HRK)
rafting na řece Cetině – 8 km dlouhý úsek, v ceně výletu
transfer, zapůjčení vybavení, skiper (200 HRK)
Medžugorje – poutní místo v Bosně a Hercegovině –
k uskutečnění tohoto výletu je zapotřebí min. 7 osob (280 HRK)
UVEDENÉ CENY ZA FAKULTATIVNÍ VÝLETY JSOU POUZE
ORIENTAČNÍ!
cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 7x
ubytování na Makarské Riviéře v hotelu ve dvoul. pokojích
se S/WC nebo ubytování ve vilách ve dvoulůžkových
pokojích se soc. zař. – kompletně vybavená kuchyň
s lednicí, 7x polopenze/7x bez stravy (dle Smlouvy
o zájezdu), průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK
proti úpadku, výlety dle programu (bez vstupů)
cena nezahrnuje: : povinnou pobytovou taxu cc 0,5 –
1 Euro/os./den, fakultativní výlety a služby, vstupné
cca 375 HRK/osoba, povinný poplatek za průvodce
v Dubrovníku a vjezd do města cca 5 Euro/osoba,
cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ............................ 1.900,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den

Poznávací zájezdy

Split

město z 11. století – prohlídka centra, návštěva
vodopádů řeky Krka
5. den – individuální program – relaxace, koupání, možnost zakoupení fakultativního výletu
6. den – návštěva Červeného a Modrého jezera u městečka Imotski. Krasovo-seismická
jezera – Červené jezero – původně (stejně jako
Modré jezero) podzemní jezero, které se zřícením stropů podzemních síní a chodeb stalo
povrchovým. Jeho stěny se tyčí téměř kolmo
přibližně 200 metrů nad hladinu (podle stavu
vody). Červenou barvu způsobuje oxid železa.
Obrovitý závrt je přes 500 metrů hluboký, průměr má 200 metrů. Hloubka vody je v průměru
300 metrů. K jezerní hladině nelze sestoupit.
Modré jezero – rovněž leží v obrovském závrtu, v jakémsi 200 metrů hlubokém trychtýři. Je
800 metrů dlouhé a 500 metrů široké. Hloubka
vody kolísá od 20 do 90 metrů, podle síly podzemního přítoku. Jezero dokonce občas vysychá. K jezerní hladině lze serpentinovou cestou
sestoupit. Split – prohlídka největšího města na
chorvatském pobřeží, jehož Diokleciánův palác
je zapsán do listiny nejvýznamnějších památek
UNESCO
7. den – celodenní výlet do Dubrovníku (povinný poplatek 5 EUR za místního průvodce

vodopády Krka

termín
03.6.-12.6.2019
16.9.-25.9.2019

cena za osobu

hotel s polopenzí

vila s polopenzí

vila bez stravy

8 100,- Kč

7 650,- Kč

6 500,- Kč

Plitvická jezera

Poznámky platící pro poznávací zájezdy:

Dubrovník

• minimální počet je 35 účastníků
• nástupní místa bez příplatku: Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav,
Praha (u většiny zájezdů lze nastupovat i v Plzni, např. u zájezdů do Francie, Anglie, Švýcarska,...)
• nástupní místa za příplatek – svoz* do/z Liberce za příplatek 350,- Kč/os., zdarma pouze u jednodenních
zájezdů do Drážďan a Míšně – CK si u těchto dvou zájezdů vyhrazuje právo na možnost změny tohoto
nástupního místa na Ústí nad Labem (dle trasy) !!!

ADVENTNÍ ZÁJEZDY NĚMECKO
Vánoční Míšeň
a pohádkový
zámek Moritzburg

termín

cena za osobu

So 14.12.2019

580 Kč

Míšeň

Moritzburg

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: případné vstupné na místě, cestovní
pojištění
příplatky: komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 20,- EUR

Drážďany
Program:
- odjezd v ranních hodinách, příjezd do Drážďan mezi 9:00 – 10:00 hodinou, procházka starým městským centrem – Semperova opera,
Katedrála, kostel Kreuzkirche, Rezidenční
zámek, tzv. Pochod králů z míšenských dlaždic, Dopravní muzeum, symbol válečného
bombardování – obnovený kostel Frauenkirche, Brühlské terasy, Akademie výtvarného
umění, klenotnice Grüne Gewölbe, barokní
perly Zwingeru – Muzeum porcelánu, věhlasná
obrazová galerie Starých mistrů
- osobní volno, vánoční trhy (Štolový trh „Striezelmarkt “- datuje se od roku 1434!), na trhu
najdete samozřejmě tradční vánoční ozdoby ze
skla, keramiky nebo kovu, dřevěné hračky, vánoční svícny i ručně dělané dekorativní předměty, můžete koštovat svařené vínko, medovinu
či grog a pochutnat si na místních specialitách
(perníčky, sladké placičky, drážďanský švesťáček, tradiční štola)
- odjezd do ČR ve večerních hodinách

termín

cena za osobu

So 07.12.2019

560 Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, malý
okruh městem, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: případné vstupné na místě, cestovní
pojištění
příplatky: komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 35,- EUR

Lipsko je jedno z hlavních měst Saska, odedávna
středisko obchodu, kultury i vzdělávání. Je zde
jedna z nejstarších neměckých univerzit, významná galerie – Muzeum výtvarného umění,
muzeum knihy a písemnictví a velký muzejní
komplex Grassimuseum. Historické jádro tvoří
starobylé městské domy a kostely, secesní domy
i moderní obchodní budovy a pasáže, ale konají se tu i významné veletrhy a v předvánočním
čase se tu každoročně koná jeden z největších
a nejkrásnějších vánočních trhů v Evropě. Naleznete zde přes 200 stánků a v centru města se nachází překrásný vánoční strom a betlém. Lipské
trhy mají tradici přes 500 let, první se uskutečnily
již v roce 1486.
Program:
- odjezd v časných ranní hodinách
- příjezd do Lipska – prohlídka historického
centra města – uvidíte například kostel svatého Mikuláše, Starou radnici, památník bitvy
u Lipska, kostel sv. Tomáše, Lipskou operu
a hlavní nádraží – jedno z nejkrásnějších a největších nádraží v Evropě. Projdete také Mädler
Passage – jedno z nejstarších a nejkrásnějších
nákupních center. Poté osobní volno, které
můžete strávit na adventních trzích v ulicích
a na středověkém náměstí před Starou radnicí.
Lipský vánoční trh je harmonicky začleněn do
fascinující historické kulisy městského centra.
Můžete zde vidět tradiční „vánoční pohádkové výjevy“, čeká na Vás úžasná atmosféra ulic
s vánoční výzdobou, ochutnání místní speciality
„Leipziger Räbchen“ – švestky plněné marcipánem zapečené v těstíčku a sypané skořicovým cukrem a mnoho dalšího.
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Drážďany
Lipsko

Lipsko
Drážďany
termín

cena za osobu

So 14.12.2019

690 Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, malý
okruh městem, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: případné vstupné na místě, cestovní
pojištění
příplatky: komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 23,- EUR

Poznávací zájezdy

Program:
- odjezd v ranních hodinách
- příjezd na zámek Moritzburg – prohlídka tohoto loveckého zámku, který se v roce 1973 stal
cílem filmařů – zde se natáčela světoznámá filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku.
Poté přejezd do Míšně – toto německé město
se před Vánoci rozzáří spoustou světel a najdete
zde i mnoho stánků s tradičními výrobky, cukrovinkami a vánočními ozdobami. Prohlídka
zdejší porcelánky, poté návštěva tradičních
vánočních trhů s dlouholetou tradicí. Kouzlo
těchto trhů dotváří ohromný adventní kalendář na zdejší radnici.
- odjezd do ČR ve večerních hodinách

Lipsko
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY POLSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO
Vídeň
Wroclaw
Wroclaw

Program:
V ranních hodinách odjezd do Wroclawi – toto město
patří k nejstarším a nejhezčím městům v celém Polsku
a je historickou metropolí Dolního Slezska. Wroclawí
protéká řeka Odra, která dělí město na 12 částí, díky
čemuž je přezdívaná „městem sta mostů“. Po příjezdu
do Wroclawi prohlídka města s průvodcem – Tumský
ostrov, nejstarší část města s komplexem církevních budov a katedrálou sv. Jana Křtitele, Staré
město, jemuž vévodí nádherné náměstí s radnicí
a pestrobarevnými štítovými domy. Poté volné
odpoledne, které můžete strávit prohlídkou muzeí
a jiných památek nebo návštěvou vánočních trhů na
Solném náměstí a Vratislavském Rynku, kde můžete ochutnat svařené víno, vánoční punč nebo místní
specialitu pitný med (neplést s medovinou), případně zakousnout grilovaný sýr, různé druhy klobásek,
pečené kaštany, ovoce napíchnuté na špejli obalené
čokoládou, smažené pstruhy, prejt či smažené placky.
Dále zde můžete nakoupit tradiční vánoční výrobky,
např. vánoční baňky, dřevěné a přírodní ozdoby, pokladničky a svíčky a hlavně zažít neopakovatelnou
atmosféru zejména při rozsvěcujícím se městě. Ve
večerních hodinách odjezd do ČR.
termín

cena za osobu

So 7.12.2019

620 Kč

Program:

– odjezd v nočních hodinách
– příjezd do Vídně mezi 8:00 – 9:00 hodinou, pěší
procházka – přírodovědné muzeum, pomník
Marie Terezie, kunsthistorické muzeum, dále
okolo parlamentu k radnici Burgtheater, Hofburg, přes širokou ulici Graben ke katedrále
sv. Štěpána a pak dále k opeře
– poté osobní volno – návštěva vánočních
trhů, kromě možnosti zakoupit například pozlacené svíčky, vánoční ozdoby z kovu či skla,
malé betlémy, parfémy, šperky a knihy, můžete
ochutnat glühwein (svařené víno), výborný pravý vídeňský preclík z koblihového těsta či navštívit stánek s uzeninami a masitými výrobky
– odjezd zpět do ČR ve večerních hodinách

Vídeň

Poznávací zájezdy

Linz

cena za osobu

So 14.12. 2019

740,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: případné vstupné na místě, cestovní pojištění
příplatky:
komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den

So 30.11.2019

790,- Kč

Linz

Bratislava

termín

cena za osobu

cena zahrnuje: luxusním autokarem, průvodce, pojištění
CK proti úpadku
cena nezahrnuje: případné vstupné na místě, cestovní
pojištění
příplatky: komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 23,- EUR

cena zahrnuje: luxusním autokarem, průvodce, pojištění
CK proti úpadku
cena nezahrnuje: případné vstupné na místě, cestovní pojištění
příplatky: komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 35 PLN

Bratislava je okouzlující město obzvláště v předvánočním období. Adventní Bratislava patří
mezi města s nejhezčí vánoční výzdobou a báječnou atmosférou. Najdeme zde nejenom vyhlášené adventní trhy s bohatým programem,
ale je zde i možnost si zabruslit přímo pod vánočním stromem.
Program:
– odjezd v nočních hodinách
– ráno příjezd do Bratislavy – prohlídka nejzajímavějších památek města – Bratislavský hrad,
Primaciální palác – sídlo biskupů, katedrála sv. Martina, Michalská brána, Slovenské
národní divadlo, Hlavní náměstí se Starou
radnicí, Grassalkovičův palác,.... Následuje
návštěva vánočních trhů – zde uvidíte tradiční
řemesla, kulturní vystoupení, ale můžete ochutnat i kulinářské speciality – pravé slovenské husí
a zelné lokše, zelňačku, grilované maso, klobásy,
koláče, medovník a mnoho dalších dobrot. Nalákat se můžete nechat ale také např. na punč,
víno, horkou medovinu nebo grog.
– ve večerních hodinách odjezd do ČR

termín

Linz

Bratislava

Prožijte s námi předvánoční atmosféru hlavního
města Horního Rakouska, právem nazývaného
hlavním městem rakouských Vánoc a adventu.

Program:

- odjezd v brzkých ranních hodinách
- ráno příjezd do Linze, vyjedeme vláčkem Pöstlingerbahn (nejstrmější dráha na světě z r. 1898) na horu Pöstlinger se známým farním kostelem z 18. stol. a s krásným výhledem na Alpy. Po návratu do centra města
prohlídka zajímavých chrámů a klášterů, kterými je toto
město známo (např. farní kostel založený 1648 císařem
Fridrichem III., Starý dóm – jezuitský chrám ze 17. stol.,
minoritský kostel s rokokovou výzdobou, Nový dóm
postavený podle dómu ve Vídni, chrám sv. Martina z r.
799 (nejstarší v Rakousku), klášter milosrdných bratří
a sester, karmelitánský a kapucínský klášter...). Hlavní náměstí patří mezi nejkrásnější v Rakousku, zdobí ho
řada měšťanských domů z 18. stol., sloup Nejsvětější
trojice, radnice a v době adventu jedny z nejkrásnějších
adventních trhů v Rakousku, z nichž nejznámější jsou
Vánoční trh na Hlavním náměstí, Vánoční trh v Linz
Volksgarten, trh Zimní kouzlo v Passage Linec, Zimní trh na náměstí Pfarrplatz a trh s vánočním cukrovím
„Kekserlmarkt“ na dvoře městského pivovaru. K nim
patří vůně čerstvě pražených mandlí, zapečených brambor se šunkovou nádivkou, lineckého cukroví, pečených
kaštanů, křupavých bramborových placek a jiných místních specialit. Můžete ochutnat vánoční punč, domácí
medovinu nebo svařené víno. K tomu všemu můžete ve
výlohách, na veřejných prostranstvích, v kostelech a muzeích obdivovat betlémy z celého světa.
- odjezd do ČR ve večerních hodinách
termín

cena za osobu

So 7.12. 2019

730,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: jízdné vláčkem, vstupné na místě, cest. poj.
příplatky: komplexní pojištění (léčebné výlohy,
storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den

Cestovní kancelář KARAVAN s.r.o se sídlem Moskevská ul. 637/6, LIBEREC 1, 46001, IČO 41325028, zapsaná
v OR vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 569, zabývá se prodejem zájezdů
a jednotlivých služeb cestovního ruchu.
Smlouva o zájezdu /dále jen SOZ/ je uzavírána podle zákona č. 159/1999 Sb. v souladu s občanským
zákoníkem č. 89/2012 Sb...ve znění pozdějších předpisů/ dále jen OZ/ mezi CK KARAVAN s.r.o.
a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena i prostřednictvím obchodního zástupce cestovní kanceláře
KARAVAN, který jedná na základě uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení.
Smlouva o zájezdu
SOZ uzavřená mezi CK a zákazníkem má vždy písemnou formu, obsahuje identifikaci obou smluvních
stran, základní vymezení zájezdu, kterého se smlouva týká /základní vymezení služeb/.
SOZ se řídí všeobecnými smluvními podmínkami /dále jen VSP/. Podepsaná smlouva zákazníkem je
závazná i pro ostatní osoby, které jsou zapsány jako spolucestující nebo spolubydlící. Objednavatel
stvrzuje svým podpisem na SOZ skutečnost, že je oprávněn jednat a ručí za jím přihlášené osoby
na této smlouvě uvedené. U nezletilých osob musí SOZ podepsat jejich zákonný zástupce. Zákazník
odpovídá za správnost všech údajů uvedených ve SOZ.
Cena zájezdu
SOZ se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou
cenu. Celková cena je uvedena v katalogu, nabídkovém letáku, internetové nabídce, stejně jako
zahrnuté služby včetně daní, které jsou tamtéž taxativně vyjmenovány. Nelze-li další náklady,
poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění vyčíslit, uvede CK na SOZ druh dalších nákladů, které mohou
zákazníkovi ještě vzniknout.
Změna ceny zájezdu
CK Karavan má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve SOZ,/ max. o 8 %, jestliže se
zvýší následující náklady
a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie
b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb
poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí
zájezdu včetně plateb spojených s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky
c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu
CK musí doručit oznámení o zvýšení ceny v textové podobě zákazníkovi nejpozději dvacátý den před
zahájením zájezdu. Oznámení musí být jasné a srozumitelné a musí obsahovat zdůvodnění zvýšení
ceny a výpočet tohoto zvýšení.
Pokud CK navrhne zvýšení ceny zájezdu o více než 8%, může zákazník návrh přijmout nebo odstoupit
od smlouvy, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení
nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník
od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí. Odstoupí-li zákazník od
smlouvy, musí mu být navráceny veškeré platby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od
odstoupení od smlouvy. V případě snížení ceny zájezdu má pořadatel právo na odečtení skutečných
administrativních nákladů od částky, jež má být zákazníkovi vrácena.
Platební podmínky
CK má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. V době rezervace zájezdu
musí být odevzdána nebo zaslána řádně vyplněná SOZ. Při podpisu SOZ je zákazník povinen složit
zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu. Doplatek ke složené záloze musí být zaplacen nejpozději
30 dní před odjezdem/odletem. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem
je CK oprávněna SOZ se zákazníkem zrušit bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Bez úplné úhrady
zákazník neobdrží potřebné pokyny k zájezdu. Náklady spojené se zrušením cesty /stornopoplatky/
hradí zákazník. V případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před plánovaným odjezdem /
odletem je celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením SOZ.
Zaplacením ceny se považuje den převzetí hotovosti nebo den připsání finančních prostředků na
účet CK a to do výše 100% stanovené ceny služeb.
Odstoupení od SOZ ze strany zákazníka
Zákazník je oprávněn kdykoliv před zahájením zájezdu od SOZ odstoupit. Smluvní vztah je zrušen
a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení od SOZ /storno/ doručeno do CK / doporučeným
dopisem, elektronickou poštou – e-mailem, faxem nebo předáno osobně do CK/.
Pro případ odstoupení od SOZ před zahájením čerpání služeb ze strany zákazníka vzniká CK nárok na
zaplacení odstupného z celkové ceny zájezdu včetně dopravy ve výši
U zájezdů se základní cenou do 5.000,- Kč/osoba
a) nejpozději do 45. dne včetně před zahájením zájezdu 10% z celkové ceny zájezdu/osoba nevztahuje se pojištění na storno zájezdu
b) v době kratší než 45 dnů, avšak nejpozději do 30. dne včetně před zahájením zájezdu 25%
z celkové ceny zájezdu/osoba
c) v době kratší než 30 dnů, avšak nejpozději do 15. dne včetně před zahájením zájezdu 50%
z celkové ceny zájezdu/ osoba
d) v době kratší než 15 dnů, avšak nejpozději do 8. dne včetně před zahájením zájezdu 80%
z celkové ceny zájezdu/osoba
e) v době kratší než 8 dnů, avšak nejpozději do 3. dne včetně před zahájením zájezdu 90%
z celkové ceny zájezdu/osoba
f) v době kratší než 3 dny před zahájením zájezdu 100% z celkové ceny zájezdu/osoba
a) nejpozději do 60. dne včetně před zahájením zájezdu 500,- Kč/ os. /zájezdy s autokar. dopravou
20% za zájezdy s leteckou dopravou
b) nejpozději do 45. dne včetně .před zahájením zájezdu 10% za zájezdy s autokarovou přepravou
30% za zájezdy s leteckou přepravou
c) nejpozději do 30. dne včetně před zahájením zájezdu 25% za zájezdy s autokarovou přepravou
40% za zájezdy s leteckou dopravou
d) nejpozději do 15. dne včetně před zahájením zájezdu 50% za zájezdy s autokarovou dopravou
70% za zájezdy s leteckou dopravou
e) nejpozději do 8. dne včetně před zahájením zájezdu 80%
f) nejpozději do 3. dne včetně před zahájením zájezdu 90%
g) 3 dny a méně kalendářních dní včetně dne odjezdu 100%
V případě, že zákazník v průběhu zájezdu zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených
služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby .Odstoupení od smlouvy se 100%
stornopoplatkem je nutno považovat i nedostavení se k odjezdu/odletu na zájezd v čase uvedeném
v pokynech, vyloučení ze zájezdu z důvodu jeho vážného narušování ze strany klienta
Letecké zájezdy
Objednané a zaplacené letenky jsou nevratné a nepřenosné. Každá podstatná změna rezervace/
změna termínu, osoby, místa odletu ap. je považována za zrušení původní smlouvy a uzavření
smlouvy nové.
Upozorňujeme zákazníky, že v ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění a pojištění
stornopoplatků. Proto CK doporučuje uzavřít komplexní cestovní pojištění včetně storna
u pojišťovny Allianz nebo pojišťovny UNIQA.
Zákazník má právo na odstoupení od SOZ bez úhrady odstupného pokud:
a) CK zvýší cenu zájezdu o více než 8%
b) podstatně změní některou z hlavních náležitostí zájezdu /např. délka pobytu, umístění
ubytování, způsob stravování
c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastanou nevyhnutelné
a mimořádné okolnosti mající zásadní vliv na poskytování služeb zahrnutých v zájezdu / nebo na
přepravu/. Pokud zákazník využije práva odstoupit od SOZ, CK musí vrátit veškeré platby do 14ti dnů.
Odstoupení od SOZ ze strany CK
CK má právo na odstoupení od SOZ pokud:
a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve SOZ a pořadatel
oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě , která nesmí být kratší než 20
dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní.
7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2 až 6 dní.
48 hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny nebo mu v plnění
závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez
zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu

Při odstoupení od SOZ CK vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů po ukončení závazku
ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, v případech
stanovených tímto zákonem pak snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy.
Cestovní kancelář je oprávněna provádět změny programu a poskytovaných služeb v průběhu
zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet.
V těchto případech je CK povinna:
- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné s původními podmínkami
- vrátit zákazníkovi finanční obnos za neposkytnuté služby zahrnuté v ceně, za které nebylo
možné poskytnout náhradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly
poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě
- pokud by došlo k překnihování ubytovací kapacity, bude klient ubytován v kapacitě stejné
nebo vyšší kategorie a to bez nároků na finanční náhradu, ubytování může být uskutečněno
v jiném městě v dané destinaci
CK má povinnost řádně a kvalitně poskytnout v průběhu zájezdu sjednané služby:
CK předá klientovi pokyny k odjezdu po úplném doplacení zájezdu, nejpozději však 7 dní
před odjezdem. U pobytových zájezdů je součástí pokynů k odjezdu i voucher na ubytování,
u jednodenních a poznávacích zájezdů klient voucher na ubytování neobdrží (výjimkou jsou
pobytově-poznávací zájezdy ,,Poznáváme Dalmacii“ a ,,Katalánsko“, kdy klient obdrží voucher na
ubytování od průvodce v autobuse).
CK neručí za změnu typu dopravního prostředku, ani za případné zpoždění při dopravě z důvodu,
které CK nemůže ovlivnit (např. technické důvody, nepřízně počasí, důvody vyšší moci apod.)
CK zajišťuje svozy vždy minimálně pro 2 osoby. Svoz nemusí přímo navazovat na odjezd autobusu. CK
si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily, mikrobusy a autobusy.
V případě, že není možné svoz pro klienta z důvodu obsazenosti tohoto svozového prostředku
zajistit, může cestovní kancelář zajistit dopravu klientů k dálkovému autobusu i veřejnou hromadnou
dopravou (meziměstské autobusy, vlak atd.). CK si vyhrazuje právo na zrušení svozu. V případě,
že se přihlásí na zájezd klient sám bez dalších spolucestujících, má CK možnost takového klienta
ubytovat s jiným klientem stejného pohlaví ve dvoulůžkovém nebo i třílůžkovém pokoji, pokud však
takového klienta má k dispozici. V případě, že k samostatnému klientovi CK dalšího samostatného
a vhodného klienta pro ubytování ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji nemá, je tento klient
povinen připlatit si za jednolůžkový pokoj. Ubytování samostatných klientů ve dvoulůžkovém nebo
třílůžkovém pokoji závisí na tom, zda se sejde lichý nebo sudý počet klientů stejného pohlaví.
CK má právo čekat na klienta v místě odjezdu pouze 15 minut po plánované době odjezdu, v případě,
že se klient nedostaví k odjezdu ani v této lhůtě, zaniká nárok na přepravu i na vrácení platby za zájezd.
Místa pro sezení v autobuse jsou přidělována v první řadě podle pořadí přihlášení klienta (tedy
podle data uzavření Smlouvy o zájezdu) a s ohledem na jeho věk a zdravotní stav. Dále přihlížíme
k požadavkům klienta na místa pro sezení v autobuse, není však možné určit si konkrétní čísla
sedadel. Pokud CK nevyhoví požadavkům klienta na místa v autobuse z důvodu nutných změn apod.,
není toto důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka (zrušení zájezdu)
Vady zájezdu- reklamace
zákazník má povinnost vytknout pořadateli vadu poskytnutých služeb ihned po jejich zjištění
u zástupce CK, nebo jejího zahraničního partnera v pobytovém místě, či u průvodce během zájezdu,
aby mohly být vady služeb odstraněny. Tuto reklamaci je třeba i v zahraničí podat písemně a nechat
si ji potvrdit odpovědnou osobou. Vady, které nebyly na základě reklamace na místě vyřešeny, musí
zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li jí zákazník bez zbytečného
odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu vady. Jde-li o podstatnou
vadu, může zákazník odstoupit od SOZ bez zaplacení odstupného. Na vady a nedostatky, které mohly
být odstraněny již v době trvání zájezdu, ale byly vytknuty až později, nebude brán zřetel.
CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím
náhradní služby, či jinou odpovídající kompenzací. Předmětem reklamačního řízení resp. zpětné
finanční kompenzace mohou být pouze služby, které jsou uvedeny ve Smlouvě o zájezdu a podléhají
zpoplatnění. CK Karavan nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, příp. vzniklou škodu
u služeb či akcí nesjednaných ve SOZ, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě,
u hotelu, či jiné organizace. Pokud se vyskytnou vlivy způsobené třetí stranou (stavební činnost, hluk
v letovisku, hluční sousedé apod.), zákazníkovi náhrada škody nenáleží.
Pomoc v nesnázích
Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku nevyhnutelných
a mimořádných okolnost zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, poskytne mu pořadatel
neprodleně pomoc, zejména tím, že mu
a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci.
b) je nápomocen se zprostředkováním komunikace na dálku a
c) pomůže najít náhradní cestovní řešení
Zavinil-li se zákazník nesnáze sám, může pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu
skutečně vynaložených nákladů
Cestovní doklady
Cestovní doklady si zákazníci obstarávají sami. Za jejich úplnost a správnost nese zodpovědnost
každý zákazník sám.
Zákonné pojištění
pojištění CK proti úpadku - všichni zákazníci CK Karavan jsou po celou dobu čerpání objednaných
služeb pojištěni v souladu s ustanovením zákona č. 159/99 Sb.
Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář
z důvodu svého úpadku:
- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu do ČR, pokud je doprava součástí zájezdu
- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční jen z části.
Cestovní pojištění
zákazníci si mohou sjednat komplexní cestovní pojištění v zahraničí (zahrnuje léčebné výlohy,
pojištění storna, zavazadel a odpovědnosti) na základě smlouvy uzavřené mezi CK Karavan
a pojišťovnou. Cestovní pojištění musí však být uzavřeno nejdéle do tří dnů od sepsání Smlouvy
o zájezdu. CK Karavan je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu mezi zákazníkem
a pojišťovnou. Plné znění uzavřené smlouvy je k dispozici k osobnímu nahlédnutí.
Zákazník souhlasí s tím, aby CK Karavan ve smyslu zákona c.101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté jím za účelem zajištění zájezdu a dalších
služeb a to pouze ke své činnosti.
Zákazník stvrzuje svým podpisem na Smlouvě o zájezdu, že jsou mu známy tyto Všeobecné
podmínky, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.
Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu!
Ochrana osobních údajů
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění SOZ zpracovávat osobní údaje
zákazníka. CK zpracovává následující osobní údaje zákazníka:
Jméno, příjmení, titul, datum narození/ rodné číslo/, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail,
číslo cestovního dokladu, bankovní spojení apod.
Pro účely plnění SOZ je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu
poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu /zahraniční
partneři, ubytovací zařízení, dopravci, pojišťovny, průvodci a delegáti apod.
CK chrání osobní údaje zákazníků před jejich zneužitím a zaručuje jejich důvěrnost. Povinnost
zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být
uzavřena a plněna SOZ.
CK je oprávněna osobní údaje uvedené ve smlouvě zpracovávat pro své marketingové a obchodní
účely včetně zasílání nabídek, obchodních sdělení apod./ Zákazník má právo souhlas se zpracováním
osobních údajů kdykoliv odvolat.

Tyto všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost dne 30.10.2018 a vztahují se na všechny uveřejněné
zájezdy v katalogu, na webových stránkách a dodatečných nabídkách cestovní kanceláře KARAVAN s.r.o.
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cestovní pojištění
s neomezenými
výdaji na léčení

S mobilní aplikací Allianz
na cesty můžete získat přístup
k užitečným radám a asistenci,
kdekoliv se budete nacházet.

Pokud máte QR čtečku
ve Vašem mobilu, můžete si
aplikaci jednoduše stáhnout
sejmutím QR kódu
jinak přes

S vámi od A do Z

Jiří Kolbaba, cestovatel a klient Allianz

Všeobecné podmínky
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Vždy a všude s cestovním pojištěním UNIQA
Informujte se na cestovní pojištění UNIQA ve Vaší CK

Výhodné balíčky pojištění
Bohaté asistenčmí služby
Jednoduché sjednání
Nepřetržitá asistence
Pojištění adrenalinových plážových aktivit již v základním pojištění
Bezplatné prodloužení pojištění v případě zásahu „vyšší moci“
Léčebné výlohy bez spoluúčasti pojištěného

CK Karavan, s.r.o.

Moskevská 637/6, 460 01 Liberec 1
tel.: 485 105 510, 485 105 251
fax: 485 105 254
e-mail: ck-karavan@ck-karavan.cz
info@ck-karavan.cz
http://www.ck-karavan.cz

CK Karavan, s.r.o.

ul.Prokopa Holého 138/23, 405 02 Děčín
tel.: 413 034 359
e-mail: decin@ck-karavan.cz
http://www.ck-karavan.cz

