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Povinné pojištění CK dle zákona č. 159/1999 Sb.: Všechny uvedené programy splňují
náležitosti pojištění zájezdu dle výše uvedeného zákona. Minimální počet účastníků zá-
jezdu nutný pro jeho realizaci je stanoven následovně: autokarové zájezdy – 31 osob,
letecké zájezdy 15 osob, pokud není výslovně uvedeno jinak. CK si vyhrazuje právo na
zrušení zájezdu při nedosažení minimálního počtu účastníků.
Komplexní cestovní pojištění – Naše CK nabízí komplexní cestovní pojištění TURISTA
od České pojišťovny. Základní informace o podmínkách a rozsahu pojištění a pojistného
plnění najdete na straně 51, popřípadě v CK.
Vymezení programu zájezdu a rozsahu služeb je uvedeno v popisu jednotlivých zá-
jezdů. Tato specifikace je doplňkem cestovní smlouvy (přihlášky) uzavřené při objednávce
(knihování) zájezdu. Vstupné do objektů, lanovky, lodě a trajekty na ostrovy u výletů
a MHD nejsou zahrnuty v ceně zájezdů, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně
uvedeno jinak. Předpokládaná výše vstupů do jednotlivých objektů a doporučené kapesné
u jednotlivých zájezdů bude součástí odbavení zájezdů. 
Řádně si, prosíme, prostudujte podmínky CK.
Doobsazení pokojů druhým cestovatelem: Individuálním klientům nabízíme možnost
hledat doobsazení pokoje druhým cestovatelem a ušetřit tak náklady za příplatek na jed-
nolůžkový pokoj. Stačí uvést tento požadavek na cestovní smlouvě při rezervaci zájezdu.
Najdeme-li my nebo Vy dalšího individuálního klienta se stejným požadavkem, ubytujeme
Vás společně a vrátíme zálohu na jednolůžkový pokoj. Doobsazovaní jednotlivci budou
ubytováni ve dvou nebo třílůžkových pokojích – vždy osoby stejného pohlaví – podle
toho, zda se sejde lichý nebo sudý počet účastníků. Nepodaří-li se doobsazení, musí být
uhrazen doplatek na jednolůžkový pokoj.
Doplňující informace k dopravě – nástupní místa, svozy: Doprava je realizována au-
tobusy či mikrobusy podle přihlášeného počtu účastníků. Při našich autokarových zájez-
dech nabízíme řadu odjezdových míst. Základní odjezdové trasy bez příplatku jsou:
– do západní a jižní Evropy: Semily, Turnov (Jičín), Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav,

Praha, Plzeň 

+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou 
100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Hradec Králové 200 Kč, Tanvald 100 Kč,
Harrachov 150 Kč, Rokytnice n. J. 150 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno 
400 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč

– do východní Evropy: Semily, Jičín, Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy, Brno 
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou 
100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Harrachov 150 Kč, Rokytnice n. J. 150 Kč,
Mnichovo Hradiště 120 Kč, Mladá Boleslav 150 Kč, Praha 280 Kč, Tanvald 100 Kč,
Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno 400 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč

– do severní Evropy: Semily, Turnov, Jičín, Harrachov
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou 
100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Rokytnice n. Jiz. 150 Kč, Mnichovo Hradiště
120 Kč, Mladá Boleslav 150 Kč, Praha 280 Kč, Tanvald 100 Kč, Trutnov 300 Kč,
Náchod 350 Kč, Brno 400 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč

CK si vyhrazuje právo změnit ceny tarifů v případě změny ceny pohonných hmot o více
jak 10%. Byly kalkulovány na základě cen pohonných hmot v době tisku katalogu. Mini-
mální počet účastníků na realizaci svozu jsou 4, při vzdálenosti nad 100 km od Semil 6.
V zájmu bezpečnosti a rentability si CK vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých
míst osobními automobily, mikrobusy speciálními autobusy, popř. hromadnou dopravou.
V případě, že jsou v jednom nástupním místě méně než 4 cestující, může cestovní kan-
celář toto odjezdové místo zrušit nebo změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na ve-
řejnou hromadnou dopravu (bus, metro, vlak) a bude klientovi navrácen případný příplatek
na tzv. „svoz“. V případě změny zajištění dopravy bude klientovi přiznána náhrada za
změnu charakteru služby svoz, a to ve výši 50% ceny jízdného veřejnou hromadnou do-
pravou z místa potvrzeného na přihlášce do nejbližšího místa odjezdu. O neuskutečnění
svozu bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním
transferem a využitím nabídky CK. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné
odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku.

JAK SI ZLEVNIT ZÁJEZD S CK ERIKA TOUR ?
SLEVY:

NEJSTE NAŠIMI STÁLÝMI ZÁKAZNÍKY?  
STAŇTE SE JIMI !!!
Naši milí stálí zákazníci jsou ti, kteří s námi od roku 2009 vycestovali alespoň 3x
Slevy: U zájezdu do 5.000 sleva 100 Kč

U zájezdu do 10.000 sleva 200 Kč
U zájezdu nad 10.000 sleva 300 Kč

PŘIVEĎTE SVÉ ZNÁMÉ !!! (Sleva za aktivitu – skupinová sleva)
Rozdejte katalogy svým přátelům, známým, spolupracovníkům, získáte výhodnou slevu!
Zlevněte zájezd pro sebe i své přátele. Chcete-li jet na zájezd se skupinou svých přátel, využijte této zvýhodňující nabídky:

Získali jste „pouze“ spřátelený pár, který s námi ještě necestoval? Objednáte-li zájezd
I tak obdržíte slevu: 200 Kč (zájezd do 5.000) pro 20 osob – členové skupiny mají 5% slevu a vy 50%
             400 Kč (zájezd do 10.000) pro 35 osob – členové skupiny 6% slevu, vy 100%
             600 Kč (zájezd nad 10.000) pro 45 osob a více členové skupiny 6%, vy 1 osobu zdarma 
             a další osoba 50%
Ucelená skupina již od 8 do 19 osob         3% / osoba Slevy se nesčítají, započítává se nejvýhodnější sleva pro klienta.

SLEVY PRO STUDENTY A SENIORY
zájezd do            4.000 Kč                            200 Kč
zájezd do            8.000 Kč                            300 Kč
zájezd do          15.000 Kč                            400 Kč
zájezd nad        15.000 Kč                            500 Kč

ZÁJEZDY PRO KOLEKTIVY
Některé zájezdy jsou dle našeho názoru obzvlášť vhodné pro kolektivy, ale pro kolektiv lze použít nebo upravit jakýkoli zájezd. Dovolená / zájezd na přání pro kolektivy bude zpracován
individuálně jako forfaitová objednávka se zvláštní kalkulací. Jsme připraveni vyjít vstříc vašim požadavkům na trasu, rozsah služeb, dopravu, průvodce, termín i odjezdová místa.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vážení přátelé,
loňskou sezónou jsme absolvovali další významný milník v naší existenci a vstupujeme do 2. čtvrtstoletí naší
působnosti. Opět jsme vám vybrali některé nové cíle, o kterých si myslíme, že by vás mohly zaujmout – ať už
to je širší nabídka zájezdů do termálů ve Slovinsku a Maďarsku, nebo pozvánka na některé další slavnosti
u našich sousedů. Rozšířili jsme i nabídku velmi komfortních zájezdů s kartami do Rakouska. Pro naše seniory
jsme se snažili usnadnit orientaci v seniorských slevách, protože i pro ně máme již dlouhodobě zvýhodněné
nabídky. A ještě jedna poznámka – katalog je hlavně jakési představení CK, ale řadu dalších nabídek a dalších
informací k zájezdům najdete na našich www.erikatour.cz a www.erika-zajezdy.cz.
Věříme, že s námi v roce 2016 opět strávíte řadu krásných chvil při společném cestování.
Šťastné cesty přeje Kolektiv CK Erika tour

ČASOVÁ SLEVA PRO NOVÉHO KLIENTA:
7% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 1. 2016
(u exotických zájezdů minimálně 9 měsíců před odjezdem)

5% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 2. 2016
(u exotickýxh zájezdů minimálně 8 měsíců před odjezdem)

3% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 3. 2016
(u exotických zájezdů minimálně 6 měsíců před odjezdem)

ČASOVÁ SLEVA PRO STÁLÉHO KLIENTA:
9% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 1. 2016
(u exotických zájezdů minimálně 9 měsíců před odjezdem)

7% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 2. 2016
(u exotickýxh zájezdů minimálně 8 měsíců před odjezdem)

4% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 3. 2016
(u exotických zájezdů minimálně 6 měsíců před odjezdem)

Maximální výše slevy může dosáhnout 1.500 Kč u poznávacích
zájezdů a 2.300 Kč u exotických zájezdů

S + S

ERIKA TOUR
Špidlenova 442, 513 01  Semily
Tel.: 481 623 637
Mobil: 604 366 379
E-mail: erika@erikatour.cz
www.erikatour.cz



PŘEHLED ZÁJEZDŮ 2016
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Nizozemí
Za krásou holandských květin 21. 04. – 25. 04. 2016 04
Francie
Okouzlující Paříž 04. 05. – 08. 05. 2016 04

26. 10. – 30. 10. 2016 04
Romantické kouzlo Alsaska – kraje vína 27. 10. – 30. 10. 2016 04
Rakousko
Jarní poezie údolí Wachau a Kemptal 30. 04. – 01. 05. 2016 05
Narcisové slavnosti v Rakousku 28. 05. – 29. 05. 2016 05
Vídeň a okolí trochu jinak 03. 06. – 05. 06. 2016 05
Rakousko – Dachsteinské hity 28. 05. – 01. 06. 2016 05
Šlágry Lechtalerských Alp 08. 06. – 12. 06. 2016 06
Rakousko – neodolatelné Korutany 16. 06. – 20. 06. 2016 06
Rakousko – svátek květů v Tyrolsku 27. 08. – 28. 08. 2016 07
Báječné dny v Salcbursku 30. 08. – 04. 09. 2016 07
Tulln – rakouský ráj květin 03. 09. – 04. 09. 2016 07
Kaprunský festival sýrů 10. 09. – 11. 09. 2016 07
Tyrolsko a svátek shánění stád 23. 09. – 25. 09. 2016 08
Německo
Pohádkové hrady a zámky Bavorska 21. 04. – 24. 04. 2016 08

30. 09. – 02. 10. 2016 08
Tajemný Herz a rej čarodějnic 28. 04. – 01. 05. 2016 08
Bavorské poklady 12. 05. – 15. 05. 2016 09

25. 09. – 28. 09. 2016 09
Bodamské jezero s rozkvetlým rájem květin 20. 05. – 22. 05. 2016 09
Hvězdy Bavorska 03. 09. – 04. 09. 2016 09
Berlín a festival květin 14. 10. – 16. 10. 2016 09
Švýcarsko
Perly Švýcarska 08. 06. – 12. 06. 2016 10
Kouzlo švýcarských Alp – švýcarská nej 06. 09. – 11. 09. 2016 10
Jezerní a horské perly Itálie a Švýcarska 10. 05. – 15. 05. 2016 10
Itálie
Řím – věčné město 13. 04. – 17. 04. 2016 11

19. 10. – 23. 10. 2016 11
Italské stálice – Benátky,Verona,Padova 04. 05. – 08. 05. 2016 11
Itálie od Parmy po Ligurskou riviéru 17. 05. – 22. 05. 2016 11
Italské zahrady a vinice v náručí hor 22. 06. – 26. 06. 2016 12
Arena di Verona – AIDA 29. 07. – 01. 08. 2016 12
Babí léto u Gardského jezera 13. 09. – 18. 09. 2016 12
Slovinsko
Pohodový zimní víkend v termálech Čatež 09. 02. – 13. 02. 2016 13
Slovinské termály Dobrna a víno 24. 03. – 28. 03. 2016 13
Slovinsko – relaxace v mořském parku Laguna 09. 04. – 14. 04. 2016 13

25. 10. – 30. 10. 2016 13
Slovinsko – jezera,hory, moře 30. 05. – 05. 06. 2016 14
Kouzlo slovinsko – italského přímoří 04. 10. – 09. 10. 2016 14
Maďarsko
Elegantní Budapešť a termální lázně 25. 03. – 28. 03. 2016 14
Relaxace v termálních lázních Bük 08. 04. – 10. 04. 2016 15
Balaton a termální lázně 03. 06. – 08. 06. 2016 15
Sárvár – termální perla Zadunají 17. 11. – 20. 11. 2016 16
Polsko
Klenoty Polska – Krakov a Vratislav 13. 10. – 16. 10. 2016 16
ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU
To nejkrásnější z Jižních Čech I 25. 05. – 29. 05. 2016 16
Toulky Jižní Moravou 09. 06. – 12. 06. 2016 17
Romantické Broumovsko a Dolní Slezsko 14. 06. – 19. 06. 2016 17
Národní park Pieniny ze slovenské i polské strany 15. 07. – 20. 07. 2016 17
Jeseníky – jesenické výhledy 29. 07. – 02. 08. 2016 18
Morava – krásná zem 08. 09. – 11. 09. 2016 18
Pohádková krása česko – saského Švýcarska 20. 09. – 25. 09. 2016 18
Kouzlo západočeských lázní 13. 10. – 16. 10. 2016 19
POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM
Itálie
Itálie – Neapol,Pompeje,Capri,Řím 10. 06. – 19. 06. 2016 20
Pohádková Sicílie 14. 10. – 24. 10. 2016 20
Chorvatsko
Chorvatské skvosty 09. 09. – 18. 09. 2016 21
Albánie
Albánie – balkánský drahokam 27. 09. – 08. 10. 2016 21
Slovensko
Piešťany – lázně s výlety 23. 05. – 29. 05. 2016 22
Perly Tater a severního Slovenska 21. 07. – 27. 07. 2016 22
Tatranský týden 21. 07. – 27. 07. 2016 22
POZNÁVACÍ OKRUHY
Norsko
Za půlnočním sluncem přes Lofoty a Vesterály 30. 06. – 13. 07. 2016 23
Klenoty norské přírody 20. 06. – 29. 06. 2016 24
Skutečné perly Norska 16. 07. – 28. 07. 2016 25
Island
Island v kostce 22. 06. – 30. 06. 2016 25
Pobaltí
Velká cesta Pobaltím 31. 08. – 10. 09. 2016 26
Irsko
Irsko – země keltských tradic 17. 08. – 30. 08. 2016 26
Skotsko
Velká cesta Skotskem 04. 08. – 15. 08. 2016 27

Španělsko a Portugalsko
Poklady Španělska a Portugalska 28. 09. – 12. 10. 2016 28
Lisabon a okolí – nezapomenutelná historie 12. 04. – 18. 04. 2016 28

28. 10. – 02. 11. 2016 28
Madeira
Madeira – květinový ostrov 05. 04. – 16. 04. 2016 29

04. 09. – 15. 09. 2016 29
Francie
Grand Tour – Normandií a Bretaní 16. 05. – 22. 05. 2016 29
Balkán
Velká cesta za poklady Byzance 05. 05. – 15. 05. 2016 30
EXOTICKÉ ZÁJEZDY
Jižní Asie
Srí Lanka – zelený ráj 15. 02. – 28. 02. 2016 32

17. 11. – 30. 11. 2016 32
15. 02. – 28. 02. 2017 32

Indie – od Dillí po Keralu 17. 11. – 08. 12. 2016 33
Nezapomenutelný Nepál 28. 04. – 06. 05. 2016 33

23. 10. – 31. 10. 2016 33
Jihovýchodní Asie
Thajsko – země úsměvů 19. 11. – 04. 12. 2016 34

14. 03. – 29. 03. 2017 34
30. 03. – 14. 04. 2017 34

Vietnam od severu k jihu 01. 11. – 15. 11. 2016 34
Poklady Vietnamu a Kambodže 01. 11. – 17. 11. 2016 35

25. 02. – 12. 03. 2017 35
Kouzlo Číny a Tibetu 14. 07. – 29. 07. 2016 35

14. 10. – 29. 10. 2016 35
To nejlepší z Číny 04. 04. – 16. 04. 2016 36

13. 10. – 25. 10. 2016 36
04. 04. – 16. 04. 2017 36

Romantický okruh Malajsií 10. 04. – 26. 04. 2016 36
16. 11. – 02. 12. 2016 36
04. 04. – 20. 04. 2017 36

Afrika
Madagaskar – Galapágy afrického kontinentu 10. 04. – 26. 04. 2016 37

16. 10. – 01. 11. 2016 37
11. 04. – 27. 04. 2017 37

Klenoty Maroka 10. 10. – 26. 10. 2016 37
14. 05. – 30. 05. 2017 37

Tajemství Etiopie 30. 10. – 14. 11. 2016 37
27. 02. – 14. 03. 2017 37

To nejlepší z Jižní Afriky 15. 02. – 28. 02. 2016 38
03. 11. – 16. 11. 2016 38
15. 02. – 28. 02. 2017 38

Fascinující Namibie 11. 04. – 23. 04. 2016 39
14. 10. – 26. 10. 2016 39
11. 04. – 23. 04. 2017 39

To nejlepší z Tanzánie a Zanzibar 19. 11. – 02. 12. 2016 39
04. 03. – 17. 03. 2017 39

Blízký a střední východ
To nejlepší z Jordánska 04. 04. – 14. 04. 2016 40

22. 10. – 01. 11. 2016 40
04. 04. – 14. 04. 2017 40

Izrael a Jordánsko – starověké klenoty 22. 10. – 31. 10. 2016 40
16. 03. – 25. 03. 2017 40

Hrdá Arménie 16. 09. – 25. 09. 2016 40
Střední a Jižní Amerika
Mexiko – země tajuplných pyramid 03. 02. – 15. 02. 2016 41

20. 11. – 02. 12. 2016 41
07. 03. – 19. 03. 2017 41

Úžasná Kostarika 11. 03. – 25. 03. 2016 41
02. 11. – 16. 11. 2016 41
11. 03. – 25. 03. 2017 41

Peru – říše Inků 15. 02. – 28. 02. 2016 42
19. 11. – 02. 12. 2016 42
01. 03. – 14. 03. 2017 42

Severní Amerika
Národními parky západní Kanady 03. 09. – 14. 09. 2016 43
Perly západu USA 01. 10. – 13. 10. 2016 43
JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
Tropické ostrovy v Německu 08. 02. 2016 19

25. 03. 2016 19
17. 11. 2016 19

Drážďany, kamelie a Orchideen Welt 19. 03. 2016 19
Romantický Spreewald 24. 05. 2016 19
Historický Pasov a Bad Füssing 17. 05. 2016 19
Parním vláčkem za Karlem Mayem 20. 09. 2016 19
ADVENTNÍ ZÁJEZDY
Advent v Drážďanech a pevnost Königstein 26. 11. 2016 31
Advent ve Štýru a Ježíškova pošta 26. 11. 2016 31
Vánoční romance v Bavorsku 02. 12. – 04. 12. 2016 31
Norimberk a Rothenburg 03. 12. 2016 31
Regensburg a Deggendorf 03. 12. 2016 31
Adventní Wroclaw 10. 12. 2016 31
Advent na jezeře Wolfgangsee 10. 12. 2016 31
Adventní Bautzen, Görlitz a Kryštofovo údolí 17. 12. 2016 31
Vánoční vesnička na zámku Hof a Poysdorf 17. 12. 2016 31

Uzávěrka katalogu proběhla k 20. 11. 2015 a k tomuto datu byly použity i měnové kurzy.



Č. zájezdu Termín Cena
1003 27. 10.  –  30. 10. 2016 6.490 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

10021
10022

04. 05. – 08. 05. 2016
26. 10. – 30. 10. 2016 

5.790 Kč
5.790 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1001 21. 04. – 25. 04. 2016 6. 690 Kč

ZA KRÁSOU
HOLANDSKÝCH KVĚTIN

S NÁVŠTĚVOU KVĚTINOVÉHO KORZA

Holandsko je země větrných mlýnů, grachtů, polderů, tuli-
pánů, dřeváků a krav, ale také elektroniky firmy Philips a fan-
tastických vodních staveb. My budeme mít možnost shléd-
nout od všeho trochu, ale jaro je přece jen zasvěceno
květinám, především tulipánům. Jeden z nejoblíbenějších
zájezdů naší nabídky.

Program:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách. Cesta přes noc.
2. den: Květinová burza v Alsmeeru. Alkmaar – proslulý
sýrový trh. Návštěva sýrové farmy Alida Hoeve – možnost
ochutnávky a nákupu sýrů. Kouzelná rybářská vesnička Vo-
lendam. Zaanse Schans – živý skanzen s větrnými mlýny
a ukázkami výroby sýrů, dřeváků a delftské keramily. Uby-
tování v oblasti Den Helderu. 
3. den: Noordvijk – květinové korso – desítky alegoric-
kých vozů z květin. Amsterodam – prohlídka města, mož-
nost projížďky po grachtech, nocleh. 
4. den: Nejkrásnější jarní park Evropy Keukenhof – mi-
liony kvetoucích cibulovin – tulipánů, hyacintů, narcisů, ale
i dalších květin. Oblast květinových polí. Haag – možnost
navštívit park Madurodam – Holandsko v malém. Rotter-
dam – okružní jízda, moderní architektura, Euromast. Noční
přejezd. 
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Služby: 2x nocleh v hotelu 3* ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním přísl. se snídaní, 
doprava – klim. bus, průvodce, 
povinné pojištění CK 

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

Fakultativně: 2x večeře: 900 Kč
Příplatek na jednolůžkový pokoj 1.400 Kč

OKOUZLUJÍCÍ PAŘÍŽ 
s návštěvou zámku Fontainebleau

TRADIČNĚ OBLÍBENÝ ZÁJEZD! 

Paříž – perla mezi velkoměsty, kráska na Seině, město, které
má stále svůj šarm, je už po léta oblíbeným cílem našich tu-
ristů. Navštivte s námi metropoli s mnohými významnými
historickými památkami, s desítkami muzeí a divadel, město,
které se nesmazatelně zapsalo nejen do světových dějin
umění, kabaretů, ale i do politiky.

Program: 
1. den: Odjezd odpoledne, noční přejezd do Paříže. 
2. den: Paříž – okružní jízda městem a návštěva Eiffelovy
věže, Trocadéra, Arc de Triomphe, Champs Élyseés, In-
valides, Concorde, Plase Vendome, La Madelaine – od-
jezd na ubytování.
3. den: Zámek Fontainebleau – prohlídka jednoho z nej-
krásnějších zámků Francie, který byl nejoblíbenějším zám -
kem Napoleona. Odjezd do Versailles – prohlídka světo-
známého zámku a zahrad, návrat na nocleh.
4. den: Návštěva moderní čtvrti La Défense. Prohlídka
Louvru, popř. Orsay, Palais Royal, Les Halles, středisko
Georges Pompidou, Hotel de Ville, Notre Dame, Latinská
čtvrť, návštěva Montmártru se Sacré – Coeur, večer na
rozloučenou s Paříží projížďka lodí po Seině, odjezd.
5.den: Přejezd SRN, příjezd v poledních hodinách.

Služby: 2x nocleh se snídaní v hotelu ve Velké Paříži – 
dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, 
doprava – klim. bus, průvodce, 
povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné metrem, loď, 
jednolůžkový pokoj 1.100 Kč

Seniorská sleva 55+: 300 Kč 
(nesčítá se s jinými slevami)

Příplatky u průvodce:
večeře: jedna večeře cca 15 – 17 EUR

ROMANTICKÉ KOUZLO
ALSASKA – KRAJE VÍNA
A KRÁSA CHRYZANTÉM

ROMANCE O VÍNĚ, KOUZLU ALSASKÝCH
VESNIČEK A CHRYZANTÉMÁCH 

Alsasko je krajem dobrého vína, vinic, malebné krajiny,
okouzlujících středověkých měst a starobylých hradů. Po -
dařilo se zde skloubit kulturu dvou národů jako snad nikde
jinde v Evropě, a tak se zde budete cítit mimořádně příjemně,
obzvláště když ještě ochutnáte zdejší speciality: víno, sýr
a tarte flambée.

Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách do SRN do oblasti
Schwarzwaldu do historického města Lahr, kde se koná
nádherný festival chrysantém. Ty jsou prezentovány po
městě ve formě květinových koberců, obrazců, tvarů a te-
matických parků, je jich tu na 10.000. Odjezd na nocleh.
2. den: Kouzelné město Thann se skvostnou gotickou ka-
tedrálou, procházka k vinicím, které jsou údajně nejstrmější
vAlsasku a víno se sklízí speciálním způsobem. Vyhlídková
cesta Route de Cretes na Grand Ballon, lehce dosažitelný
nejvyšší vrchol Vogéz (1.424 m) – jedinečný pohled na Al-
sasko, pokračování kolem jezer Lac Blanc a Lac Noir do
městečka na úpatí Vogéz Lapoutroie, návštěva muzea pá-
lenky s výkladem o výrobě alsaské „eau – de – vie“ včetně
degustace a exkurze do sýrárny s ochutnávkou typického
štiplavého vogézského sýru Munster. V podvečer si ještě
prohledneme hrázděného městečko Kaysersberg. Nocleh.
3. den: Zastavíme se v Riquewihr – nejkrásnější vsi na
vinné stezce a Ribeauvillé – půvabném městečku na úpatí
tří hradů – obě jsou perly alsaských vinic na Cestě Route
du vin. Colmar – malebné starobylé centrum této oblasti,
čtvrť „Malé Benátky“, hrázděné domy plné květů. Eguisheim
– pohádkové středověké město s hradem a ulicemi do kruhu,
uličky jsou plné pitoreskních hrázděných domů. Určitě se
zastavíme na ochutnávku alsaských vín a sýrů přímo u vi-
naře a třeba vás zde čeká i překvapení. Nocleh.
4. den: Výhledy na Hrad Haut – Koenigsbourg nad ves-
nicí St. Hippolyte, který je dominantou Alsaska. Obernai –
rodiště patronky Alsaska sv. Otýlie, projdeme si kouzelné
zachovalé středověké centrum s hrázděnými domy. Štras-
burk – „křižovatka Evropy“, okouzlí vás hrázděné domy,
středověké strážní věže, katedrála Notre – Dame, kryté
mosty a čtvrť s kanály „Petite France“ – fakultativně můžete
absolvovat projížďku po kanálech řeky Ill. Odjezd do ČR.

Služby: 3x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 
3x snídaně, doprava – klim. bus, průvodce, 
povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy, ochutnávky, 
jednolůžkový pokoj: příplatek 2.500 Kč, 
večeře – platba u průvodce

Seniorská sleva 55+: 300 Kč 
(nesčítá se s jinými slevami)

NIZOZEMÍ ● FRANCIE
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Č. zájezdu Termín Cena
1006 03. 06. – 05. 06. 2016 4.390 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1005 28. 05. – 29. 05. 2016 2.990 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1004 30. 04. – 01. 05. 2016 3.190 Kč
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5 www.erikatour.cz KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

JARNÍ POEZIE ÚDOLÍ
WACHAU A KEMPTAL

PERLY DOLNÍHO RAKOUSKA

Romantické dunajské údolí Wachau je báječným jarním
cílem. Rozkvetlé sady, zelenající se vinice, spousty roman-
tických hradů a klášterů a výborné víno.
Program:
1. den: Odjezd časně ráno do Rakouska do údolí Wa-
chau. Klášter Melk – nejvelkolepější barokní klášter v Ra-
kousku – knihovna, chrám sv. Petra a Pavla, císařské kom-
naty, zahrada. Městečko Melk. Možnost plavby lodí po
Dunaji z Melku do Dürensteinu (ostatní busem) – krátká
procházka městečkem. Možnost návštěvy některého ze sou-
kromých vinařství. Na závěr dne kouzelné historické měs-
tečko Krems – prohlídka hist. centra. Nocleh.
2. den: St. Pölten – Kremser Gasse – pěší zóna s půvab-
nými barok. fasádami, velkolepý barokní Dóm, Rathausplatz
s krásným sloupem sv. Trojice. Stift Göttweig – velkolepý
benediktinský klášter na kopci s krásným výhledem – Kai-
serstiege – schodiště, po kterém Napoleon vyjel na koni.
Poté navštívíte renesanční zámek Rosenburg se zahradou
lásky porostlou popínavými růžemi. Prohlédnete si zámek
a shlédnete fantastickou leteckou show dravců. Odjezd zpět
do ČR. Příjezd do Prahy do 24:00.

Služby: 1x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. –
hotel / penzion, snídaně, doprava – klim. bus, 
průvodce, povin. pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy, 
jednolůžkový pokoj – příplatek 550 Kč

NARCISOVÉ SLAVNOSTI
V RAKOUSKU 

S NÁVŠTĚVOU CÍSAŘSKÉHO BAD ISCHLU

Kouzlo rozkvetlých a voňavých narcisových alpských luk do-
plněné nádhernými horskými scenériemi, květinové slav-
nosti, kterých se účastní celý kraj, děti v krojích, které vás
na každém kroku podarují kytičkou narcisů, a bohatý pro-
gram, během kterého uvidíte nádherné květinové korzo –
květinové sochy na automobilech i na lodích vám nabízí
tento zájezd. Letos spojíme toto atraktivní korzo s návštěvou
císařského Bad Ischlu.

Program:
1. den: Odjezd časně ráno ve směru Praha, České Budě-
jovice a dále do Rakouska. Bad Ischl – nejslavnější ra-
kouské lázně, bývalé císařské lázeňské město, projdeme si
park v srdci Bad Ischlu s romantickými altánky a se sítí ces-
tiček určených k procházkám, budeme moci navštívit Císař-
skou vilu. Budete si také moci vyjet lanovkou Katrinbahn
přímo pod vrchol Katrin (1544 m n. m.). Odpoledne si budete
moci pobýt v termálních solných lázních, kde se léčil např.
i Strauss, Lehár, Bruckner a Brahms. příp. navštívíte Stadt-
museum v bývalém hotelu Austria, kde se zasnoubil císař
František Josef s Alžbětou, nebo Lehárovu villu. Nebo se
můžete jen tak toulat Bad Ischlem a zastavit se na kávičku
v dvorní habsburské cukrárně, kam chodila mlsat i Sisi. Od-
jezd na nocleh.
2. den: Ráno si nejprve prohlédneme krásně položené
městečko Bad Aussee a potom se zde už plně zapojíme do
oslav největšího květinového svátku v Rakousku – budeme
obdivovat „narcisové sochy“ v průvodu alegorických vozů.
Přemístění na vodní korzo k jezeru Altaussee, kde shléd-
neme alegorické čluny. Odjezd, návrat do Prahy před půl-
nocí.

Služby: 1x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. –
hotel / penzion, snídaně, lázeň. taxa, 
doprava – klim. bus, průvodce, 
povin. pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy, 
jednolůžkový pokoj – příplatek 450 Kč
večeře – možno objednat dle aktuální nabídky 
před odjezdem – platba u průvodce

VÍDEŇ A OKOLÍ 
TROCHU JINAK

OBLÍBENÝ POHODOVÝ PROGRAM!

V tomto zájezdu navštívíte místa, která doplňují obrázek
Vídně jako císařského města a ze kterých stále ještě dýchá
noblesa císařské metropole a jejího okolí. 
Program:
1. den: Odjezd velmi časně ráno. Přejezd do Vídně, ná-
vštěva Hofburgu – možnost prohlídky interiérů – např. ex-
pozice císařovny Sisi, popř. možnost navštívit trénink Špa-
nělské školy lipicánů. Samozřejmě se projdete i centrem
Vídně: dóm sv. Štěpána, Korutanská třída, Příkopy, Kapu-
cínská kaple – císařská hrobka a budete si moci dát slavnou
vídeňskou kávu. Schönbrunn – bývalá letní rezidence
Habsburků, impozantní barokní komplex J. B. Fischera z Er-
lachu – možnost návštěvy, procházka skvostným parkem
s Gloriettou. Nocleh.
2. den: Hinterbrühl – největší podzemní jezero v Evropě
– plavba lodí. Návštěva starobylého kláštera Heiligenkreuz
– jedné z nejkrásnějších ukázek románsko – gotické archi-
tektury v Rakousku, zastávka v Mayerlingu – dějišti jedné
z největších tragédií habsburského rodu – sebevraždy ko-
runního prince Rudolfa. Prohlídka půvabných biedermeie-
rovských lázní Baden – nejelegantnějšího lázeňského stře-
diska celé habsburské říše, návštěva kouzelného Doblhoff
Parku s Rosariem, kde roste na 25000 růží v 600 druzích,
historického centra i Kurparku. Na závěr dne návštěva měs-

tečka a stejnojmenné císařské rezidence Laxenburg s roz-
sáhlým zámeckým parkem se spoustou atraktivit – pro-
cházka parkem s vodním hradem Franzensburg, který byl
vybudován na umělém ostrově, kde strávil líbánky císař
Franz Josef I. s císařovnou Sisi a kde se narodil jejich jediný
syn Rudolf. Návrat na nocleh. Večer možnost návštěvy kon-
certu nebo opery.
3. den: Císařský zámek Hof – klenot barokní architektury,
největší venkovské sídlo Habsburků s největším komplexem
barokních terasovitých zahrad (7) v Rakousku. Na závěr dne
koupání v termálních lázních Laa an der Thaya (cca 2 ho-
diny) – moderním lázeňském komplexu s termálními pra-
meny, hrou světel a hudbou. Odjezd, příjezd pozdě v noci.

Služby: 2x nocleh ve Vídni, 2x snídaně – dvoulůžkové 
pokoje, doprava – klim. bus, průvodce, 
povinné pojištění CK

V ceně není:  vstupy, městská doprava ve Vídni (metro), 
jednolůžkový pokoj 880 Kč

Seniorská sleva 55+: 200 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

RAKOUSKO –
DACHSTEINSKÉ HITY

LUXUSNÍ POBYT 
VE FASCINUJÍCÍ ALPSKÉ PŘÍRODĚ 

Kouzlo rozkvetlých alpských luk s nádhernými výhledy na
alpské velikány, blankytných jezer, v kterých se tyto štíty
zrcadlí a klid a pohoda všude kolem. Tento zájezd přináší
neskutečné zážitky a pohodu. 
Ubytováni budete v příjemném komplexu Hotel Erlebniswelt
Moser ***superior a Stocker**** s bazénem a wellnessem,
kde si vás budou hýčkat. V ceně je Schladming – Dachstein
Sommercard – tedy všechny lanovky, bazény, místní do-
prava...
Program:
1. den: Odjezd ve 23:45.
2. den: Dopoledne příjezd do Štýrska – oblast Dachsteinu.
Výjezd lanovkou na horu Rittisberg – odtud vás čekají fan-
tastické výhledy na Dachstein a Taury při jednoduché pro-
cházce kolem horských chat (cca 1 hod.). Sjedeme zpět
a přejedeme do Schladmingu, prohlídka tohoto proslulého
alpského střediska, popř. možnost návštěvy bazénu. Uvítací
večeře, nocleh.
3. den: Schladming a Ramsau jsou známá lyžařská stře-
diska. My dnes strávíme celý den na vrcholech vypínajících
se nad údolím řeky Enns a městečkem Schladming. Mo-
hutná vápencová stěna věčně bílého pohoří Dachstein

S + S
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Č. zájezdu Termín Cena
1009 16. 06. – 20. 06. 2016 8.750 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1008 08. 6. – 12. 6. 2016 4.480 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1007 28. 05. – 01. 06. 2016 9.290 Kč

RAKOUSKO
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a Schladminger Tauern náleží k nejoblíbenějším turistickým
cílům v celých Alpách. Místním busem přejedeme k základní
stanici lanovky a absolvujeme výjezd kabinovou lanovkou
Dachstein Gletscherbahn do výšky 2.694 m. Nedaleko
horní stanice lanovky můžete vyjít na skleněnou vyhlídkovou
terasu na vysoké skále "Sky Walk" (= nebeský krok do pro-
storu), kde se před vámi otevře krásné panorama se stov-
kami horských vrcholů, jezer a zelených pastvin, můžete na-
vštívit Ice palác (10 EUR) – podzemní ledové království
s nádhernou výzdobou, nebo se projít po 100 m dlouhém
visutém lanovém mostě (opět mimořádné výhledy) a vy-
kročit po Schodech do prázdna. Možnost krátké túry v okolí.
Po sjezdu do údolí lze absolvovat dle chuti různé turistické
procházky v místě (1 – 3 hod) např. Cestu starých mlýnů
nebo soutěskou Talbachklamm. Relaxace v hotelu. Nocleh.
4. den: Dnes vás čeká "alpský den". Strávíte den na alp-
ské chatě, projdete se v krásné alpské přírodě – budete moci
absolvovat buď lehkou procházku v údolí nebo budete moci
absolvovat obtížnější výšlap k jezerům Giglach – více než
30 jezerům všech velikostí. Bude servírován lehký oběd
a večer vás čeká báječná rytířská večeře v krásném pro-
středí stylové restaurace Knappenalmu, která se nachází
ve skalním podzemí hotelu, projdete k ní tunelem, který při-
pomíná místní důlní štoly a přes vodopád a malé jezírko pře-
jdete po můstku. Nocleh.
5. den: Nejprve vyjedeme lanovkou na Planai (1.906 m
n.m.) a zde absolvujeme krátkou procházku s nádhernými
výhledy do alpské přírody. Odpoledne odjezd do ČR, návrat
do 24. hodiny.

Služby: 3x nocleh v dvoulůžkových pokojích 
s vl. příslušenstvím v hotelu 3 superior / 4*, 
3x snídaně – bufet, 1x uvítací večeře, 
1x večeře se salátovým bufetem, 1x rytířská 
v Knappenalm, 1x odpolední káva a koláč, 
lehká svačinka (oběd) na salaši, Schladming – 
Dachstein Sommer Card = využívání lanovek, 
bazénů, místní dopravy, doprava – klimat. bus, 
průvodce, povin. poj. CK. 

V ceně není: příplatek na jednolůžkový pokoj 1.600 Kč,
pobytová taxa 1,5 EUR / os. / den 

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

ŠLÁGRY
LECHTALERSKÝCH ALP

ATRAKTIVITY NA POMEZÍ RAKOUSKA
A NĚMECKA

Zavedeme vás do romantického regionu Reutte, který má
báječnou polohu u hranic s Německem a může tak nabídnout
návštěvu těch nejatraktivnějších cílů. Vyjedete na nejvyšší
horu Německa, navštívíte asi nejromantičtější zámek, pro-
jdete se po nejdelším visutém mostě na světě.... 
Program:
1. den: Odjezd v nočních hodinách.
2. den: Návštěva romantického hradu Ludvíka II. Bavor-
ského Neuschwanstein – prohlídka zámku a procházka ke
krásné vyhlídce z Marienbrücke. Prohlídka Füssenu, města
na překrásném místě na řece Lechu, kterému vévodí krásný
pozdně gotický zámek a benediktinský klášter svatého Mag-
nuse. Alpentherme Ehrenberg – lázně umístěné uprostřed

NP region Reutte s výhledem na okolní horský svět Lechta-
lerských, Allgäuských a Ammergauských Alp – zde si užijete
relaxace. Odjezd na nocleh.
3. den: Ráno příjezd do oblíbeného střediska Ehrwald le-
žícího uprostřed rozeklaných hor, z něho potom zlatým hře-
bem je výlet lanovou na Zugspitze (2968 m),nejvyšší horu
Německa, která zde navíc vyznačuje rakousko – německou
hranici. Nahoře si můžete vychutnat úžasné panorama zu-
batých horských štítů na jihu a bavorských nížin na severu.
Poté do Reutte – "tyrolské brány" do Rakouska – prohlídka
městečka s krásně malovanými domy. Odvážní si přejdou
přes nejdelší zavěšený most na světě (403 m dlouhý,
110 m vysoko), který spojuje ruiny hradu Ehrenberg a pev-
nost Claudia. Procházka kouzelnou nedotčenou přírodou
NP Reutte. Nocleh.
4. den: Ráno nejprve vyjedeme kabinovou lanovkou na
Ehrwalder Alm , odkud vede řada snadných turistických
tras, např. k jezeru Seebensee – z jeho jižního okraje uvidíte
zpátky na Zugspitze – obraz, který se opakovaně objevuje
v alpských kalendářích. Odjezd do známého alpského stře-
diska Garmisch – Partenkirchen, které opět leží pod nej-
vyšším vrcholem Německa. Absolvujeme nenáročnou, ale
fantastickou procházku soutěskou Partnachklamm. Poté
odjezd.
5. den: Příjezd v časných ranních hodinách.

Služby: 2x nocleh – hotel / penzion – dvoulůžkové pokoje
s vl. příslušenstvím, 2x snídaně, doprava – 
klimat. bus, průvodce, povin. poj. CK. 

Cena zájezdu: 4.480 Kč
V ceně není: vstupy, lanovky, 

příplatek na jednolůžkový pokoj 900 Kč 
večeře – cena za 1 večeři 450 Kč

Seniorská sleva 55+: 200 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

RAKOUSKO –
NEODOLATELNÉ
KORUTANY 

V CENĚ ZÁJEZDU KORUTANSKÁ KARTA, 
DÍKY NÍŽ JSOU PRO VÁS VŠECHNY LANOVKY

A VSTUPY JIŽ V CENĚ ZÁJEZDU.

Nejkrásnější sny o dovolené mají většinou jeden směr – na
jih. Za sluncem. Na vrcholky, které jsou mu nejblíže. K vodě,
která mu leží u nohou... Do Korutan, kde má život vůni jižních
zemí.
Jen několik údajů: 1270 průzračných jezer, kde teplota do-
sahuje až 27°C (jezero Wörthersee), až 26°C (Ossiacher

See), 2 národní parky – Vysoké Taury a Pohoří Nockberge,
35 chráněných krajinných oblastí... spousty lanovek, pamá-
tek a dalších atrakcí.
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd.
2. den: Ráno zahájíme prohlídkou automobilového
muzea Porsche. Poté odjezd k dolní stanici lanovky na Gol-
deck – výjezd lanovkou na vrchol s nádhernými vyhlídkami.
Dále nás čeká výjezd na vrchol Gerlitzen v srdci Korutan.
Panoramatickou kabinovou lanovkou Lanzelbahn a sedač-
kou Gipfelbahn vyjedete na vrchol, odkud se vám otevře
unikátní výhled (jeden z nejkrásnějších v Korutanech)
z výšky téměř 2.000 m na fantastickou krajinu jezer – Faa-
kersee, Wörthersee, Villach a panorama Karavanek i Jul-
ských Alp. Odjezd na nocleh. 
3. den: Po snídani vyrazíme na vyhlídkovou silnici Villa-
cher Alpen Strasse, která nás vyveze až do výšky 1.733 m
a budeme se moci kochat panoramatickými výhledy – mož-
nost procházky. Poté pojedeme lanovkou Bergbahnen Drei-
ländereck, vyjedeme na toto unikátní místo, kde se setkávají
tři země, jazyky i kultury. Z výšky 1.500 m se nám bude roz-
prostírat nádherný výhled na Julské Alpy, Karavanky, údolí
Gailtal a oblast od Villachu ke Klagenfurtu. Prohlídka pří-
jemného městečka Ossiach se slavným benediktinským
opatstvím. Relaxační projížďka lodí po jezeře Ossiacher-
see. Návrat na nocleh.
4. den: Přejezd do Klagenfurtu – budete moci navštívit
Happ´s Reptilierzoo – ráj hadů, ještěrek a krokodýlů včetně
dinosauřího parku, v sousedství stojí také Minimundus –
jedna z největších turistických atrakcí v jižním Rakousku,
kde najdete na 160 modelů světových staveb v poměru 1 :
25 (platí se 50% vstupného). Projížďka kolem jezera Wör-
thersee, které je menší rakouskou verzí francouzské riviéry.
Oblast si podržela charakter 19. století s požitkářskou atmo-
sférou, které si budeme moci užít. Navštívíme malebné měs-
tečko Maria Wörth na skalnatém poloostrově, vyjedeme vý-
tahem na vyhlídkovou plošinu věže Pyramidenkogel, odkud
se nám z výšky 905 m otevře nádherný kruhový výhled na
celé Korutany. Návrat na nocleh.
5. den: Zastávka v městečku St. Veit, které bylo kdysi
hlavním městem Korutan. Je tu plno malebných koutů, stře-
dověkých, především barokních městských domů a staro-
bylé hradby. Odjezd zpět, návrat v pozdních nočních hodi-
nách.

Služby: 3x nocleh v hotelu *** – dvoulůžkové pokoje s vl. 
příslušenstvím, 3x polopenze, doprava – klim. 
bus, Korutanská karta = veškeré vstupné, 
jízdné lodí a lanovkami uvedené v programu, 
průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: nápoje k večeřím, 
příplatek na 1/1 1.380 Kč

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

S + S
S + S



Č. zájezdu Termín Cena
1011 30. 08. – 04. 09. 2016 8.980 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1013 10. 09. – 11. 09. 2016 3.390 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1010 27. 08. – 28. 08. 2016 3.140 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1012 03. 09. – 04. 09. 2016 3.190 Kč
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RAKOUSKO – SVÁTEK
KVĚTŮ V TYROLSKU

NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÉ KORZO V RAKOUSKU

Krásný víkendový zážitek v nádherné tyrolské přírodě spo-
jený s velkou květinovou slavností.
Program:
1. den: Odjezd přes Prahu (5:30) do SRN a Rakouska
k největšímu tyrolskému jezeru Achensee, které je označo-
váno za tyrolský fjord. Zde budete mít mnoho možností k růz -
ným aktivitám – plavbu výletní lodí po nejkrásnějším tyrol-
ském jezeře, výjezd kabinovou lanovkou na vyhlídkový
vrchol Rofan s možností procházky. Popř. možnost návštěvy
tyrolského farmářského musea – skanzenu s historickými
stavbami tyrolských statků. Nocleh.
2. den: Účast na největším květinovém korsu v Rakousku
– desítky zdobených alegorických vozů, hudby, typická ty-
rolská zábava. Odjezd, návrat do ČR.

Služby: 1x nocleh v hotelu / pensionu – dvoulůžkové 
pokoje s vl. příslušenstvím, 1x snídaně, doprava
– klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, lodě, 
příplatek na 1/1 550 Kč

Seniorská sleva 55+: 200 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

BÁJEČNÉ DNY
V SALCBURSKU

SALZBURSKÁ KARTA V CENĚ – TRVALE
OBLÍBENÝ PROGRAM!

Zveme vás do jedné z nejkrásnějších částí Rakouska – do
Salzburska. Využitím Salzburské karty vám chceme umožnit
prožít skutečně báječné dny v této romantické oblasti. La-
novkou vyjedete do hor, můžete si sjet bobovou dráhou do
údolí, navštívíte salzburské interiéry – můžete na návštěvu
k mocným salzburským biskupům i k Mozartům, absolvujete
turistiku ve fantastickém horském prostředí, relaxovat budete
v nádherných bazénech, i v termálních koupalištích. Vše je
už v ceně. Se Salzburskem se rozloučíte na Bauernherbstu
– „slavnostech sena“, kde zažijete nefalšovanou rakouskou
zábavu. 
Program:
1. den: Časně ráno přes Prahu (5:30) odjezd do Ra-
kouska. St. Gilgen (546 m) – z malého malebného letoviska
u Wolfgangsee vyjedeme lanovkou na Zwölferhorn (1.476
m). Výjezd vám nabídne nezapomenutelné nádherné vý-
hledy na sedm jezer a masiv Dachsteinu. Z vrcholu je jeden
z nejnádhernějších výhledů na celou jezerní oblast. Možnost
krátké procházky. Přejezd do krásného lammertalského stře-
diska Abtenau – lanovka, dolů možno tobogánem. Ubyto-
vání. Možnost koupání v krásném bazénu po celou dobu
pobytu.
2. den: Ráno zahájíme den procházkou soutěskou Lam-
merklamm – po cestě vodních mlýnů. Potom se projdeme
ke Gollingskému vodopádu, který byl oblíbeným námětem
romantických malířů. Romantiku tohoto dne podtrhneme ná-

vštěvou hradu Hohenwerfen. Tato bývalá pevnost nás za-
vede hluboko do středověku do 11. století, shlédnete zde
nejen velkou sbírku zbraní, ale také předvedení sokolnického
umění (vstup zahrnut do karty, pozemní výtah nikoliv). Eis-
riesenwelt, největší ledová jeskyně na světě – mimořádný
unikát (bus, lanovka). Odpočinkovější varianta – koupání ve
vyhřívaném koupališti ve Werfenu. Návrat na nocleh.
3. den: Z Bad Hofgasteinu vyjedeme lanovkou Schlos-
salmbahn do výšky 2.050 m – kouzelný výhled, absolvujeme
krátkou vycházku a poté budeme relaxovat v báječných ter-
málních lázních v Bad Gasteinu, prohlídka lázeňského
města. Na závěr dne navštívíme Wagrain – malebnou obec
v podhůří, kde je místo posledního odpočinku J. Mohra –
autora textu vánoční písně Tichá noc. Návrat na nocleh.
4. den: Dnešní den bude věnován Salzburgu. Absolvujete
procházku tímto kouzelným městem plným památek, nazý-
vaným Římem severu. Budete moci navštívit Mozartův rodný
dům i dům, kde později bydlel a vytvořil řadu svých salzbur-
ských děl, pevnost Hohensalzburg – původní sídlo salzbur-
ských biskupů z r. 1077 – je největší kompletně zachovalou
pevností ve střední Evropě, pozdější sídlo biskupů – stře-
dověký palác Residenz Prunkräume i Katakomby sv. Petra.
Zámek Hellbrunn s nádhernou zahradou s vodními hrát-
kami. Nocleh.
5. den: Nejprve si vyjedeme k jezeru Gosausee – pěší
okruh s fantastickými výhledy na Dachstein. Kabinovou la-
novkou Gosaukammbahn na Zwieselalm (1.480 m) ne-
náročná vycházka po hřebeni s příjemným horským občer-
stvením na Gablonzerhütte nebo Sonnenalm. Poté možnost
koupání v Abtenau. Nocleh.
6. den: Dnes se budeme společně veselit na Bauernherb-
stu – „slavnostech sena“ s průvodem alegorických postav
v Lammertalu. Pro zájemce o turistiku náhradní program
v místě. Po slavnostech odjezd. Návrat v nočních hodinách.

Služby: 5x nocleh – hotel / penzion – dvoulůžkové (3 lůž.) 
pokoje s vl. příslušenstvím ve středisku 
Abtenau, 5x snídaně, doprava – klim. bus, 
Salzburská karta v ceně 1.690 Kč, koupaliště 

v Abtenau, průvodce, povinné poj. CK 
Fakultativně:  5x večeře 1.900 Kč, 

příplatek na jednolůžkový pokoj 1.880 Kč 
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

TULLN – RAKOUSKÝ
RÁJ KVĚTIN

ZAHRADNICKÝ VELETRH – HOLD ZAHRADÁM
A KVĚTINÁM!

Největší rakouská květinová přehlídka okouzlí každého
a opravdoví milovníci květin se tu cítí jako v ráji. Mezinárodní
veletrh nabízí opravdový květinový ráj na 80.000 m2, najdete
zde neskutečné množství okrasných květin i sukulentů, mi-
strovské květinové dekorace i květinové sochy. 

Program:
1. den: Odjezd časně ráno. Návštěva mezinárodního za-
hradnického veletrhu v Tullnu, jedné z největších evrop-
ských květinových událostí roku. Pozveme vás zároveň do
zahrad v Tullnu – nejnavštěvovanějších rakouských zahrad
a první evropské ekologické show. Na 50 ha zde najdete
více než 40 špičkových výstavních a vzorových zahrad. Uni-
kátní cesta korunami stromů 30 m nad zemí. Odjezd na noc-
leh. 
2. den: Nejprve navštívíte Krems – krásné historické
město na Dunaji – prohlídka centra. Poté vás čeká další mi-
mořádný „květinový zážitek“ – návštěva Kittenberských za-
hrad – jedněch z nejkrásnějších rakouských ukázkových
zahrad, které si jejich majitelé hýčkají již 25 let. Najdete zde
růžovou zahradu, alpskou zahradu, zahradu leknínů, ven-
kovskou selskou zahradu, zahradu z Waldviertlu, zahradu
smyslů, zahradu pokušení, zahradu Feng Shui, zahradu
ohně, vodní zahradu a řadu dalších. Poté navštívíte rene-

sanční zámek Rosenburg se zahradou lásky porostlou po-
pínavými růžemi. Prohlédnete si zámek a shlédnete fantas-
tickou leteckou show dravců. Odjezd zpět do ČR. Příjezd do
Prahy do 24:00.

Služby: 1x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové 
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus, 
průvodce, povin. pojištění CK 

Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj 520 Kč

KAPRUNSKÝ 
FESTIVAL SÝRŮ
Milujete sýr? A rádi se bavíte? Potom pojeďte s námi navštívit
sýrový festival v Kaprunu, ochutnat nejlepší rakouské sýry
a také typické knedlíky a placky se sýrem. Odpočinkový ví-
kend doplníte relaxací v termálech a pobytem v krásné okolní
přírodě.
Program:
1. den: Odjezd časně ráno ve směru na České Budějovice,
přejezd do Rakouska. Kaprun – festival sýrů – tradiční akce
v uličkách města – průvod farmářů a farmářek v krojích do-
plněný kapelami, stánky s místními sýry, knedlíky, plackami
a pálenkou, lidové tance i hra na kravské zvonce. Prohlídka
Zell am See – slavné turistické a sportovní středisko na břehu
jezera – procházka historickou částí města. Nocleh.
2. den: Bad Gastein – prohlídka lázeňského městečka
s 341 m vysokým vodopádem spadajícím přímo do středu
města k promenádě. V případě hezkého počasí výjezd la-
novkou na Stubnerkogel (2.246 m) – možnost navštívit vi-
sutý most či absolvovat krátkou procházku. Poté relaxace
v báječných skalních lázních Felsentherme s vířivkami, di-
vokou řekou a řadou dalších zážitkových procedúr. Na závěr
dne se ještě projdeme překrásnou Lichtenštejnskou sou-
těskou – lehká turistika a potom se již vydáme zpět do ČR.

Služby: 1x nocleh – dvoulůžkové pokoje, 1x snídaně, 
doprava, průvodce, povinné pojištění CK

V ceně není: vstupy, taxa, 
příplatek na jednolůžkový pokoj – 440 Kč 

S + S

S + S



Č. zájezdu Termín Cena
1016 28. 04. – 01. 05. 2016 5.490 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

10151
10152

21. 04. – 24. 04. 2016
30. 09. – 02. 10. 2016 

4.250 Kč
3.290 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1014 23. 09. – 25. 09. 2016 3.290 Kč

RAKOUSKO ● NĚMECKO
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TYROLSKO A SVÁTEK
SHÁNĚNÍ STÁD

DO KRÁSNÉ TYROLSKÉ PŘÍRODY ZA SHÁNĚNÍM
STÁD A „KNÖDLFESTEM“

Nechte se pozvat do krajiny, kde si člověk uvědomí, že je
součástí přírody. Stále zde dodržují staré tradice, jako je
shánění stád na podzim domů z hor. V Rakousku stále do-
držují tyto tradice. Salašnická sezóna zde končí v době ba-
bího léta, kdy se za pomoci obecních pasáků tučně vypasený
dobytek vrací do údolí, kde na ně v krčmách čekají sedláci
vyšňoření do tradičních krojů. Zábava vrcholí příchodem pa-
sáků z okolních kopců se spořádaným zástupem dobytka,
který zdobí rozmanité věnce, pestré květiny, barevné mašle,
někdy i svatý obrázek a rolničky. Almabtrieb je velkou příle-
žitostí ke společné zábavě a oslavě venkovského života.
Program:
1. den: Odjezd večer.
2. den: Příjezd do Kramsachu – Farmářské muzeum, kde
vás obklopí život, jakým se žilo před staletími. Účast na slav-
nosti shánění stád, která se koná v tyrolských dolinách.
Stovky ozdobených krav se vrací domů z horských pastvin.
Tuto akci doprovází bohatý program – hudební skupiny, li-
dová zábava, farmářský trh s různými typickými produkty
a s nezbytným šňapsem. Zastavíme se také na unikátní li-
dové slavnosti Knödlfestu – 35. festivalu knedlíků s nej-
delším knedlíkovým stolem na světě dlouhým 300 m (za-
psaný v Guinessově knize rekordů) – zde si můžete
pochutnat na 22 druzích knedlíků od ovocných až po ma-
sové. Za doprovodu 5 kapel se zkonzumuje 25. 000 knedlíků.
Odjezd na nocleh.
3. den: Výlet gondolou na vrchol Hohe Salve (1.829 m)
za 360° panoramatickým výhledem. Procházka po některé
z cest, které nám přiblíží horský svět Wilder Kaiser. Kleno-
tem je pravděpdobně nejvýše položený poutní kostelík Sal-
vekirchlein („ Johanneskapelle"). Odjezd do Wattens – Kris-
tallwelt Swarovski – nejnavštěvovanější rakouské muzeum
s hrou světel a hudby předvádí úchvatný svět křišťálu. Poté
odjezd do ČR, návrat kolem 23. hodiny.
Pořadí akcí může být pozměněno vzhledem k programu
slavností.

Služby: 1x nocleh v 2/3* hotelu – dvoulůžkové pokoje 
s vl. příslušenstvím, 1x snídaně, doprava – klim. 
bus, průvodce, povin. pojištění CK 

Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj 850 Kč
večeře – 450 Kč

POHÁDKOVÉ HRADY
A ZÁMKY BAVORSKA 

ZÁJEZD S TRADICÍ!

Bavorsko může návštěvníkům nabídnout nejen pohádkové
památky, ale také fantastické přírodní scenérie. Tento zájezd
vás seznámí s většinou hradů a zámků Ludvíka II. Bavor-
ského a navštívíme i místo jeho tragického skonu a také
kouzelný areál mnichovského Nymfenburgu, místa jeho na-
rození.

Program:
1. den: Odjezd v nočních hodinách.
2. den: Navštívíme jezero Chiemsee, které je obklopeno
nádhernou horskou scenérií. Lodí dojedeme na Herrenchi-
emsee, Ludvíkův ostrov, kde se nachází jeden z jeho slav-
ných zámků, který měl být vybudován jako replika Versailles.
Ettal – rozlehlý dominikánský klášter ze 14. století v údolí
řeky Ammer. Odjezd na nocleh.
3. den: Zahájíme návštěvou Neuschwansteinu – asi nej-
známějšího pohádkového zámku Ludvíka II. – prohlídka
zámku a procházka okolím. Wieskirche – kouzelný rokokový
poutní kostel. Linderhof – další ze zámků krále – romantika
– krásná barokní stavba s rozlehlou zahradou, umělou jes-
kyní, jezírkem a řadou altánů. Návrat na nocleh.
4. den: Nejprve odjedeme do těsného sousedství Mni-
chova – kouzelné oblasti „pěti jezer“. U Starnbergského je-
zera se krátce zastavíme a vzpomeneme u Votivní kaple
opět „pohádkového krále“ Ludvíka II. – kaple a kříž v hrad-
ních zahradách připomínají jeho tragickou smrt na tomto je-
zeře. Poté odjezd k Mnichovu, kde navštívíme kouzelný
areál zámku Nymfenburg s jeho fantastickými pavilóny a za-
hradami. Odjezd, návrat pozdě v noci.
* Podzimní termín je zkrácen o čtvrtý den. Po návštěvě Lin-
derhofu je odjezd do ČR. V ceně je 1x nocleh. 

Služby: 2x / *1x ubytování – dvoulůžkové pokoje 
s vl. přísl., 2x / *1x snídaně, doprava – klim. bus,  
průvodce, povinné pojištění CK 

Cena nezahrnuje: vstupy (cca 60 EUR), 
možnost večeří ve stylové restauraci

Seniorská sleva 55+: 200 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

TAJEMNÝ HARZ 
A REJ ČARODĚJNIC 

ROMANTICKÁ OBLAST SRN S POHÁDKOVOU
SLAVNOSTÍ ČARODĚJNIC

Tajemná mystická atmosféra Harzu uchvátila německé ve-
likány Goetha i Heineho a uchvátí i vás. Romanticky krásné
pohoří bylo odedávna opředeno pověstmi a legendami a di-
voká údolí s pískovcovými skalami, krápníkové jeskyně,

spousty hradů a zámků a výstavná historická města z hráz-
děných domů pohádkové atmosféře napomáhají. Není divu,
že nejvyšší vrchol Harzu Brocken je neodmyslitelně spojen
s Valpuržinou nocí. Podle legendy se každý rok 30. dubna
slétají čarodějnice na košťatech a čarodějové na kozlech na
Brocken a chlubí se napáchaným zlem a potom pokračuje
nespoutaný sabat. V podvečer 30. dubna jsou všechna měs-
tečka v Harzu vyzdobena figurkami čarodějnic v různé veli-
kosti – stojí v životní velikosti u dveří, zavěšené na domech
i na stromech, za okny... A ty živé si oblékají své hábity,
berou koště a vyrážejí na sabat – třeba na Brocken nebo na
pekelnou výšinu Hexentanzplatz. A ty pohodlnější se jen tak
loudají malebnými uličkami městeček a popíjejí medovinu
nebo místní ovocné trnkové či bezinkové víno. 
Program:
1. den: Odjezd večer, přejezd do SRN. 
2. den: Quedlinburg (UNESCO), podél dlážděných uliček
se tísní více než tisíc hrázděných domů (muzeum hrázdě-
ných domů), spolu se zachovalým středověkým opevněním,
krásnými kostely a románskou katedrálou na hradním návrší
tvoří pohádkový celek. Město Goslar – perla evropské ro-
mánské architektury s císařskou falcí (UNESCO), malebné
město se stovkami hrázděných domů, "pokladnice němec-
kých vladařů", kde po 300 let sídlili králové a císaři, pochází
odtud i rod Siemensů (Siemenshaus). Důl na stříbrnou
rudu Rammelsberg (UNESCO), možnost exkurze do štol
z 18. a 19. stol. Bad Harzburg, nejluxusnější lázeňské stře-
disko Harzu, koupel v termálních lázních Sole Therme
nebo výjezd lanovkou Burgberg Seilbahn a nádherné vý-
hledy a procházka ke zřícenině Harzburg – zbytky starého
císařského hradu (11. – 13. st.). Průjezd krásnou krajinou
Harzu na nocleh.
3. den: Blankenburg – procházka rozlehlými barokními
zahradami, zámek, pitoreskní městečko, možnost turistické
trasy skalními útvary k Čertově stěně – Teufelsmauer – bi-
zardní pískovcový útvar. Wernigerode – kouzelné město
na úpatí Harzu, novoromantický zámek vysoko nad městem,
radnice, lidové trhy, rytířská klání, slavnost čarodějnic, ve-
černí vystoupení čarodějnic a reje na hradním nádvoří. Ná-
vrat na nocleh.
4. den: Oblast Rübelandského krasu, průjezd romantic-
kým údolím řeky Bode, ocelářské městečko Thale – la-
novkou na vyhlídky a výšinu Hexentanzplatz – doslova
místo, kde tančí čarodějnice, údolí řeky Bode – stezka He-
xensieg možnost různých tras 6 – 12 km) podél řeky a pís-
kovcovými skalami, kolem peřejí, bohatá flóra – divoká ro-
mantika Harzu, popř. možnost vyjet druhou lanovku na
protější vrch Rosstrappe – další legendární místo, možnosti
individuální lehké turistiky s překrásnými výhledy na hluboké
říční údolí. Gernrode – krásné hrázděné městečko s mimo-
řádným předrománským (otónským) kostelem sv. Cyriaka
pův. z 10. století s hrobem markraběte Gera, unikátní mu-
zeum kukačkových hodin. Odjezd do ČR a návrat do 23.
hod.
CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem
k počasí a průběhu slavností.

Služby: 2x nocleh v hotelu / penzionu – dvoulůžkové 
pokoje s vlastním přísl. se snídaní, doprava – 
klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK 

Cena: 5.490 Kč
Fakultativně: večeře: cena za 1 večeři 450 Kč 

příplatek na jednolůžkový pokoj 980 Kč
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

S + S

S + S



Č. zájezdu Termín Cena
1019 03. 9. – 04. 9. 2016 3.240 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1020 14. 10. – 16. 10. 2016 3.590 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
1018 20. 05. – 22. 05. 1016 3.280 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

10171
10172

12. 5. – 15. 5. 2016
25. 9. – 28. 9. 2016 

4.690 Kč
4.690 Kč

BAVORSKÉ POKLADY
Berchtesgadenský národní park a jeho okolí patří k nejkrás-
nějším alpským krajinám. Najdete zde nejen kouzelné vý-
hledy, malebná lázeňská městečka, krásné hotýlky, ale i řadu
historických skvostů. Velkým zážitkem je návštěva ostrovů
v Chiemsee i historického Pasova. Zájezd je doplněn v úvodu
neméně krásnou krajinou okolí jezera Wolfgangsee s neza-
pomenutelným vláčkem – zubačkou na Schafberg.
Program:
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách ze Semil
přes Prahu a Dolní Dvořiště do Rakouska.
2. den: Příjezd k jezeru Wolfgangsee. Zde si budete moci
vyjet zubačkou na horu Schafberg s nádhernými výhledy,
prohlédnout si starobylé romantické městečko St. Wolfgang
se slavným kostelem s vyřezávaným oltářem a malebnými
uličkami, popřípadě se projet po jezeře třeba do střediska
St. Gilgen. Odjezd na nocleh.
3. den: Přírodní park Berchtesgaden – vyjedeme auto-
busem na Kehlstein po světoznámé horské silnici s 26%
stoupáním a poté výtahem na vyhlídku do výšky 1.834 m
n m – na vrcholu stojí kamenná chata – „Orlí hnízdo“ (Hitle-
rova čajovna) s nádhernými výhledy a potom přejedeme
k smaragdově zbarvenému Královskému jezeru – Königsee
s možností lodní projížďky k malebnému kostelíku sv. Bar-
toloměje. Popř. budete mít možnost vyjet lanovkou na Jenier,
odkud je výhled na sto horských vrcholů v Rakousku i v Ně-
mecku. V podvečer budete relaxovat v slaných lázních Watz-
mann Therme. Návrat na ubytování.
4. den: Ráno se vydáme na návštěvu jezera Chiemsee,
které je obklopeno nádhernou horskou scenérií. Lodí doje-
deme na Herrenchiemsee, Ludvíkův ostrov, kde se nachází
jeden z jeho slavných zámků, který měl být vybudován jako
replika Versailles. Jeho návštěva patří k velkým zážitkům
podobně jako vedlejší ostrov Frauen Insel (Ženský ostrov)
s řadou uměleckých skvostů a bezpočtem rybářských used -
lostí s mimořádnou atmosférou. Na závěr dne Pasov – pro-
cházka jedním z nejvýznamnějších bavorských měst. Příjezd
v pozdních nočních hodinách.

Služby: 2x nocleh se snídaní – dvoulůžkové pokoje – 
3* hotel, doprava, průvodce, povin. poj. CK

Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, lodě
Seniorská sleva 55+: 200 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

BODAMSKÉ JEZERO
S ROZKVETLÝM 
RÁJEM KVĚTIN 

OSTROV MAINAU A DALŠÍ PERLY 
BODAMSKÉHO JEZERA

Ostrov Mainau je klenotem Bodamského jezera. Jeho krásné
zahrady mají v každém ročním období co nabídnout a pro-
cházka jejich zákoutími patří k vrcholným zážitkům. Samo -
zřejmě, že jaro je zde nejkrásnější. Také ostatní místa vás
uchvátí svou atmosférou a krásným přírodním okolím. 

Program:
1. den: Odjezd po půlnoci, ráno příjezd k Bodamskému
jezeru – tzv. „Švábskému moři“ a prohlídka květinového os-
trova Mainau, který je proslulý svou krásou a vůní a působí
jako by připlul ze středozemí. Možnost navštívení i Motýlího
domu. Poté odj.na prohlídku Kostnice, její historické části,
včetně památek na Mistra Jana Husa – místa soudu i upá-
lení. Nocleh.
2.den: Meersburg, jehož půvabně sešlý zámek a řada hráz-
děných domů působí jako pohádkové město – prohlídka.
Friedrichshafen, město je neodmyslitelně spjato s postavou
hraběte Ferdinanda von Zeppelina, který zde vyráběl i vy-
pouštěl své vzducholodě – návštěva jeho musea s jeho
hlavní atrakcí vzducholodí Hindenburg. Lindau – ostrovní
město, které pro množství svých historických staveb bylo
vyhlášeno památkovou zónou – prohlídka, (dnes můžete
rovněž využít lodní projížďku po jezeře.)
3. den: Příjezd v časných ranních hodinách.

Služby: 1x nocleh se snídaní – hotel / penzion, doprava
– klim. bus, průvodce, povin. pojištění CK 

Cena nezahrnuje: vstupy, jízdenky, lodě
Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj 420 Kč

HVĚZDY 
BAVORSKA

S PLAVBOU PO DUNAJI 

Bavorsko je kouzelnou zemí, kde na každém kroku najdete
něco půvabného, malebného, zajímavého. I v tomto zájezdu
poznáte nádherná historická místa Regensburg, Weltenburg,
Pasov, krásnou přírodu Dunajské průrvy či fantastické lázně
Bad Füssing.
Program:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách. Zahájíme
prohlídkou Regensburgu – prvního hlavního města Bavor-
ska. Více než 2000 let historie a kultury se zrcadlí v gotickém
chrámu sv. Petra, v Kamenném mostu a v dobře zachova-
ném historickém Starém městě. Z Kelheimu budete moci
absolvovat romantickou plavbu proti proudu Dunaje dunaj-
skou soutěskou mezi místy stometrovými skalními masivy.
Dunajská průrva Weltenburg je jedna z nejkrásnějších říč-
ních krajin v Evropě, tzv. Grand Canon východního Bavor-
ska. Stejnojmenné benediktinské opatství patří k vrcholným
dílům bavorského baroka a po jeho návštěvě budete moci
ochutnat lahodné chlazené weltenburské pivo, jedno z nej-
starších bavorských piv. 
2. den: Odjezd do oblasti zvlněných kopců s mírným kli-
matem, malebnou krajinou a termálními lázněmi, z nichž

největší a nejslavnější jsou Bad Füssing. Z podzemí
z hloubky 1.000 m zde tryská léčivá voda 58°C teplá, která
je základem těchto lázní. Je zde 44 termálních bazénů ve
3 areálech včetně saunového a zážitkového světa (Therme
I, Europa Therme, Johannesbad a Saunahof). Koupání v jed-
nom ze čtyř rozlehlých areálů (cca 3 hod.) Poté krátká pro-
hlídka města na soutoku tří řek Passau s Domem Sankt
Stephan s největšími varhanami na světě. Odjezd zpět, pří-
jezd v nočních hodinách.

Služby: 1x nocleh – dvoulůžkové pokoje, 1x snídaně, 
doprava – klim. bus, průvodce, povinné poj. CK

V ceně není: vstupy, plavby
Fakultativně:  jednolůžkový pokoj – přípl . 450 Kč 

BERLÍN 
A FESTIVAL SVĚTEL

MIMOŘÁDNÁ SVĚTELNÁ SHOW NA
HISTORICKÝCH MONUMENTECH

Při festivalu světel berlínské monumenty ozáří speciální na-
svícení. Ohromí vás světelná show realizovaná na známých
turistických atrakcích, kulturních památkách, historických
budovách, ulicích, včetně Brandenburské brány, televizní
věže, Reichstagu, berlínské katedrály a mnoha dalších, které
před tím poznáte v denním světle. Tuto událost samozřejmě
doprovází ohňostroje i vystoupení umělců – hlavně hudeb-
níků po celém městě.

Program:
1. den: Odjezd ráno do Berlína. Západní a moderní Ber-
lín – prohlídka: třída Kurfürstendamm, Vítězný sloup, Bra-
niborská brána, Postupimské náměstí, které je ve skuteč-
nosti složené z několika náměstíček pospojovaných
luxusními pasážemi a krátkými nákupními ulicemi, v okolí
pozoruhodná moderní výstavba (Sonny Center, Kulturforum
s pozoruhodnou budovou Filharmonie aj.), Berlínská zeď,
popř. návštěva zámku pruských králů z 18. stol. Charlot-
tenburg. Nocleh.
2. den: Reichstag (Říšský sněm) – možno vyjet až do ob-
rovité skleněné kupole – nádherný výhled (doporučujeme
rezervaci), historický střed Berlína – třídy Unter den Linden
a Friedrichstrasse, Opera, strážnice a zbrojnice, katedrála
sv. Hedviky, Humboldtova univerzita, dóm s hrobkami králů,
Alexandrplatz s televizní věží. Muzejní ostrov – především
Pergamonské muzeum a Národní galerie, popř. projížďka
lodí po Sprévě. Čtvrť Nikolaiviertel s kostelem sv. Mikuláše
a řadou restaurací hospůdek a obchůdků. Večer Festival
světel – uchvacující podívaná na barevně nasvícené
město doprovázená ohňostroji a bohatými doprovodnými
programy.
3. den: V noci odjezd, návrat ráno.

Služby: 1x nocleh – dvoulůžkové pokoje, doprava – klim. 
bus, průvodce, povinné pojištění CK

V ceně není: vstupy, plavba
Fakultativně:  jednolůžkový pokoj – přípl. 690 Kč, 

1x snídaně 190 Kč, rezervace Reichstagu 100 Kč

NĚMECKO
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Č. zájezdu Termín Cena

1023 10. 05. – 15. 05. 2016 6.780 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1022 06. 09. – 11. 09. 2016 8.270 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1021 08. 06 – 12. 06. 2016 7.690 Kč
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ŠVÝCARSKO ● ITÁLIE

PERLY ŠVÝCARSKA
FANTASTICKÁ KRAJINA HORSKÝCH VRCHOLŮ:

MATTERHORN, MONT FORT…

Pojeďte s námi do kouzelné horské krajiny, které vévodí
slavná silueta Matterhornu. Naše putování bude provázet
zvonění kravských zvonců a snad budeme mít štěstí a za-
slechneme i troubení obrovských horských rohů. Zhluboka
se nadechneme a vyrazíme k horským velikánům. 
Program:
1. den: Odjezd vpodvečer, přejezd do Švýcarska.
2. den: Příjezd k Ženevskému jezeru – středisko Mon-
treux – výjezd ozubnicovou železnicí na Rochers de Naye
(2.045 m) – z vrcholu se otvírá panoramatický rozhled na
švýcarské a francouzské Alpy a rozlehlé Ženevské jezero.
Poté procházka mondénním střediskem po nábřežní pro-
menádě lemované palmami k hradu Chilon. Přejezd k městu
Sion – prohlídka – historický střed města s dominantou dvou
hradů, katedrála Notre Dame du Glarier (15. stol.), radnice.
Odjezd na ubytování, nocleh.
3.den: Celodenní pobyt v oblasti Zermattu. Z Tasche mož-
nost vláčkem nebo pěšky do Zermattu. Odtud je možno fa-
kultativně vyjet horským vlakem na Gornergratt (3.100 m)
s krásnými výhledy na Matterhorn, Monte Rosu a další
vrcholy, nebo zubačkou na Klein Matterhorn (4.478 m),
popř. je možno si vyjít pěšky – např. k soutěsce Gornersch-
lucht. Nocleh.
4. den: Ráno odjezd přes průsmyk Simplon do jižní části
Švýcarska – kantonu Ticino k Lago Magiore – zastávka
v Locarnu – mondénním letovisku – fakultativně lanovka
k poutnímu kostelíku Madona del Sasso nebo lodí na ostrovy
Brisago s jednou z nejkrásnějších švýcarských zahrad. Cas-
lan – čokoládovna s prodejnou vyhlášené švýcarské čoko-
lády. Poté přes Chur a SRN zpět. Noční přejezd.
5. den: Návrat dopoledne.

Služby: 2x nocleh – dvoulůžkové pokoje, 2x snídaně, 
doprava – klim. bus, průvodce, 
povinné pojištění CK

V ceně není: vstupy, lanovky, vlaky
Fakultativně: jednolůžkový pokoj – přípl. 1.500 Kč 
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

KOUZLO ŠVÝCARSKÝCH
ALP – ŠVÝCARSKÁ NEJ… 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ A NEJVYHLÍDKOVĚJŠÍ
ŠVÝCARSKÉ VRCHOLY, FANTASTICKÉ HORSKÉ

DRÁHY!

Tento zájezd vás zavede do takových míst Evropy, která
jsou stálými hity pro návštěvníky. Kouzelná horská střediska
Interlaken a Grindelwald uprostřed alpských velikánů, po-
pulární města Chur a Luzern se známým dřevěným mostem,
jízda vysokohorskou zubačkou a Glacier Expressem – to
a ještě mnohem víc vám ukáže tento zájezd.

Program:
1. den: Odjezd vpodvečer, noční přejezd přes Prahu,
Plzeň a SRN do Švýcarska.
2. den: Alpnachstad – nejstrmější ozubnicovou drá-
hou na světě se sklonem místy až 48% na Pilatus – Kulm
(2.120 m), který je považován za jeden z nejlepších vyhlíd-
kových vrcholů Švýcarska. Až se pokocháte místními vy-
hlídkami budete pokračovat lanovkou do Kriensu. Odtud
přejedeme do Luzernu – prohlídka města s kouzelnými ulič-
kami a se slavným dřevěným mostem. Odtud se vypravíme
lodí na kouzelnou plavbu po Vierwaldstätterském jezeře
zpět do Alpnachstadu. Odjezd na nocleh.
3. den: Lauterbrunnen – zubačkou přes populární Wen-
gen na Kleine Scheidegg – zde možno přestoupit na slavný
vlak na Jungfraujoch TOP OF EUROPE (3.454 m) do nej-
výše položeného evropského železničního nádraží, s vý-
hledy na okolní vrcholy Eigeru, Mönchu a Jungfrau a na nej-
větší švýcarský ledovec Aletschgletscher. Pro ostatní
procházka k ledovci Eigergletscher pod severní stěnu Ei-
geru a zpět do Lauterbrunnenu. Při cestě zpět zastávka
u skalních vodopádů Trümmelbasch. Návrat na nocleh.
4. den: Lanovkou na Grütschalp a panoramatickou ces-
tou s výhledy na Jungfrau do Mürrenu (možnost výjezdu la-
novkou na Schilthorn – 2.971 m). Poté výjezd na Schynige
Platte – Alpská botanická zahrada a možnost krátké turistiky
s fantastickými výhledy. Návrat na ubytování.
5. den: Reichenbachfälle – historická lanovka vás vyveze

na terasu s vyhlídkou na vodopád – místo, kde literárně zmi-
zel Sherlock Holmes. Soutěska Aareschlucht – až 180 m
hluboká a v nejužším místě 1 m široká – procházka. Dále
cesta přes dvě vyhlášená vysokohorská sedla Grimselpass
a Furkapass – budou se vám otvírat fantastické výhledy na
okolní Alpy a konečně i na Rhonský ledovec (prameniště
Rhony) – možnost návštěvy ledovcové jeskyně. Příjezd do
Andermattu a přes Oberalppass do Churu. Cestou pro-
hlídka známého kláštera Disentis. Noční přejezd.
6. den: Příjezd v časných ranních hodinách.

Služby: 3x ub. hotel (dvoulůžkové pokoje), 3x snídaně, 
doprava – klim. bus, průvodce, povinné poj. CK

Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, vlaky
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

JEZERNÍ A HORSKÉ
PERLY ITÁLIE
A ŠVÝCARSKA 

KOUZELNÁ MÍSTA ITALSKO – 
ŠVÝCARSKÉHO POMEZÍ! 

Noblesní oblast jezer na pomezí Švýcarska a Itálie vás
uchvátí svou kouzelnou přírodou, klasickým šarmem a ele-
gancí konce 19. stol. Uvede vás do pohody a strávíte zde
několik dní v „jiném světě“. Jako z jiného světa vyhlíží i kra-
jina, kterou budete moci sledovat z Bernina Expressu.
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Oblast Engadinu, která je pro své klima s největším
počtem slunečných dnů ve Švýcarsku prázdninovým
rájem horních vrstev. Svatý Mořic – olympijské středisko –
krátká procházka u jezera. Poté přejezd do Itálie do měs-
tečka Pontresina, zde přestup na slavnou horskou dráhu
a vlakem „Bernina – Express“ (UNESCO) přejedeme přes
průsmyk Bernina, přes viadukty, tunely a galerie, kolem
jezer a ledovců do Poschiava. Kdo nebude chtít jet vlakem,
přejede do Poschiava busem. Dále Tremezzo u jezera Lago
di Como – návštěva Villy Carlotta se světově proslulými
terasovitými zahradami s bujnou zelení a rozkošnými prů-
hledy. Odjezd na ubytování.
3. den: Stresa – nejvýznamnější italské lázeňské město
při Lago Magiore. Místní bujné zahrady přímo vybízejí k pro-
cházkám. Lodní výlet na Boromejské ostrovy. Těmto pří-
rodním skvostům přidávají na půvabu umělé jeskyně, leto-
hrádky a zahrady s parkovou úpravou. Na ostrově Isola
Bella stojí Palazzo Borromeo ze 17. stol. s úchvatnou za-
hradou plnou teras, fontán, pávů a plastik. Isola dei Pesca-

tori je rybářským ostrovem, Isolu Madre zaujímá z velké
části botanická zahrada s anglickým parkem se vzácnými
stromy, keři a květinami. Odjezd na nocleh.
4. den: Lago di Como – kouzelné jezero pod zasněže-
nými vrcholy Rétských Alp. Vyjížďka lodí do Bellagia, které
bývá považováno za nejhezčí město v Itálii ukryté mezi cy-
přiši porostlými kopci s hotely omítnutými v odstínech kara-
melu, broskve a smetany s kamennými schodišti a s barev-
nými okenicemi. Možnost prohlídky zahrady u vily Melzi
nebo Serbelloni. Elegantní město Como s nádhernou po-
lohou, s majestátní katedrálou, radnicí Broletto a malebnými
uličkami. Návrat na nocleh.
5. den: Návštěva Lugana – letoviska ležícího při stejno -
jmenném jezeru mezi vyhlídkovými horami Monte Bre a San
Salvatore. Jedinečně půvabné letovisko je oblíbeným stře-
diskem: katedrála San Lorenzo, kostel S. Maria d. Angioli –
pašijový výjev, prohlídka centra letoviska i parku. Možnost
výjezdu lanovkou na Monte Bre nebo na San Salvatore.
Návštěva čokoládovny Alpenrose v Caslanu s možností
nákupu (za výrobní cenu). Potom cesta zpět. 
6. den: Příjezd v ranních hodinách.

Služby: 3x nocleh se snídaní – hotel*** – dvoulůžkové 
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: lodě – do Bellagia eventuálně až 
do Coma a na Boromejské ostrovy, vstupy, 
jízdenka na horský express 850 Kč (podléhá 
aktualizaci),  3 večeře – 1.200 Kč, místní taxa, 
příplatek na jednolůžkový pokoj 1.500 Kč

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)
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Č. zájezdu Termín Cena

1025 04. 05. – 08. 05. 2016 5.450 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1026 17. 05. – 22. 05. 2016 8.790 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

10241
10242

13. 04. – 17. 04. 2016
19.10. – 23. 10. 2016

6.280 Kč
6.280 Kč

ŘÍM – 
VĚČNÉ MĚSTO

JEDNO Z NEJÚŽASNĚJŠÍCH MĚST EVROPY 
SE SPOUSTOU PAMÁTEK UNESCO VE SVATÉM

ROCE! FANTASTICKÉ VILY A ZAHRADY V TIVOLI

Řím – věčné město – můžete se do něj stále vracet a vždy
vás ohromí, okouzlí, vždy překvapí novým dojmem, novou
atmosférou. Je to otevřená kniha dějin, architektury, umění.
Program:
1. den: Odjezd, noční přejezd.
2. den: Ráno příjezd do Říma – prohlídka Vatikánu ve sva-
tém roce – Svatopetrské náměstí, basilika sv. Petra – interiér,
Michelangelova Pieta, výstup na kopuli – výhled na město,
Andělský hrad. Fakultativně Vatikánská muzea a Sixtinská
kaple. Atmosféra starých římských uliček. Nocleh.
3. den: Dopoledne návštěva Tivoli – města, které v antice
i v době renesance bylo místem odpočinku bohatých Ří-
manů. I vy si zde odpočinete od ruchu velkoměsta. Villa
d´Este – renesanční skvost s nádhernými zahradami, ve
kterých zaujmou nádherné sochy a fontány, Villa Adriana
(Hadriánova vila) – zřejmě nejluxusnější vila v bývalé Římské
říši – patří k největším a nejkrásnějším římským památkám.
Návrat do Říma, Piazza Navona, Pantheon, popř. Piazza
del Popolo, Španělské schody, Fontana di Trevi a Piazza
Venezia. Odjezd na nocleh.
4. den: Program můžeme nazvat antický Řím. Zahájíme
jej u závodiště Circus Maximus, navštívíme kostel p. Marie
v Kosmedinu (Ústa pravdy), Kapitol, který býval vždy cen-
trem a symbolem města, Forum Romanum – středisko ná-
boženského a občanského života starého Říma. Fori Impe-
riali, Trajánův sloup, Mercati Traianei, Konstantinův vítězný
oblouk, Coloseum (možnost prohlídky), S. Pietro in Vincoli
(Michelangelo – Mojžíš). V případě dostatku času návštěva
papežských basilik – Santa Maria Magiore a San Giovanni
in Laterano. Odjezd.
5. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Služby: 2x nocleh v hotelu s polopenzí – dvoulůžkové 
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. pojištění CK 

Fakultativně: 2 večeře 900 Kč, 
příplatek jednolůžkový pokoj 1.100 Kč

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

ITALSKÉ STÁLICE –
BENÁTKY, VERONA,
PADOVA

SKVOSTY SEVERNÍ ITÁLIE

Itálie – to je nespočet variací pro cestovatele – města nabitá
památkami, kouzelná romantická zákoutí, přírodní horské
i přímořské scenérie. Podrobnou prohlídku Benátek a ná-
vštěvu dalších slavných italských měst vám nabízí také tento
zájezd.
Program:
1. den: Odjezd v podvečer přes Prahu, Rozvadov, SRN
a Rakousko do Itálie.
2. den: Příjezd do Punta Sabbioni a odjezd lodí do Be-
nátek – kouzelného romantického historického města na la-
guně, rozkládajícího se na 118 ostrovech a ostrůvcích pro-
pojených 400 mosty a překrásnými historickými uličkami.
Prohlídka nejkrásnějších míst: Piazza S. Marco s bazilikou,
Dóžecím palácem a Campanilou, Most vzdechů včetně stát-
ního vězení, Canal Grande a paláce, kouzelná náměstíčka
i klikaté uličky často končící u některého z kanálů. Zbude
čas i na posezení u výborné kávy či sklenky vína. Kvečeru
odjezd zpět lodí a autobusem na ubytování.
3. den: Odjezd lodí na ostrovy v okolí Benátek. Navštívíme
ostrov Murano, kde se v místních sklárničkách seznámíte
s krásou muránského skla. Poté poplujeme do bývalé ma-
lebné malířské vesnice na ostrově Burano. Dnes je slavný
výrobou háčkovaných krajek. Návrat na pevninu, event. od-
počinek u moře. Nocleh.
4. den: Odjezd do Padovy – starobylého města na mnoha
ramenech řeky Bacchiglione: Basilica del Santo, Basilica di
Santa Gustina, náměstí Pratodella Vale, Piazza delle Erbe,
kouzelné uličky plné paláců. Verona – prohlédneme si toto
kouzelné romantické město Romea a Julie – Piazza Bra,
antická Aréna, náměstí Piazza delle Erbe a Piazza dei Sig-
nori, kde v okolí najdeme známé paláce a památky – Casa
di Giulietta, náhrobky Arche Scaligere, Palazzo della Re-
gione a Loggia del Consiglio. Procházka podél břehu Adige
– mosty Castelvecchio a Ponte Scaligero. Odjezd.
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Služby: doprava klim. autobusem, 2x hotel 
(2 lůž. pokoje) se snídaní, průvodce, 
povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: cesty loďmi v benátské laguně 
(dvoudenní cca 25 EUR), vstupy

Příplatek:  jednolůžkový pokoj 610 Kč, možnost večeře
dle aktuální nabídky před odjezdem –
platba u průvodce

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

OCHUTNEJTE ITÁLII 
OD PARMY 
PO LIGURSKOU RIVIÉRU
ITALSKÉ SPECIALITY: PARMA, JANOV, PORTOFINO,

CINQUE TERRE – PARMAZÁN, VÍNO…

Italský parmazán, italské víno, olivy, k tomu trochu historie
– starobylá elegantní Parma, pulzující Janov a krása Ligur-
ské riviéry – „riviéry vycházejícího slunce“ s blankytným
mořem, divokým pobřežím a vesničkami pastelových domů
– prostě ochutnejte Itálii.
Program:
1. den: Odjezd odpoledne, přejezd do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do Parmy – prohlídka města: Via
Mazzini, Palazzo del Governatore, Palazzo della Pilotta, Pi-
azza Duomo a nádherný lombardsko – románský dóm,
krásné osmiboké baptisterium z růžového veronského mra-
moru. Hrad Torrechiara z 15. stol. – jeden z nejcharakte-
rističtějších italských hradů na pahorku v údolí řeky Parmy,
nádherný vyhlídkový bod. Odjezd na nocleh.
3. den: Dnes odhalíme tajemství výroby slavného parma-
zánu – exkurze do výrobny (samozřejmě i ochutnáme),
poté budeme pokračovat do Roncole Verdi – rodiště Giu-
seppe Verdiho – návštěva domu tohoto hudebního velikána.
Přejezd do Janova – světoznámé akvárium, kouzlo starého
přístavu Porto Antico. Nocleh.
4. den: Prohlídka centra Janova – atmosférou nabité
změti úzkých uliček, které vedou od přístavu směrem na
sever. Palazzo Ducale, Cattedrale di San Lorenzo se složi-
tým pruhovaným průčelím, kostel El Gesú, palác San Gior-
gio, kde ve vězení Marco Polo vyprávěl své příběhy, které
byly publikovány jako Milión, rodný Kolumbův dům, vyhlíd-
kový výtah Bigo aj. Možnost oběda v typické přístavní re-
stauraci. Přejedeme do Santa Margherita Ligure a odtud
podnikneme cestu lodí do malebného Portofina schovaného
v zátoce chráněné svahy porostlými cypřiši a olivovníky
a dále k tisíc let starému opatství San Fruttuoso a zpět.
Odjezd na nocleh.
5. den: Dnes si vyjedeme vlakem z La Spezia do Cinque
Terre („Pět zemí“) – neskutečně krásný kout Itálie – nád-
herné členité pobřeží, jehož pět vesniček Monterosso, Ver-
nazza, Corniglia, Manarola a Riomaggiore je vklíněno do
skalnatých zátok a rozloženo na svazích kolmých útesů ob-
klopených terasovitými vinohrady a přístupné pouze vlakem,
lodí nebo pěšky. Projdete se po cestičkách, které se vinou
nad mořem okolo citronovníků rostoucích téměř v každé za-
hrádce. Možnost absolvovat ochutnávku místního speciál-
ního vína. Poté zpáteční cesta.
6. den: Návrat dopoledne.

Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové 
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus, 
průvodce, povin. pojištění CK 

V ceně není: vstupy, vlak, lodě
Fakultativně: 3 večeře, 

příplatek jednolůžkový pokoj 1.580 Kč
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

ITÁLIE
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Č. zájezdu Termín Cena

1028 29. 07. – 01. 08. 2016 4.990 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1027 22. 06. – 26. 06. 2016 5.490 Kč

ITÁLIE

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY www.erikatour.cz  12

ITALSKÉ ZAHRADY
A VINICE V NÁRUČÍ HOR

KOUZLO ZAHRAD 
A LAHODNÉ VÍNO SEVERNÍ ITÁLIE

Hornatá krajina severní Itálie je sama o sobě neskutečně
krásná. O to více nás ještě udivují místní zahrady a malebná
městečka, které často překypují subtropickými rostlinami.
Zdejší vinice vytvářejí ornamenty na svazích kopcovité kra-
jiny a Malých Dolomit. A lahodné víno podtrhne kouzlo tohoto
zájezdu. Není nic jednoduššího než si zajet odpočinout do
tohoto pozemského ráje.
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Atraktivní trasa přes průsmyk Reschenpass,
v jehož blízkosti se nachází jedno z nejfotografovanějších
míst v oblasti – věž kostela ze zatopené vesnice Graun vy-
čnívající z vln přehrady a zrcadlící se vrcholek Ortleru. Po-
kračování údolím Vinschgau do Merana. Prohlídka neogo-
tického zámku a zahrady Trauttmansdorf, který si oblíbila
i císařovna Sisi. Řadu pozoruhodných exemplářů rostlin je
možno pozorovat z vyhlídkové plošiny, která se jako letící
pták vypíná nad více než pěti tisíci rostlinnými druhy. Vě-
hlasné malebné lázeňské městečko Merano obklopené
prstencem hor a plné zahrad se subtropickými rostlinami –
pěší procházka zdejšími půvabnými zahradami. Odjezd
k Lago di Garda, cestou se zastavíme u kaskády vodopádů
Varone. Nocleh
3. den: I v oblasti Lago di Garda si najdeme atraktivní cíle.
Il Vittoriale degli Italiani (Citadela vítězství) – domov ital-
ského dekadentního básníka, spisovatele a válečného hrdiny
Gabriela d´Annunzia – je to teatrálně pojatý komplex budov,
ulic, náměstí, divadla a zahrad, který nechal vybudovat na
památku svého života. Jsou zde kopie antických a středo-
věkých děl a různé umělecké předměty. Poté si vyjedeme
do malebných kopců nad západním břehem Lago di Garda
a zapojíme do vnímání i další smysly – seznámíme se s míst -
ními typickými produkty a také ochutnáme místní sýry a víno.
Nocleh.
4. den: U Vallegio Sul Mincio navštívíme pozoruhodný
přírodní park a zahrady Sigurtá – je zde vodní zahrada plná
jezer a květů, jeskyně, léčivé bylinkové zahrady aj. A nyní
se už budeme věnovat kouzlu vinic a krásným městečkům,
nad kterými se rozbíhají. Prohlédneme si městečko Sab-
bionara a vyjdeme na Castello di Sabbionara d´Avio –
perlu hradní architektury uprostřed vinic. Vinice budou všude
kolem nás – nádherné výhledy. Údolí Lagarina je ráj na zemi
a my zde navštívíme soukromé vinařství, abychom si pro-
hlédli vinice, ochutnali lahodné vínko a další místní speciality,

popř. si odvezli nějakou vzpomínku domů. Jestliže nám to
ochutnávání dovolí (= v případě dostatku času), prohléd-
neme si ještě centrum kouzelného romantického historic-
kého městečka Ala s jeho dlážděnými uličkami plnými
skvost ných barokních a renesančních paláců. Odjezd.
5. den: Příjezd v ranních hodinách.

Služby: 2x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové 
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. pojištění CK 

Fakultativně: večeře – jedna večeře za 450 Kč, příplatek
jednolůžkový pokoj 980 Kč 
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

ARENA DI VERONA –
VERDIHO AIDA

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK 
VE VERONSKÉ ARÉNĚ

Dopřejte si zážitky pro všechny smysly – pokochejte se krá-
sou přírody severní Itálie, vůněmi jejích zahrad a vína, roz-
poznejte lahodnou chuť vína místních vinařů a to vše koru-
nujte shlédnutím a vyslechnutím Verdiho opery Aida
v neopakovatelném prostředí veronské Arény.
Program:
1. den: Odjezd večer, přejezd do Itálie.
2. den: Atraktivní trasa přes průsmyk Reschenpass,
v jehož blízkosti se nachází jedno z nejfotografovanějších
míst v oblasti – věž kostela ze zatopené vesnice Graun vy-
čnívající z vln přehrady a zrcadlící se vrcholek Ortleru. Vě-
hlasné malebné lázeňské městečko Merano obklopené
prstencem hor a plné zahrad se subtropickými rostlinami –
pěší procházka zdejšími půvabnými zahradami. Zastávka
v Roverettu – zvon Campana dei Caduti (Zvon padlých či
Zvon míru) ulitý z roztaveného kanónu, který se každý večer
rozezní stovkou úderů na počest padlých vojáků v 1. svět.
válce – byla mezi nimi i řada Čechů, a kruhový dvoupatrový
památník Castel Dante. Ale pak už budeme mířit do údolí
Lagarina, které je ráj na zemi. Nejprve se budeme toulat
dlážděnými uličkami centra kouzelného romantického his-
torického městečka Ala plnými skvostných barokních a re-
nesančních paláců. Je to opravdu neobjevený drahokam.
Poté si prohlédneme městečko Sabbionara a vyjdeme na
Castello di Sabbionara d´Avio – perlu hradní architektury
uprostřed vinic. Vinice budou všude kolem nás – nádherné
výhledy. A samozřejmě navštívíme soukromé vinařství,
abychom si prohlédli vinice, ochutnali lahodné vínko a další
místní speciality, popř. si odvezli nějakou vzpomínku domů.
Odjezd na nocleh.
3. den: Ráno absolvujeme romantickou plavbu po Lago
di Garda, kdy pohodlně z paluby lodi poznáme řadu jeho le-
tovisek. Poté přejedeme do Verony – prohlédneme si toto
kouzelné romantické město Romea a Julie – Piazza Bra,
antická Aréna, náměstí Piazza delle Erbe a Piazza dei Sig-
nori, kde v okolí najdeme známé paláce a památky – Casa
di Giulietta, náhrobky Arche Scaligere, Palazzo della Re-
gione a Loggia del Consiglio. Procházka podél břehu Adige
– mosty Castelvecchio a Ponte Scaligero. Fakultativně mů-

žeme absolvovat časnou typickou italskou večeři a den za-
končíme shlédnutím Verdiho opery Aida ve veronské Aréně.
Po představení odjezd.
4. den: Příjezd ráno.

Služby: 1x nocleh v hotelu*** se snídaní – dvoulůžkové 
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus, 
průvodce, povin. pojištění CK 

Fakultativně: 1x 3 chodová večeře v stylové restauraci 
od 25 EUR – rezervace nutná předem, 
platba na místě průvodci, 1x vstupenka na operu
– nečíslovaná sedadla – cca 26,50 EUR (nutno
objednat při prihlášení) příplatek na číslovaná 
sedadla 76,50 EUR – závazná objednávka 
předem – platba na místě průvodci, 
příplatek jednolůžkový pokoj 980 Kč

Seniorská sleva 55+: 200 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

BABÍ LÉTO
U GARDSKÉHO JEZERA

JEDNA Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OBLASTÍ ITÁLIE!

Jezero Lago di Garda patří k nejkrásnějším koutům Evropy.
Pohoří Monte Baldo se říká „Hortus Italiae“ neboli Italská
zahrada. Jedinečnému rozhledu odtud se máloco vyrovná.
Navíc kouzelná lázeňská městečka kolem Gardy a krásné
horské scenérie cestou dělají z tohoto zájezdu neopakova-
telnou záležitost. Budete se kochat nádhernými výhledy
a fantastickou atmosférou „Riviery de Limoni“. Při tomto tou-
lání si každý návštěvník najde něco pro sebe, ať si chce uží-
vat krásných rozhledů z lanovek, absolvovat jednoduché tu-
ristické trasy nebo pouze odpočívat při výborném italském
capuccinu na romantické promenádě.
Program:
1. den: Odjezd večer, noční přejezd.
2. den: Paganella – možnost výjezdu lanovkou – odtud
Dolomiti Brenta jako na dlani, Molveno – kouzelné městečko
u stejnojmenného jezera. Tignale – procházka k Montecas-
tello – poutnímu kostelíku s fantastickou vyhlídkou. Odjezd
na ubytování.
3. den: Lago di Garda – Limone sul Garda – kouzelná
kamenná vesnička stísněná na svazích mezi horami a jeze-
rem – prohlídka. Trajekt do Malcesine – dalšího krásného
městečka s romantickým hradem Rocca a půvabným starým
centrem. Lanovkou na Monte Baldo – fantastické výhledy
na jezero, procházka po hřebeni. Trajektem návrat a zpět
na nocleh. 
4. den: Gardone Riviera – kdysi nejmódnější letovisko
u jezera Garda, které si zachovalo vznešený ráz – elegantní
promenáda, kde si posedíte u výborné kávy nebo nějaké
italské speciality a budete se kochat výhledem na jezero.
Kvetoucí zahrady – návštěva nejexotičtější botanické za-
hrady u L. di Garda Giardino Botanico Hruska. Z Gardone
Riviera potom vyrazíme na okružní jízdu lodí po jezeru Lago
di Garda do Sirmione – prohlídka – mys 4 km dlouhý s po-
zůstatky římských lázní, oblíbené místo s nádhernou polohou
a pohádkovým hradem Rocca Scalighera. V kostele San Pi-
etro fresky ze 13. stol. Zpět opět lodí kolem Salo – krásně
položeného letoviska spojeného se jménem Mussoliniho
a daších středisek na jezeře. Návrat na nocleh.

S + S

S + S



Č. zájezdu Termín Cena

10321
10322

09. 04. – 14. 04. 2016
25. 10. – 30. 10. 2016

6.900 Kč
6.900 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1030 09. 02. – 13. 02. 2016 6.660 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1031 24. 03. – 28. 03. 2016 6.960 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1029 13. 09. – 18. 09. 2016 6.290 Kč
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5. den: Krátká zastávka ve zdejším nejznámějším leto-
visku Riva del Garda. Absolvujeme ochutnávku vína a míst-
ních produktů v některém ze zdejších vyhlášených vinařství.
Dále jedinečnou partií části Velké cesty Dolomit přes Passo
Pordoi (dle počasí) – výjezd lanovkou na Sass Pordoi – bal-
kón Dolomit – skvělé výhledy na celé Dolomity včetně Mar-
molady, Civetty a Monte Pelma. Poté přes Brenner, Ra-
kousko a SRN cesta zpět.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.

Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové 
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus, 
průvodce, povin. pojištění CK 

Fakultativně: 3 večeře 1.050 Kč, 
příplatek jednolůžkový pokoj 1.500 Kč

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

POHODOVÝ ZIMNÍ
VÍKEND V TERMÁLECH
ČATEŽ

NECHTE SE HÝČKAT, ZAPOMEŇTE NA ZIMU!

Vesnička Čatež na Sávě se rozkládá na pravém břehu řeky
Sávy na jejím soutoku s řekou Krka ve východním Slovinsku.
Termální lázně Terme Čatež se nacházejí skoro na hranici
s Chorvatskem. Můžete zde prožít několik pohodových dní
v jakoukoliv roční dobu – v létě láká ke koupání největší
vodní areál široko daleko. Termální voda v bazénech má
26° – 36°C. Jakmile se ochladí, můžete navštívit zimní krá-
lovství o rozměru 2.300 m2 vodní plochy, kde na vás také
čeká spousta vodních atrakcí jako relaxační zóna s masáž -
ními lůžky a vířivkami, klouzačky, pro akčnější nátury je tu
divoká řeka, skákací či kamikadze tobogán anebo uzavřený
tobogán se světelnou show. K dispozici je také saunový svět
s nabídkou třech saun, solária či různých druhů masáží.
Termální voda byla v Čateži objevena před více než dvěma
sty lety. Voda, která tryská z hlubiny až 600 m je velmi horká,
teplota nechlazené vody může být až 63°C. Hosté v lázních
si mohou vybrat teplotu bazénů, které budou navštěvovat.
V nabídce je chladnější hypotermální s teplotou 32 – 33°C
či teplejší hypertermální bazén s teplotou 35 – 36°C.
Program:
1. den: Odjezd ráno, přejezd přes Rakousko do Slovinska.
Podvečerní relaxace v lázeňském komplexu, nocleh v hotelu
Terme****.

2. den: Celodenní relaxace a koupání, budete si užívat
termálního komplexu Terme Čatež i zimní Termální riviéry.
Z hotelu půjdete přímo do bazénu. Nocleh.
3. den: Dnes absolvujete výlet do nedalekého Zagrebu,
hlavního města Chorvatska. Prohlédnete si Gornji Grad
(Horní město) – Markovo náměstí – Palác bánů (dnes sídlo
vlády), budova parlamentu, kostel sv. Marka – jedna z nej-
starších památek v Zagrebu, další symbol města – věž Lo-
trščak, první a nejromantičtější promenáda – Strossmaye-
rova promenáda. Návrat do hotelu, podvečerní relaxace,
nocleh.
4. den: Po dopoledním koupání odjezd do ČR, návrat
večer.
Pro některé regiony je zájezd o jarních prázdninách!

Služby: 3x nocleh ve dvoulůžkovém pokoji hotelu 
Terme****, 3x polopenze – bufet, vstup do fitness 
studia hotelu Terme, 2x denně vstup do zimní 
Termální riviéry, animační programy, doprava, 
výlet do Zagrebu, delegát, povin. poj. CK

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1, 27 EUR / os. / den, 
přihlašovací poplatek 1,5 EUR / os.

SLOVINSKÉ TERMÁLY
DOBRNA A VÍNO

RELAX O VELIKONOCÍCH S VÍNEM

Lázně Dobrna jsou nejstarší slovinské termální lázně s více
než 600letou tradicí. Mírné podnebí bez mlhy a mrazivých
větrů přilákalo první obyvatele a také první pacienty. Již
r. 1542 byla zdejší termální voda uznána jako léčebná. My
si budeme nejenom užívat jejích léčebných účinků a rela-
xace, ale poznávat i kouzlo slovinských památek, výborné
slovinské víno a slovinské tradice o Velikonocích.
Program:
1. den: Odjezd před půlnocí.
2. den: Příjezd do Slovinska, návštěva Celje – historic-
kého města na řece Savinja s mohutnou zříceninou starého
hradu významného rodu pánů z Celje (nejmohutnější opev-
něnou stavbou Slovinska). Návštěva Jamy Pekel – (Pe-
kelné jeskyně), která vás jiště překvapí svou pestrou vý-
zdobou, vodopády a živočichy, kteří v ní žijí. Dobrna –
ubytování, možnost relaxace v lázních, nocleh.
3. den: Město Ptuj považované za nejkrásnější město Slo-
vinska – architektonickou klenotnici: dominikánský klášter,
hrad Ptuj s regionálním muzeem, městská radnice, městská
věž a socha Orfea, popř. romantická procházka podél řeky
Drávy. Poté absolvujete putování za vínem – vinná cesta
Jeruzalem – pohoří ljutomersko – ornoške proslavilo nejen
víno, ale i nádherná krajina, která září živými barvami v kaž-
dém ročním období – malý oběd ve vinařské vesničce Je-
rusalém, romantická cesta mezi vinnými sklípky, ochut-
návka místních vyhlášených vín. Nocleh.
4. den: Celodenní relaxace v lázních, procházky v lázeň-
ském komplexu, popř. do údolí Dolina Mlinov s tři sta a více
let starými mlýny. Nocleh.
5. den: Dopoledne relaxace v lázních na rozloučenou,
poté odjezd, zastávka v městečku Slovenske Konjice –
městě „vína a květin“, procházka po ulici Stari trg s maleb-
nými hist. domy. Odjezd, návrat v pozdních nočních hodi-
nách.

Služby: 3x nocleh v lázeňském hotelu 3* lázní Dobrna, 
welcome drink, 3x polopenze (formou bufetu, 
z toho 1x večeře s tradičními specialitami), 
neomezený vstup do lázeňských bazénů 
s termální vodou (32 – 35°C), 1x vstup 
do Saunového světa, aqua gymnastika 
od pondělí do soboty a ranní gymnastika 
s terapeutem, doprava klim. busem, 
průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: pokoj 1/1 900 Kč, příplatek na plnou 
penzi 12 EUR / den / osoba (nutno rezervovat 
dopředu, platba průvodci na místě)

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

SLOVINSKO – RELAXACE
V MOŘSKÉM PARKU
LAGUNA

Relaxace a hýčkání na jadranském pobřeží. Komfortní byd-
lení s volným vstupem do aquaparku Laguna: 7 bazénů s te-
plou mořskou vodou s výhledem na moře.
Program:
Cestou tam zastávka v Koperu, cestou zpět zastávka
v Ljublani. Jinak celodenní koupání a relaxace v mořském
parku Laguna procházky v Portoroži nebo pěší výlet do
starobylého městečka Piran. Odjezd první den večer, návrat
6. den ráno.

Služby: 3x nocleh v hotelu 3* s mořskými lázněmi Laguna, 
3x polopenze (formou bufetu), 4 – denní vstup
do zážitkových lázní v řádné otvírací době 
(bez vstupu do saun),pobytová taxa, 
doprava klim. busem, průvodce, povinné poji. CK

Cena nezahrnuje: pokoj 1/1
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

S + S
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Č. zájezdu Termín Cena

1034 04. 10. – 09. 10. 2016 7.690 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1033 30. 05. – 05. 06. 2016 8.290 Kč

SLOVINSKO – JEZERA,
HORY, MOŘE

SLOVINSKÉ NÁRODNÍ PARKY

Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů,
soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kombinaci
s procházkami nejen podél slovinských jezer, ale i starými
městy a hrady – to vše vás čeká na tomto zájezdu.
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko.
2. den: Ráno Kranjska Gora, nejznámější a nejnavště-
vovanější středisko zimních sportů ve Slovinsku – možnost
návštěvy Liznjekova domu – historický alpský statek. Údolí
Planica (můstky a údolí Tamar) – procházka. Soutěska Vint-
gar – procházka krásným přírodním útvarem. Nocleh.
3. den: Národní park Triglav – ledovcové Bohinjské je-
zero, procházka k vodopádu Savica, fakult. výjezd lanov-
kou pod vrchol Vogel (1.535 m) s vyhlídkou na údolí a horská
panoramata – nejvyšší hora Slovinska Triglav (2.864 m).
Možnost plavby parníkem po jezeře, popř. možnost pěší tu-
ristiky v okolí. Lázeňské město Bled ležící na břehu nádher-
ného stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp – pro-
hlídka centra města a výstup na majestátní Bledský hrad
tyčící se nad městem – dříve sídlo biskupů z Brixenu, dnes
historické muzeum – výhledy na okolní hory a jezero. Dle
zájmu vyjížďka na jezerní ostrov s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie, popř. možnost procházky kolem jezera. Noc-
leh.
4. den: Škofja Loka – historické městečko – patří k nej-
starším a nejpůvabnějším místům Slovinska. Odjezd k městu
Postojna – návštěva Postojenské jeskyně, která patří k nej-
větším a nejúchvatnějším krasovým systémům na světě –
je tvořena cca 20 km podzemních chodeb, z nichž 5 km je
zpřístupněno turistům. Součástí prohlídkové trasy je jízda
elektrickým vláčkem. Přejezd k Jaderskému moři do přís-

tavního města Koper, prohlídka centra, katedrály, paláce,
poté přejezd do městečka Piran, jehož uličky jsou podobné
benátským. Projdete se středem ke kostelu sv. Jiří s benát-
skou zvonicí – kampanilou a baptisteriem. Nocleh.
5. den: Prohlídka hlavního města Ljubljany – centrum
s mnoha barokními uličkami plnými kaváren a obchodů, Lju-
bljanský hrad, Prešenerovo náměstí s kostelem Zvěstování
Panny Marie. Trojmostí, které navrhl proslulý Josip Plečnik,
městská tržnice, nábřeží řeky Lublanice. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat v časných ranních hodinách.

Služby: 3x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 
3x polopenze, doprava – klim. bus, průvodce, 
povinné pojištění CK 

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami) 

Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, plavby lodí

KOUZLO 
SLOVINSKO-ITALSKÉHO
PŘÍMOŘÍ

PAMÁTKY, VÍNO, MOŘSKÝ PARK, 
JESKYNĚ A KONĚ

Slovinsko – to je především krásná krajina, která se na jaře
halí do kvěů a na podzim do zlatočervených barev listí. Na-
bízí krásné horské i přímořské scenérie, tajemné krasové
jeskyně, nádherné pobřeží s romantickými historickými měs-
tečky a lahodné víno i místní speciality. Italsko – slovinské
pobřeží nabízí navíc řadu nej!
Program:
1. den: Odjezd z ČR v podvečer, cesta přes Rakousko do
Itálie.
2. den: Průjezd krásnou alpskou krajinou a příjezd na ital-
ské pobřeží. Navštívíte jeskyni Grotta Gigante neboli Obří
jeskyni, která je považována za největší jeskyni na světě
přístupnou turistům (zapsaná v Guinessově knize rekordů)
– obrovský dóm, úchvatné krápníky a varhany. Poté vás
čeká bělostný kamenný zámek Miramare s překrásným par-
kem nacházející se na vrcholu skalnatého ostrohu Grignano
v zálivu u Terstu. Nechal ho postavit arcivévoda Maxmilián
Habsburský . Krásné interiéry i venkovní terasy se sochami,
jezírky a výhledy na terstský záliv. Krátká zastávka v histo-
rickém centru Terstu. Ubytování v hotelu Bernardini Group,
využití teplých koupelí v krytém areálu Mořský park Laguna
(plavecký bazén, 5 whirlpoolů, výhled na moře, sauny za
příplatek). Nocleh.
3. den: Návštěva Lipice – světoznámé chovné stanice bí-
lých koní, španělská jezdecká škola. Hrastovlje – románský
kostelík Nejsvětější trojice – unikátní fresky s hlaholským
písmem (tanec smrti). Odpolední koupání v mořském parku
(popř. možnost celodenního pobytu). Večer možnost pro-
cházky (2 km) a průvodcované prohlídky Piranu – maleb-
ného městečka s"benátskými" uličkami a kouzelným osvět-
lením, posezení u vína nebo zmrzliny. Nocleh.
4. den: Pobyt v mořských lázních, fakultativně celodenní
výlet po krásách Slovinsko – italského krasu. Čeká vás ro-
mantika krasu plného jeskyní, hlubokých kaňonů a také vinic.

Navštívíme unikátní Škocjanskou jamu – mimořáný kra-
sový komplex s největším podzemním kaňonem na světě,
11 propojených jeskyní, přírodní mosty. Zpáteční cestu mů-
žete absolvovat lanovkou nebo vyjít po schodech kolem vo-
dopádu. Krásná krasová krajina. Poté se vypravíme za
vínem do slavného vinného údolí Vipavy. Navštívíte zde
středověké městečko Vipava nazývané malé slovinské Be-
nátky a samozřejmě budete moci ochutnat výborné místní
víno, sýry a další pochoutky. V pozdním odpoledni relaxace
v lázních. Nocleh.
5. den: Dopoledne koupání, poté odjezd do Ljublaně –
prohlídka centra hlavního města s mnoha barokními uličkami
plnými kaváren, Prešenerovo náměstí, Trojmostí, městská
tržnice, nábřeží řeky Lublanice. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat v ranních hodinách.

Služby: 3x nocleh v hotelu 3* s mořskými lázněmi Laguna, 
3x polopenze (formou bufetu), 
4 – denní vstup do zážitkových lázní 
v řádné otvírací době (bez vstupu do saun),
pobytová taxa, doprava klim. busem, 
průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: pokoj 1/1, 
výlet 4. den (bez vstupů)

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

ELEGANTNÍ 
BUDAPEŠŤ 
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ

ZÁJEZD O VELIKONOCÍCH 

Budapešť je městem, které si stále zachovává svou atmo-
sféru a krásu staveb, vůni kaváren a cukráren. Se svými ter-
málními lázněmi je fantastickým místem k návštěvě. Typické
maďarské speciality si připomeneme nejen zde, ale i ve ve-
likonočním Szentendre.
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách přes Prahu, Brati-
slavu.
2. den: Ráno příjezd do Budapešti – návštěva centra
Pešti – prohlídka katedrály sv. Štěpána, procházka po no-
blesní promenádě po ulici Váci, návštěva vyhlášené tržnice,
slavnostní atmosféra velikonočních trhů, kde můžete nakou-
pit maďarské speciality, zastávka na kávičku v typické bu-
dapešťské kavárně. Jízda prvním metrem v Evropě, náměstí
Hrdinů, odpolední koupání v slavných termálních lázních
Szechenyi. Nocleh.
3. den: Hradní vrch – možno vyjet historickým výtahem,
palác, Rybářská bašta, Matyášův chrám. Fakultativně pro-
jížďka lodí po Dunaji s občerstvením, osobní volno nebo
možnost koupání v lázních Gellert. Nocleh.

SLOVINSKO ● MAĎARSKO
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Č. zájezdu Termín Cena

1036 08. 04. – 10. 04. 2016 5.290 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1037 03. 06. – 08. 06. 2016 6.580 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1035 25. 03. – 28. 03. 2016 4.990 Kč

MAĎARSKO
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4 den: Szentendre – skanzen, exponáty z devíti regionů
země – slavnostní Velikonoce – jejich tradice a folklór – vý-
borná typická gastronomie. Ohbí Dunaje: cesta kolem Vi-
segrádu – sídla uherských králů. Zastávka v Ostřihomi –
bazilika – symbol tisíciletí víry a státnosti, největší svatostá-
nek v celé zemi. Odjezd zpět do ČR příjezd v nočních hodi-
nách.

Služby: 2x nocleh v hotelu 3* ve dvoulůžkových pokojích 
s vlastním přísl. s polopenzí, doprava – klim. bus, 
průvodce, povinné pojištění CK 

Seniorská sleva 55+: 200 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

V ceně není: loď po Dunaji, vstupy, 
příplatek na jednolůžkový pokoj 800 Kč

RELAXACE
V TERMÁLNÍCH
LÁZNÍCH BÜK

NECHTE SE HÝČKAT 
V HOTELU PIROSKA****

Termální lázně Bükfürdö jsou jedny z nejznámějších ev-
ropských lázní a nabízí opravdu jedinečný relax pro
všechny věkové kategorie. Léčebné lázně, plavecké ba-
zény na ploše větší než 5000 m², saunový svět, zážitkové
koupele či péče výborných masérů vám zajistí perfektní re-
generaci a umožní nalézt ztracenou harmonii. Pojeďte do
nich strávit pohodový víkend, užijte si jednodenní pobyt v ter-
málních lázních v ceně, odpočinete si v hotelové welness

zóně, poznáte typická historická maďarská města Köszeg
a Šoproň a samozřejmě posedíte u výborného maďarského
vína.
Program:
1. den: Odjezd časně ráno, cesta do Maďarska. Prohléd-
neme si městečko Köszeg – "národní šperkovnici" –
s krásně zachovalým centrem – jedno z nejpůvabnějších
náměstí v Maďarsku Jurisics tér, gotický kostel sv. Jakuba,
barokní kostel sv. Emericha, brána Hrdinů, hrad a uličky stře-
dověkého vnitřního města obehnané hradbami, aj. Bük –
ubytování v hotelu Piroska****, relaxace v hotelovém well -
ness, nocleh.

2. den: Bük – relaxace a koupání v moderních termál-
ních lázních v Büku. Na ploše 35 ha se nachází 14 krytých
i venkovních bazénů (4 léčivé s termální vodou otevřeny ce-
loročně). Pramen alkalické vody je 58°C horký a vhodný na
léčení nemocí pohybového ústrojí, revmatismu, žaludečních
a žlučníkových chorob, kardiovaskulárních potíží aj. Možnost
ochutnávky vín a návštěvy trhu. Nocleh.
3. den: Dopoledne relaxace a koupání v hotelovém well -
ness centru, kolem poledne odjezd, návštěva zámku Fertöd,
maďarských Versailles – zámku rodiny Esterháziů
(UNESCO), kde pobýval i Haydn. Návrat do 23:00.

Služby: 2 x nocleh – hotel Piroska**** – dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 2 x polopenze – bufet,
1 x denní vstup do termálních lázní v Büku – 
neplatí pro sauny a zážitkovou část, 
1 lahev minerální vody v den příjezdu, 
využití wellness centra v hotelu včetně saun,
shuttle bus z hotelu do termálních lázní Bük, 
doprava klim. bus, průvodce, 
povinné pojištění CK

V ceně není: vstupné, které není uvedeno v ceně, 
místní taxa 1,60 EUR / noc / osoba od 18 let

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

BALATON 
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ

V PROGRAMU NÁVŠTĚVA 
5 RŮZNÝCH TERMÁLŮ

Užijte si svůj pobyt u Balatonu a k tomu se pobavte výlety
do slavných a zajímavých míst v okolí a odpočívejte v ne-
sčetných termálních lázních. Prostě nechte se hýčkat.
Program:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách, přejezd do
Maďarska. Székesfehérvár – prohlídka starobylého města,
které bylo po Ostřihomi nejvýznamnějším městem maďar-
ského království, kde se konaly korunovace a pohřby uher-
ských panovníků (bazilika sv. Štěpána, Zahrada zřícenin,

kostel sv. Imricha, Říšské jablko. Poté relaxace v nedalekých
termálních lázních v tureckém stylu Árpád. Odjezd do Sio-
fóku na nocleh.
2. den: Dopoledne Siofók – prohlídka nejživějšího bala-
tonského letoviska a rodiště slavného skladatele operet Imre
Kalmára, tržnice, přístav, součást letoviska tvoří pláže Ará-
nypart – příjemné procházky s možností návštěvy akvária.
Odpoledne Relaxace v lázních Galerius, které jsou pojme-
nované po římském císaři Galeriovi a připomínají atmosféru
římských lázní. Nocleh.
3. den: Nejprve navštívíte skanzen Szátódpuszta (his-
torický statek) s možností projížďky na koních. Odtud pak
přívozem na Tihaňský poloostrov – jedno z nejkrásnějších
míst u Balatonu – staré domy z našedlého čedičového tufu
s doškovými střechami, lidové stavby, Kopec ozvěn, kera-
mická dílna, kopec Ovár s celami ruských pravoslavných
mnichů 11. – 14. stol. Relaxace v termálních lázních. Noc-
leh.
4. den: Nejprve navštívíme město Keszthely – nazývané
maďarské Versailles, krásný zámek – jedno z nejpřitažlivěj-
ších míst Balatonu, muzeum kočárů z doby monarchie, které
je největším muzeem kočárů v Evropě. Hévíz – lázně, nej-
větší biologicky aktivní termální jezero v Evropě – pobyt
v lázních. Zpět na nocleh.
5. den: Okružní výletní jízda lodí po Balatonu, absolvu-
jeme také ochutnávku výborných maďarských vín. Poté
pobyt v termálních lázních Agárd. Nocleh.
6. den: Ráno Veszprém – „Město královen“ s malebnou
hradní čtvrtí: požární věž, Brána hrdinů, kaple sv. Gisely
a sv. Jiří. Benediktinský vrch s úžasným panoramatickým
výhledem na údolí Sédu a Bakoňský les. Přejezd na koupání
v termálních lázních Bük. Odjezd do ČR, příjezd v nočních
hodinách.
Zájezd bez nočních přejezdů!

Služby: 5 x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím, 5 x polopenze, 
uvítací přípitek, doprava klim. bus, průvodce, 
povinné pojištění CK

V ceně není: vstupné, jízdné lodí, jízdenky
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

S + S

S + S

S + S



Č. zájezdu Termín Cena

1039 3. 10. – 16. 10. 2016 4.990 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

2001 25. 05. – 29. 05. 2016 5.390 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

1038 17. 11. – 20. 11. 2016 5.890 Kč

MAĎARSKO ● POLSKO
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SÁRVÁR – TERMÁLNÍ
PERLA ZADUNAJÍ

RELAX V NEJMODENĚJŠÍCH 
MAĎARSKÝCH TERMÁLECH

V Sárváru vás čekají nejen nejmodernější maďarské luxusní
lázně a nejúčinnější termální lázně v Zadunají, ale budete
moci také ochutnat maďarská vína a speciality a navštívit
také zámek proslulé čachtické paní – krvavé hraběnky Bá-
thory.
Program:
1. den: Odjezd časně ráno, přejezd do Maďarska, Šoproň
– nejkrásnější středověké maďarské město s krásnou gotic-
kou a barokní architekturou – prohlídka. Sárvár (Blatný Hrad)
– město se zámkem krvavé hraběnky Alžběty Báthoryové
(Čachtické paní). Nocleh.
2. den: Celodenní pobyt v termálech v Sárváru, můžete
relaxovat v krytých, částečně krytých, vnitřních propojených
s venkovními a venkovních bazénech o teplotě 32 – 38°C,
zážitkovém bazénu s divokou řekou, tryskami, protiproudem
a jakuzzi. Je zde i velký plavecký bazén a další řada atrakcí.
Možnost využití saunového světa. Můžete také navštívit
městské arboretum. Nocleh. 
3. den: Pobyt v termálech fakultativně výlet do městečka
Köszeg – "národní šperkovnice" – s krásně zachovalým
centrem – jedno z nejpůvabnějších náměstí v Maďarsku Ju-
risics tér, gotický kostel sv. Jakuba, barokní kostel sv. Eme-
richa, brána Hrdinů, hrad a uličky středověkého vnitřního
města obehnané hradbami. Dále navštívíte Ják – nádhernou

románskou baziliku sv. Jiří z 12. stol. a skanzen – Muzeum
vesnice v Szombathely. Nocleh.
4. den: Odjezd, Masonmagyaróvár – historické centrum
městečka, popř. posezení v czárdě a návštěva termálních
lázní, označovaných jako jedny z nejúčinnějších termálních
lázní v Evropě. Návrat do 24:00.

Služby: 3 x nocleh – hotel*** – dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím, 3 x polopenze, doprava klim. 
bus, průvodce, povinné pojištění CK

V ceně není: vstupné do lázní i dalších objektů, 
místní taxa 460 HUF / noc / osoba od 18 let
fakultativní výlet 230 Kč (min. 20 os.)

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

KLENOTY POLSKA –
KRAKOV A VRATISLAV…

HISTORICKÉ PERLY POLSKA!

Pojeďte s námi objevovat stále více vyhledávané klenoty
střední Evropy jako jsou oblasti Slezska a Malopolska. Mo-
numentální a historická Vratislav (Wroclaw) či Krakov
(UNESCO), romantický Olsztyn a cesta „orlích hnízd“, mys-
tická poutní místa Czenstochowa a Kalwaria Zebrydowska
(UNESCO), to jsou některá z míst, která vám chceme před-
stavit.
Program:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách. Vratislav
(Wroclaw) – prohlídka – historický Rynek s řadou staroby-
lých památek. Krásná radnice, nádherná katedrála a další
kostely na Tumském ostrově, malebné měšťanské domy na
Solném náměstí, rotunda se slavnou panoramatickou mal-
bou Panorama Raclawicka, Lidová hala (UNESCO) – nej-
slavnější dílo vratislavského modernismu, autorem Max
Berg, jedna z prvních železobetonových konstrukcí na světě
postavená na památku 100. výročí bitvy národů u Lipska.
Szczytnický park s japonskou zahradou. Odjezd na ubyto-

vání do Czenstochowé (možnost návštěvy večerních bo-
hoslužeb).
2. den: Czenstochowa – „polské Lurdy“ – kouzelné
poutní místo s mariánskou svatyní a klášterním komplexem
na Jasné hoře (možnost účasti na ranní mši). Vydáme se
pohádkovou krajinou po turistické cestě „orlích hnízd“, která
spojuje ruiny středověkých obranných hradů a strážních věží
– návštěva zříceniny Olsztyn. Wieliczka – návštěva uni-
kátního solného dolu (UNESCO) – labyrint galerií, sálů
a kaplí vtesaný do šedé soli. Nocleh.
3. den: Krakov – celodenní prohlídka tohoto nádherného
historického města: královský zámek Wawel, katedrála, Krá-
lovská cesta, kostel p. Marie, Sukiennice – krámky ze 13.
stol., univerzita Collegium Maius, uličky starého města, Ka-
zimierz – krakovská židovská čtvrť (UNESCO). Nocleh.
4. den: Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO) – druhé nej-
významnější polské poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií
uprostřed malebných pahorků – „polský Jeruzalém“ – pro-
cházka. Příjezd v noci.

Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové 
pokoje s vl. přísl., doprava, průvodce, 
povinné pojištění CK

V ceně není: vstupy, večeře
Seniorská sleva 55+: 200 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ
Z JIŽNÍCH ČECH I

ROMANTIKA JIŽNÍCH ČECH A PAMÁTKY UNESCO

Jižní Čechy patří k nejkrásnějším koutům naší republiky.
A že místní atraktivity si skutečně zaslouží pozornost, o tom
svědčí spousta památek, které jsou na seznamu UNESCO.
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách přes Prahu do Hlu-
boké – jedna z našich nejnavštěvovanějších památek – mo-
numentální romantický zámek považovaný za nejkrásnější
panské sídlo v Čechách. Ohrada – lovecký barokní zámeček
– dnes lesnické a lovecké muzeum. České Budějovice –
prohlídka centra města – městská památková rezervace –
jedno z největších náměstí v Čechách – goticko-renesanční
domy, Černá věž s báječnou vyhlídkou. Nocleh.

2. den: Kájov – poutní kostel, patří mezi nejvýznamnější
díla pozdní gotiky. Český Krumlov (UNESCO) – tolik krásy
na tak malé ploše najdete málokde na světě – městská pa-
mátková rezervace. Zlatá Koruna – jeden z našich nejkrás-
nějších a nejhodnotnějších klášterů ze 13. stol. Návrat na
nocleh.
3. den: Holašovice (UNESCO) – jeden z nejdokonalej-
ších celků lidové architektury selských staveb. Kratochvíle

– půvabný renesanční zámek, jedna z nejhodnotnějších za-
alpských renesančních architektur. Prachatice – jedno z nej-
krásnějších a nejlépe zachovalých renesančních měst leží-
cích na středověké zlaté stezce – kouzelné měšťanské
domy. Návrat na nocleh.
4. den: Hrad Rožmberk – věž Jakobínka z raně gotického
horního hradu a nový zámek s renesančním křídlem – pro-
hlídka. Vyšší Brod – jeden z největších a umělecky nejcen-
nějších klášterních areálů v Čechách – dochovaný téměř
v původním gotickém slohu, cenná klášterní umělecká sbírka
– prohlídka. Lipenská přehrada – možnost lodního výletu
a procházky po nezapomenutelné první české Stezce ko-
runami stromů na Kramolíně, kam se dostanete lanovkou
nebo stezkabusem. Nocleh.
5. den: Strakonice – město ze 13. stol. nad soutokem
Otavy a Volyňky, historické centrum, hrad. Blatná – město
růží s jedním z nejkrásnějších jihočeských hradů, který se
shlíží v hladině rybníka, obora s daňky. Odjezd zpět.

Služby: 4x nocleh – dvoulůžkové pokoje, 4x polopenze,
doprava, průvodce, povinné pojištění CK

V ceně není: vstupy, taxa, 
příplatek na jednolůžkový pokoj – 980 Kč

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami) 

ZZÁÁJJEEZZDDYY  PPOO  ČČEECCHHÁÁCCHH,,  MMOORRAAVVĚĚ  AA  SSLLOOVVEENNSSKKUU

S + S

S + S

S + S



Č. zájezdu Termín Cena

2003 14. 06. – 19. 06. 2016 5.990 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

2004 15. 07. – 20. 07. 2016 5.280 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

2002 09. 06. – 12. 06. 2016 4.750 Kč

ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU
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TOULKY JIŽNÍ
MORAVOU 

KRÁSY ZNOJEMSKA 
A KITTENBERSKÉ ZAHRADY

Pojeďte poznat kouzlo jižní Moravy s jejími zámky, paměti-
hodnostmi a také sklípky. Ana výlet si odskočíte i k sousedům
do Rakouska.
Program:
1. den: Jaroměřice – barokní zámek s kostelem sv. Mar-
kéty – jeden z největších evropských zámeckých komplexů
– prohlídka zámku a zámeckého parku. Prohlídka Znojma
– nejstaršího města na Moravě. Prohlédneme si zámecký
barokní areál s expozicí věnovanou historii města. Pro-
jdeme unikátním labyrintem chodeb znojemského pod-
zemí, které se rozkládá pod celým středověkým městem
v délce kolem 30 km. A vystoupáme na 80 m vysokou rad-
niční věž. Nocleh.
2. den: Po 57 m dlouhém kamenném mostě se vydáme
romantickou cestou do zámku Vranov nad Dyjí a zde si
prohlédneme unikátní sbírku vranovské keramiky. Zámek je
obklopen krásnou přírodou NP Podyjí. Prohlídka novogotic-
kého hradu Bítov na skalnatém ostrohu nad zákrutem řeky
Želetavky nedaleko jejího ústí do Dyje. Vyniká nádhernými
iluzorními malbami. Vranovská přehrada – jezero dlouhé
30 km – možnost projížďky. Nocleh. Fakultativně posezení
v některém ze sklípků v okolí Znojma. 

3. den: Dnes vyrazíme objevovat romantiku rakouského
Podyjí. Kittenberské zahrady – jedny z nejkrásnějších ra-
kouských ukázkových zahrad, které si jejich majitelé hýčkají
již 25 let. Najdete zde růžovou zahradu, alpskou zahradu,
zahradu leknínů, venkovskou selskou zahradu z Waldviertlu,
zahradu smyslů, zahradu pokušení, zahradu Feng Shui, za-
hradu ohně, vodní zahradu a řadu dalších. Prohlédneme si
malebné vinařské městečko Retz s největším náměstím
a největším vinným sklepem v Rakousku a pěknou městskou
památkovou rezervací – možnost ochutnávky místních vý-
borných vín. Nocleh.
4. den: Dnes nás čeká vodní mlýn ve Slupi – zajímavá
technická památka a odpočineme si v termálních pramenech
lázní Laa an der Thaya, které se nacházejí přímo za hra-
nicemi (3 hod. – cca 15 EUR ). Odjezd zpět. 

Služby: 3x nocleh s polopenzí – dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím, doprava, průvodce, 
povinné pojištění CK 

V ceně není: vstupy, místní taxa

ROMANTICKÉ
BROUMOVSKO 
A DOLNÍ SLEZSKO

KOUZELNÝ KOUT ČECH 
A SOUSEDNÍHO POLSKA

Vypravíme se do kouzelného kouta Čech a přilehlého Pol-
ska, do míst krásné romantické přírody doplněné řadou
hradů, zámků, klášterů a kouzelných městeček. Do míst,
která milovala i řada našich umělců – spisovatelů, malířů...
Program:
1. den: Odjezd ráno, Adršpašské skály – skalní útvary
a pískovcové věže – procházka asi 4 km – adršpašské jezírko
– plavba na lodičkách, vodopád, ozvěna a nejznámější útvar
Milenci. Teplice nad Metují – barokní kostel, sýpka a dolní
barokní a horní renesanční zámek. Odjezd na nocleh.
2. den: Nové Město nad Metují – prohlídka jednoho z na-
šich nejmalebnějších měst – městská památková rezervace,
zámek a zámecká zahrada v duchu renesančních a barok-
ních zahrad. Opočno – půvabné město a výletní místo,
městská památková zóna, hlavní dominantou je zámek.
Nocleh.
3. den: Výlet do Polska – Vambeřice – poutní místo – ba-
zilika P. Marie Bolestné z 18. stol., Národní park Stolové
hory – fantastické skalní útvary, nejvyšší pískovcový vrchol
Polska – úchvatné výhledy. Kudova Zdrój – lázeňské město
s lázeňskou tradicí od 17. stol. – lázeňský park s pavilonem
s minerálními prameny, kostnice, Stezka zanikajících řeme-
sel. Návrat na nocleh.
4. den: Broumovské stěny – nejnavštěvovanějším mís-
tem je Hvězda (původně Polická hora) s kaplí s půdorysem
hvězdy – vycházka do nejkrásnějších oblastí Broumovských
stěn – pískovcové skalní útvary, rokle, krásné vyhlídky.
Broumov – nádherný barokní klášter, kostel sv. Václava,
domy se síťovou klenbou, hřbitovní kostel P. Marie – nej-
starší dochovaná dřevěná svatyně v čes. zemích z r. 1449.
Nocleh.
5. den: Turistika v Orlických horách – Šerlich – Masa-
rykova chata – Malá a Velká Deštná (1.115 m), event. re-
zervace Bukačka a Šerlišský mlýn – výletní místo. Noc-
leh.
6. den: Náchod – půvabné město v údolí Metuje, kte-
rému dominuje zámek na skalnatém kopci. Na náměstí go-
tický kostel sv. Vavřince. Dobrošov (624 m) – vrch s kru-
hovým výhledem, v okolí soustava opevnění z let 1936 –
38 – naučná stezka Pevnost Dobrošov. Odjezd zpět, návrat
v podvečer.

Služby: 5x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje, 
2x polopenze, doprava, průvodce, 
povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

NÁRODNÍ PARK PIENINY
ZE SLOVENSKÉ
I POLSKÉ STRANY

UŽIJTE SI GORALSKÝ PIKNIK, PLAVBU 
NA PLTÍCH, PROCHÁZKY I DOJENÍ BERANA!

Tento zájezd je určen jak pro ty, kteří se chtějí věnovat po-
znávání, tak pro turisty, nebo pro ty, kteří chtějí odpočívat
v krásném přírodním prostředí. Poznáte rázovitou krajinu
Pieninského národního parku s jeho tradicemi i pohostinnými
lidmi, stejně jako atraktivní okolí, kde budete moci poznávat
i relaxovat. Ubytování je zajištěno v jednoduchých bungalo-
vech s vlastním sociálním zařízením v Haligovcích v Pienin-
ském národním parku. Goralský dvor je známý vyhlášenou
domácí kuchyní.

Program:
1. den: Odjezd kolem 23. hodiny.
2. den: Červený Kláštor – gotický kostel Sv. Antona
a klášter kartuziánů, národní památka – prohlídka. Pienin-
ský národní park – fakultativně splav na pltích po Dunajci
(7 km) nejkrásnější částí národního parku – Lesnica, Les-
nické sedlo – Haligovské skály, nocleh.
3. den: Stará Lubovňa – Muzeum zamagurské dědiny
a Lubovnianský hrad – dominanta města, původně strážný
hrad. Vyšné Ružbachy – lázeňské místo se čtrnácti pra-
meny a travertinovým kráterem. Koupání v termálech. Dnes
večer absolvujete goralský piknik (slovenská borovička,
předkrm: ovčí sýr, domácí klobása, slanina, zelenina, pltnický
guláš připravený na ohni, haligovská palačinka). Nocleh.
4. den: Červený Kláštor – přechod lávkou do Sromowcu
Nižnych – polská část Pienin. Vystoupáme na dominantu
Pienin Trzy korony (982 m) – na jejich vyhlídkovou galerii.
Zdatnější mohou pokračovat až na vrchol Sokolica‚ kterou
Poláci nazývají matkou Pienin. Návrat do Červeného Kláš-
tora. Návrat na nocleh.
5. den: Ráno odjezd přes Lysou nad Dunajcem do pol-
ských Pienin. Výstup k hrázi přehrady a dále k hradu Ni-
edzica. Potom loďkou pod zříceninu hradu Czorstyn a zpět
loďkou k autobusu. Nocleh.
6. den: Ráno odjezd do Krakova – prohlídka nádherného
historického města: královský zámek Wawel, katedrála, Krá-
lovská cesta, kostel P. Marie, Sukiennice – krámky ze 13.
stol., univerzita Collegium Maius, uličky starého města, Ka-
zimierz – krakovská židovská čtvrť (UNESCO). Poté odjezd,
příjezd zpět v nočních hodinách.

Služby: 4x nocleh v bungalovech v Pieninském národním
parku s vlastním soc. zařízením – dvoulůžkové
(popř. třílůžkové) ložnice, vl. příslušenství, 
4x polopenze včetně goralského picknicku, 
doprava, průvodce, povinné pojištění CK

Zájezd
s lehkou turistikou

Zájezd
s lehkou turistikou

S + S



Č. zájezdu Termín Cena

2007 20. 09. – 25. 09. 2016 6.400 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

2006 08. 09. – 11. 09. 2016 4.590 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

2005 29. 07. – 02. 08. 2016 5.570 Kč

ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU www.erikatour.cz  18

JESENÍKY – JESENICKÉ
VÝHLEDY

NEJKRÁSNĚJŠÍ TRASY JESENÍKŮ 
S VÝLETEM DO POLSKA

Jeseníky jsou jedny z našich nejkrásnějších a nejvyhlídko-
vějších hor. Drsná a zároveň romantická příroda Jeseníků
vás zaujme na první pohled. Jeseníky jsou horským přírod-
ním rájem v létě i v zimě navíc s mnoha historickými i tech-
nickými poklady a lázněmi.
Program:
1. den: Odjezd časně ráno – Ramzovské sedlo – v Ram-
zové najdete nejvýše položenou železniční stanici. Lanovkou
na Šerák (1.351 m) a hřebenovou cestou na Keprník
(1.423 m) – kruhový rozhled, přírodní rezervace – a zpět.
Jeskyně na Pomezí – největší jeskynní systém v ČR vzniklý
rozpouštěním mramoru – prohlídka. Nocleh.
2. den: Výjezd autobusem hromadné dopravy z Karlovy
Studánky – lázní železité kyselky s roubenými lázeňskými
budovami na Ovčárnu – pěší trasa na Praděd (2,5 km) –
nejvyšší horu Moravy (1.491 m) – kruhový rozhled – zdat-
nější sestup zpět údolím Bílé Opavy s množstvím divokých
peřejí, kaskád a vodopádů, ostatní busem. Eventuelně od-
počinek v Karlově Studánce. Návrat na nocleh.
3. den: Zlaté Hory – město známé již ze 13. stol. bohatými
ložisky zlata. Poutní místo Panny Marie Pomocné, v údolí
Ztracených štol můžete vyzkoušet rýžování zlata, prohlídka
mlýnů a procházka. NP Rejvíz – unikátní naučná stezka
dlouhá 3 km začíná u penzionu proslaveného vyřezávanými
židlemi s postavami rejvízských usedlíků. Lázně Jeseník –
Priessnitzovy léčebné lázně nazývané také lázněmi „vodního
doktora“ – procházka po lázeňském okruhu. Můžete také
vyzkoušet některou z procedur. Návrat na nocleh.
4. den: Výlet do Polska – nejprve si prohlédnete historické
centrum města Nysa, které si zachovalo středověké urba-
nistické uspořádání. Na náměstí a v jeho okolí se nachází
mnoho renesančních a barokních domů, např. Dům městské
váhy. Dále barokní fontána, monumentální gotický kostel sv.
Jakuba a Anežky, barokní kostely Sv. Petra a Pavla aj. Dále
Paczkow – polský Carcasone – středověké městečko – ka-
menné gotické ochranné zdi v délce 1.200 m s 19 skořáp-
kovými baštami a čtyřmi bránami, kostel sv. Jana Evangelisty
ze 14. stol. s unikátní studnou, Katův dům. Nocleh.
5. den: Odjezd, fakultativně Dlouhé Stráně – třetí největší
vodní přečerpávací elektrárna na světě (nutno objednat pře-
dem). Zámek a papírna Velké Losiny – prohlídky. Odjezd
zpět, příjezd večer.

Služby: 4x nocleh v hotelu – 2-3 lůž. pokoje – vlastní přísl.,
4x polopenze, doprava, průvodce, 
povinné pojištění CK

V ceně není: vstupy, místní taxa
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

MORAVA – 
KRÁSNÁ ZEM

NEJKRÁSNĚJŠÍ PAMÁTKY VČETNĚ TĚCH
ZAPSANÝCH NA SEZNAMU UNESCO!

Střední Morava je regionem mimořádně bohatým na pa-
mátky. Už dvě nejvýznamnější – historická centra měst Olo-
mouc a Kroměříž skrývají skvosty zapsané na seznamu
UNESCO. V jejich blízkém i vzdáleném okolí potom najdete
nepřeberné množství zajímavostí od klenotů architektury
přes přírodní zajímavosti ke gastronomickým specialitám.
Program:
1. den: Ráno odjezd do Olomouce – historicky nejvý-
znamnější místo Moravy – prohlídka hist. centra města
(sloup Nejsvětější Trojice – UNESCO, unikátní soubor kašen,
chrámy), skleníky. Nocleh.
2. den: Lešná – zámek, park a zoo vytvářejí půvabný
areál. Štípa – větrný mlýn. Zlín – město proslavil T. Baťa –
prohlídka centra, zajímavá architektura, Baťův mrakodrap.
Luhačovice – procházka lázeňským městem, Jurkovičovy
stavby a posezení na lázeňské kávičce. Nocleh.
3. den: Kroměříž – jedno z našich nejkrásnějších měst,
arcibiskupský zámek olomouckých arcibiskupů s nádher-
nými hist. sály, knihovnou (88.000 svazků) a obrazárnou.
Podzámecká zahrada a Květná zahrada (UNESCO). Chro-
pyně – s městečkem je spojena pověst o hanáckém králi
Ječmínkovi, v loveckém zámku má Ječmínek i vlastní sál.
Nocleh.
4. den: Velehrad – významné poutní místo s cyrilometo-
dějskou tradicí – bazilika, gotická kaple Cyrilka. Buchlovice
– perla moravské architektury. Baťův kanál – plavba po his-
torické vodní cestě. Odjezd zpět, návrat v podvečer.

Služby: 3x nocleh s polopenzí – dvoulůžkové pokoje, 
doprava, průvodce, povinné pojištění CK 

V ceně není: vstupy

POHÁDKOVÁ KRÁSA
ČESKO – SASKÉHO
ŠVÝCARSKA

NEUVĚŘITELNÁ ROMANTIKA ČESKO –
NĚMECKÉHO POHRANIČÍ

Vypravte se s námi do míst, která jsou pro svoje romantické
výhledy, malebné soutěsky, rozeklané skalní věže, stěny
a brány nazývaná rájem filmařů. Je to pohádková krajina,
kde příroda vytvořila podívanou, jaká nemá obdoby.
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách do Jetřichovic, kde
nás hned uvítají pískovcové skály – Jetřichovické stěny.
Naučná stezka nás provede jednou z nejkrásnějších částí
Děčínské vrchoviny – přes tři nejkrásnější vyhlídky Českého
Švýcarska: Mariina vyhlídka (orlí hnízdo vystavěné na špici
skalního ostrohu), Vilemínina stěna (po dřevěném můstku
přejdete propast a ocitnete se mezi obry) a Rudolfův kámen
(z jeho vrcholu zažijete rozhled letícího dravce). Ubytování.
2. den: Hřensko – přes Tři prameny se projdeme na Prav-
čickou bránu – mohutný 16 m vysoký oblouk, jeden z nej-

podivuhodnějších skalních útvarů na planetě a dále na pra-
micích Divokou a Tichou soutěskou zpět. Nocleh.
3. den: Vyjedeme z Děčína výletním parníkem (Poseidon)
po Labi do Bad Schandau – úchvatná plavba kaňonem
Labe přes Hřensko s výhledem na okolní skalní útvary. Bad
Schandau – prohlídka dómu, procházka po Labské prome-
nádě, Sendigova kašna a čtvrť Postelwitz s hrázděnými
domy. Výtahem vyjedeme nad město – krásné výhledy. Na
závěr dne koupání v lázních Toskana terme, event. botanická
zahrada. Nocleh.
4. den: Výlet do Německa do Míšně – prohlídka historic-
kého středu a návštěva světoznámé porcelánky. Poté Dráž-
ďany – prohlídka centra – Semperova opera, Zwinger, Dóm,
Kurfiřtský zámek, Frauenkirche, Brühlova terasa aj. Návrat
na nocleh.
5. den: Výlet na Königstein – tabulovou horu s pyšnou
kamennou pevností – obrovským nedobytným komplexem
na skále nad kaňonem řeky – opět fantastický výhled. Dorf
Wehlen – Miniaturpark Malé saské Švýcarsko – projížďka
turistickým vláčkem mezi skalními kaňony a útvary. Poté vý-
šlap na Bastei – fantastický shluk skalních věží spojený im-
pozantním kamenným mostem – neskutečný rozhled na ka-
menný labyrint plný roklí, strží a věží a skalní hrad
Neurathen – opět nádherné vyhlídky. Návrat na nocleh.
6. den: Příjezd do německého městečka Hinterherms-
dorf – výšlap do soutěsky Kirnitszchklamm, kde návštěv-
níky vozí lodičky. Poté kouzelnými soutěskami podél říčky
Křinice (Kirnitszch) se zajímavými vyhlídkami zpět do Hin-
terhermsdorfu. Odjezd zpět.

Služby: 5x nocleh – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. 
v hotelu, 5x polopenze, doprava – klim bus, 
průvodce, povin. poj. CK

Cena nezahrnuje:  vstupy, lodě, místní taxu

ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU

Zájezd
s lehkou turistikou

Zájezd
s lehkou turistikou

S + S

Další nabídky pobytových 
i poznávacích zájezdů najdete 

na www.erikatour.cz 
a na www.erika-zajezdy.cz



Č. záj. Termín Cena
4002 19. 03. 2016 750 Kč

Č. záj. Termín Cena
4005 20. 09. 2016 790 Kč

Č. záj. Termín Cena
4003 24. 05. 2016 990 Kč

Č. záj. Termín Cena
4004 17. 05. 2016 1.190 Kč

Č. záj. Termín Cena
40011
40012
40013

08. 02. 2016      
25. 03. 2016
17. 11. 2016

950 Kč
950 Kč
950 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

2008 13. 10. – 16. 10. 2016 4.850 Kč
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KOUZLO
ZÁPADOČESKÝCH LÁZNÍ

NAŠE NEJKRÁSNĚJŠÍ LÁZNĚ!

Lázeňský trojúhelník patří vedle Prahy k nejnavštěvovaněj-
ším místům naší republiky. Proč bychom ho nemohli navštívit
i my?
Program:
1. den: Odjezd časně ráno. Klášter premonstrátů Teplá
s pohnutou historií, architektonický klenot kostel P. Marie
s knihovnou, která je druhá největší v naší republice. Mari-
ánské lázně – lázeňské město, kde vyvěrají desítky pra-
menů. O rozvoj lázeňství se zde zasloužil klášter Teplá. Em-
pírový pavilon Křížového pramene s navazující novobarokní
kolonádou a zpívající fontánou – prohlídka lázní, ochutnávky
pramenů. Nocleh.
2. den: SOOS – unikátní rezervace rašelinišť – krátká pro-
cházka. Františkovy Lázně – lázeňské město známé svými
studenými minerálními prameny – tzv. kyselkami – prohlídka
lázní, jejichž symbolem je soška chlapce s rybou sedícího
na kouli – Františka. Cheb – prohlídka města slavného již

ve středověku – historická část s pověstným Špalíčkem ze
13. stol. Nocleh.
3. den: Loket – hrad a město se jeví jako pohádkové, po-
sazené na skalním ostrohu nad řekou Ohří – prohlídka města
a hradu. Bečov nad Teplou – starobylé městečko nad řekou
s hradem a zámkem, proslaveným románským relikviářem
sv. Maura. Nocleh.
4. den: Prohlídka Karlových Varů – města kolonád, jehož
sláva je spojena s teplými léčivými prameny, které podle po-
věsti objevil sám Karel IV. Procházka lázeňskou i historickou
částí města, poté volno k vycházkám po překrásném okolí
– Kamzík, rozhledna Diana (možno použít lanovku). Odjezd,
návrat večer.

Služby: 3x nocleh v hotelu – dvoulůžkové pokoje, 
3x polopenze, doprava, průvodce, 
povinné pojištění CK

V ceně není: vstupy

ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU

JJEEDDNNOODDEENNNNÍÍ  ZZÁÁJJEEZZDDYY
TROPICKÉ 
OSTROVY 
V NĚMECKU
6.600 m2 TROPICKÉHO RÁJE
Pojeďte zažít atmosféru, teplíčko a pohodu tropických os-
trovů, odpočinout si a pobavit se. Odjezd velmi časně ráno,
celodenní návštěva největší haly na světě nedaleko Krun-
svicku. Největší evropský aquapark. Předpokládaný odjezd
v 18:00, návrat pozdě v noci. 

Služby: doprava – klimat. bus, vedoucí zájezdu 
V ceně není: vstup do Tropického parku

DRÁŽĎANY, 
KAMELIE 
A ORCHIDEEN WELT 
Pillnitz, zámek saských kurfiřtů na předměstí Drážďan, pro-
cházka v parku, jarní zahrady, kde v této době kvete naplno
220 let stará kamelie (průměr 11 m) a až 35.000 květů a or-
chidejová zahrada. Drážďany, město nazývané Florencie
na Labi. Procházka – Frauenkirche, galerie Zwinger, Sem -
perova opera, možnost návštěvy mezinárodní prodejní vý-
stavy Orchideen Welt. 

Služby: doprava – klimat. bus, vedoucí zájezdu 
V ceně není: vstupy

ROMANTICKÝ
SPREEWALD
Odjezd časně ráno. Přejezd do SRN a návštěva jedinečné
oblasti Sprévského lesa. Nejprve se zastavíme v lázních
Bad Muskau – městečku s jedním z nejkrásnějších parků
v celém Sasku (UNESCO). Poté nás už čeká výjimečná ob-
last Spreewaldu – bažinatá krajina protkaná říčkami a prů-
plavy s překrásnou přírodou a hejny vodních ptáků. Ojedi-
nělým a vždy vyhledávaným zážitkem je projížďka na
širokých nízkých pramicích, která vás seznámí s tímto kou-
zelným koutem Braniborska. Prohlédnete si také kouzelná
městečka této oblasti, např. Lübbenau. Odjezd zpět.

Služby: doprava – klimat. bus, průvodce 

HISTORICKÝ 
PASOV 
A BAD FÜSSING
Poznáte úchvatné historické město Pasov, prohlédnete si
nádherně dochovalé centrum města u soutoku 3 řek s řadou
kostelů a výstavných domů. Odpoledne se pojedete vykou-
pat do největších termálních lázní v Bad Füssingu, jejichž 3
části mají na 80 bazénů.

Služby: doprava – klimat. bus, průvodce 

PARNÍM VLÁČKEM 
ZA KARLEM MAYEM
A POPELČIN
MORITZBURG
Zájezd vás zavede do kouzelné krajiny Saské vinné cesty,
romantickou krajinou vinic vás proveze úzkokolejka "Löss-
nitzgrundbahn". V Radebeulu si potom prohlédnete Mu-
zeum Karla Maye, kde spisovatel bydlel a kde se nachází
sbírka etnologických exponátů severoamerických indiánů
a prohlédnete si toto kouzelné městečko. Na závěr dne si
prohlédnete Popelčin romantický zámek Moritzburg.

Služby: doprava – klimat. bus, průvodce



Č. zájezdu Termín Cena
3001 10. 06. - 19. 06. 2016 11.690 Kč
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PPOOBBYYTTOOVVÉÉ  ZZÁÁJJEEZZDDYY  SS  PPOOZZNNÁÁVVAACCÍÍMM  PPRROOGGRRAAMMEEMM

ITÁLIE

ITÁLIE – NEAPOL,
POMPEJE, CAPRI, ŘÍM

ODPOČINEK U MOŘE VE 4* HOTELU SPOJENÝ
S POZNÁVÁNÍM POKLADŮ ITÁLIE

Každé z těchto jmen v nás vyvolává touhu alespoň na chvíli
je spatřit, zastavit se v místech, kudy kráčela historie ne
roky, ale celá dlouhá staletí.
Program:
1. den: Odjezd ráno.
2. den: Přejezd Itálií, prohlídka Říma. Návštěva Vatikánu
– katedrála sv. Petra, popřípadě výstup do její kupole, mož-
nost návštěvy Vatikánských muzeí, Andělský hrad. Odjezd
na ubytování do Baii Domizii. Nocleh.
3. den: Koupání, odpočinek, nocleh.
4. den: Ráno odjezd na Vesuv (jediná ještě činná sopka
na evropské pevnině), Pompeje – prohlídka vykopávek to-
hoto antického města, Neapol – místo kultury – okružní
jízda. Návrat na nocleh.

5. den: Koupání, odpočinek, nocleh.
6. den: Návštěva kláštera Montecassino – nejstaršího
benediktinského kláštera, který byl zcela zrekonstruován po
2. sv. válce – krásné výhledy. Caserta – v období Bourbonů
„Versailles Neapole“. Možnost návštěvy Palazzo Reale –
bývalý královský zámek a prohlídka kouzelného zámeckého
parku (nejkrásnější park jižní Itálie) s nádhernými fontánami,
velkým vodopádem a anglickou zahradou. Sessa Aurunca
– historické dědictví antické Suessy – římské divadlo, Cryp-
toportico, most a návštěva úzkých klenutých uliček s řadou
kostelů – románská katedrála, kostel Zvěstování aj. Návrat
do Bai Domizii.
7. den: Časně ráno odjezd na kouzelný ostrov Capri – ze
Sorrenta. Navštívíme zde městečko Capri a Anacapri, villu
Jovis. Čekají vás krásné přírodní scenérie i posezení v ma-
lebných zákoutích tohoto slavného ostrova. Návrat do Baii
Domizii. Nocleh.
8. den: Koupání, odpočinek, nocleh. 9. den: Řím – Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza di

Spagna, poté procházka antickým Římem – Forum Roma-
num, Koloseum, Pantheon. Odjezd, cesta přes Itálii a Ra-
kousko do ČR.
10. den: Příjezd odpoledne.

Služby: 7x nocleh v hotelu 4* – dvoulůž. pokoje s vl. přísl., 
7x polopenze, doprava klim. busem, 
průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy, loď na Capri
Slevy: ubytování ve vilách 4* hotelu, které obsahují 

3 – 4 dvoulůžkové pokoje, kuchyň, jídelnu, 
sociální zařízení – bez stravy (minimálně 4 osoby) 
– sleva 2.000 / os. 

Seniorská sleva 55+: 500 Kč 
(nesčítá se s jinými slevami)

Č. zájezdu Termín Cena

3002 14. 10. - 24. 10. 2016 15.190 Kč

POHÁDKOVÁ 
SICÍLIE 

JIŽ LÉTA VOZÍME KLIENTY ZA ANTICKÝMI
PAMÁTKAMI I AZUROVÝM MOŘEM SICÍLIE!

Sicílie nabízí pohádkovou krajinu, spoustu památek, mezi
nimiž vynikají antické a normanské, fantastické pláže – pro-
stě je to ideální dovolenková oblast. 
Program:
1. den: Dopoledne odjezd, přejezd přes Rakousko do Itá-
lie. 
2. den: Příjezd do oblasti Neapole, dle časových možností
krátká procházka městem – známá čtvrť Santa Lucia, hrad
Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale. Kvečeru na-
lodění na noční trajekt Neapol – Palermo. Nocleh v kaju-
tách. 
3. den: Palermo – hlavní město Sicílie – Královský palác,
historické paláce, kostely, katedrála, rázovitá tržnice, náměstí
Quatro Canti vyznačující střed města a symbolizující 4 roční
období, malebná zákoutí a ruch jihoitalského města., kde
v žilách obyvatel pulzuje semitská krev Féničanů a Arabů.
Monreale – normanská katedrála Panny Marie s klášterem

a fantastickými mozaikami – jeden z umělecky nejhodnot-
nějších svatostánků na světě – mozaiky s výjevy ze Starého
a Nového zákona. Nocleh.
4. den: Dnes navštívíme Segestu - vyjdeme si za ní na
vrcholek Monte Barbaro - prohlédneme si chrám z 5. stol.
př. n. l., který i svojí polohou na okraji hlubokého kaňonu up-
rostřed hor patří mezi nejznámější starověké památky na
světě. Dále Agrigento (UNESCO) – významná řecká pa-
mátka. Údolí chrámů – 112 m dlouhý chrám Dia Olymp-
ského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, rekonstruovaný
chrám Castora a Polluxe – bývalé nejbohatší město Velkého
Řecka. Odjezd na nocleh.
5. den: Fakultativně lodní výlet na ostrov Panenrea
a sopku Stromboli, která je stále činná. Pozorování erupcí
z moře. Jinak volno, odpočinek. Nocleh.
6. den: Jihovýchodní Sicílie - Půvabné městečko Notto
- nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii - vý-
stavné barokní paláce - Palazzo Billadorata, chrámy a ka-
tedrály (San Nicolo), uličky, spletence schodišť a růžová
barva místního vápence, která také dotváří mimořádnou
atmosféru tohoto města. Syrakusy (UNESCO) – v minulosti
slavné město s řadou památek – řecké divadlo, historické
domy, barokní katedrála, ostrov Ortygia, Aretúsin pramen,
ruiny chrámu Apollona a Artemis. Nocleh. 

7. den: Výjezd na Etnu – výjezd k dolní stanici lanovky –
lávová pole, boční krátery. Taormina – okouzlující městečko
na terase nad mořem s nádhernými výhledy na Etnu. Fan-
tastické řecké divadlo (3. stol. př. n. l.). Nocleh. 
8. den: Odpočinek u moře, nebo nás čeká fakultativní výlet
na Liparské ostrovy (UNESCO) známé sopečnou aktivitou.
Na ostrově Vulcano, který je podle tradice považován za
sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista (římského Vul-
cana) se nachází živá sopka Vulcano – doutnající fumaroly,
sirné bahenní jezírko, černá a bílá sopečná pláž, horké pra-
meny ve vodě. Porto Levante – vyhlášené sirné jezírko –
léčivé účinky, možnost výstupu na okraj Velkého kráteru.
Návrat na nocleh. 
9. den: Tindaris - poutní místo a nedaleké antické vyko-
pávky na vyhlídkovém místě nad mořem. Cefalú - milé his-
torické městečko, normanský dóm, procházka v půvabných
uličkách. Noční plavba do Neapole (kajuty v ceně) 
10. den: Odjezd z Neapole. Prohlídka Říma – italská me-
tropole – pokladnice památek – antický Řím – Forum Ro-
manum, Koloseum, Piazza Navona, Španělské schody, Pan-
theon, Fontana di Trevi aj. Odjezd.
11. den: Příjezd. 

Služby: 6x nocleh v hotelu, 2x nocleh v kajutě na lodi,
6x snídaně, trajekt Neapol – Palermo a zpět, 
doprava – klim. bus, průvodce, 
povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: 6x večeře – 1.800 Kč, fakultativní 
výlet na Lipari , vstupy, místní taxy, 
veřejná doprava např. v Římě a vše ostatní, 
co není uvedeno v ceně

Seniorská sleva 55+: 500 Kč 
(nesčítá se s jinými slevami)

S + S

S + S



Č. zájezdu Termín Cena
3003 09. 09. – 18. 09. 2016 9.990 Kč
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CHORVATSKO ● BULHARSKO

CHORVATSKÉ 
SKVOSTY

NÁRODNÍ PARKY A PAMÁTKY UNESCO
CHORVATSKA

Chorvatské moře je pro nás nejbližší a také nejznámější.
Přitahuje nás jeho křišťálově čistá voda, krása divokého po-
břeží, kouzelné přírodní scenérie. Ty se nám nabízejí i ve
vnitrozemí v místních národních parcích. Chorvatsko má ale
také bohatou historii a v jeho městech je na ni řada památek.
Tato země si zaslouží hlubší poznání než pouze pobyt
u moře.
Program:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta přes noc.
2. den: Prohlídka NP Plitvická jezera – tvoří ho soustava
16 jezer spojených kaskádami vodopádů s křišťálově prů-
zračnou vodou. Odjezd na ubytování. Nocleh. 

3. den: Odpočinkový den, koupání. Podvečerní procházka
do Bašky Vody. Nocleh.
4. den: Výlet do Bosny a Hercegoviny – starobylého Mos-
taru (UNESCO) – bosenské perly – prohlídka historické části
města – muslimská část s mešitami, Starý most, možnost
návštěvy některého z historických domů. Medjugorje –
slavné bosenské poutní místo, vodopády řeky Kravica při-
pomínající malé Plitvice. Návrat na nocleh.
5. den: Koupání, volno. Fakultativně výlet lodí – fishpick-
nick a návštěva ostrova Brač a Hvar. Nocleh.
6. den: Trogir (UNESCO) – prohlídka ostrovního města
nazývaného malými Benátkami – středověké hradby
a krásná katedrála. Split (UNESCO) – Diokleciánův palác
– jedna z nejvýznamnějších architektonických památek
v Chorvatsku – uvnitř s katedrálou, Diokleciánova ulice, Kri-
šimírova ulice – řada paláců a historických budov. Krátká
zastávka v Omiši – prohlídka starobylého centra. Nocleh.
7. den: Výlet na vodopády řeky Krky – národní park –
kouzelné přírodní scenérie. Návštěva tematického parku
Etnoland s show, která vás seznámí s typickým životem na

chorvatské vsi v minulosti i současnosti, ochutnáte chorvat-
ské specialty – pršut, sýry a víno. Na závěr dne navštívíme
centrum Šibeniku – katedrála jedinečná svou montáží ka-
menných desek. Nocleh.
8. den: Odpočinek, fakultativně půldenní výlet na Bio-
kovo – výjezd do NP Biokovo, krátká vycházka na Vršac
(kruhový výhled na celé pobřeží, ostrovy i směrem do ná-
rodního parku). Po návratu koupání. (popř. jiný fakultativní
výlet dle aktuální nabídky, např. Dubrovnik). Nocleh. 
9. den: Relaxace u moře, v podvečer odjezd.
10. den: Příjezd v odpoledních hodinách.

Služby: 7x nocleh v hotelu – dvoulůžkové pokoje s přísl,
7x polopenze – švédské stoly, doprava – klim. 
bus, průvodce – delegát, povinné poj. CK

Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní programy, lodě 
Seniorská sleva 55+: 300 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

Č. zájezdu Termín Cena
3004 27. 09 – 08. 10. 2016 15.290 Kč

ALBÁNIE – BALKÁNSKÝ
DRAHOKAM

POZNÁTE CELOU ALBÁNSKOU RIVIÉRU OD
DÜRRÉS PO SARANDU

Krásná nedotčená příroda, doslova panenské pláže, cenné
historické památky, které dokumentují bohaté dějiny země
od těch antických přes dobu osmanské nadvlády až po sou-
časnost. Obklopí vás kontrasty Balkánu a překvapí vás ži-
voucí tradice.
Program:
1. – 2. den: Odjezd z ČR, přejezd do Černé Hory, nocleh.
3. den: Přejezd albánských hranic, prohlídka města Ska-
dar. Procházka starým městem. Pevnost Rozafat na skal-
natém kopci u Skadaru – výhled na soutok tří řek a na Ska-
darské jezero. Kruje, malebné rodiště národního hrdiny G.
K. Skanderberga – navštívíte rozlehlý hrad, jehož základy
byly postaveny během 5. a 6. stol. a který sloužil jako strážní
a signalizační věž. Scanderbergovo muzeum dokazuje jeho
neohroženost v boji proti otomanské invazi, teqe – chrám
bektašského řádu. Navštívíte kouzelný středověký orientální
bazar s typickými dřevěnými stánky. Odjezd na nocleh do
Dürrés.
4. den: Prohlídka města Dürrés – především jeho antic-
kých památek – zbytků starověkého řecko – římského přís-
tavního města Dyrrachium, navštívíte pevnost, největší sta-
rořímský amfiteátr na Balkánském poloostrově (2. stol.),
popř. Archeologické muzeum. Cestou do Vlory navštívíte
krásný zachovalý pravoslavný klášter Ardenica a nejdůle-
žitější archeologické centrum Albánie – vykopávky antického
města Apolonie založeného r. 588 Řeky z Korintu. Uvidíte
pozůstatky chrámu boha Apolóna i středověký klášter
P. Marie. Příjezd na nocleh do Valonské zátoky.
5. den: Dopoledne odpočinek, koupání v moři, podvečerní
prohlídky Vlory – druhého největšího přístavního města
země – překrásná mešita Muradia, muzeum albánské ne-
závislosti, Památník nezávislosti s panoramatickým výhle-
dem na město. Návrat na nocleh.

6. den: Kouzelná cesta po krásném pobřeží albánské ri-
viéry: výjezd na průsmyk Llogarat (cca 1.000 m), krátká
zastávka v Národním parku Llogarat a průjezd dechberoucí
scenérií albánské riviéry – zastávka ve vesničce Dhermi
s mnoha kostelíky umístěnými na svahu hor, nekonečné oli-
vové háje, přímořské letovisko Himare. Nocleh Saranda.
7. den: Výlet do Butrintu (UNESCO) – vykopávky starého
antického města krásně položeného v národním parku –
Asklépiův chrám, Akropol, Lví brána, amfiteátr, nymfaneum,
baptisterium, hrad Alího Paši – najdeme zde památky z dlou-
hých 2 500 let historie. Pokračování k pobřeží Ksamili s os-
trůvky a kouzelnými plážemi – unikátní oblast, která repre-
zentuje jónské skalnaté pobřeží Albánie. Možnost koupání.
Návrat do hotelu.
8. den: Nejprve přírodní atraktivita "Modré oko" – jedná
se o výjimečný podzemní pramen, voda vyvěrá na povrch

v hlubokém jezírku kuriózně kruhového tvaru. Jezírko je ve
středu sytě modré, u okrajů modravé jako zornice a du-
hovka. Pokračování do Gjirokastry – prohlídka "kamen-
ného města" s bílými kamennými střechami, krásnými domy
typické jihoalbánské architektury a majestátným hradem –
citadelou, kde se nachází zajímavá muzea. Návštěva sta-
rého bazaru. Berat – město nazývané „městem tisíce a jed-
noho okna (podle mnoha velkých oken na starých zdobe-
ných domech): pevnost postavená na skalnatém kopci na
levém břehu řeky Osum – horní „bílé město“ – i když během
historie hodně poškozené, najdete zde ještě byzantské kos-
telíky a muzeum ikon malíře Onufriho ze 16. stol. v restau-
rované katedrále sv. Mikuláše – návštěva. Dolní Staré město
s Královou mešitou, Olověnou mešitou a Mešitou svobod-
ných mužů. Nejvýznamnější poutní místo sekty Bektašů –
hrob Abaz Aliu umístěný na vrcholu hřebene Tomorr. Ná-
vštěva vinařství a ochutnávka tradičního albánského vína.
Nocleh.
9. den: Přejezd do Dürrés – odpočinek u moře, nocleh.
10. den: Tirana – Národní historické museum – na 4000
exponátů dokumentujících historii země od prehistorických
kultur, Hodinová věž z 20. let 19. stol., která se stala sym-
bolem města, mešita Ethem Bey aj. – prohlídka, odjezd do
Černé Hory, nocleh Bar.
11. – 12. den:  přejezd do ČR.

Služby: 9x nocleh – 7x v hotelu 3* – dvoulůžkové 
pokoje s vlast. příslušenstvím, 
2x tranzitní ubytování – hotel – 2lůž. pokoje, 
9x polopenze, vstupné Shkodra, Dürres, 
Apolonia včetně místního průvodce, 
doprava – klimatizovaný bus, 
průvodce, povin. pojištění CK

Cena nezahrnuje:  ostatní vstupy, místní taxy 
Seniorská sleva 55+: 400 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

S + S

S + S



Č. zájezdu Termín Cena
3006 21. 07. – 27. 07. 2016 6.390 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
3005 23. 05. – 29. 05. 2016 7.990 Kč
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SLOVENSKO
PIEŠŤANY – LÁZNĚ 
S VÝLETY

JARO S HARMONIÍ

Nechte se hýčkat v hotelu Harmonia***. Město a lázně Pi-
ešťany leží na jihozápadě Slovenska v údolí Váhu. Piešťany
jsou nejznámější a nejvyhledávanější slovenské lázně, a to
především díky léčivým účinkům termálních minerálních vod
a sirnatého bahna. My vám nabízíme pobyt v hotelu Harmo-
nia***, kde si užijete příjemný relax při procházkách, výletech
i procedurách, které jsou v ceně.

Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách, na Slovensku za-
stávka v Čachticích – procházka na hrad, který proslavila
údajně krvelačná grófka Alžběta Bátoryová. Odjezd na uby-
tování do Piešťan, nocleh.
2. den: Prohlídka města Piešťany – centra i lázeňské
části, relaxace, nocleh.
3. den: Výlet do Nitry – města, které je právem nazýváno
matkou všech slovenských měst. Je nejstarším městem Slo-
venska a místem s nejstarším klášterem na Slovensku. Bu-
dete ale moci navštívit i Nitranský hrad z 11. stol. s katedrálou
a další pamětihodnosti místa, kde vládla knížata Pribina
a Svatopluk. Návrat na nocleh.

4. den: Odpočinek, volno, fakult. plavba po Váhu. Nocleh.
5. den: Fakultativní výlet: Bojnice – návštěva lázeňského
města, které je neodmyslitelně spjato s romantickou siluetou
zdejšího zámku – možnost návštěvy – expozice Život a by-
tová kultura šlechty. Atraktivitu areálu dotváří i rozlehlý park.
V Bojnicích najdete i 9 minerálních pramenů léčivé vody s te-
plotou 28 – 52°C a léčivé bahno včetně sezónního koupaliště
Čajka. Návrat na nocleh.
6. den: Dnes budete moci navštívit Trenčianský hrad,
který se vypíná na strmé skále nad městem Trenčín – his-
torické sbírky. Beckov – jeden z nejromantičtějších sloven-
ských hradů – zřícenina z 14. a 15. stol. Nocleh.
7. den: Ráno odjezd se zastávkou v Trnavě – „malý Řím“ –
prohlídka historické části, odjezd do ČR, příjezd večer.

Služby: 6x nocleh v hotelu Harmonie***, 6x polopenze, 
3 léčebné procedúry v hotelovém Rehability – 
Centre, denně káva a koláč, doprava klim. busem, 
průvodce, povinné pojištění CK 

Cena nezahrnuje: vstupy
Seniorská sleva 55+: 400 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

PERLY TATER
A SEVERNÍHO
SLOVENSKA

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TATRANSKÉ TRASY! 
UBYTOVÁNÍ V KOUZELNÉM PENZIONU!

Vysoké Tatry nás stále lákají, stále se do nich vracíme jako
do „svých hor“. Pojeďte se projít po známých trasách, od-
počinout si v některých z termálů, prostě užít si tatranskou
dovolenou.
Super cena!
Program:
1. den: Odjezd večer přes Hradec Králové a Olomouc.
2. den: Štrbské pleso – Popradské pleso – možnost vý-
běru více túr. Odjezd na nocleh do Ždiaru.
3. den: Tatranská Lomnica – lanovkou na Skalnaté
pleso – možnost lanovky na Lomnický štít, popř. na Lom-
nické sedlo, sestup přes Hrebienok do Starého Smokovce,
eventuelně přes Malou Svišťovku do Tatranské Lomnice.
Návrat na nocleh.
4. den: Lysá Polana – přechod do Polska, odtud pěšky
dolinou Roztoki (možnost použít koňský potah) k největším

a nejhlubším jezerům Morske Oko, Wielky Staw a Czarny
Staw. Návrat na nocleh.
5. den: Pieninský národní park – Červený Kláštor –
možnost plavby na pltích, Lesnica, možnost oběda a pose-
zení ve stylové kolibě v Haligovcích. Prohlídka Červeného
Kláštora a odjezd zpět.
6. den: Spišský hrad – monumentální zříceniny jednoho
z největších hradů Evropy, Levoča – městská památková
rezervace, kostel sv. Jakuba s největším gotickým oltářem
světa. Vrbov – koupání v termálním koupališti. Návrat na
nocleh.

7. den: Po snídani odjezd se zastávkou na oběd, příjezd
večer.

Služby: 5x nocleh – 2 a 3lůžkové ložnice s vl. přísl. 
v příjemném penzionu ve Ždiaru, 5x polopenze, 
doprava, průvodce, povinné pojištění CK

V ceně není: vstupy, plavba na pltích, taxa, 
pojištění horské služby

Č. zájezdu Termín Cena
3007 21. 07. – 27. 07. 2016 9.980 Kč

TATRANSKÝ 
TÝDEN

RELAX V TATRANSKÝCH LÁZNÍCH

Lázně Nový Smokovec patří k nejznámějším klimatickým lá-
zním na Slovensku. Jsou situované v centru Tatranského
národního parku, pod Slavkovským štítem v nadmořské
výšce 1.018 m n.m. Klimatické lázně Nový Smokovec patří
mezi ta klimatická léčebná místa, která mají v Evropě nej-
starší tradici. Právě zde se nachází náš 3* hotelový komplex,
kde budete trávit svůj relax a bude také sloužit jako základna
k našim vycházkám a výletům. V ceně je zahrnuta také kon-

zultace s lékařem, 10 procedúr a volný vstup do Relax zóny
s bazénem.
Program:
1. den: Odjezd večer přes Hradec Králové a Olomouc.
2. den: Štrbské pleso – Popradské pleso – možnost
výběru více túr. Odjezd na nocleh do Nového Smokovce.
Nocleh.
3. den: Zahájení procedúr, odpočinek, procházka Novým
Smokovcem. Nocleh.
4.–6. den: Procedúry, odpočinek, individuální program
v místě a okolí, vycházky v okolí, popř. návštěva muzea
TANAP, Hrebienok, Skalnaté pleso, Tatranská Lomnica 
7. den: Po snídani odjezd se zastávkou na oběd, příjezd
večer.

Služby: 5x nocleh v pokoji standard, 5x polopenze 
(snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech), 
konzultace s lékařem, 10 x procedúra, 
volný vstup do RELAX zóny s bazénem, doprava
klim. busem, průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: místní taxu 1 EUR / os. / noc, 
vstupy, lanovky, místní jízdné

Seniorská sleva 55+: 300 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

ŠIROKOU NABÍDKU LÁZEŇSKÝCH
A RELAXAČNÍCH POBYTŮ 

V KÚPELECH NOVÝ SMOKOVEC
najdete na

WWW.ERIKATOUR.CZ 
a WWW.ERIKA-ZAJEZDY.CZ

Zájezd
s lázeňskými
procedúrami

Zájezd
s lázeňskými
procedúrami

Zájezd
s lehkou turistikou

S + S

S + S
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Č. zájezdu Termín Cena
5001 30. 06. – 13. 07. 2016 21.790 Kč

ZA PŮLNOČNÍM
SLUNCEM PŘES LOFOTY
A VESTERÁLY

POJEĎTE OBDIVOVAT FANTASTICKOU PŘÍRODU
NORSKÝCH LOFOT, VESTERÁL A DALŠÍCH

OBLASTÍ SKANDINÁVIE!

Pro milovníky krásných fantastických přírodních scenérií,
které se mění na každém kroku, jsme zařadili zájezd, který
bychom mohli nazvat i velký okruh Skandinávií. Čeká vás
návštěva nejkrásnějších švédských měst Stockholmu
a Uppsaly, šlápnete si na místa, kudy prochází polární kruh.
Na vlastní kůži zažijete magickou atmosféru půlnočního
slunce. Budete mít možnost sledovat je, jak se kutálí po ob-
zoru jako zlatá koule a ne a ne zapadnout. Vesteralské
a hlavně Lofotské ostrovy vás udiví svojí rozeklaností, fan-
tastickými tvary. Jsou to čarokrásné kopce, které trčí z moře.
Dále vás čeká část Norska, která je nazývána „pohádkovým
územím“ – ledovec Svartisen, přírodní parky v okolí, Mo
i Rana, královský Trondheim. Zlatou cestou severu dorazíte
k nejkrásnějšímu norskému fjordu Geiranger, zastavíte se
v národním parku Jotunheimen, stanete pod nejvyšší horou
Norska Galdhopiggen, uvidíte hlavní město Norska Oslo
a řadu dalších zajímavých míst. Severské přírodě Norska
se nedá odolat.
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Průjezd SRN na noční
osmihodinový trajekt do Švédska (možnost kabin).
2. den: Vylodění, jízda švédskou krajinou kolem jednoho
z největších jezer Evropy, jezera Vattern, se zastávkou v Lin-
köpingu – návštěva kouzelného skanzenu s řadou řemesl-
nických domků, odjezd k švédské metropoli Stockholmu.
Případně možnost koupání v místě ubytování. Nocleh.

3. den: Stockholm nazývaný „Benátkami severu“ – pro-
hlídka hlavních atraktivit města: královský palác – střídání
stráží, radnice, Gamla stan – staré město s úzkými dláždě-
nými uličkami a City Hall, místo, kde se každoročně slaví
udělování Nobelovy ceny (nutno objednat dopředu), Mu-
seum Vasa, popř. skanzen. Nocleh.
4. den: Uppsala – prohlídka univerzitního města s pro-
slulou katedrálou (největší ve Skandinávii). Knihovna Ca-
rolina Rediviva – možnost shlédnout Codex Argenteus.
Gävle – Gamla Gelfe – unikátní rezervace se starými dře-
věnými domy – krátká prohlídka. Pokračování po břehu Bot-
nického zálivu přes Soderhamn a Sundsvall dále na sever.
Nocleh.
5. den: Překročení Polárního kruhu – zastávka, laponské
centrum Jokkmokk s Laponským muzeem. Cesta přes ná-
rodní park Mudus s hlubokými soutěskami do Gällivare. Od-
jezd na nocleh.
6. den: Přes hornické město Kirunu – nejvýše položené
město Švédska (579 m) do nár. parku Abisko s vysokohor-
skou severskou přírodou – v případě příznivého počasí mož-
nost výjezdu lanovkou pod vrchol hory Nuolja – výhled na
Laponskou bránu. (V případě nepříznivého počasí návštěva
Narviku). Překročení hranice do Norska a pokračování podél
Herjangsfjordu přes kilometrový most Tjelsundbrua na Ves-
terály divokou a krásnou přírodou. Nocleh.
7. den: Ostrovy Vesteralen jako jedny z mála nabízejí
možnost pozorování velryb, protože severozápadní oblasti
tohoto souostroví jsou bohaté na plankton – potravu těchto
největších savců. Andenes – nejsevernější místo Vesterál
– budete mít možnost zúčastnit se Hval safari = velrybího
safari – jedná se o plavbu dlouhou cca 3 hodiny, jejímž cílem
je pozorování velryb. (nutno rezervovat při přihlášení). V od-
poledních hodinách přejedeme přes další Vesterálské os-
trovy na Lofoty. Odjezd na nocleh.

8. den: Okouzlující ostrovy Lofoty, které patří k nejmaleb-
nějším místům z celé Skandinávie. Svolvaer, město, nad
nímž se tyčí ostré štíty hor, Kabelvag – Vagan kirke – velký
roubený kostel z 19. stol., prohlídka unikátních rybářských
vesnic Henningsvaer (chráněno UNESCEM), který je
údajně vyhlášen za nejkrásnější místo Norska díky své po-
loze (roztroušeno na ostrůvcích spojených mosty), Reine
(nejfotografovanější scenérie) a zcela na jihu Lofot městečko
A. Cesta zpět na trajekt na pevninu.
9. den: Pozorování půlnočního slunce na trajektu, cestou
pohledy na hory, které vyrůstají přímo z moře. Nezvyklá kra-
jina ledovcového původu s nekonečnými rašeliništi s nesčet-
nými jezery a horami neuvěřitelných tvarů. Překročení Po-
lárního kruhu – zastávka. Ledovec Svartisen – přejezd
motorovou loďkou do jeho blízkosti a poté pěší výstup k jeho
splazu. Pokračování na jih kolem divokých vodopádů Laks-
fossen, po proudu „královny norských řek“ Namsen a za-
stávka u „Brány severu“ – označuje hranici severního Nor-
ska. Podél Trondheimfjordu odjezd na ubytování.
10. den: U Trondheimfjordu leží středověké hlavní město
Norska Trondheim – prohlídka města s jeho velkolepou
katedrálou Nidaros, nejkrásnější gotickou stavbou severní
Evropy, královskou rezidencí i původními kupeckými domy
na řece Nid. Dále Opdalem, údolím padajících vodopádů
a údolím Drivadalen budeme pokračovat na jih. Nenecháme
si ujít View-point Snohetta – krásnou vyhlídku na pohoří
Tverrfjellet a NP Dovre – Sunndalsfjella. Na vyhlídku do-

jdeme cca 20 min. procházkou k vyhlídkovému pavilonu,
který byl oceněn jako stavba světa 2011. Zastávka v Dom -
basu, potom u Trolí stěny – jedné z nejvyšších skalních
stěn Evropy a dojezd do Andalsnes – krásně položeného
rybářského městečka u ústí řeky Raumy do Romsdalsfjordu.
Nocleh.
11. den: Jedna z nejkrásnějších oblastí Norska, jejíž divo-
kost bere dech. Výjezd serpentýnami Trolí cesty přes vo-
dopád Stigfossen a poté sjezd k soutěsce Gudbrandsjuvet
a dále do Linge – trajekt do Eidsdalu, výjezd Cestou orlů na
vyhlídku na nejkrásnější norský fjord Geiranger, sjezd do
Gierangeru – zastávka, (nebo možnost jízdy po Geirangeru
– není v ceně) poté stoupání pod Dalsnibu (1.476 m) (mož-
nost výjezdu), z jejíhož vrcholu je podle Norů vidět to pravé
Norsko. Odjezd na ubytování.
12. den: Jotunheimen, nejvyšší horský hřeben v Evropě
na sever od Alp – fakultativě v případě příznivého počasí
procházka v nejbližším okolí nejvyššího vrcholu celé Skan-
dinávie – Galdhopiggenu (2.469 m ), zastávka v malebné
obci Lom se starým dřevěným kostelíkem, prohlídka vyni-
kající expozice kamenů a polodrahokamů, cesta podél dravé
řeky Sjoy. Krátká zastávka u olympijského skokanského
areálu v Lillehameru, odjezd na ubytování.
13. den: Oslo – prohlídka historického centra města, Vige-
land park (variantně ostrov Bygdoy s muzei Fram, Kon-Tiki).
Přes Svinesund do Švédska na noční trajekt.
14. den: Cesta zpět. Návrat večer.
Možnost letecké dopravy do Stockholmu nebo Evenes
(Norsko). Cena letenky platí aktuální v době nákupu. Ne-
čerpané služby budou odečteny.

Služby: 10x nocleh (mládežnické hotely a chaty – 
čtyřlůžkové pokoje), 2x snídaně – bufet, 
doprava – klim. bus, trajekty, průvodce, 
povinné, pojištění CK

Cena nezahrnuje:  ložní prádlo (vlastní, nebo možno 
vypůjčit za 200 Kč v CK, popř. pronajmout 
na místě v přepočtu cca 250 Kč / noc), příplatek
na dvoulůžkovou ložnici 3.980,- Kč / osoba, 
čtyřlůžková kabina na trajektu – 
obě cesty 1.800 Kč / os.

Fakultativně: 9x večeře z českých zdrojů – 1.125 Kč, 
velrybí safari – nutno rezervovat předem –
cena cca 850 NOK

Seniorská sleva 55+: 500 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

SKANDINÁVIE

PPOOZZNNÁÁVVAACCÍÍ  OOKKRRUUHHYY

YstadYstadYstad

AndenesAndenesAndenes

Bodo

S + S
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HOLANDSKO ● FRANCIE

Č. zájezdu Termín Cena
5002 20. 06. – 29. 06. 2016 16.890 Kč

NORSKO

KLENOTY NORSKÉ
PŘÍRODY

FANTASTICKÉ FJORDY, VODOPÁDY, 
LEDOVCE, STAVKIRKE

Norsko je krásná panenská země na severu Evropy. Upoutá
vás kouzelnými scenériemi, na které nikdy nezapomenete
– fjordy, vodopády, ledovce. Uchvátí vás pohádkově čistá
příroda, města plná parků, rozeklané fjordy, skromné kou-
zelné domky v pastelových barvách, rybí trhy a věčný úsměv
v tvářích Norů. Ustrnete v úžasu nad koberci stříbrných li-
šejníků, mezi pokřivenými jívami budete hledat troly. Tajem-
ství dávných věků na vás dýchne ze starých dřevěných kos-
telíků. Takové klenoty jako je jezero Gjende, silnice vedoucí
fantastickou norskou přírodou Galdhopiggenvegen a Sog-
nefjellvegen, skalní blok Preikestolen aj. vám nikdy nevymizí
z paměti. Pojeďte s námi objevit tuto zemi neskutečně divoké
krásy.

Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z ČR, projedeme SRN
a nalodíme se na noční trajekt do Švédska (možnost objed-
nání kabin).
2. den: Po vylodění průjezd jižním Švédskem a jihem Nor-
ska do Osla. Návštěva některého z muzeí na ostrově Bygdoy
– Fram, Kon-Tiki. Popřípadě procházka historickou částí
města. Odjezd na ubytování. 
3. den: Vydáme se na celodenní putování přírodou po zá-
padním okraji NP Jotunheimen na sever k tyrkysovému je-
zeru Gjende, kde u chaty Gjendesheim začíná norská ná-
rodní túra Bessegen. Kousek po ní vystoupáme a z vyhlídky
budeme mít horský svět i nádherné jezero jako na dlani.
Lom, malebná obec se starým dřevěným sloupovým koste-
lem. Odjezd na ubytování.

4. den: Po nejvýše položené silnici severní Evropy Gald-
hopiggenvegen k chatě Juvasshytta do výšky 1.841m.
Odtud budete mít výhled na nejvyšší vrchol Norska Gald-
hopiggen (2.469 m). Národní park Jotunheimen (česky
domov obrů), je nejvýše položeným NP celé Skandinávie,
nachází se zde 29 nejvyšších vrcholů Norska. Elveseter –
32 m vysoký vyřezávaný sloup Sagasoyla doplněný posta-
vou strašlivého vikinga Harolda Hargrady. Dále po panora-
matické silnici Sognnefjellvegen, která je vlastně nejvýše
položeným přejezdem hor v Norsku, škrábající se v nejvyš-
ším místě až do 1.434 m a kopírující jednu z nejstarších ob-
chodních stezek s úžasnými výhledy, nejen na okolní hory
ale i do údolí nad fjordy. Nocleh.
5. den: Výlet k ledovcovému splazu Nigardsbreen pár
kilometrů za obcí Gjerde . Tento splaz je součástí největšího
evropského ledovce (mimo Island) Jostedalsbreen (487
km). Nejprve poplujeme lodičkou po ledovcovém jezeře
a poté pěšky dojdeme až k čelu ledovce. Pěší výlet trvá cca
2 hod. Cestou zpět se zastavíme na fotozastávky s výhledy
na okolní ledovcovou krajinu, na divokou ledovcovou řeku
Jolstra a na fjord obklopený horami a malinovými plantážemi.
Trajekt přes Sognefjord do Vangsness, zastávka v Hopper-
stadu, kde se nachází dřevěnný kostel z 12. stol, který je
jedním z nejkrásnějších a nejtypičtějších staveb svého druhu.
Odjezd na nocleh.
6. den: Tvindefoss – vodopád. Přes Voss do Bergenu –
jednoho z nejkrásnějších měst Evropy. Návštěva rybího trhu,
Bryggen – půvabný komplex kupeckých domů z 18. a 19.
stol. (UNESCO). Pevnost Bergenhus. Výstup (výjezd) na
kopec Floyen (krásný pohled nejen na město), nebo mož-
nost návštěvy rybího akvária. Nocleh.
7. den: Dnes se vydáme na jih Norska. Cestou se zasta-
víme u vodopádu v Norheimsundu, který si budete moci
podejít. Budeme pokračovat podél malebného Hardangerf-
jordu k trajektu Bruravik – Brimnes a dále kolem Sorfjordu
(výhledy na ledovec Folgefonn) k divokému dvojramennému
vodopádu Lätefoss, majestátnému vodopádu Lang-
foss(600 m) a krajem Rogaland na ubytování na ubytovně
u Preikestolenu.
8. den: Dnes vás čeká další z vrcholů zájezdu. Výstup na
obrovský skalní blok Preikestolen (cesta celkem cca 4
hod.), je to jedno z nejnavštěvovanějších a nejobdivova-
nějších míst celého Norska. Tyčí se neuvěřitelných 597 m
nad vodní hladinou Lysefjordu. Z ploché vyhlídkové plošiny
se vám naskytne ohromující kruhový výhled do krajiny i hlu-
bin fjordu sevřeného místy až 1000 m vysokými svislými
skalními stěnami. Poté nás čeká trajekt Lauvvik – Oanes
a odjezd do Kristiansandu na trajekt do dánského města
Hirtshals. 

9. den: Přejezd Dánskem, Německem do ČR. Příjezd ve
večerních hodinách.

Služby: 6x nocleh v hostelech a chatách 
(čtyřlůžkové pokoje), doprava klimatizovaným 
autobusem, trajekty SRN – Švédsko, 
Norsko – Dánsko, místní trajekty, 
průvodce, povin. pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupné, dvoulůžkový pokoj 
(příplatek 2.320 Kč / os.), čtyřlůžková kabina 
na trajektu 900 Kč / os. (Trell.- Rostock), 
4 x české teplé večeře 500 Kč, 3x norská 
snídaně dle aktuální nabídky před odjezdem

Seniorská sleva 55+: 500 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

SKUTEČNÉ PERLY
NORSKA

NORSKÁ NEJ: ŽELEZNICE FLAMBANA, NAEROY
FJORD, ATLANTSKÁ CESTA, RAFTING NA SJOE…

Norsko je země neskutečných přírodních krás. Tento zájezd
vás zavede na řadu unikátních míst v Norsku. Navštívíte ná-
rodní parky Rondane, Jotunheimen a NP Dovre-Sunndalsf-
jella, pojedete Zlatou cestou severu, poznáte krásu největší
náhorní plošiny Hardangervidy, budete moci porovnávat
krásu řady vodopádů, fjordů a ledovců. Zažijete adrenalin
při raftování na řece Sjoe, pojedete jednou z nejvyhlášeněj-
ších železnic světa – úžasnou Flambanou a nejužším fjor-
dem Norska. No a zájezd je korunován průjezdem Atlantské
cesty. Prostě samé lahůdky.
Doporučujeme využít možnost zakoupení kabin na tra-
jektu. Zájezd se tak stane zájezdem bez nočních pře-
jezdů.
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z ČR, projedeme SRN
a nalodíme se na noční trajekt do Švédska (možnost objed-
nání kabin).
2. den: Po vylodění průjezd jižním Švédskem a jihem Nor-
ska – slavným údolím Gudbransdalen – tzv. srdcem Norska
– s krátkými zastávkami a fotostopy na ubytování. Nocleh.
3. den: Národní park Rondane – vyjedeme nejprve na
samý okraj NP Rondane k osadě horských chat Mysuseteru
– odtud popojedeme po mýtné silnici k výchozímu bodu na
dnešní túru. Už odtud se otvírá nádherný výhled na národní

park. Poté si vyjdeme k chatě Rodvassbu, která leží na po-
břeží jezera Rondvatnet s drsnými a holými vrcholy Rondane
okolo. Milovníci turistiky se mohou pokusit zdolat nejbližší
vrchol Storronden (2138 m) – cca 4 hodiny. Túra není kromě
jednoho exponovanějšího místa náročná. Celá cesta ale na-
bízí nádherné výhledy. Návrat na nocleh. 
4. den: Divoká řeka Sjoa – zájemci mohou absolvovat
rafting (nutno přihlásit při rezervaci). Poté po západním
okraji NP Jotunheimen na sever k tyrkysovému jezeru

Gjende – od chaty Gjendesheim vystoupáme na začátek
túry Bessegen, kde se nám otevře okolní horský svět a nád-
herné jezero. Odjezd na nocleh.
5. den: Krása zadumané Hardangervidy – největší ná-
horní rovina Evropy – procházka s výhledy na neobvyklou
tundrovitou krajinu a ledovec Hardangerjokulen. Napříč Har-
dangervidou projedeme k vodopádu Voringfossen vyso-
kému přes 180 m a budeme ho moci sledovat z několika
úhlů. Krásnou soutěskou Mabodalen sjedeme k druhému
největšímu fjordu Norska – Hardangerfjord, který přeje-
deme úchvatným novým mostem a soustavou neskutečných
tunelů. Potom přejedeme ke kaskádovitému vodopádu
Tvindefoss. Nocleh.
6. den: Přes Voss do Bergenu – jednoho z nejkrásnějších
měst Evropy. Návštěva rybího trhu, Bryggen – půvabný
komplex kupeckých domů z 18. a 19. stol. (UNESCO). Pev-
nost Bergenhus. Výstup (výjezd) na kopec Floyen (krásný
pohled nejen na město), nebo možnost návštěvy rybího
akvária. Návrat na nocleh.
7. den: Monumentálním údolím pojedeme ke středisku
Flam. Plavba nejužším norským fjordem Naeroyfjord
(UNESCO), který je sevřený mezi vysokými skalami, místy
jen 500 m široký – nádherné scenérie. Vyhlídková jízda nej-
vyhlášenější horskou železnicí Flamsbanen z Flamu do
Myrdalu a zpět – jedna z nejúchvatnějších železnic světa
(nutno rezervovat při přihlášení). Vlak překonává největší
stoupání v Evropě bez použití ozubnice – na trase dlouhé
20 km vystoupá téměř 900 m. Vlak zastavuje na několika
místech, kde jsou různorodé a vždy úžasné výhledy na kra-
jinu strmých hor, kopců, skalních útvarů, vodopádů a hor-
ských samot. Nocleh.

S + S
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Č. zájezdu Termín Cena
5004 22. 06. – 30. 06. 2016 37.900 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
5003 16. 7. – 28. 07. 2016 18.990 Kč

HOLANDSKO ● FRANCIENORSKO ● ISLAND

8. den: Cesta k čarokrásnému jezeru Jölster a poté do
Briksdalenu k rameni největšího evropského ledovce Jos-
tedalsbreen ke splazu Briksdalbreen – procházka divokou
krajinou tvarovanou ledovcem. Odjezd na ubytování.
9. den: Dnes nás čeká další z neuvěřitelných scenérií Nor-
ska – projedeme tzv. "Zlatou cestou severu". Nejdříve za-
čneme stoupat do hor a vyjedeme náročnými serpentýnami
až na vyhlídku Dalsniba (za příznivého počasí) – odtud je
fantastický kruhový výhled. Potom sjedeme ke slavnému
fjordu Geiranger (fakultativně vyhlídková plavba). Dále vy-
jedeme serpentýnami "Orlí cesty", přeplujeme Norddalsfjord

a přijedeme do jahodového údolí Valldalen s jahodovými
plantážemi. Odtud silnice zase stoupá až k vrcholu Trolí
cesty (Trollstigen). Nejprve se z vyhlídkové plošiny podí-
váme, do jaké hloubky spadá vodopád Stigsfossen a na
serpentýny odvážné silnice a potom po nich začneme klesat
do údolí Romsdalen. Dojezd na nocleh.
10. den: Dnes nás čeká další z vrcholů zájezdu. Cestou
kolem fjordů dojedeme do městečka Molde a odtud silnice
směřuje ke Kornstadfjordu, vede po jeho břehu až dosáhne
své nejdramatičtější části – cesty, "kde se setkává země
s mořem" – Atlantské cesty. Řetězec ostrovů je propojen
soustavou těch nejfantastičtějších mostů. Poté se cesta pro-
dírá přes ostrov Averoy a novým podmořským tunelem do-
jedeme do Kristiansundu. Město je rozloženo na třech skal-
natých ostrůvcích s domy na terasách nad přístavem, který
je jedním z nejkrásnějších přístavů na západním pobřeží.
Poté se údolím Sunndalen vydáme na ubytování.
11. den: Pokračování do Oppdalu a potom údolím Driva-
dalen na jih. Nenecháme si ujít Viewpoint Snohetta – krás-
nou vyhlídku na pohoří Tverrfjellet a NP Dovre-Sunndalsf-
jella. Na vyhlídku dojdeme cca 20 min. procházkou
k vyhlídkovému pavilonu, který byl oceněn jako stavba světa
2011. Poté budeme pokračovat cestou s fotostopy v poutavé
krajině, zastavíme se v olympijském městě Gjoviku (Fjel-
lhala) a dojedeme na ubytování.

12. den: Dopoledne prohlídka norské metropole Osla a od-
poledne již budeme směřovat do švédského přístavu Trel-
leborg. Noční trajekt do SRN.
13. den: Ráno vylodění, návrat do ČR odpoledne.

Služby: 10x nocleh (mládežnické hotely a chaty – 
čtyřlůžkové pokoje), doprava – klim. bus, trajekty, 
průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: ložní prádlo (vlastní, nebo možno 
vypůjčit za 200 Kč v CK, popř. pronajmout 
na místě v přepočtu cca 250 Kč / noc), 
příplatek na dvoulůžkovou ložnici 
3.980 Kč / osoba,  čtyřlůžková kabina 
na trajektu 1.800 Kč / os.

Fakultativně:  8x večeře z českých zdrojů – 1.000 Kč, 
železnice Flam, plavba po fjordu, 
rafting na řece Sjoa, norské snídaně 
a snídaně z českých zdrojů dle aktuální 
nabídky před odjezdem

Seniorská sleva 55+: 500 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

ISLAND 
V KOSTCE

CESTA KOLEM OSTROVA "ZAVĚŠENÉHO" POD
POLÁRNÍM KRUHEM

Během plných sedmi dnů navštívíme nejznámější místa Is-
landu: mimo jiné historicky i geologicky zajímavý národní
park Þingvellir (UNESCO), rozsáhlá lávová pole, jedinečné
jezero Mývatn i sopku Krafla, mohutný vodopád Dettifoss,
největší evropský ledovec Vatnajökull s ledovcovou lagunou
Jökulsárlón a samozřejmě "zlatý" vodopád Gullfoss a aktivní
gejzír Strokkur. Uvidíme také hlavní město Reykjavík, skan-
zen lidové architektury Glaumbær a před odletem se mů-
žeme vykoupat v termálních lázních Modrá laguna. Čeká
na nás i všudypřítomný vítr, voda ve všech skupenstvích
a barvách a nejkouzelnější dar severních oblastí – světlé
noci.
Program:
1. den: Odlet na Island s přestupem z Prahy nebo Vídně.
Po příletu transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme hlavní město Reykjavík
(mj. spatříme vodojem Perlan, Hallgrímův kostel radnici).
Poté pojedeme do národního parku Þingvellir na místo, kde
byl vyhlášen první parlament na světě – Alþing. Okruh
kolem Islandu započneme jízdou podmořským tunelem pod
Hvalfjordem a pak nahlédneme lehce do vnitrozemí (mj. Nej-
vydatnější horký pramen Deildartunguhver, vodopády v lávě
Barnafoss a Hraunfossar). Odpoledne vystoupáme na krá-
ter Grábrók. Nocleh na severozápadě.
3. den: Dopoledne zavítáme na poloostrov Vatnsnes
a u farmy Ósar se nám otevře krásný výhled na útes Hvít-
serkur, v jehož okolí možná spatříme i tuleně. Zastavíme
u čedičového "hradu" Borgarvirkið a v Blönduósu uvidíme
hypermoderní kostel ve tvaru kráteru. Prohlédneme si také
skanzen lidové architektury Glaumbær. Večer ubytování
ve městě Akureyri nebo okolí.

4. den: Dopoledne cestou uvidíme vodopád Goðafoss
(„božský vodopád“). Potom již celý zbytek dne strávíme u uni-
kátního jezera Mývatn. Navštívíme místa podřimujících
(Krafla) i dávno vyhaslých sopek, vystoupíme na některý
z kráterů (Víti, Hverfjall) a projdeme se lávovým městem
Dimmuborgir. Spatříme též unikátní lávové formace a pole,
pseudokrátery, solfatary a bahenní sopky (Námafjall). Nocleh
v Húsavíku. Po večeři budeme mít možnost se zúčastnit vel-
rybího safari.
5. den: Tento den nás čeká nejmohutnější vodopád Is-
landu – Dettifoss v národním parku Jökulsárgljúfur, jehož
přívaly vod padají s hukotem do ohromujícího kaňonu na
řece Jökulsá á fjöllum. Trasa pokračuje liduprázdnou krajinou
vysočiny Möðrudalsöræfi s výhledem na královnu island-
ských hor Herðubreið do městečka Egilsstaðir. Ubytování
v okolí.
6. den: Dopoledne podnikneme vycházku ke třetímu nej-
vyššímu vodopádu Islandu – Hengifoss nad jezerem Lö-
gurinn a kolem poledne dojedeme až k pobřeží Atlantského
oceánu, k fascinujícím fjordům včetně největšího Berufjörðu.
Zde zastavíme v rybářské osadě Djúpivogur. Dále pokraču-
jeme k labutí zátoce Lón a pod největším evropským le-
dovcem Vatnajökull spatříme rhyolitové pohoří Stafafell.
Odtud se přesuneme na nocleh do města Höfn.
7. den: Po okružní silnici přijedeme k malebné a zároveň
tajemné ledovcové laguně Jökulsárlón. Aby fotografie le-
dových ker , ledovce a jezera byly co nejatraktivnější, dopo-
ručujeme projížďku po jezeře obojživelným člunem. V ná-
rodním parku Skaftafell vycházka k vodopádu Svartifoss
(s pozadím černých čedičových sloupů). Přes písečné na-
plaveniny řeky Skeidará a lávovou plošinu Eldhraun dora-
zíme na nejjižnější bod Islandu u osady Vík. Uvidíme zají-
mavé černé pláže, čedičovou jeskyni, skalní bránu a útesy

Dyrhólaey s četnými ptačími koloniemi papuchalků, racků
a alkounů. Poté nás čeká vodopád Skógafoss a vodopád
Seljalandsfoss, jehož vodní stěnu lze podejít. Nocleh
v okolí.
8. den: Krásné zážitky máme na programu i poslední den
na Islandu. Nejprve zastavíme u biskupství ve Skálholtu
a poté již budeme odivovat "zlatý" vodopád Gullfoss. Is-
landština dala světu slovo "gejzír", proto nemineme ani "otce"
– Geysir (ten je činný pouze sporadicky), ani "syna" o pár
metrů opodál – gejzír Strokkur. Odpoledne budeme mít
možnost zastávky na nákupy v Reykjavíku a navečer se mů-
žeme vykoupat v termálních lázních Modrá laguna. Po
půlnoci odlet s přestupem. 
9. den: V ranních hodinách přílet do Prahy nebo Vídně.

Pozn. 1:
Změna programu v případě změn časů letů, nepříznivého
počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro autobus vyhra-
zena.
Pozn. 2 :
Samostatný odlet z Vídně na vyžádání. Svoz do / z Vídně
nezajišťujeme.

Služby: 7x nocleh (vícelůžkové pokoje v hostelech 
a pensionech se soc. příslušenstvím na chodbě), 
letenka Praha - Keflavík a zpět vč. let. tax, 
doprava autobusem na Islandu, 1x koupání 
ve vyhřívaném venkovním bazénu, 
průvodce, povin. poj. CK

Cena nezahrnuje:  vstupné cca 20.000 ISK 
(tj. cca 130 EUR) vč. vstupu do Modré laguny, 
plavby po ledovcové laguně a velrybího safari
další výše nezahrnuté platby

Fakultativně: dvoulůžkový pokoj 2.500 Kč / os., 
jednolůžkový poko 5.000 Kč

S + S
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Č. zájezdu Termín Cena
5005 31. 08. – 10. 09. 2016 19.490 Kč

POBALTÍ ● IRSKO

VELKÁ CESTA
POBALTÍM

PUTOVÁNÍ PO JANTAROVÉ CESTĚ 
S PLAVBOU PO BALTU

Kouzlo starobylých výstavných měst Pobaltí, plných pamá-
tek, malebných, téměř severských vesniček, tajuplné hrady
i kouzelné přírodní scenérie – to vše najdete na „jantarové
cestě“. Při našem zájezdu absolvujete navíc jednu cestu po
moři přes Stockholm a Helsinky – takže nahlédnete také do
Švédska a Finska a podrobně si prohlédnete Petrohrad.
Cestu absolvujete pohodlnými trajekty.

Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách, přejezd SRN do Ros-
tocku na noční osmihodinový trajekt do Švédska (možnost
kabin). 
2. den: Pokračování v cestě do Stockholmu, příjezd v od-
poledních hodinách – prohlídka města: staré město – Gamla
Stan, Královský palác, Parlament, radnice, v podvečer na-
lodění na trajekt do Turku plavba kolem souostroví Alandy
za bílé severské noci, nocleh v kajutách. 
3. den: Ráno se naše loď romantickým labyrintem ostrovů
a útesů proplete do Turku. Po snídani se vylodíme a budeme
pokračovat do Helsinek. Prohlídka města – přístav s rušným
tržištěm, Sibeliův monument, Skalní chrám Temppeliaukion
kirkko, Dóm na Senátním náměstí, Uspenská katedrála,

tržnice. Odjezd na ubytování do jezerního regionu v okolí
Lappeenranty. 
4. den: Přejezd do Petrohradu – okružní jízda, zahájení
prohlídky města, které je přeplněné památkami: katedrála
sv. Izáka, palác Admirality, Měděný jezdec, Něvský prospekt,
Kazaňská katedrála, klášter Alexandra Něvského (dle časo-
vých možností). Nocleh. 
5. den: Prohlídka Petrohradu: Petropavlovská pevnost
s katedrálou sv. Petra a Pavla, kde se nacházejí hroby carské
rodiny, Zimní palác – barokní a rokokový palác s Ermitáží –
jednou z nejvýznamnějších galerií na světě, mosty přes
Něvu, křižník Aurora, možnost projížďky lodí po Něvě a jejích
kanálech. Nocleh. 
6. den: Puškino (Carskoje Selo) – prohlídka Kateřin-
ského paláce s tajemnou Jantarovou komnatou. Petro-
dvorce – prohlídka areálu jedinečných parků, paláců a fon-
tán, které nechal vybudovat Petr Veliký. Ubytování. 
7. den: Přejezd do estonského hlavního města Tallinnu
a prohlídka města, především jeho malebného historického
středu, který je na seznamu UNESCO: opevněné Horní
město – Toompea, hrady ze 14. stol., věže Pikk Hermann,
Kiek-in-de-Kok, Dolní město – Brána Viru, kostel sv. Kateřiny,
dominikánský klášter, gotická radnice, křivolaké uličky s ku-
peckými domy (např. Tři sestry). Nocleh. 
8. den: Ráno přejezd do Lotyšska, po okraji národního
parku Gauja („lotyšské Švýcarsko“), Turaida – cihlový ar-
cibiskupský hrad, krátká procházka zajímavým parkem
plným soch. Riga – prohlídka největšího města Pobaltí –
Staré město (UNESCO): Rižský dóm, náměstí Doma lau-
kums, Rižský hrad, Kamenný most, Švédská brána, domy
v secesním stylu, gotický dům Černohlavců, Pomník svo-
body, kouzelné parky. Nocleh. 
9. den: Návštěva zámku Rundale – nejvýznamnějšího
souboru barokních staveb všech pobaltských států s krás-
nými barokními zahradami. Hora křížů – dostala jméno
podle tisíců křížů všech velikostí, které sem přinášejí poutníci
z celého světa. Příjezd do Vilniusu. Nocleh. 
10. den: Vilnius – prohlídka města, jehož atmosféra
a půvab připomíná Prahu: barokní Staré město (UNESCO),
Gediminasův hrad, katedrála, náměstí, univerzita, kostely
sv. Anny a sv. Bernarda, Aušros Vartu gatvé a Pilies gatvé

– nejstarší a nejpůsobivější ulice Vilniusu, Jitřní brána. Od-
poledne návštěva národního historického parku Trakai.
Park je tvořen více než šedesáti jezery, na jednom z ostrovů
se rozkládá hrad, na poloostrově potom leží vlastní město
– prohlídka jedinečných památek hradu Trakai a zámku
Užutrakis, popř. zajímavé čtvrti starých dřevěných domů,
ve kterých doposud žije litevská menšina Karaimů, kteří patří
do etnika turkických národů pocházejících z Krymu. Možnost
ochutnat kibinai – jejich výborné typické pirohy. Odjezd. 
11. den: Průjezd Polskem, příjezd do ČR v ranních hodi-
nách. 

Služby: 8x nocleh (6x dvoulůžkový pokoj s vl. přísl., 
1x čtyřlůžková kajuta – třída ekonomy na lodi, 
1x Finsko – hotel – dvoulůžkové pokoje), 
8x snídaně, trajekt Rostock – Trelleborg 
a Stockholm – Turku, doprava klim. bus, 
průvodce, povin. poj. CK

Cena nezahrnuje:  vízum do Ruska (cca 2.300 Kč – 
záleží na aktuální situaci),  vstupy, 
příplatek jednolůžkový pokoj 3.570 Kč

Fakultativně: 6x večeře 2.750 Kč
Seniorská sleva 55+: 500 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

IRSKO – ZEMĚ
KELTSKÝCH TRADIC
Chtěli bychom vás pozvat do tajuplné mytické země, země,
kde v kouzelné krajině ožívá historie Keltů, kde najdete bez-
počet megalitických památek, hradů a katedrál. Uvidíte ča-
rokrásná horská jezera, fantastické útesy, nevídané přírodní
výtvory a do této přírodní scenérie zasazené keltské kříže
a historické památky světového významu. Čekají na vás pří-
větiví obyvatelé, nejhezčí hospůdky na světě s irskou muzi-
kou a jedinečným pivem Guinness nebo s třikrát přepalova-
nou whisky. Zpestřením programu budou túry a vycházky
v neobyčejně krásné přírodě a v národních parcích.
Program:
1. den: Odjezd v poledních hodinách přes Prahu na trajekt
do Francie.
2. den: Přejezd kanálu La Manche a dále na ubytování
v Anglii. Nocleh.
3. den: Brzy ráno odjezd do Holyheadu, přejezd trajektem
do Irska do Dublinu, prohlídka centra hlavního města Irska:
hrad, katedrála sv. Patrika – největší irský kostel, Kristova
katedrála se středověkým pultem a kryptou, Trinity College,
muzeum pivovaru Guiness – starý pivovar – z horních pater
vyhlídka na Dublin, ubytování. Večer atmosféra čtvrti Temple
Bar – malebná čtvrť, dlážděné uličky a stylové hospůdky.
4. den: Powescourt Gardens – nejhezčí zahrady Irska
na úpatí hory Great Sugar Loaf. Návštěva mystických zří-
cenin raně křesťanského kláštera Glendalough – „irských
Delf“ – vycházka. Poté průjezd půvabnou krajinou roman-
tického pohoří Wicklow Mountains dále do oblasti Killarney,
kde budeme 7 nocí bydlet. Dojezd na ubytování na nocleh.
5. den: Jedna z nejkrásnějších přírodních scenérií – Ring
of Kerry – okružní jízda kolem poloostrova Iveragh –
úchvatná vyhlídková silnice (pravěké lokality, typická irská
vesnice), Derrynane National Historick Park – dům O´Co-
nella s nádhernými zahradami. Návrat na nocleh.
6. den: Killarney – městečko, které žije, centrum a vý-
chodisko do snad nejkouzelnější oblasti Irska. Výlet do ob-

lasti Killarneyských jezer v NP Killarney National Park.
Je zde nádherná jezerní scenérie, která inspirovala i řadu
malířů a spisovatelů. Impozantní zámek Muckross House
a Opatství Muckross Abbey, vycházka k vodopádu Torc
– fantastické výhledy a kaskády řeky Owengarriff. Okouzlu-
jící místo Meeeting of the Watters, kde se mísí voda dvou
jezer, Dinis Island – turistika. Návrat na nocleh.
7. den: Dingle – krásný poloostrov, útesy, dlouhé písečné
pláže. Gallarus oratory – raně křesťanská modlitebna. Mys
Slea Head – panoramatická vyhlídka na Blasket Islands
a archeologický ráj, Dunbeg Fort – jedno z nejzachovalej-
ších irských ostrožných hradišť z doby železné – výhledy.
Městečko Tralee s největším fungujícím větrným mlýnem
v celé Británii a impozantní románská katedrála z 12. stol.
v Ardfert – komplex svatyní. Nocleh.
8. den: Blarney Castle – věžový hrad z 15. stol – snad
nejznámější hrad Irska s legendárním Kamenem výřečnosti.
Prohlídka starobylého středu města Cork – jádro města tvoří
ostrov sevřený mezi dvěma rameny řeky Lee. Cobh má
jeden z největších přirozených přístavů na světě – odtud od-
plouvali emigranti do Ameriky, udělal zde poslední zastávku
před plavbou i Titanic – romantické městečko. Midleton –
domov Jameson Irish Whiskey – možnost návštěvy palírny
whisky (Johnson nebo Tullamore Dew). Nocleh.
9. den: Další den plný překvapení, krás a zajímavostí: Od-
jezd na trajekt přes záliv řeky Shanon – Burren – jedinečná
oblast holých skalnatých návrší a tzv. kamenného dláždění

– vycházka. Cliffts of Moher – skalní útesy vysoké až 200
m, které patří k nejkrásnějším pobřežním úsekům Evropy –
vycházka na Hag´s Head – daleký výhled. Při zpáteční cestě
zastávka v kouzelném městečku Adare – malebné cha-
loupky s doškovými střechami. Nocleh.
10. den: Kouzelná procházka uprostřed hor Gap of Dunloe
– půvabná rokle s třemi jezery – možnost výšlapů různé ob-
tížnosti. Bantry Bay a Bantry House – úchvatná poloha
u zálivu Bantry Bay s pohádkovými interiéry, nádhernou za-
hradou a nádhernými výhledy na záliv. Nocleh.
11. den: Odjezd, Rock of Cashel – na vápencovém pa-
horku zřícenina jednoho z nejvýznamnějších hradů v Irsku
– bývalého sídla keltských králů se zříceninami obří středo-
věké katedrály a nejzachovalejším románským kostelem
v Irsku. Caher – městečko s hradem – anglonormanskou
pevností tyčící se na skalnatém ostrůvku na řece Suir a pro-
cházka příjemným městečkem Clonmel. Nocleh.
12. den: Carrick-on-Suir – nejkrásnější alžbětinské sídlo
v Irsku. Odjezd na noční trajekt do Rosslare (kabiny v ceně).
13. den: Příjezd do Cherbourg (Francie) ve cca 11:00 a od-
jezd zpět přes SRN.
14. den: Příjezd v dopoledních hodinách.
Možnost letecké dopravy do Dublinu – info v CK.

Služby: 11x nocleh (1x čtyřlůžková kabina, 
7x dvoulůžkové pokoje v mobilhomech, 
3x nocleh v hotelu (2 lůžkové pokoje), trajekty 
do Velké Británie a do Irska a zpět, doprava – 
klim. bus, průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy, trajekt v Irsku
Fakultativně: letenka – aktuální cena v době přihlášení

6x večeře z českých zdrojů – 750 Kč 
příplatek jednolůžkový pokoj 

Seniorská sleva 55+: 500 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

S + S

S + S
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HOLANDSKO ● FRANCIE

Č. zájezdu Termín Cena
5007 04. 08. – 15. 08. 2016 19.490 Kč

BRITSKÉ OSTROVY

VELKÁ CESTA
SKOTSKEM

PODROBNÝ OKRUH SKOTSKEM VČETNĚ 
OSTROVA SKYE A ANGLICKÉ SKVOSTY – 

YORK A LONDÝN

Pohodová návštěva Skotska – cestujete celonočním tra-
jektem, v kabinách s vlastním příslušenstvím, ve Skot-
sku bydlíte v luxusních mobilhomech v kouzelném
prázdninovém středisku. 
Skotsko je kouzelná země, kde krok za krokem můžete ob-
jevovat kouzelnou krajinu neotřelé a přitom divoké krásy.
Najdete zde skalnaté zasněžené hory, oblé kopce vysočin,
které se zrcadlí v hladinách jezer, tajemné slatiny a vřeso-
viště, jejichž barva se mění během roku jako mávnutím kou-
zelného proutku. Již v srpnu zde začíná kvést vřes, vršky se
mění v růžovofialové kopce a země se připravuje na nej-
krásnější část roku. Při procházkách kouzelnou přírodou
můžete chodit i po cestách, kudy chodili Římané, králové,
spisovatelé a zbojníci. Skotsko je kouzelné, zádumčivé, me-
lancholické, ale i veselé, což dokazují nejen anekdoty o Sko-
tech, ale i typičtí dudáci a populární skotské hry. A všechnu
tu krásu, hrdinskou historii, melancholii i veselí můžete zažít
se skleničkou pravé skotské whisky. Navštivte s námi Skot-
sko v jeho vrcholné sezóně, kdy kvetou vřesy.
Možnost letecké dopravy do Edinburgu. Cena letenky
platí aktuálně v době nákupu. Nečerpané služby budou
odečteny.
Program:
1. den: Odjezd v podvečer přes SRN do Holandska.
2. den: Příjezd do Holandska, prohlídka historického cen-
tra Amsterodamu s možností projížďky po grachtech, noční
trajekt do Anglie – nocleh na trajektu – kabiny.
3. den: Pokračování v cestě na sever do Skotska, do místa
ubytování. Od hraničního kamene první pohled do skotské
krajiny, zastávka v městečku Jedburgh s mohutnou zříce-
ninou kláštera – symbolické vítání s bohatou skotskou his-
torií, poté přejezd do hlavního města Edinburghu, které je
považováno za jedno z nejlépe situovaných měst na světě.
Dominantou je hrad na sopečném vrchu, pod ním stará část.
Vyhlídka od hradu a výhled z protějšího kopce Calton Hill,
odkud je krásná Princess Street jako na dlani. Katedrála,
Královský palác s klášterem Holyrood aj. Odjezd na nocleh.
4. den: Návštěva hradu Glamis, kde prožila dětství krá-
lovna matka. Edzell – návštěva zříceniny hradu s franc. re-
nesanční zahradou. Prohlídka tajemného hradu Dunnotar
tyčícího se na mohutném útesu, procházka po proslavených
útesech s vyhlídkou na přímořské letovisko Stonehaven.
Návrat na ubytování.
5. den: Královský Stirling, jehož hrad a staré město se
vypíná na sopečném vrchu, viktoriánský Wallaceův památník
vypínající se ve své výšce 67 m nad bitevním polem, kde
byli Angličané poraženi Williamem Wallacem. Dále přes Ca-

lander do oblasti The Trossachs – jeden z nejkouzelnějších
koutů Skotska, scenérie „pohádkového snu“. Panenské je-
zero Loch Katrin – procházka, fakultativně možnost pro-
jížďky historickým parníkem po kouzelném jezeře. Vyhlíd-
kovou cestou kolem romantických jezer zpět na ubytování.
6. den: Přejezd krásného pohoří Grampian a zastávka
v horolezeckém a lyžařském centru Aviemore. Pokračování
přes Inverness k tajemnému jezeru Loch Ness – zastávka
v návštěvnickém centru – a podél jeho břehů na jih. Nej-
krásnější pohled na jezero od hradu Urquahart. Zastávka
u kaskády stavidel na Kaledonském kanálu u Fort Augus-
tus. Možnost výjezdu lanovkou k vyhlídce Sgurr Finnisg-
aig – krásné výhledy, dále přes Spean Bridge a návrat jedním
z nejkrásnějších údolí Glen Coe s fotostopy, zastávka v Kil-
linu u kouzelných peřejí a starého mlýna a cesta podél ro-
mantického jezera Loch Tay do místa ubytování. 

7. den: Časně ráno odjezd na výlet na ostrov Skye, nej-
navštěvovanější místo Hebrid – okružní jízda vás seznámí
s dramatickou krásou pohoří The Cuillins a skalními útvary
a útesy východního pobřeží – Old Man of Storr, Kilt Rock.
Hrad Dunvegan – sídlo klanu Mac Leod se zahradami –
prohlídka, možnost výletu loďkou ke koloniím tuleňů. Zpá-
teční cesta s výhledy na nejvyšší horu Británie Ben Nevis.
8. den: Procházka vřesovišti s možností výstupu na Ben-
y-Vreckie – cesta rozkvetlými vřesovišti skýtající nádherné
výhledy do oblasti Trossachs. Návštěva destilerie skotské
whisky v Pitlochry s možností ochutnávky, procházka měs-
tečkem. Dunkeld – historické městečko s nejstarší katedrá-
lou v zemi. Návrat na ubytování.
9. den: Cesta do St. Andrews – města golfu – prohlídka
zřícenin mohutné katedrály a starého univerzitního města
(možnost návštěvy muzea golfu). Dundee – výhled z vrcholu
Law Hill na město při širokém ústí řeky Tay, nad kterým se
klene železniční most (techn. zajímavost), zastávka u Scot-
tovy lodě Discovery. Perth – prohlídka Scone Palace – sídla
rodiny Mansfieldů – místa korunovací skotských králů. Ná-
vrat na nocleh.
10. den: Časně ráno odjezd. Návštěva Falkirk Wheel – je-
diný rotační lodní výtah tohoto typu na světě. Přejezd Anglií
– York – hlavní město severní Anglie – prohlídka Minstru –
katedrály – klenotu anglické architektury, procházka staro-
bylými uličkami města. Odjezd na nocleh.
11. den: Přejezd do Londýna – celodenní prohlídka nej-
známějších pamětihodností: Tower, Tower Bridge, katedrála,
sv. Pavla, Parlament, Westminster, Buckinghamský palác,

Trafalgarské náměstí, Covent Garden aj., možnost návštěvy
některého z četných muzeí. Přejezd na trajekt, trajekt do
Francie.
12. den: Cesta zpět. Příjezd v podvečerních hodinách.

Služby: 9x nocleh (7x v dvoulůžkových ložnicích 
v luxusních mobilhomech s možností vaření, 
1x hotel – 2lůžkové pokoje , 1x čtyřlůžková kabina 
s přísl. na trajektu), doprava – klim. bus, 
průvodce, povinné pojištění CK

Fakultativně: 6x večeře z českých zdrojů – 750 Kč, 
1x snídaně v hotelu 180 Kč

Seniorská sleva 55+: 500 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

Newcastle

York

S + S
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50092

12. 04 – 18. 04. 2016
28. 10. – 02. 11. 2016

24.890 Kč
24.890 Kč
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ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO

Č. zájezdu Termín Cena
5008 28. 09. – 12. 10. 2016 24.590 Kč

POKLADY ŠPANĚLSKA
A PORTUGALSKA 

JIŽ TRADIČNĚ ZA POKLADY 
TĚCHTO DVOU VELMOCÍ!

Zájezd vás zavede na nejkrásnější místa obou zemí. Pře-
jezd si můžete zkrátit letadlem do Barcelony.
Dvě středověké námořní velmoci, ze kterých vzešla řada
objevitelů nových území, mají mnoho společného. Jejich
středověké výpravy jim přinesly ohromné bohatství, které
se dochovalo v podobě nádherných, především církevních
staveb – klášterů, chrámů, ale i mohutných hradů a staro-
bylých měst, která se chlubila svou výstavností. Jihu Špa-
nělska vtiskla navíc specifický ráz dlouhá maurská nadvláda.
Váš dojem umocní kouzelná neporušená příroda.
Program:
1. den: Odjezd ráno, přejezd SRN a Francie.
2. den: Barcelona (UNESCO)– prohlídka města: gotická
čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, Las Ramblas, Montjuic, Antonio
Gaudí – Sagrada Familia, domy ve městě, Kolumbův pa-
mátník, přístav, popř. možnost návštěvy slavného Aquaria.
Odjezd na nocleh.
3. den: Zaragoza – arabský palác Aljaferia, basilika Nu-
estra Seňora del Pilar, radnice, budova bursy zboží a bis-
kupský palác, katedrála La Seo s mudejárskými prvky. Pře-
jezd k Madridu. Ubytování.
4. den: Prohlídka královského paláce El Escorial
(UNESCO) – královský klášter a zámek, jedno z hlavních
děl španělské architektury. Prohlídka Madridu – exteriéry

královského paláce, který ohromí svou pompézností, Cer-
vantesův památník, Puerta del Sol, Plaza Mayor – náměstí
postavené v 17. stol., Museo del Prado aj. Nocleh.
5. den: Toledo (UNESCO) – středověké domy, kostely,
synagogy a mešity jsou zde namačkány v úžasném zmatení
období – prohlídka katedrály, která je pestrou přehlídkou ar-
chitekt. stylů, domu malíře El Greca (možno shlédnout i obraz
Pohřeb hraběte Orgaze v St. Tomé, popř. synagogu de Santa
Maria la Blanca) a procházka uličkami plnými řemeslníků,
hl. kovotepců a zlatotepců. Consuegra – kouzelný kraj Dona
Quijota s malebnými větrnými mlýny – procházka. Nocleh.
6. den: Cordoba(UNESCO) – navštívíme proslavenou
mešitu tisíce sloupů přestavěnou na křesťanskou katedrálu,
procházka Židovským městem s jeho synagogami a ulicemi
s typickými obílenými andaluskými městskými domy s patii
plnými květin. Přejezd do Granady (UNESCO) – prohlídka
starého města včetně procházky na Albaicín – starou ře-
meslnickou čtvrť Maurů s typickými úzkými uličkami dláždě-
nými kočičími hlavami. Nocleh.
7. den: Granada – město na úpatí Sierra Nevady s mnoha
památkami z maurských dob – Alhambra – nejkrásnější
světové příklady mudejárského umění a architektury, Ge-
neralife – letní útočiště sultánů. V případě pěkného počasí
výjezd na Sierra Nevadu. Nocleh.
8. den: Po Costa del Sol mondénními středisky podél
moře na Gibraltar – britská korunní kolonie, Tarikova skála
s pevností – vévodí zátoce z výšky více než 400 m a kon-
troluje vstup do Středozemního moře – možnost vyjížďky
místními taxi. Sevilla (UNESCO) – prohlídka dalšího ze slav-
ných španělských měst – andaluského skvostu s množstvím
památek – možnost návštěvy třetí největší katedrály na

světě, místa odpočinku Kryštofa Kolumba aAlcázaru – maur-
ského královského paláce a návštěva typické sevillské čtvrti
Santa Cruz. Nocleh.
9. den: Portugalsko – pobřeží Algarve – jedno z nejkrás-
nějších pobřeží Evropy s rozeklanými útesy bizardních tvarů
a s písečnými plážemi. Prohlídka pitoreskního městečka
Lagos, možnost krátké relaxace u moře. Odjezd na nocleh.
10. den: Lisabon – hlavní město Portugalska – prohlídka
nejzajímavějších částí města – významné památky ve čtvrti
Belém (UNESCO) – starobylý klášter Jeronýmů, Belémská
věž, památník Objevitelů. Cabo da Rocca – nejzápadnější
výběžek Evropy. Nocleh.
11. den: Óbidos – bílé domy vyzdobené květinami, pro-
cházka po středověkých hradbách. Batalha (UNESCO) –
nádherné dominikánské opatství z období manuelské gotiky.
Alcobaca (UNESCO) s největším kostelem v Portugalsku.
Fatima – slavné poutní místo. Nocleh.
12. den: Coimbra – bývalé hlavní město Portugalska: stře-
dověká univerzita, nejkrásnější románská stavba v Portu-
galsku – Se Velha. Porto (UNESCO) – město proslavené
vynikajícím vínem a svými krásnými památkami – nádherné
panorama s Eiffelovými mosty – prohlídka. Určitě se také
zastavíme na ochutnávku slavného portského vína. Nocleh.
13. den: Santiago de Compostela – slavné poutní místo
s nádhernou katedrálou a výstavnou architekturou spojenou
s důležitostí tohoto místa. Nocleh.
14. den: Ráno Lurdy – prohlídka poutního místa. Odjezd
– pokračování v přejezdu přes Francii a SRN.
15. den: Příjezd v ranních hodinách.

Služby: 12x nocleh v hotelu 3 – 4* – dvoulůžkové pokoje
s vlast. příslušenstvím, 12 x snídaně, 
11 x večeře, doprava – klim. bus, průvodce, 
povin. pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy, jednolůžkový pokoj
Fakultativně: vstup do Alhambry (nutno objednat 

při rezervaci) – cca 700 Kč – dle aktuální situace
s místním průvodcem + cca 250 Kč

Seniorská sleva 55+: 500 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

Porto

Santiago
de Compostella

Gibraltar

El Escorial

Algarve

LISABON A OKOLÍ –
NEZAPOMENUTELNÁ
HISTORIE, PULSUJÍCÍ
SOUČASNOST

KRÁLOVSKÁ SÍDLA, PAMÁTKY UNESCO,
FANTASTICKÉ POBŘEŽÍ ZÁPADU EVROPY

Pojeďte do charismatického Lisabonu – užijte si jeho atmo-
sféru – historická čtvrť Bairro Alto, barevná čtvrť Alfama,
spousty historických památek střídaných útulnými restaura-
cemi a hospůdkami. Ochutnejte místní tradiční jídla a vý-
borné portugalské víno a poslechněte si slavné fado. Užijte
si i nevtíravý majestát slavných památek v okolí Lisabonu
a divoké kouzlo krajiny středověkého "konce světa". I por-
tugalští mořeplavci posunuli jeho hranice.
Ubytování v hotelu Sana Rex*** v centru Lisabonu vám
k tomu bude výborným východiskem.
Program:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Lisabonu, transfer na uby-
tování v 3*** hotelu v histor. centru Lisabonu. Nocleh.
2. den: Lisabon – celodenní návštěva hlavního města
Portugalska – čtvrti Belém: Mosteiro dos Jeronimos, kde
jsou pochováni král D. Henrique, Princ D. Sebastiao, Ale-
xandre Herculano a Luis de Camoes – známí portugalští
spisovatelé a Vasco da Gama – slavný mořeplavec. Torre
de Belém ze 16. stol. – mramorový monument věnovaný
padlým vojákům z časů koloniálních válek. Padrao dos Des-
cobrimentos – postavený za účelem Světové výstavy
v r. 1940. Je to mramorová karavela, která má na své palubě
slavné osobnosti portugalské historie. Před tímto monumen-
tem najdete Rosa dos Ventos, která byla darovaná Jihoa-
frickou republikou a skutečné letadlo, které poprvé přeletělo
Atlantický oceán. Odpoledne se zastavíte v tradiční lisabon-

ské kavárničce a ochutnáte Pastis de Belém – typickou
místní cukrovinku. Návrat na nocleh.
3. den: Celodenní výlet do neopakovatelného městečka
Sintra (UNESCO) se svým neodmyslitelným palácem Pa-
lácio da Pena, postaveným na příkaz D. Fernanda II. v ro-
mantickém stylu: barvy, velkolepost, mystičnost, symbolika
– to vše je pro Portugalce Palácio da Pena. Kouzelné je celé
městečko Sintra. Poté se budeme kochat nádhernou cestou
přes Serra de Sintra a fantastickým panoramatem nejzá-
padnějšího bodu Evropy – Cabo da Roca – procházka. Vra-
cet se budeme podél nejznámějších surfařských pláží a přes
Boca do Inferno a Cascais. Nocleh.
4. den: Vydáme se do hradbami obehnaného kouzelného
města Évora – návštěva pěší zóny s Templo da Diana –
svatyně, která byla postavena v 1. stol. za vlády Římanů (14
korintských sloupů). Kostel sv. Františka s kaplí Capela dos
Ossos – kostnicí – ostatky 5.000 mnichů. Náměstí Praca do
Giraldo – historické neoklasicistní centrum s půvabnými
maurskými podloubími, katedrála Sé připomínající pevnost,
řada dalších kostelů a památek. Centrum Évory je historická
pokladnice zapsaná na seznamu UNESCO. Atmosféra sta-
rého města a jeho kouzelných uliček i s takovými názvy jako
ulice Neoholeného muže. Návrat do Lisabonu, nocleh.
5. den: Nejprve směřujeme do kouzelného městečka Óbi-
dos, jehož hranice jsou opět vymezeny historickými hrad-
bami, po kterých se budete moci projít – fantatické výhledy.

Procházka kouzelným starobylým městem a určitě nesmíme
zapomenout ochutnat tradiční nápoj jinjinha. Následující za-
stávka bude v městě Batalha, kde se nachází stejnojmenný
klášter – nádherné dominikánské opatství z období manu-
elské gotiky (UNESCO), je zde pochován král zakladatel –
Jan I. se svou manželkou a synem Jindřichem Mořeplavcem.
Poslední naší zastávkou bude Tomar – fascinující památka
– kouzelné městečko, kterému vévodí hrad z 12. stol.,
v němž se nachází klášter Convento de Cristo (UNESCO)
– ten r. 1162 založil řád templářů. Jádrem kláštera je tem-
plářská oratoř. Návrat na nocleh.
6. den: Dnes se opět vrátíme do Lisabonu – projedeme
se slavnou historickou žlutou tramvají, Praca do Commercio,
barevná čtvrť Alfama, úzké a křivolaké uličky Bairro Alto,
Castelo de S. Jorge – sídlo portugalských králů, vyhlídkové
terasy. Dům patrona města sv. Antonína, katedrála Sé ze
12. stol., kouzelná technická atrakce – výtah, Igreja do
Carmo aj. Samozřejmě i volno, posezení v kavárničce nebo
vinárně, čas na nákupy. Nocleh.
7. den: Volný čas do doby transferu na letiště a odlet do
Prahy.

Služby: 6x nocleh – hotel*** (2lůžkové pokoje) v centru
Lisabonu, 6x snídaně, letenka Praha – Lisabon
– Praha včetně letištních tax, transfery a okružní 
cesta autobusem, průvodce, povinné poj. CK 

Cena nezahrnuje:  místní poplatky, městskou dopravu
v Lisabonu, vstupy, obědy a večeře a vše co není
obsaženo v odstavci služby

Seniorská sleva 55+: 500 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

S + S

S + S



Č. zájezdu Termín Cena
5011 16. 05. – 22. 05. 2016 10.890 Kč
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HOLANDSKO ● FRANCIE

Č. zájezdu Termín Cena

50101
50102

05. 04. – 16. 04. 2016 
(květinové slavnosti)

04. 09. – 15. 09. 2016 
(slavnosti vína)

29.980 Kč
29.980 Kč

MADEIRA ● FRANCIE

MADEIRA – 
KVĚTINOVÝ 
OSTROV

MADEIRA – OSTROV VĚČNÉHO JARA
A KVĚTINOVÝ RÁJ. VÍCE JAK 13 LET 

PRO VÁS POŘÁDÁME ZÁJEZDY 
NA NEJKRÁSNĚJŠÍ SLAVNOSTI!

978 km od Portugalska a 700 km od západního pobřeží Afriky
leží v oceánu Madeira – perla Atlantiku a plovoucí tropická
zahrada, ostrov věčného jara. Madeira – to je v podstatě
jedna velká botanická zahrada. Nikde neuvidíte kvést tolik
orchidejí, lilií, magnolií, azalek... Najdete zde na 700 druhů
květeny, kapradin, různé druhy vavřínů, jalovců. Madeira vás
svou bujnou divokou krásou uchvátí od prvního okamžiku.
Budou vás přitahovat rozeklané štíty, všude vás bude obklo-
povat bujná příroda – třetihorní pralesy s kaskádami vodo-
pádů, bizardními vulkanickými skalami tvořícími přírodní je-
zírka, svahy až do nedohledna pokryté vinicemi, na kterých
zrají hrozny, z nichž se lisuje vynikající madeirské víno. Kou-
zelné stezky podél zavlažovacích kanálů – levadas vás při-
blíží madeirské přírodě. Bydlet budete v příjemném hotýlku
v centrální části Funchalu.
Program:
1. den: Odlet z Prahy odpoledne, přes Lisabon na Ma-
deiru, transfer do hotelu ve Funchalu.
2. den: Prohlídka hlavního města ostrova: místní vyhlášený
trh – typické místní produkty – spousty květin – orchidejí,
strelizií, anturií aj., koše plné roztodivného tropického ovoce.
Výjezd nad Funchal – procházka a prohlídka krásných za-
hrad Jardim Botanico – fantastické výhledy na Funchal.
Poučíte se o proslavených madeirských vínech a budete mít
možnost je i ochutnat. Procházka centrem Funchalu. Po od-
počinku v kouzelném Městském parku návrat do hotelu.
3. den: Výlet na západ ostrova – prohlídka staré rybářské
vesnice Camara de Lobos, kde pobýval i Winston Churchil.
Známá vinařská oblast – malé terasy se šplhají do okolních

kopců. Výše vinice střídají banánové plantáže. Slavný útes
Cabo Girao (jeden z nejvyšších na světě). Jižní pobřeží os-
trova – vesnička Ribeira Brava, která leží na okraji průrvy,
vedoucí centrem ostrova. Ponte do Sol, nejslunečnější ves-
nice Madeiry a odtud na náhorní plošinu Paul da Serra (stře-
cha Madeiry) s naprosto rozdílným prostředím – skromnou
vegetací, vřesovišti. Dále na sever ostrova, kde se cesta
vine dolů k vesničce Porto Moniz – tato malebná, kouzelná
vesnice láká přírodními jezery v pobřežních skalách – pro-
cházka. Vesnička Sao Vicente s čarovným kostelíkem, která
se vyloupne mezi horami. Návrat do Funchalu. Nocleh.
4. den: Vyjedeme nad Funchal na horu Monte (550 m)
okolo krásných zahrad. Poutní kostel z 18. stol. – typická
dominanta města. Nad hlavním oltářem kostela zázračná
socha Panny Marie z Monte, hrob rakousko-uherského cí-
saře Karla I., který zde zemřel v exilu. Pro zájemce možnost
vyzkoušet místní raritu – jízdu na proutěných saních po sil-
nici, která končí v Livramentu. Poté vnitrozemí ostrova přes
Sao Martinho ke strži Socorridos. Výjezd na vyhlídkovou te-
rasu Eira do Serrado nad údolím sopečného kráteru Curral
das Freiras (Úkryt jeptišek). Fantastické výhledy. V pozdním
odpoledni volný program ve Funchalu. Nocleh.
5. den: Funchal v den, kdy zde vládnou květy – slaví se
jarní květinový festival a vy si ho zde budete moci užít.
Stavění „Zdi naděje“ dětmi, festivalový pavilon s oceněnými
květinami, ulice s květinovými koberci. Navštívíme jedinečné
zahrady Jardim Tropical Monte Palace. V podvečer ro-
mantická procházka uličkami starého města, se zájemci ve-
čeře v některé z rázovitých hospůdek. Nocleh.
6. den: I dnes si můžete užít květin a jejich oslavy v čase
největších květinových slavností na Madeiře. Nejprve jedi-
nečný rozhled z Fortezy do Pico a poté odpočinek v ti-
chounké zahradě kláštera Santa Clara, některé z funchal-
ských muzeí. Ve městě si opět odpočineme v Dona Amélia
Municipal Garden. Den vyvrcholí odpoledním velkým prů-
vodem. Večer se pobavíte na folklorním večeru s madeir-
skými specialitami (fakult. – cca 32 EUR). Nocleh.
7. den: Oblast Risco – procházka podél levady. Tyto ka-
nály byly vyhloubeny do horských svahů, aby přivedly vodu
do políček v údolích. Dnes podle nich vedou fantastické tu-
ristické cesty. Rabacal – východisko k túrám podél dvou le-
vadas – k vodopádům Risco a ke krásnému místu zvanému

Vinte e Cinco Fontes (25 pramenů) – neopakovatelný zá-
žitek při procházce třetihorním pralesem. Nocleh.
8. den: Odpočinek, volný program, procházky v rezidenční
části Funchalu. Fakultativně lodní výlet kolem pobřeží Ma-
deiry v lodi Santa Maria, s kterou se vrátíte zpět do 15.
století – replika galeony Kryštofa Kolumba (není v ceně, cca
36 EUR včetně transferů). Nocleh. 
9. den: Sever a východ ostrova. Nejprve se vyšplháme na
Poiso (1.413 m) a poté na vyhlídku Pico do Areiro (1.805
m). Horská ves Ribeiro Frio (pstruží farma) – odtud pro-
cházka na vyhlídku Balcoes – otvírá se strhující panorama-
tický výhled přes údolí řeky Ametade na „Orlí skálu“ – kopec
s kolmými úbočími na severním pobřeží Madeiry. Přes Cru-
zinhas pass k slavné malebné vesnici Santana s typickými
trojúhelníkovými domečky a přes fantastické skalní útvary
Penha d´Aguia k vesnici Porto da Cruz. Úrodným údolím
Machico až k Portela Passu (670 m). Odtud fantastický vý-
hled na severní pobřež – divočejší a bouřlivější než jih. Ves-
nice Machico, kde podle legendy přistáli první osadníci Ma-
deiry – krátká zastávka. Nocleh.
10. den: Dnes se někteří budou oddávat odpočinku v kvě-
tinovém ráji. Ti  více turisticky zaměřeni, absolvují ještě jeden
fakultativní výlet do fantastického světa madeirské přírody
a jejích levád – úžasný zavlažovací systém tvoří z Madeiry
turistický ráj. Průvodcovaní procházka podél jedné z těchto
unikátních levád (není v ceně, cca 29 EUR).
11. den: Volný den – nákupy a podrobnější seznámení se
s typickými produkty Madeiry (určitě navštívíme historickou
manufakturu na madeirské výšivky a některou ze zahrad or-
chidejí), popř. další fakultativní výlet. Nocleh.
12. den: Snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy.
(CK si vyhrazuje právo pozměnit pořadí výletů např. z důvodu
festivalových akcí atd. Také pořadí výletů u zájezdu na slav-
nosti vína může být uzpůsobeno aktuálnímu programu těchto
slavností.)

Služby: letenka Praha – Funchal – Praha přes Lisabon,
letištní a bezpečnostní taxy ve výši 4.700 Kč, 
11x nocleh se snídaní – menší tradiční hotel – 
dvoulůž. pokoje s vl. přísl., transfery, 
doprava  na ostrově (5 výletů), 
český a místní průvodce, povinné pojištění CK 

V ceně není: večeře, fakultativní program – výlet lodí,
folklórní večer s večeří, další výlet na levádu, 
místní jízdné mimo program

Seniorská sleva 55+: 000 Kč
(nesčítá se s jinými slevami)

GRAND TOUR
NORMANDIÍ A BRETANÍ
Bretaň a Normandie jsou krajem legend, prehistorických pa-
mátek, jedinečných katedrál a klášterů jako je Mont – St –
Michel. Malebná přístavní města a svérázný lid „Malé Britá-
nie“ lákají umělce a turisty. Tento zajímavý kraj nejvíce okouz-
luje rozeklaným pobřežím – dramatickou scenérií západu
vystaveného větrům Atlantiku – tady žijí staré keltské le-
gendy. Zároveň je kontrastem k malebným hrázděným měs-
tečkům ve vnitrozemí. Tento zájezd vám může otevřít nový
pohled na francouzskou krajinu a Francii vůbec. 
Program: 
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. Noční přejezd.
2. den: Průjezd Francií, Rouen – největší město Norman-
die – prohlídka starobylých středověkých uliček se Starým
tržištěm, kde byla upálena Jana z Arku, a slavné gotické ka-
tedrály. Nocleh.
3. den: Pokračujeme podél meandrů řeky Seiny směrem
k pobřeží. Étretat – lázeňské městečko s bizardními útesy
vysokými až 70 m – vyhlídkové procházky po alabastrových
útesech, výstup na Falaise d´Aval. Honfleur – kouzelné ry-
bářské městečko při ústí Seiny, odkud v minulosti vyplouvaly
normanské výpravy. Upoutá vás starý přístav i úzké uličky
města. Přejedeme přes největší lanový most Pont du Nor-

mandie a budeme pokračovat na Pláže Dne D – Arroman-
ches. Nocleh.
4. den: Opevněný klášter Mont – St – Michel na žulovém
ostrůvku uprostřed mořských písčin – po Paříži nejznámější
a nejnavštěvovanější místo Francie. Saint Malo – přístavní
opevněné město Bretaně – v historii patřilo korzárům a kup-
cům. Dinan – středověké hrázděné domy, Staré město
s hradbami. Nocleh.
5. den: Pointe du Raz – rozervané skály zvedající se do
výše 80 m – výhled na maják Ar Men – scenérie vyrážející
dech. Locronan – elegantní renesanční domy. Quimper –
tradiční bretaňská atmosféra – pěší zóna s hrázděnými

domy, prodejnami palačinek (určitě je ochutnáme) a soukro-
mými paláci. Nocleh.
6. den: Concorneau – Ville Close – opevněné město ze
14. stol. na ostrůvku zpřístupněném mostem. Pont Aven –
místo, které přitahuje malíře od 19. stol. do současnosti, stře-
dověké městečko s kouzelnými kamennými vodními mlýny
a s více než stovkou soukromých galerií. Carnac – jedno
z největších nalezišť pravěkých památek na světě (3000 men-
hirů), poloostrov Quiberon – rozeklané útesy – procházky
kouzelným pobřežím. Vannes – starobylé centrum Morbihanu
– domy ze 16. stol. katedrála ze 13. stol. Nocleh. 
7. den: Odjezd zpět – krátká zastávka v Chartres – slavná
katedrála. Noční přejezd.
8. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Služby: 5x nocleh – hotel (2lůžkové pokoje), 
doprava – klim. bus, průvodce, povinné poj. CK 

Sleva: 600 Kč na 3. lůžko (pouze pro rodinu)
Fakultativně:  5x snídaně 750 Kč příplatek na 1/1 3.500 Kč
Platba u průvodce: večeře
Seniorská sleva 55+: 400 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

S + S

S + S



Č. zájezdu Termín Cena
5012 05. 05. – 15. 05. 2016 15.290 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
5013 16. 09 – 26. 09. 2016 15.990 Kč
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BALKÁN

VELKÁ CESTA 
ZA POKLADY 
BYZANCE

BULHARSKO, TURECKO, ŘECKO A MAKEDONIE

Velká cesta z Balkánu do Orientu
Navštívíte území, které náleželo starověké Makedonii
a potom Byzantské říši. Dnes je rozděleno mezi Bulharsko,
Turecko, Řecko a současnou Makedonii. Nicméně jeho pa-
mětihodnosti – přírodní i kulturní nepřestávají udivovat ani
dnešní zhýčkané turisty.
Program:
1. den: Odjezd, přejezd do Bulharska.
2. den: V odpoledních hodinách příjezd do Sofie. Nocleh.
3. den: Sofie – prohlídka centra města – především jeho
největších pamětihodností: chrám Bojana a katedrála Ale-
xandra Něvského. Přejezd do Plovdivu – prohlídka centra
města označovaného jako "balkánská Paříž" – shlédnete
antický římský amfiteátr postavený Trajánem pro více jak
6.000 osob, projdete se malebnou starou čtvrtí plnou kou-
zelných křivolakých uliček. Nocleh.
4. den: Dnes ráno opustíte Bulharsko a přejedete do Tu-
recka. Edirne – užijete si první orientální ovzduší – navštívíte
Velký bazar a slavné mešity, např. mešitu Selimiye – dílo ar-

chitekta Sinana. Večer přijedeme do Istanbulu a ubytujeme
se na 3 noci.
5. den: Celodenní prohlídka Istanbulu – uvidíte největší
pamětihodnosti evropské i asijské části města – Hagia Sofia,
Modrá mešita, náměstí Hyppodromu, bývalý palác sultánů
Topkapi, palác Dolmabahce. Nocleh.
6. den: Nejprve absolvujeme nezapomenutelnou pro-
jížďku po Bosporu mezi Evropou a Asií s výhledy na oba
břehy Istanbulu a odpoledne si užijete nákupy a orientální
atmosféru ve Velikém a Egyptském bazaru. Nocleh.
7. den: Dnes přejedete z Turecka do Řecka. Přes město
Xanthi přijedete do Kavaly – starého otomanského města.
Navštívíte byzantský hrad, který dominuje horní části po-
loostrova nad starým městem, a Imaret – obrovská budova
s 18 kupolemi z konce osmanského období, která sloužila
jako muslimský seminář. Poté vykopávky antického
města Philippi nedaleko silnice, která je součástí Via Eg-
natia, která spojuje Řím s Istanbulem. Nejvýznačnějšími
památkami jsou zbytky vězení, kde byl během své cesty
zadržován sv. Pavel, zbytky velkého divadla, obrovské ba-
ziliky nebo třeba veřejné latríny s 50 sedátky. Večer příjezd
do Soluně, nocleh.
8. den: Soluň – prohlídka města pozoruhodného přede-
vším díky prolínání mnoha architektonických prvků z doby
antické, množství raně křesťanských a byzantských pa-
mátek (bazilika sv. Sofie) a také z doby osmanské nad-
vlády. Kromě množství mešit, také Bílá věž – jeden z ar-
chitektonických skvostů města. Pokračování na sever
k makedonské hranici. Gradsko – nejslavnější vinařský
region na Balkáně – zde vás čeká ochutnávka vína. Bi-
tola – město diplomatů v otomanské době přezdívané
"město konzulů". Osmanské mešity, pestré městské domy
z 18. a 19. století, nebo stále živá kultura pití kávy z ní činí
jedno z nejvíce fascinujících měst Makedonie. Pozůstatky
antického města Heraklea Linces – založil ji makedonský
král Filip II. již ve 4. století př. n. l.: amfiteátr, římské lázně,
křesťanské baziliky a především mimořádně dochované
mozaiky (nejvzácnější je mozaika zvaná Vesmír). Ohrid –
nocleh.
9. den: Nejprve lodní projížďka po kouzelném jezeře
Ohrid – kostelík sv. Jana Kaneo postavený na útesu nad

Ohridským jezerem (pravděpodobně nejslavnější záběr
z Makedonie), pěšky budeme objevovat pamětihodnosti
města (UNESCO) – pevnost cara Samuila, kostel svaté Sofie
z 11. století se vzácnými freskami. Pokračování do hlavního
města Makedonie Skopje. Typická makedonská večeře
s hudbou. Nocleh.
10. den: Prohlídka Skopje – staré město s pevností Kale
ze 6. stol., nové město s fontánou Alexandra Velikého. Od-
jezd.
11. den: Příjezd.
Zvýhodněný balíček vstupů: loď po Bosporu, vstup Philippi,
Heraclea Linces, loď po Ohridu, kostely sv. Sofie a sv. Peri-
blebta, Malovaná mešita Tetovo.

Služby: 8x nocleh – dvoulůžkové pokoje v 3* hotelech, 
8x snídaně, 8x večeře, z toho jednou večeře 
s makedonským večerem, doprava – klim. bus,
průvodce český a místní, místní taxy, vstupy, 
povinné pojištění CK

Příplatek: jednolůžkový pokoj 3.430 Kč, 
zvýhodněný balíček vstupů za 60 EUR

V ceně není: další vstupy
Seniorská sleva 55+: 400 Kč

(nesčítá se s jinými slevami)

TAJUPLNÉ PERLY
BALKÁNU – BOSNA,
ALBÁNIE A MAKEDONIE

OD SARAJEVA AŽ K OHRIDSKÉMU JEZERU 
A DO SKOPJE

Poznejte s námi krajinu, která ještě stále zůstává čistá a ne-
dotčená „vymoženostmi“ a nešvary západního moderního
světa. Krajinu, která musela v minulosti čelit nájezdům Řeků,
Římanů, Bulharů i Turků. Poznejte směsici křesťanství a is-
lámu, které ovlivňovaly duše místních obyvatel stejně jako
styl života a architekturu. Poznejte zdejší nádherné památky
stejně jako kouzelnou nedotčenou přírodu horských údolí
i balkánského života.
Program:
1. den: Odjezd přes Prahu, Bratislavu, Maďarsko do Sa-
rajeva.
2. den: Příjezd do Sarajeva – prohlídka jednoho z nejpů-
sobivějších hlavních měst Evropy: staré město má orientální
ráz – bylo založeno Turky r. 1455 – radnice, kamenný most,
mešita, stará a nová synagoga. Pamětní deska sarajevského
atentátu. Nocleh.
3. den: Vrelo Bosne – prameny řeky Bosny – mohutně
bublající zřídla v parku na okraji lázní Ilidže, slévají se

v proud, který po několika desítkách metrů dosahuje šíře
50 m. Pokračujeme v cestě přes Černou Horu. Nocleh.
4. den: Časně ráno odjezd na plavbu po řece Drina –
jednu z nejkrásnějších vodních cest Evropy. Prohlídka města
Skadar. Procházka starým městem. Pevnost Rozafat na
skalnatém kopci u Skadaru – výhled na soutok tří řek a na
Skadarské jezero. Nocleh.
5. den: Dále pokračujeme do města Kruje, malebného ro-
diště národního hrdiny G. K. Skanderberga – rozlehlý hrad,
jehož základy byly postaveny během 5. a 6. stol. a který
sloužil jako strážní a signalizační věž. Scanderbergovo mu-
zeum dokazuje jeho neohroženost v boji proti otomanské
invazi, teqe – chrám bektašského řádu. Kouzelný středověký
orientální bazar s typickými dřevěnými stánky. Odjezd na
ubytování do Durrés.
6. den: Prohlídka města Durrés – především jeho antic-
kých památek – zbytků starověkého řecko – římského přís-
tavního města Dyrrachium, navštívíte pevnost, největší sta-
rořímský amfiteátr na Balkánském poloostrově (2. stol.),
popř. Archeologické muzeum. Přejedeme do centrální části
Albánie do města Berat, které se dělí na horní, opevněné
převážně křesťanské město a dolní město obývané hlavně
muslimy. Na druhé straně řeky je potom další křesťanská
část. Odjezd na nocleh do Valonského zálivu.
7. den: Výlet do Gjirokastry (UNESCO) – prohlídka to-
hoto „města bílých střech s majestátním hradem a krásnými
typickými jihobalkánskými domy, návštěva starého bazaru

i Etnografického muzea (původně rodný dům diktátora En-
vera Hodži). Tepelene – rodiště slavného Ali Paši Tepelského
– masívní hradby chrání 4 – 5 ha pevnosti dominující nad
údolím řeky Vjosa . krásný výhled. Návrat na nocleh.
8. den: Návštěva nejdůležitějšího archeologického centra
Albánie – vykopávek antického města Apolonie založeného
r. 588 Řeky z Korintu. Uvidíte např. pozůstatky chrámu boha
Apolóna. Odjezd do Makedonie k jednomu z nejstarších jezer
světa Ohrid – čarokrásnému, průzračně čistému jezeru ob-
klopenému horami. Navštívíte vykopávky s antickými mozai-
kami v rybářské vesničce Lin, která se nachází na starověké
cestě Via Egnatia na břehu Ohridského jezera a budete moci
ochutnat věhlasné ohridské pstruhy – tzv „korány“. Poté pře-
jezd do Ohridu v Makedonii, prohlídka města s návštěvou
významných chrámů z dob učedníků sv. Cyrila a Metoděje,
katedrály sv. Sofie, kostelíka sv. Jana Kaneo. Nocleh.
9. den: Ráno možnost plavby lodí po Ohridském jezeře
ke klášteru sv. Nauma. Poté návrat zpět, dokončení prohlídky
chrámů se vzácnými freskami (kostel sv. Bohorodičky). Pro-
cházka po promenádě lázeňského města. Návštěva národ-
ního parku Mavrovo. Nocleh.
10. den: Ráno nás čeká cesta zpět s krátkou zastávkou
v hlavním městě Makedonie Skopje – projdeme se po slav-
ném mostě z 15. stol. přes Vardar a po náměstí Makedonia
s památníkem Alexandra Velikého. Prohlédneme si rodný
dům Matky Terezy a tržiště Bitbazar. Poté přes Srbsko, Ma-
ďarsko a Slovensko zpět.
11. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Služby: 8x nocleh – dvoulůžkové pokoje s vlast. 
příslušenstvím, 7x snídaně, 8x večeře, 
doprava – klimatizovaný bus, průvodce, 
povin. pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy, loď, 
jednolůžkový pokoj 2.600 Kč

S + S



Č. zájezdu Termín Cena
6008 17. 12. 2016 690 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
6007 10. 12. 2016 1.150 Kč
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Č. zájezdu Termín Cena
6006 10. 12. 2016 890 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
6005 03. 12. 2016 1.190 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
6003 02. 12. – 04. 12. 2016 3.390 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
6002 26. 11. 2016 990 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
6001 26. 11. 2016 850 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
6004 03. 12. 2016 1.290 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
6009 17. 12. 2016 940 Kč

AADDVVEENNTTNNÍÍ  ZZÁÁJJEEZZDDYY
ADVENT
V DRÁŽĎANECH
A PEVNOST
KÖNIGSTEIN
Návštěva kouzelných adventních Drážďan – Florencie na
Labi – které v této době získávají specifické kouzlo. Prohlídka
starého města, návštěva nejstarších adventních trhů v Ev-
ropě, možnost návštěvy Zwingeru. V Königsteinu – mo-
hutné pevnosti na skalnatém ostrohu je umístěn romantický
historický adventní trh plný zdobených středověkých stánků
místních řemeslníků, ukázky řemesel a nejdelší adventní
kalendář. Budete si moci prohlédnout i více než 400 let starou
pevnost, protože adventní trh je umístěn i v jejích sklepeních.
Návrat kolem 22. hodiny.

Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

ADVENT VE ŠTÝRU
A JEŽÍŠKOVSKÁ 
POŠTA
Ráno odjezd do Štýru – rakouského hlavního města Vánoc.
Je to město betlémů, vánočních ozdob a báječné adventní
atmosféry. Najdete zde největší betlém světa s více než 700
figurkami i pohyblivý beltém od krkonošského mistra s 300
figurami. Je zde i Muzeum Vánoc, kde najdete spoustu vá-
nočních ozdob a dekorací a samozřejmě i několik adventních
trhů na náměstí, promenádě i na zámku Lambert. Příležitostí
k ochutnání voňavých klobásek a svařeného vína nespočet.

Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

VÁNOČNÍ ROMANCE
V BAVORSKU
Program: 
1. den: Odjezd ve cca 23 hodin, noční přejezd.
2. den: Ráno příjezd k zámku Neuschwanstein – pro-
hlídka slavného romantického zámku Ludvíka II. Bavorského
a procházka okolní zimní krajinou – vyhlídka Marienbrücke.
Füssen – krásné historické městečko, adventní trhy v kláš-
teře. Wies – nejkrásnější rokokový kostel v Německu. 
Obberammergau – malené městečko malované domy – Pi-
latus Haus, kouzelný řemeslný adventní trh, vánoční obchod
Käthe Wohlfahrt. Nocleh.
3. den: Mnichov – pěší procházka historickým centrem:
Karlovo náměstí se slavnou vstupní bránou se symbolem
města – chrámem Panny Marie, stará hrázděná radnice pře-
tvořená na adventní kalendář, Nová radnice s obřím betlé-
mem, kostel Sv. Ducha a dvorní pivovar s největší pivnicí
Hofbräuhaus. Bavorské národní muzeum – velká sbírka bet-
lémů, návštěva Jesličkového trhu (tradice více než 200
let, více než 200 stánků) s typickou bavorskou atmosférou:
vůně svařeného vína, punče a klobásek, tradiční vánoční
předměty. Další vánoční trhy v Kaufingerstrasse a Wein-
strasse, kde jsou obchůdky a typické pivnice. Odjezd, návrat
před půlnocí.

Služby: 1x nocleh – hotel, snídaně, doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

NORIMBERK
A ROTHENBURG –
NEJKRÁSNĚJŠÍ
ADVENTY V BAVORSKU
V časných ranních hodinách odjezd z ČR do hlavního vá-
nočního města Německa Rothenburgu ob der Tauber –
středověkého drahokamu Bavorska – pitoreskní dlážděné
uličky, hrázděné domky, městské hradby a neopakovatelná
vánoční atmosféra ve všech uličkách, na náměstíčkách
a také v největším vánočním obchodě. Renesanční radnice,
náměstí Markt, zbytky hradu s vyhlídkou na meandry řeky
Tauber aj. Přejezd do Norimberku – katedrála sv. Vavřince,
kostel sv. Sebalda, radnice, hrad Kaiserburg, a adventní trhy,
na kterých určitě ochutnáte tradiční Bratwürste (klobásku),
Lebkuchen (perníky) a víno nebo punč. Návrat v pozdních
nočních hodinách.

Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

REGENSBURG
A DEGGENDORF 
V ČASE ADVENTU
V tomto zájezdu vás okouzlí nejen romantický adventní trh
v Regensburgu, ale i samo město – jedno z nejkrásnějších
měst světa (UNESCO) se stovkami historických budov
včetně desítek věžových historických budov, nejstaršího
mostu ve střední Evropě nebo 26 kostelů. Město si samoz-
řejmě prohlédnete, ale čas si musíte rezervovat i na návštěvu
místních adventních trhů – první je na zámku Thurn Taxis,
další Lucreziamarkt a potom centrální regensburský trh
kolem kostela Neupfarrkirche. Navíc navštívíte i romantické
středověké městečko v hradbách Deggendorf s adventními
trhy na náměstí. Čekají vás nezapomenutelné zážitky. Návrat
kolem 23. hodiny.

Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

ADVENTNÍ WROCLAW
Prohlídka jednoho z nejstarších měst Polska, tentokrát v ad-
ventním čase a s adventními pochoutkami. S průvodcem si
prohlédnete „město sta mostů“ – jedno z nejkrásnějších stře-
dověkých náměstí v Evropě s majestátnou radnicí, měšťan-
ské domy Jeníček a Mařenka, Tumský ostrov s katedrálou
a kostely, Lidová hala (UNESCO) – nejslavnější dílo vrati-
slavského modernismu, autorem Max Berg, popř. Panorama
bitvy u Raclavic – obrovská malba 15 x 114 m. A potom už
vyrazíte užívat si sváteční adventní atmosféry na místní trhy,
nakupovat dárky a ochutnávat adventní speciality. Předpo-
kládaný odjezd okolo 17. hodiny, příjezd ve cca 22:00 hod.

Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

ADVENT NA JEZEŘE
WOLFGANGSEE
Romantický advent na jezeře Wolfgangsee patří k nejkrás-
nějším v Rakousku. Odehrává se především v městečkách
St. Wolfgang, Strobl a St. Gilgen. Budete si moci vyjet zu-
bačkou na horu Schafbeg s nádhernými výhledy, budete
moci plout po jezeře k obří lucerně, prohlédnout si St. Wolf-
gang se slavným kostelem a vyřezávaným oltářem a hlavně
navštívit adventní trhy ve všech třech městečkách, z nichž
každé má svůj vánoční symbol: St. Wolfgang lucernu, St.
Gilgen 11 m vysokou červenou svíci a Strobl svítící komety. 

Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

ADVENTNÍ BAUTZEN,
GÖRLITZ
A KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ
Zažijte pravé vánoční trhy kousek za našimi hranicemi – na-
vštivte dvě středověká města a dva svérázné kouzelné ad-
ventní trhy – Slezský ve Zhořelci a Václavský (údajně nej-
starší v Německu) v Budyšíně. Kryštofovo údolí je potom
proslavené jako betlémářská obec – expozice více než 20
betlémů.

Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

VÁNOČNÍ VESNIČKA 
NA ZÁMKU HOF
A VINAŘSKÝ ADVENT
V POYSDORFU
Časně ráno odjezd k císařskému zámku Hof, který se na-
chází v Rakousku téměř na hranicích se Slovenskem. Zde
najdete působivý adventní trh, který se odehrává nejen ve
„vesničce“, ale také na romantickém nádvoří s arkádami,
kde můžete ochutnat různé vánoční pochoutky. Poté se vy-
dáme objevovat předvánoční atmosféru malebných vinař-
ských vesniček a městeček Weinviertelu. Uchvátí vás kouzlo
a adventní kulisa sklepních uliček. Absolvujete takovou pro-
cházku v Poysdorfu, navštívíte některé z místních soukro-
mých vinařství, ochutnáte vynikající víno a budete moci po-
řídit domů krásný dárek.

Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
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HOLANDSKO ● FRANCIE

JIŽNÍ ASIE

Č. zájezdu Termín Cena

60011
60012
60013

15. 02. – 28. 02. 2016
17. 11. – 30. 11. 2016
15. 02. – 28. 02. 2017

51.990 Kč
51.990 Kč
51.990 Kč

SRÍ LANKA – 
ZELENÝ RÁJ

Velký okruh Srí Lankou s pobytem
u moře. Navštivte tropický ráj, i když „ráj bez andělů“,
jak jej nazvali Hanzelka a Zikmund. Dejte se zlákat vůní ko-
ření a čaje, hrou fantastických barev, tajemnou atmosférou
budhistických kášterů, bizardními tvary chrámů a pagod, ne-
skutečnou rozmanitostí cejlonské přírody, bujnou vegatací
jeho džungle, křišťálovou vodou moře... Pojeďte objevit fan-
tastickou rozmanitost Srí Lanky – Cejlonu, ostrova, který
patří k nejkrásnějším na světě.

Program:
1. – 2. den: Odlet z Prahy. Přílet na Srí Lanku, transfer do
hotelu, odpočinek, nocleh.
3. den: Cesta malebnou krajinou do sloního sirotčince
v Pinnawela založeného r. 1975 na záchranu opuštěných
a zraněných slonů. Dnes jich zde je 65. Dambulla
(UNESCO) – pět mimořádných jeskynních chrámů z 1. stol.
našeho letopočtu s vytesanými sochami Buddhy a krásnými
malbami – jedny z nejrozsáhlejších a nejkrásnějších na
světě. Fakultativně Safari do Národního parku Minneriya –
spatříte zde divoké slony z těsné blízkosti, spoustu obojži-
velníků, místní i migrující ptáky, bambusy, které nejsou k vi-
dění v jiných parcích (není v ceně). Odjezd na nocleh.
4. den: Sigiriya – skalní pevnost (UNESCO) – „Lví skála“
– citadela neobvyklé krásy, která se zvedá 200 m vysoko
z divoké džungle. Skála byla nejvnitřnější baštou sedmde-
sátihektarového opevněného města. Poněkud dobrodružný
výstup na vrchol za rozhledem, který bere dech. Nádherné

světoznámé fresky „nebeských panen“, které jsou ukryté
v jeskyních ve skále. Polonnaruwa – druhé hlavní město
Srí Lanky postavené v 11. – 12. stol. Mimořádná historická
lokalita.Thuparama – nejkrásnější a nejrozlehlejší ruiny
chrámu, Thivanka – nejzachovalejší část kláštera Jetavana,
chrám Gal Vihare – 4 obrovské sochy Budhy vytesané do
skály a Audienční sál, Královský palác aj. Návrat na nocleh.
5. den: Anuradhapura – první hlavní město a nepo-
chybně nejvelkolepější město starého Cejlonu. Je tu spousta
archeologických a historických památek (2 opět na seznamu
světového dědictví). Chrám svatého stromu Bo – stromu,
který vyrostl z odřezku fíkovníku, pod kterým Buddha dosáhl
osvícení, 2.200 let starého, nejstaršího historicky doloženého
stromu na světě. Mosazný palác z 2. stol př. n.l. – dnes zbylo
z víceposchoďové stavby pro mnichy 1600 kamenných
sloupů. Ruwanweliseya – ve své době nejvyšší pagoda –
90 m. V případě času návštěva řezbářské dílny. Fakultativně
projížďka na slonech. Návrat do hotelu.
6. den: V Matale navštívite zahradu koření – skořice, pepř,
vanilka, zázvor aj. – ke všemu budete moci přivonět a poučit
se, jak koření na Srí Lance roste. Návštěva batikové dílny.
Kandy – poslední hlavní město sinhálských králů – typický
folklor, Horní jezero, Muzeum drahých kamenů, manufaktura
na zpracování drahých kamenů, nejposvátnější místo os-
trova – Chrám Buddhova zubu, bazar aj. Večerní folklórní
představení včetně tance na žhavých uhlících. Nocleh.
7. den: Peradeniya: návštěva Královské botanické za-
hrady – původně královská zahrada už ze 14. stol., později
rozšířená Brity – nádherná kombinace stromů, keřů a květin.

Cesta do Nuwara Eliya se zastávkou na plantážích a v to-
várně na čaj. Průjezd krajinou tzv. „Malé Anglie“ – kouzelné
zelené kopce, údolí, vodopády, čajové plantáže. Nocleh.
8. den: Návštěva Národního parku Horton Plains – ne-
dotčené území pustých, vysoko položených planin, ukonče-
ných na jižním okraji dramatickým skalním srázem – pověst -
ným „koncem světa“ – World´s End, odkud spadají skály
kolmo dolů téměř 1.000 m – nádherný výhled na téměř celý
jih ostrova – nejkrásnější výhled na Srí Lance. Území ne-
mající na Srí Lance obdoby – plochy mlžného pralesa s dešt -
níkovitými stromy keena, rododendrony a stromovými ka-
pradinami. Poznání parku nám umožní túra cca 14 km.
Uvidíme také vodopády Backer´s Falls. Návrat na nocleh.
9. den: Nuwara Eliya – „Město světla“ – nevýše položené
město Srí Lanky, srdce čajové srílanské oblasti, kde se pěs-
tuje jeden z nejkvalitnějších čajů na světě, velmi oblíbené
horské středisko s horským klimatem a fantastickými sce-
nériemi. Odtud přejezd malebnou krajinou k moři, zastávka
u filmově proslaveného místa u mostu přes řeku Kwai, fa-
kultativně sloní safari. Dojezd k moři – nocleh.
10. – 12. den:  Pobyt na pláži u moře – koupání, odpočinek,
nocleh.
13. den: Odpoledne krátká prohlídka Colomba a odlet.
14. den: Přílet do Prahy.

Služby: letenka Praha – Colombo – Praha s přestupem,
letištní taxy ve výši 5.000 Kč, 11x nocleh 
v hotelech 3* – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 
4x plná penze, 7x polopenze, transfery, 
doprava klim. minibusem / autobusem, vstupy 
dle programu, jeep na výlet na Horton Plains, 
místní a český průvodce, povin. poj. CK

Cena nezahrnuje: spropitné, fakultativní program – 
safari do NP Minneriya cca 60 USD, 
vízum cca 35 USD

Kalutara

Nuwara Eliya
Horton Plains

KandyPinnawalla

Anuradhapura

Polonnaruva

Sigiriya
Dambulla

Colombo

min. 8 osob

Báječná kombinace 
poznávání a odpočinku 
na kouzelném Cejlonu

S + S

EEXXOOTTIICCKKÉÉ  ZZÁÁJJEEZZDDYY

POBYTY NA SRÍ LANCE

STŘEDISKO KALUTARA
Město Kalutara leží na březích Indického oceánu v jihozá-
padní části Srí Lanky. Administrativně spadá město Kalu-

tara do Západní provincie, nejhustěji osídlené oblasti os-
trova. V současné době je Kalutara především jeden z nej-
oblíbenějších turistických rezortů na území Srí Lanky, kde
můžete trávit bezstarostné chvíle volna ve stínu svěžích
kokosových palem, na nádherných plážích omývaných
vlnami kouzelného oceánu. Město i jeho okolí se může po-
chlubit i dlouhou a zajímavou historií. Nalezneme zde opev-
nění z koloniálních dob, v okolí města Kalutara se nachází
několik významných sakrálních staveb, jako jsou buddhis-
tické chrámy Vihara nebo Asokaramaya z druhé poloviny
19. století. 

HOTEL TURYAA**** KALUTARA
POLOHA: Luxusní 4* hotel zařízený v tradičním srílanském
stylu (dříve Ramada Resort) obklopen krásnou tropickou za-
hradou na ploše 5,5 akrů, se nachází přímo na břehu moře
u dlouhé písčité pláže ve vyhledávaném letovisku Kalutara.
Je vzdálen 71 km od mezinárodního letiště, 40 km od města
Colombo a 6 km od centra Kalutary. Transfer trvá přibližně
2 hod.

VYBAVENÍ: Kvalitní hotel s překrásnou exotickou zahradou
přímo na dlouhé písčité pláži, s přívětivým a profesionálním
personálem, pěkným ubytováním a službami na úrovni. Hala
s recepcí se směnárnou, 3 bary, 3 restaurace – hlavní s mezi-
národní kuchyní, a la carte restaurace, internet, velký bazén
s vířivkou, dětský bazén, lehátka a židličky u bazénu. Menší
lázeňské centrum Ayurveda.



Č. zájezdu Termín Cena
7002 17. 11. – 08. 12. 2016 79.990 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
70041
70042

28. 04. – 06. 05. 2016
23. 10. – 31. 10. 2016

57.990 Kč
57.990 Kč

33 www.erikatour.cz EXOTICKÉ  ZEMĚ

POKOJE: Dvoulůžkové s možností přistýlky mají klimatizaci,
telefon, minibar, koupelnu s vanou a sprchou, TV a balkon
s výhledem na moře. Pokoje Cabana mají shodné vybavení,
situované ve vilkách v zahradě a blíže k pláži, bez možnosti
přistýlky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze, all inclusive za příplatek
Snídaně: bufetové, Obědy: bufetové, Večeře: bufetové
All inclusive: snídaně, obědy a večeře formou bufetu, do-
polední snack, odpolední káva/čaj a zákusek, neomezená
konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů místní
produkce 10:00–24:00 hod. v barech (dle otevírací doby,
včetně koktejlů z nich), káva a čaj během dne.
SPORT A ZÁBAVA: Tenis, squash, fitness a sauna, kuleč-
ník, stolní tenis, volejbal, šachy, šipky (vše za poplatek),
bazén a vířivka, stolní tenis a volejbal.
PLÁŽ: Písčitá pláž přímo před hotelem.

CENY OD: 31.990 Kč včetně letenky a transferu 
ubytování s polopenzí

STŘEDISKO INDURUWA
Induruwa, příjemné a klidné přímořské městečko, je ideálním
místem pro relaxaci. Nachází se jen pár kilometrů od Bentoty
a nabízí nekonečné romantické písečné pláže s křišťálově
čistou vodou, návštěvníci mohou navštívit také nedaleké za-
jímavé chrámy. Odpočívat lze nejen u moře, ale i u řeky Ben-
tota, která poskytuje ideální podmínky pro plachtění, wind-
surfing a vodní lyžování. Největší atrakcí v Induruwě je želví
líheň.

PANDANUS BEACH
RESORT****+
POLOHA: V rybářské vesničce Induruwa, části Yalagama,
na samotě. Hotel obklopený tropickou zelení je po celkové
rekonstrukci a byl znovuotevřen v dubnu 2014. Nachází se
zhruba 3 km od letoviska Induruwa, kam se pohodlně do-
stanete tuk tukem. Větší městečko Bentota je vzdálené cca
8 km. Hlavní město Colombo je vzdálené cca 55 km sever-
ním směrem a transfer z mezinárodního letiště trvá cca 3,5
hod.

VYBAVENÍ: Hotel Pandanus Beach Resort je zrekonstruo-
vaný nově otevřený hotel. Nachází se přímo u jedné z nej-
krásnějších pláží na ostrově a je obklopený krásnou tropic-
kou přírodou. Hotel má recepci, restauraci, střešní bar,
bazén, fitness centrum, wellness centrum, hotelové ob-
chůdky se suvenýry, prádelnu, směnárnu, večery s kulturním
programem, volejbal, stolní tenis, šipky, badminton, šachy 

POKOJE: základní superior pokoje jsou vybaveny klimati-
zací, koupelna/WC, vysoušeč vlasů, TV/SAT, telefon, mini-
bar, trezor, rychlovarná konvice na čaj nebo kávu, balená
voda, balkon nebo terasa, Wi-fi na pokoji zdarma, všechny
pokoje mají výhled na moře. Možné nadstandardní ubytování
v deluxe pokojích či suitech. Pro početnější rodiny možnost
propojených pokojů.
STRAVOVÁNÍ: polopenze či all inclusive (plná penze formou
bufetu nebo při malé obsazenosti hotelu výběr z menu, vy-
brané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby roz-
lévané do sklenic se v rámci all inclusive podávají v době
10:00-24:00 h – z alkoholických nápojů místní pivo, arak,
whisky, gin, rum, vodka, z nealka voda, ovocné šťávy, ne
čerstvé džusy, Fanta, Cola, Sprite, mezi 11:00-15:00 h snack)
PLÁŽ: soukromá dlouhá písečná pláž lemovaná kokosovými
palmami přímo u hotelu (pozvolný vstup do moře, koupání
vhodné i pro děti)

CENY OD: 39.990 Kč včetně letenky a transferu 
ubytování s polopenzí

10-denní zájezdy – v ceně:
letecká doprava v turistické třídě včetně tax a příplatků, trans-
fery v cíli zájezdů, 7x nocleh v daném ubytování, stravování
v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu, asistenci česky
mluvícího zástupce / průvodce partnerské CK pouze při příletu
a během pobytu na telefonu, pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

INDIE – OD DILLÍ 
PO KERALU

POZNEJTE NEUVĚŘITELNOU INDII

Program: Dillí – Staré i Nové, Váránasí, lodí po Ganze, pev-
nost Chunar, Khajuraho, Orchha, Agra, Taj Mahal, pevnost
v Agře, Fatehpur Sikri, Jaipur, pevnost Amber, pevnost Jai-

garh, pevnost Navalgarh, Městský palác, Jantar Mantar,
Hawa Mahal. Goa,výlet do severní Goy, odpočinek u moře,
pláž Colva, Allepey, backwaters (stojaté vody) – plavba na
hausbótu, Mumbai.

Služby: letenka Praha – Dillí – Mumbai – Praha s přest., 
letištní taxy ve výši cca 7.500 Kč, 
vnitrostátní let Jaipur – Goa, vlaky 2. třídy 
dle rozpisu: Varanásí – Satna – sedačkový, 
z Dillí do Varanasí, z Goy do Alleppey, z Alleppey 
do Mumbaie lehátkový, 16x nocleh v hotelech 
3 * – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 1x nocleh 
na hausbótu, 3x nocleh ve vlaku, 
12x snídaně, 4x plná penze, transfery, 
doprava klimatizovaným autobusem / 
minibusem, vlak, veškeré vstupy uvedené 
v programu, místní průvodce a český průvodce, 
povinné pojištění CK 

Cena nezahrnuje: večeře a obědy, 
vstupní vízum 1.200 Kč, 
příplatek na 1/1 9.200 Kč, spropitné

NEZAPOMENUTELNÝ
NEPÁL

NESPOUTANÁ PŘÍRODA A TISÍCILETÁ HISTORIE
VE STÍNU HIMÁLAJE

Program: Kathmandu, Patan, Bharatpur, NP Chitwan, Po-
khara, Sarangkhot, Ngarkot, Telkot, Chang Narayan, Bhak-
tapur, Pahupatinath, Boudhanath

Služby: 6x hotel 3* – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 
5x snídaně, 1x plná penze, 1x tradiční uvítací 
večeře s programem, letenka Praha – 
Kathmandu – Praha s přestupem, letištní taxy 
do výše 6.000 Kč, místní let Kathmandu – 
Bharatpur, transfery, doprava, místní a český 
průvodce, vstupy do památek, povin. poj. CK

Cena nezahrnuje:  vyhlídkový let nad Himálajemi
příplatek na jednolůžkový pokoj 4.850 Kč, 
spropitné, nepálské vízum (30 USD)

Delhi

Jaipur
Agra

Orchha

Goa

Mumbai

Alleppey

Khajuraho

Váránasí

min. 8 osob

JIŽNÍ ASIE

Další nabídky exotických zájezdů najdete 
na www.erikatour.cz

např. POKLADY SEVERNÍ INDIE 28. 04. – 08. 05. 2016

min. 6 osob

DALŠÍ INFORMACE, HOTELY
A CENÍKY NAJDETE NA
www.erikatour.cz nebo
www.erika-zajezdy.cz



Č. zájezdu Termín Cena
7006 01. 11. – 15. 11. 2016 65.990 Kč

EXOTICKÉ  ZEMĚ www.erikatour.cz  34

Č. zájezdu Termín Cena

60051
60052
60053

19. 11. – 04. 12. 2016
14. 03. – 29. 03. 2017
30. 03. – 14. 04. 2017

52.890 Kč
52.890 Kč
52.890 Kč

THAJSKO – 
ZEMĚ ÚSMĚVŮ

Thajsku se přezdívá země úsměvů a Thajci skutečně mají
rádi zábavu a pohodu, ale je to také národ přemýšlivý
a zručný, což můžete poznat nejen ve spoustě památek,
které zde najdete, ale také v krásných rukodělných předmě-
tech a ve vyhlášené kuchyni. Život v Thajsku je velmi různo-
rodý a nabídne vám bohatou historii zobrazenou v nesčet-
ných památkách, krásnou přírodu, zábavu i odpočinek. A tak
doufáme, že se rozhodnete pro první návštěvu Thajska a pak
do vás vítr zavane semínko lotosu a ve vás vzklíčí pouto ne-
ustálých vzpomínek, inspirací a návratů, jak věří Thajci.

Program:
1. – 2. den: Odlet z Prahy a přílet do Bangkoku, ubytování,
nocleh.
3. den: Výlet „dlouhoocasou“ lodí po řece Chao Phraya –
v minulosti architektonicky nejpřepychovější bulvár města,
Wat Arun – chrám růžových červánků – nejvýraznější symbol
Bankoku, vedlejší kanály vedoucí kokosovými plantážemi,
sady a zeleninovými zahradami, starými chrámy a tradičními
malebnými venkovskými domy – skutečný život na řece.
Královský palác – Korunovační sál, Trůnní sál, Přijímací sál
a královská kaple Wat Phra Keo se slavným Smaragdovým
Buddhou. Odpoledne individuální prohlídky. Nocleh.
4. den: Fakultativní výlet z Bankoku kolem venkovských
domů a vesnic za návštěvou nejbarvitějšího a největšího
plovoucího trhu Damnernsaduak. Zastávka u nejvyšší
buddhistické pagody Nakhon Pathom. Večer možnost ná-
vštěvy thajského večera s thajskou večeří a představením
klasických i folklorních tanců. Nocleh.

5. den: Návštěva Bang Pa-In – Královského letního pa-
láce Ayutthayi – udivující směsi evropské a orientální archi-
tektury. Ayutthaya – staré hlavní město thajského království
– prohlídky včetně chrámů Wat Phra Srisanpetch, Wat Maha
Dhat, Wat Chai Watanaram a Wat Yai Chai Mongol. Phit-
sanulok – prohlídka chrámu Wat Pra Sri Rattana Mahatat,
kde je 2. nejvýznamnější socha Buddhy z bronzu v Thajsku.
Nocleh.
6. den: Návštěva Sukhothai – prvního hlavního města
thajské říše – prohlédnete si muzeum a přilehlý Historický
park, chrám Wat Maha Dhat – hlavní královský chrám s 240
menšími pagodami, Wat Sra Sri, Wat Sri Chum – chrám mlu-
vícího Budhy. V Pha Yao navštívíme Wat Sri Khom Kham.
Přejezd do Chiang Rai. Nocleh.

7. den: Chiang Rai – prohlídka opiového muzea, poté
cesta ke Zlatému trojúhelníku, kde řeky Ruak a Mae Khong
tvoří hranici mezi Thajskem, Laosem a Myanmarem. Pro-
jížďka lodí do Chiang Saen, dalšího bývalého hlavního města
thajského království – návštěva chrámů a ruin. Nocleh.
8. den: Prohlídka Wat Rong Khun – moderního nekon-
venčního buddhistického chrámu. Přejezd do Chiang Mai
– na hoře Doi Suthep po 290 schodech výstup k nejvýznam-
nějšímu chrámu severního Thajska Phra Dhat. Nocleh.
9. den: Návštěva sloní farmy Mae Saa Elephant Camp,
fakultativní projížďka na slonech okolní přírodou. Návštěva
ovocné farmy. Wat Prasingh – chrám z let 1385 – 1400 v kla-
sickém severothajském stylu, Wat Chedi Luang a trh Waro-
ros velmi populární mezi domorodci. Noční transfer (2. třída
– lehátkový klimatizovaný vlak) do Bangkoku.
10. den: Transfer na letiště, přelet na Phuket (nebo Koi
Samui). Nocleh.
11. – 14. den:  Odpočinek na krásných plážích největšího
thajského ostrova. Fakultativně možnost výletů po ostrově
i na ostrovy okolní – např. Phi Phi. 
15. den: Odpočinek, dle letového řádu transfer na letiště
a přelet do Bangkoku a odlet z Bangkoku.
16. den: Přílet do Prahy.

Služby: 12x nocleh v hotelu ***, 13x snídaně, 
letenka Praha – Bangkok – Praha s přestupem, 
letištní taxy ve výši 7.900 Kč, transfery, 
vlak Chiang Mai – Bankok, 
vnitrostátní přelet Bankok – Phuket a zpět, 
klim. bus / mikrobus, místní a český průvodce, 
výlety a vstupy dle programu, povin. pojištění CK

V ceně není: spropitné, vízum, fakultativní programy 
Fakultativně: večeře

Ayuttaya
Bangkok

Phuket

Phitsanulog
Sukhothai

Chiang Rai
Phaiao

Chiang Mai

Chiang Saen

Zlatý 
trojúhelník

min. 10 osob

Úchvatný okruh Severním Thajskem
s pobytem na ostrově Phuket

S + S

VIETNAM 
OD SEVERU K JIHU

POZNÁNÍ CELÉHO VIETNAMU – JEHO
NEJKRÁSNĚJŠÍCH MÍST

Program: Hanoj, jezero Hoan Kiem, Hoa Lu – lodík Tam
Coc. Ha Long – lodní výlet po zálivu Ha Long Bay, jeskyně
Thien Cung a Dau Go, But Thap Pagoda, Hue, lodní výlet
po Voňavé řece k pagodě Thien Mu, Císařský palác, hrobka
Minh Mang a hrobka Tu Duc. My Son, Hoi An s Pagodou
Phuoc Kien, Mramorové hory, muzeum Čamů, Danang, Cam

Ranh Bay, Nha Trang, koupání v Jihočínském moři, přístav
Cau Da – výlet lodí k akváriu Tri Nguyen, věž Po Nagar
Cham, pagoda Long Son, výběžek Hon Chong. Saigon –
prohl. Čínského města, partyzánská oblast Cu Chi, My Tho
– delta Mekongu, přírodní kanál Vam Chua.

Služby: Letenky Praha – Hanoj a Saigon – Praha, 
letištní taxy ve výši 8.500 Kč, 
místní lety Hanoj – Hue, Da Nang – Cam 
Ranh a Cam Ranh – Saigon 
v ekonomické třídě, transfery, 
doprava na výlety v klimatizovaných 
autech a mikrobusech, 12x nocleh v hotelech – 
dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením,
12x plná penze, všechny vstupy dle programu, 
lodní výlety, místní a český průvodce, 
1/2 l minerální vody na osobu a den, 
povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: Vietnamské vízum – 45 USD
spropitné,
příplatek na jednolůžkový pokoj 6.950 Kč

Hanoj

Hue
Hoi An

Ha Long

Nha Trang

Saigon

min. 8 osob

JIHOVÝCHODNÍ ASIE



Č. zájezdu Termín Cena
70101
70102

14. 07. – 29. 07. 2016
14. 10. – 29. 10. 2016

81.990 Kč
81.990 Kč

Č. zájezdu Termín Cena

70071
70072

01. 11. – 17. 11. 2016
25. 02. – 12. 03. 2017

72.490 Kč
72.490 Kč
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JIHOVÝCHODNÍ ASIE

POKLADY VIETNAMU
A KAMBODŽE

Vietnam a Kambodža – ten první s tisíciletou kulturou pod
vlivem Číny, Kambodža s kulturou, která náležela k Západní
Indii. Obě země byly potom ještě spolu s Laosem sjednoceny
v době francouzské kolonizace v umělém impériu, jehož
území dnes nazýváme Indočína. Jejich nádherné památky
i krajina jako vystřižená z fantastických snů lákají stále více
turistů. V neposlední řadě k tomu přispívá i pohostinnost
a vřelost obyvatel obou zemí.
Program:
1.– 2. den: Odlet z Prahy, přílet do Hanoje. Ubytování. Ná-
vštěva jezera Hoan Kiem s Chrámem Jadeitových hor a ope-
rou. Hodinová projížďka rikšou ve Staré čtvrti a první sezná-
mení s tímto zajímavým městem. Večer návštěva
představení tradičního vodního loutkového divadla. Nocleh.
3. den: Dopoledne city tour Hanojí – Ho-Chi Minovo Mau-
zoleum, Pagoda jednoho sloupu, Chrám literatury aj. Odpo-
ledne odjezd do Ha Long. Nocleh.
4. den: Ha Long – lodní výlet po zálivu Ha Long Bay –
vyhlídková plavba neobyčejně krásnou krajinou s 3000 ma-
lými ostrovy a fantastickými vápencovými útvary (UNESCO).
Návštěva tajuplných jeskyní Thien Cung a Dau Go. Návrat
do Hanoje, cestou návštěva But Thap Pagody a romantic-
kých vesniček. Transfer na letiště a přelet do Hue, nocleh.
5. den: Lodní výlet po Voňavé řece k pagodě Thien Mu.
Poté návštěva Císařského paláce se Zapovězeným pur-
purovým městem, Minh Mang – Královská hrobka a hrobka
Tu Duc. Pokračování do Hoi An, cestou fotostop při přejezdu
Passu Oceánských mraků. Odpoledne procházka po Hoi
An – starém městě s návštěvou Pagody Phuoc Kien, sta-
rého domu Tan Ky, japonského zastřešeného mostu, měš-
ťanských domů a tradičních trhů. Nocleh.
6. den: Pokračování do Danangu – zastávka u Mramo-
rových hor, návštěva muzea Čamů, poté přelet do Cam
Ranh Bay, a transfer do přímořského letoviska Nha Trang
– nejznámější vietnamské plážové promenády s průzračně
tyrkysově zbarveným mořem. Nocleh.

7. den: Volno, odpočinek u Jihočínského moře. Nocleh.
8. den: Transfer do přístavu Cau Da, výlet lodí k akváriu
Tri Nguyen, rybářské vesnici a ostrovu Mun. Návrat a pro-
hlídka města s návštěvou věží Po Nagar Cham, pagody
Long Son, tržiště Dam a výběžku Hon Chong. Nocleh.
9. den: Odjezd na letiště a přelet do Saigonu. Krátká pro-
hlídka – zvenčí Palác sjednocení, katedrála Notre Dame,
Centrální pošta. Nocleh.
10. den: Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Me-
kongu, projížďka po řece s krásnými výhledy na břehy, os-
trovy Drak, Jednorožec, Želva a Fénix, rybí plovoucí trh aj.
Přistaneme na ostrově Želva, navštívíme sad tropického
ovoce, ochutnáme tradiční sezónní ovoce a poslechneme
si tradiční jihovietnamskou hudbu. Na malé džunce proje-
deme přírodní kanál Vam Chua, navštívíme včelí farmu
a ochutnáme medový čaj. Projedeme se tradičním doprav-
ním prostředkem – vagónkem tlačeným motokolem po ven-
kovských cestách. Navštívíme dílničku, kde se vyrábí kan-
dovaný kokos a ochutnáme tuto čerstvou pochoutku. Vrátíme
se na velkou loď do My Tho a dále do Can Tho. Nocleh.

11. den: Lodní výlet do Cai Rang na největší plovoucí trh.
Poté odjezd do Chau Doc a odpolední lodní výlet k Čamské
vesnici, islámské mešitě a hoře Sam. Nocleh.
12. den: Výlet lodí do Phnom Penhu, který byl kdysi pova-
žován za nejkrásnější město Indočíny. Ubytování a pro-
hlídka: návštěva nestaršího chrámu Wat, sochu pramáti
Penh, pomník osvobození, Muzeum genocidy, Národní mu-
zeum, Královský palác se Stříbrnou pagodou. Procházka po
nábřeží u soutoku řek Mekong a Tonle Sap. Nocleh.
13. den: Návštěva muzea Toul Sleng – bývalého vězení
Rudých Khmérů, potom návštěva centrálního trhu Phsar
Thom Thmei (styl art-deco) a přejezd lodí do Siem Reap –
naší základny k objevování starověkého hlavního města
Khmérského impéria – Angkoru. Nocleh.
14. den: Zájemci mohou obdivovat v Angkoru i východ
slunce. Návštěva zřícenin unikátního hlavního města Angkor
Thom (UNESCO) z 12. stol.: jižní brány, chrámu Bayon s ob-
rovskými tvářemi bódhisattvy Avalókitešvary, Sloní terasy,

Angkorského národního muzea a slavného chrámu Angkor
Wat – největšího hinduistického chrámu světa (nejdelší bas-
reliéf na světě). Na závěr dne romantický západ slunce z Bak-
heng Hills. Večer Aspara Dance Show. Nocleh.
15. den: Návštěva chrámu Ta Prohm – jednoho ze zdejších
nejkrásnějších chrámů, fontána Neak Pean, nejvzdálenější
chrám velkého okruhu Ta Som, Preah Khan temple a ná-
vštěva unikátního interiéru cihlových soch Prasat Kravan,
Srah Srang aj. Transfer na letiště do Siem Reap a odlet do
Saigonu. Nocleh.
16. den: Výlet do partyzánské oblasti Cu Chi a návštěva
podzemních tunelů. Návrat do Saigonu, půldenní prohlídka
s návštěvou úchvatného Čínského města s pagodou Thien
Hau tržištěm Binh Tay. Poslední nákupy suvenýrů. Transfer
na letiště, odlet.
17. den: Přílet.

Služby: Letenky Praha – Hanoi a Saigon – Praha, 
letištní taxy ve výši 9.000 Kč, místní lety 
Hanoi – Hue, Da Nang – Cam Ranh
a Cam Ranh – Saigon v ekonomické třídě, 
mezinárodní let Siem Reap – Saigon, 
transfery, doprava na výlety v klimatizovaných 
autech a mikrobusech, 14x nocleh 
v hotelech – dvoulůžkové pokoje 
s vl. soc. zařízením,14x plná penze, 
všechny vstupy dle programu, 
lodní výlety, místní a český průvodce, 
1/2 l minerální vody na osobu a den, 
povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vietnamské vízum 
dvojí vstup (65 USD)
kambodžské vízum (25 USD), spropitné,
příplatek na jednolůžkový pokoj 6.950 Kč

To nejlepší z Indočíny !

min. 8 osob

S + S

KOUZLO ČÍNY A TIBETU

ZÁJEZD S NÁVŠTĚVOU LHASY 
A PLAVBOU PO YANGTZE

Program: Peking – náměstí Tian´anmen, Chrám nebes,
Letní palác, Velká čínská zeď, hrobky dynastie Ming – Cham-
ling. Lůžkový vlak do Xi´anu, Xi´an – Terakotová armáda,
pěvecké a taneční představení Dynastie Tang, Pagoda Velké
divoké husy. Let do Lhasy, Lhasa, Palác Potala, nejposvát-
nější chrám Jolkhang, ulice Barkhor – "okno Tibetu", klášter
Drepung, klášter Sera, park Norbulingka, let do Chengdu –
Pandí zoo, express vlakem do Chongqing, Eling park, nalo-

dění na loď, plavba po řece Yangtze, Fengdu, východní Si-
chuan, výlet k potoku Shengnong, výlet k přehradě Tři sou-
těsky, vylodění v Yichang. Šanghaj – Yu Juan Garden, ná-
břeží Bund, obchodní třída Nankiny. Suzhou – Net Master
Garden, továrna na hedvábí, vodní město Zhouzhuang.

Služby: Letenky Praha – Peking a Šanghaj – Praha 
s přestupy, letištní taxy ve výši 8.500 Kč, 
místní lety Xi´an – Lhasa a Lhasa – 
Chengdu v ekonomické třídě, 
1x noční lůžkový vlak Peking – Xi´an 
a expresní vlak Chengdu – Chongqing, 
plavba po Yangtze na 4* lodi, transfery, 
doprava na výlety, 9x nocleh v hotelech 3* –
2lůžkové pokoje s vl. soc. zařízením, 
3x nocleh na lodi, 12x plná penze – čínská 
kuchyně, vstupy, místní a český průvodce, 
povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: čínské vízum (cca 1.700 Kč), spropitné,
příplatek na jednolůžkový pokoj 9.800 Kč

min. 8 osob
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HOLANDSKO ● FRANCIE

Č. zájezdu Termín Cena
70091
70092
70093

04. 04. – 16. 04. 2016
13. 10. – 25. 10. 2016
04. 04. – 16. 04. 2017

62.990 Kč
62.990 Kč
62.990 Kč

JIHOVÝCHODNÍ ASIE

TO NEJLEPŠÍ 
Z ČÍNY

Pohodové cestování po Číně
Čína – jedna z nejstarších civilizací světa, ohromná země,
kde najdete fantastické historické památky, neskutečně
krásné krajiny jako z nejromantičtějšího snu, setkáte se
s mnoha filozofickými proudy Východu. Čínu nelze poznat
najednou celou, a tak vám nabízíme od každého něco: his-
torické skvosty jako je Zakázané město, slavná Hliněná ar-
máda nebo ještě slavnější Velká čínská zeď, neskutečné
přírodní scenérie, které nabízí Guilin a supermoderní čtvrtě
Šanghaje – to vše a mnohé jiné uvidíte na našem zájezdu.

Program:
1.– 2. den: Praha – Peking – přílet, ubytování v čínském
hlavním městě, městě Olympijských her 2008, které se stále
mění a je unikátní směsí starého a nového. Nocleh.
3. den: Prohlídka Pekingu: návštěva monumentálního
Zakázaného města (UNESCO), největšího palácového
komplexu na světě, který nabízí nekonečné poklady, a Let-
ního paláce (UNESCO) – letního sídla čínských císařů
v podhůří Západních hor. Dílna emailové keramiky. Nocleh.
4. den: Slavná Velká zeď hraničící s pouští Gobi – jedna
z největších staveb lidstva a jeden z nových divů světa. Pro-
cházka po Velké čínské zdi je životním zážitkem. Císařské
hrobky dynastie Ming – Changling a také šperkařské dílny,
kde se zpracovávají „vypěstované“ perly. Nocleh.
5. den: Další den věnovaný Pekingu – procházka po ná-
městí Tian´anmen, návštěva chrámu Nebes, Lámaistický
chrám, poté volno k návštěvám dle vlastního zájmu, popř.
k nákupům. Přejezd nočním lůžkovým vlakem do Xi´anu
(Si-an).
6. den: Ráno příjezd do Xi´anu, starověkého hlavního
města třinácti dynastií. Ubytování, půldenní prohlídka: měst-
ské hradby z r. 1370 a návštěva Pagody Velké divoké husy
z r. 652 – obsahuje velké množství buddhistických posvát-
ných knih, které získal z Indie význačný mnich Xuanzang.
Návštěva místní malířské galerie. Večer si užijete krásné
pěvecké a taneční představení Dynastie Tang. Nocleh.

7. den: Výlet k jedinečné památce – Terakotové armádě
v hrobce Qin Shi Huang, prvního čínského císaře. Poté ná-
vštěva Shaanxi history museum a hrnčířské dílny. Později
transfer na letiště a přelet do Guilinu. Nocleh.
8. den: Guilin: Vyhlídková projížďka lodí po řece Li – kou-
zelnou krajinou světoznámé oblasti homolovitých kopců do-
plujeme do města Yansghuo – centra oblasti. Nocleh.
9. den: Půldenní výlet k nezapomenutelné Reed flute
Cave, návštěva dílny zpracující jadeit. Poté transfer na letiště
a přelet do Šanghaje, nejlidnatějšího čínského města a stále
se rozvíjejícího centra Asie. Nocleh.

10. den: Šanghaj – návštěva Yu Juan Garden – která
leží ve staré čínské části Šanghaje, kde uličky dlážděné
kočičími hlavami jsou lemovány tradičními obchody s ru-
kodělnými výrobky, s bylinkovou medicínou, čínským čajem
a různými místními pochoutkami – obraz mizející Šanghaje.
Zde můžeme procházet přes měsíční brány a mřížkované
pavilony. Poté navštívíme buddhistický chrám Jade a ná-
břeží Bund lemované graciózními evropskými budovami
hledícími na řeku Huangpu. Procházka po nejrušnější ob-
chodní třídě Nankiny plné čínských obchodníků, aj. Noc-
leh.
11. den: Odjezd do Suzhou a návštěva Net Master Garden
– nejlepší a nejoslavovanější zahrady jako modelu zahrady
dynastie Ming v celém Suzhou. Návštěva továrny na hed-
vábí. Poté vodní město Zhouzhuang – plavba čínskou gon-
dolou tímto vodním městečkem. Zpět do Šanghaje. Nocleh.
12. – 13. den:  Volný program v Šanghaji, nákupy, transfer
na letiště, odlet Šanghaj – Praha.

Služby: Letenky Praha – Peking a Šanghaj – Praha, 
letištní taxy ve výši 8.500 Kč, 
místní lety Xi´an – Guilin a Guilin – Šanghaj 
v ekonomické třídě, 1x noční lůžkový vlak 
Peking – Xi´an, transfery, doprava na výlety, 
9x nocleh v hotelech 3* – dvoulůžkové pokoje 
s vl. soc. zařízením, 9x plná penze – čínská 
kuchyně, projížďka po řece Li,
místní a český průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: čínské vízum (cca 1.700 Kč), spropitné
Příplatek na jednolůžkový pokoj 7.650 Kč

Peking

Xi'an

Guilin

Shanghai

Nechte se překvapit a uchvátit Čínou.
Hit roků 2010 a 2012 !

min. 8 osob

S + S

ROMANTICKÝ
OKRUH MALAJSIÍ

KUALA LUMPUR – DEŠTNÝ PRALES – 
KOUZELNÉ OSTROVY – NÁDHERNÉ PLÁŽE

Malajsie se rozkládá zčásti na Malajském poloostrově, na
části Bornea a na několika přilehlých ostrovech. Udiví vás
svou tolerancí, pohostinností, pohodou. Stojí tu vedle sebe
mešity, hinduistické a budhistické i křesťanské chrámy. Je
to země neskutečných kontrastů, které tu ale harmonicky
stojí vedle sebe: staré památky a super moderní architektura,
moderní města a neskutečná příroda deštných pralesů a po-
hádkových pláží. Poznáte tu několik zemí v jedné.
Program:
1. den: Odlet z Prahy do Kuala Lumpur s přestupy.
2. den: Přílet do Kuala Lumpur  a transfer do Malacca
(UNESCO) – malého koloniálního města – prvního města
Malajsie vzniklého na základě obchodu s kořením a tkani-
nami. Pěšky nebo rikšou budete moci objevovat centrum
města s červeně natřenými domy včetně radnice Stadthuys,

zříceniny kostela sv. Pavla, nejstaršího čínského chrámu
v Malaysii Cheng Hoon Teng a uliček starých čínských ku-
peckých domků. Nocleh.
3. den: Odjezd na Pulau Ketam – „krabí ostrov“ snadno
dosažitelný lodí z Port Klang – plavba kolem mangrových
lesů. Příležitost pozorovat místní rybáře při jejich každoden-
ních povinnostech. Odjezd do Kuala Lumpur, nocleh.
4. den: Prohlídka Kuala Lumpur – krása a kontrasty sta-
rého a nového města: Čínské město, Masjid Jamek, starý
a nový Královský palác, slavná dvojice mrakodrapů Petro-
nas, chrám Thean Hou, Národní mešita, Hlavní železniční
stanice v romantickém maurském slohu, Náměstí nezávi-
slosti aj. Poté osobní volno, nocleh.
5. den: Odjezd na Cameronskou vysočinu ležící ve
výšce cca 1.542 m. První zastávka u slavných hinduistických
chrámů v jeskyních Gua Batu, kde vystoupáte 272 schodů,
abyste dosáhli vrcholu. Poté se podíváme na pletení košíků
– místní vesnický průmysl, uvidíme vodopád Lata Iskandar
a domorodé osídlení. Ponoříte se do čerstvého ovzduší Ca-
meronské vysočiny s její úžasnou scenérií. Ubytování. 
6. den: Návštěva čajové plantáže s továrnou na čaj, míst -
ního trhu a jahodové plantáže. Jeskyně Tempurung – hlavní

jeskyně připomíná kokosovou skořápku – při procházce jes-
kyní zaznamenáte mnoho zajímavých skalních formací, tyto
vápencové útvary se formovaly před 400 miliony let. Ná-
vštěva jeskynního chrámu Sam Poh Tong, který proslavily
želvy žijící v chrámovém jezírku. Nocleh v Ipohu.



Č. zájezdu Termín Cena
70121
70122

10. 10. – 26. 10. 2016
14. 05. – 30. 05. 2017

42.980 Kč
42.980 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
70111
70112
70113

10. 04. – 26. 04. 2016
16. 10. – 01. 11. 2016
11. 04. – 27. 04. 2017

85.990 Kč
85.990 Kč
85.990 Kč
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Č. zájezdu Termín Cena
60081
60082
60083

10. 04. – 26. 04. 2016
16. 11. – 02. 12. 2016
04. 04. – 20. 04. 2017

81.990 Kč
81.990 Kč
81.990 Kč

7. den: Odjezd z Ipohu do údolí Belum. Cestou návštěva
královského města Kuala Kangsar, fotozastávka u krásné
mešity Ubudiah, paláce Iskandariah (královský palác a ofi-
ciální sídlo sultána Peraku) a paláce Kenangan. Poté do ob-
lasti mangrovníkového lesa Kuala Sepetang – procházka
po dřevěném chodníčku tímto exotickým lesem, návštěva
milíře – zjistíte, jak se vyrábí dřevěné uhlí. Cestou do Belum
zastávka v muzeu Lenggong údolí – místě s nejstarším
osídlením. Nocleh.
8. den: Vyrazíme na cca 2 hodinovou projížďku kolem os-
trova Banding v umělém jezeře Temenggor – historie
mostů spojujících Perak a Kelantan. Zde můžete objevovat
kouzlo deštného pralesa Belum – jedné z nejkrásnějších
oblastí Malajsie. Prales je také domovem největší květiny
rafflesie. Návrat na nocleh.
9. den: Odjezd na ostov Penang – zastávka v Taiping –
v 19. století hlavní město Peraku – návštěva Taiping Lake
Garden – malajsijská nejkrásnější jezerní zahrada – úžasné
výhledy na jezero i na horské scenérie. Bukit Merah Lake
Town – návštěva slavného Orangutaního rehabilitačního
centra – pozorování těchto vzácných lidoopů. Poté přejezd
po  3. nejdelším mostě světa (spojuje poloostrov a ostrov
Penang), návštěva chrámu Kek Lok Si známého jako
chrám tisíce Budhů – nejkrásnější a nejrozlehlejší budhis-
tický chrámový komplex v jihovýchodní Asii. Nocleh.

10. den: Prohlídka Georgetownu (UNESCO) – původní
pevnost Cornwallis, Khoo Kongsi – klanové domy shromaž-
ďující rodiny z čínských komunit, Street of Harmony – kostely,
čínské chrámy, mešity a hinduistické chrámy zde stojí v mi-
mořádné harmonii a soužití. Třetí nejdelší socha ležícího
Buddhy na světě, vodní vesnice Clan Jetties aj. Volno k in-
dividuální prohlídce. Nocleh.
11. den: Transfer do přístavu, dvouhodinová plavba trajek-
tem na ostrov Langkawi, ubytování, volno, nocleh.
12. – 15. den: Volný program na ostrově, který patří mezi
exotická místa Malajsie. Koupání, odpočinek, ale i možnost
řady aktivit – šnorchlování, výlet lanovkou na horu Gunung
Machinchang – nejvyšší vrchol ostrova s visutou plošinou

s fantastickým výhledem. Další poznávání deštného pralesa
aj. Nocleh.
16. den: Transfer na letiště, odlet přes Kuala Lumpur do
Prahy.
17. den: Přílet do Prahy.
* Variantně lze kombinovat s Bali – místo odjezdu na Land-
kawi je odlet na Bali. Informace najdete na www.erikatour.cz

Služby: letenky Praha – Kuala Lumpur 
a Langkawi – Praha s přestupy, 
letištní taxy do výše 8.000 Kč, 
14x nocleh se snídaní v hotelech 3-4* –
dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 
trajekt Penang – Langkawi, transfery, 
doprava při výletech, veškeré vstupy 
dle programu, český a místní průvodce, 
povin. poj. CK

Cena nezahrnuje:  příplatek na jednolůžkový 
pokoj 18.990 Kč, spropitné

min. 8 osob

JIHOVÝCHODNÍ ASIE ● AFRIKA

MADAGASKAR –
GALAPÁGY AFRICKÉHO
KONTINENTU

POZNEJTE UNIKÁTNÍ PŘÍRODU A UPŘÍMNÉ
OBYVATELE MADAGASKARU

Program: Antananarivo, odjezd do Andasibe – Mandraka:
soukromá rezervace Domaine Pyereras, Národní park An-
dasibe (Indri Indri – největší lemuři) – vesnice Andasibe,
soukromý park Vakona. Antsirabe – termální prameny, jezero
Andraikiba. Ambositra – řezbářství, Ambohimahasoa – trop
les s lemury. Národní park Ranomafana – expedice do pra-
lesa – 12 druhů lemurů, obec Ranomfana – termály. Fiana-
rantsoa – ve vesnicích setkání s domorodci, Sahambava –

čajové plantáže, Ambalavao – vinařství a papírenská dílna.
Ihosa, "plató de Horombe", Isalo – Národní park Isalo – vý-
šlap fantastickou krajinou k přírodnímu bazénu (lemuři, cha-

meleoni), Tuleár, Ifaty – odpočinek na pláži, šnorchlování,
transfer do Tuleáru, let do Tany a zpět.

Služby: letenka Praha – Antananarivo – Praha, místní let, 
letištní taxy ve výši 11.900 Kč, transfery 
a doprava mikrobusem, 11x nocleh se snídaní,
vstupy zahrnuté v programu, speciální průvodce,
místní a český průvodce, povin. pojištění CK

Cena nezahrnuje:  fakultativní programy, spropitné
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 6.990 Kč

KLENOTY MAROKA
VELKÁ CESTA MAROKEM – POUŠTĚ, HORY

I KRÁLOVSKÁ MĚSTA
Program: Casablanca, Rabat, Chaouen, Volubilis, Meknes,
Fés, Ifrane, Azrou, Midelt, kaňon řeky Ziz, Er-Rachidia, Er-
foud, výlet na západ nebo východ slunce mezi dunami Mer-
zougy, Tinenhirská oáza, kaňon Todra údolí řeky Dadés,
výlet do pouště, cesta přes údolí Draa -palmové háje, cesta
"Údolím tisíce kasb". Kasba Ait-Ben Haddou – filmová kasba,
průsmyk Tizi-n-Tichka, Marrakéš, Essaouira, Agadir – 3
denní pobyt u moře.

Služby: 14x nocleh s polopenzí – dvoulůžkové pokoje 
v hotelech 3-4*, letnku Praha – Casablanca – 
Praha s přestupy, let. taxy ve výši 5.000 Kč, 
transfery, klimatizovaný bus / minibus v Maroku, 
český a místní průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: spropitné, 
jednolůžkový pokoj – 5.400 Kč

TAJEMSTVÍ ETIOPIE
HISTORICKÝ SEVER, SKALNÍ CHRÁMY 

A POHOŘÍ SIMIEN

Skvosty architektury různých stylů, stavby, které vyrážejí dech
– historická místa královny ze Sáby, posvátný Axum sArchou
úmluvy a starověkými obelisky, pohádkový hrad Gondar
a světový unikát – úpně zázračně postavená Lalibela. Tuto
mimořádnou nabídku historie doprovází nabídky přírodní –
hory, jezera, vodopády... to je Etiopie. Země, která nebyla
nikdy kolonizovaná, jako jediná v Africe si zachovala vlastní
písmo, kalendář a dokonce měření času. I to je Etiopie. A také
kolébka kávy – etiopskou kávu si určitě neodpustíte.
Program:
1. den: Odlet z Prahy do Addis Abeby.
2. den: Přílet do Addis Abeby – hlavního města, které
leží ve výšce 2.320 m. Zastávka na kávu a poté ubytování.
Prohlídka města – Národní archeologické muzeum s expo-
nátem fosílie hominida Lucy a dalšími arch. kolekcemi. Et-
nografické muzeum, katedrála sv. Jiří. Posezení na výborné
etiopské kávě v Tomoca coffee shopu. Merkato – největší
otevřený trh v Africe. Nocleh.

3. den: Scénická cesta na sever do Kombolcha. Cestou
zastávka u Afar Window, čelního příkrého svahu Velké pří-
rodní prolákliny, na týdenním trhu v Senbete, kam chodí
lidé z vesnic Afar, Argoba, Oromo a Amhara. Také zastávka
u mokřin Borkena – pozorování zajímavých ptáků (např.
pelikáni, africký orlovec říční, volavky aj.) Nocleh.
4. den: Cesta do Velké přírodní prolákliny do Bati – nej-
větší dobytčí trh východní Afriky – barvitost kmenového ži-
vota. Vesnice Amhara. Zpět do Kombolcha, nocleh.

5. den: Další vyhlídková cesta zajímavou krajinou s po-
hořím Ambassel vlevo, přes město Wuchale a Dilb, kde mů-
žete spatřit endemické dželady hnědé a zajímavé ptáky. Při-
jezd do Lalibely. Nocleh.
6. den: Lalibela (UNESCO) – nejslavnější etiopské histo-
rické místo – světová rarita křesťanské architektury – mo-
nolitní skalní chrámy z 12. stol. – návštěva první skupiny
s chrámem P. Marie, sv. Michaela s kaplí „Selassie“, v druhé
skupině je nejzajímavější dvojitý chrám Gabriela a Rafaela
a chrám sv. Jiří s půdorysem kříže. Nocleh.
7. den: Přejezd do Mekele – pojedete krásnou krajinou
s vesnicemi kmenů Amhara, Agaw a Tigrian. Uvidíte horu
Abune Yosef 4.200 m vysokou a také dechberoucí scenérii
kolem Maychew a pohoří Alage. Nocleh.
8. den: Dnes shlédnete skalní vytesané chrámy Tigray,
většina z nich je starší než Lalibela a jsou vytesány do pís-
kovcové skály. Pokračování k pohoří Gheralta, cestou uvi-
díte skalní chrámy Wukro Cherkos a Abrha Atsibaha
podle místní tradice datované do 4. století. Možná shlédnete
i solné karavany, které míří do Danakilské prolákliny nebo
odtud vycházejí. Nocleh.
9. den: Pozoruhodně vyhlídková cesta do Axum – zají-
mavé skalní formace v Adigratu a Bizetu, slavný a nej-

min. 8 osob

S + S

min. 6 osob

min. 10 osob
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Č. zájezdu Termín Cena
60131
60132

30. 10. – 14. 11. 2016
27. 02. – 14. 03. 2017

74.990 Kč
74.990 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
60141
60142
60143

15. 02. – 28. 02. 2016      
03. 11. – 16. 11. 2016
15. 02. – 28. 02. 2017

74.490 Kč
74.490 Kč
74.490 Kč

TO NEJLEPŠÍ 
Z JIŽNÍ AFRIKY

Jižní Afrika láká návštěvníky neskutečnými přírodními krá-
sami – národní parky plné divokých zvířat a fantastických
rostlin, pestrá směs obyvatel, slavné panorama Kapského
města a Mys Dobré naděje, jehož překonání znamenalo vi-
dinu šťastného návratu.... to vše tvoří kouzlo této jedinečné
země.
Program:
1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přílet do Johannesburgu. Prohlídka hlavního
města JAR Praetorie – dům Paula Krugera – nyní muzeum,
Union Buildings – sídlo vlády, Voortrekker Monument – ná-
rodní památník věnovaný původním Transvaalským usedlí-
kům. Ubytování, nocleh.
3. den: Odjezd do Mpumalangy – zajímavou krajinou
přes Middelburg, Belfast, Dullstroom (pstruzi), Long Tom
Pass a Sabie k NP Kruger. Nocleh.
4. den: Celý den v Krugerově národním parku – brzy
ráno vyjedeme k Phabeni Gate a putování světoznámou re-

zervací (fakultativně v terénních vozech) – pozorování řady
druhů afrických zvířat ve volné přírodě – fantastický zážitek.
Budeme-li mít štěstí, spatříme i tzv. velkou pětku – slona,
nosorožce, lva, leoparda a buvola. Návrat na nocleh.
5. den: Panorama Route – kouzelná cesta vrchovinou
Drakensberg. Vyhlídka Three Rondavels – dechberoucí po-
hled na 26 km dlouhý Blyde River Canyon. Bourke´s Luck
Potholes – hluboké cylindrické jeskyňky – „hrnce“ vytvořené
vodní erozí. Zde se setkávají Blyde (Šťastná) a Treur
(Smutná) řeka a formují fantastický Blyde kaňon. Vyhlídka
God´s Window – snad nejkrásnější výhled do 1000 m
hloubky „Lowveld“. Odjezd na nocleh.
6. den: Zpět do Johannesburgu a let do George, transfer
do Krysny – nocleh.
7. den: Cesta přes Wilderness, George přes majestátný
pass Outeniqua do Oudtshoornu – hlavního města pštrosího
farmaření. Exkurze na pštrosí farmě, možnost typického
oběda. Jeskyně Cango – jedny z nejznámějších vápenco-
vých formací na světě. Nocleh.

8. den: Překrásná rezervace NP Tsitsikamma – původní
obyvatelé ho nazývali místo šumivé vody – deštný prales.
Adrenalinový zážitek – po visutém mostě přejdeme ústí řeky
Storms. Poté cesta po slavné Garden Route – kouzelné
přímořské cestě – výletní město Plettenberg Bay – klenot
Zahradní cesty se zlatým pískem a horami v pozadí. Návrat
do Knysny a projížďka podél Knysna Waterfront při západu
slunce. Nocleh.
9. den: Odjezd do Swellendam – třetího nejstaršího
města Jižní Afriky a poté do Kapského města – mateřského
města Jižní Afriky – prohlídka – kolem hradu Dobré naděje,
po Heerengrachtu a Adderley Street známé množstvím pa-
mátníků, Groote Kerk, Kulturní muzeum, procházka původ-
ními Zeleninovými zahradami Východoindické společnosti.
Dále Malay Quarter, Tamboerskloof a Greenmarket Square
a závěr na Viktoria aAlfred Waterfront – pobřežní promenádě
se spoustou obchodů, restaurací a zábavy. Nocleh.
10. den: Výlet k Mysu Dobré naděje přes předměstí na
pobřeží – Sea Point, Clifton a Camps Bay do Hout Bay –

centrum rybářského průmyslu. Po pobřežní scénické
Chapman´s Peak Drive s nádhernými výhledy na Atlan-
tický oceán a Mys Dobré naděje. Zde přírodní rezervace,
která je domovem řady druhů afrických antilop, pakoňů,
paviánů a pštrosů. Květinám dominují protey. Procházka
na Cape Point – s fantastickým výhledem, oběd si užijete
v restauraci Black Marlin. Kolonie tučňáků Jackass Pen-
guin Colony a poté přes malá pobřežní města Fishhoek
a Muizenberg do nádherné botanické zahrady Kirsten-
bosch – fantastická expozice proteí a dalších původních
rostlin, z nichž mnohé jsou unikátní pro květinové „králov-
ství“ mysu. Nocleh.
11. den: Výlet do oblasti známé jako „Cape Flats“ – ná-
vštěva městeček Guguletu a Langa – denodenní život pro-
stých lidí – dělníků, obchodníčků, tradičních ranhojičů, za-
stávka na skleničku v tradiční hospůdce „shebeen“.
Pokračování do Stellenbosh – druhého nejstaršího města
Jižní Afriky – procházka centrem s duchem prvních holan-
ských osídlenců. Poté vinná cesta s ochutnávkou místního
vynikajícího vína. Nocleh.
12. den: Volno v Kapském městě – možnost nákupů nebo
výletu na Stolovou horu. Nocleh.
13. – 14. den:  Odlet a přílet do Prahy.

Služby: letenka Praha – Johannesburg a Kapské 
Město – Praha, letištní taxy ve výši 9.000 Kč, 
místní let Johannesburg – Port Elizabeth, 
transfery a doprava, 10x ubytování se snídaní, 
1x oběd, vstupy zahrnuté v programu, místní taxy, 
místní a český průvodce, povin. pojištění CK

Cena nezahrnuje: lanovku na Stolovou horu, spropitné
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 8.700 Kč

Neskutečné přírodní krásy, 
fantastické safari v národních parcích

AFRIKA

min. 10 osob

starší dochovaný klášter v Etiopii Debre Damo, chrám
Yeha z 5. stol. př. n.l. a dechberoucí hory Adwa. Nocleh. 
10. den: Axum – zastávka v archeologickém muzeu, chrám
P. Marie Sionské, kde se údajně nachází Archa úmluvy.
Klášter vystavěný císařem Fasiladasem v 17. stol. Slavné
2.000 let staré obelisky tesané z jediného bloku žuly. Ruiny
obrovského paláce, který je podle legendy palácem krá-
lovny ze Sáby a nedaleká lokalita s množstvím obelisků je
považována za její pohřební místo. Přejedete ke zbytkům
paláce a hrobům krále Kaleba a Gebre Meskel ze 6. stol.
Nakonec uvidíte kámen Ezana – velký žulový blok s nápisy
ve třech jazycích a lázně královny ze Sáby. Nocleh.

11. den: Krásnou scenérií údolí Tekeze s výhledy na tyčící
se skaliska pohoří Simien (UNESCO) přejedeme k Národ-
nímu parku pohoří Simien (průměrná nadmořská výška
3.300 m). Přejezd do národního parku, ubytování a volno na
procházku po některých vyhlídkách, pozorování zajímavých
endemických zvířat (paviáni – dželady hnědé) a ptáků (supi)
a výhledy na západ slunce. Nocleh.
12. den: Odjezd do Gondaru (UNESCO), zastávka ve ves-
nici Felasha – původním sídle černých Židů. Ubytování. Ob-
jevování Gondaru – hradní oblast, kde si prohlédnete stře-
dověké části hradu – paláce císaře Fasileda, Yohannese,
Eyasu, Davida, královny Mentuab aj. Prohlídka chrámu
Debre Berhan Selassie se slavnými malbami – více jak 80
okřídlených andělů pokrývajících strop. Nocleh.
13. den: Krásnou krajinou Tara Gedam a Adis Zmen do
Bahir Daru, projedete také územím mokřin, kde uvidíte za-
jímavé ptactvo – černí čápi, husy, ibisové aj. Příjezd do Bahir
Daru, ubytování. Bezait – palác císaře Haileselassie –
úžasný výhled na Modrý Nil, který zde začíná svoji pouť
Afrikou, na město Bahir Dar a jezero Tana s ostrovními kláš-
tery. Jezerní rekreační centrum Mango – výhledy na jezero,
pozorování pelikánů. Nocleh.
14. den: Výlet k vodopádům na Modrém Nilu – krátká
procházka na vyhlídku. Lodní projížďka po jezeře Tana
s výhledy na úžasné chrámy a kláštery na ostrovech a po-
loostrovech jezera – nejzajímavější Ura Kidane Mihret, kam

dojdeme po asi půlhodinové procházce kávovníkovým
lesem. Nocleh.
15. den: Zpáteční opět vyhlídková cesta do Addis Abeby
překročí kaňon Modrého Nilu, zastavíme se na šálek kávy
na vyhlídce na údolí Jemma, projedeme kolem vesnic
kmene Amhara a Oromo a přejedeme přes Sululta Plains,
kde bychom mohli spatřit modrokřídlé husy a jiné zajímavé
ptactvo. Ubytování, večer rozlučková párty v tradiční restau-
raci s tradičními tanci a hudbou příslušníků různých kmenů.
16. den: Odlet dle letového řádu do Prahy.

Služby: Letenka Praha – Addis Abeba – Praha, 
letištní taxy ve výši 7.800 Kč, transfery, 
14x nocleh v hotelu, 14x polopenze, 
klim. minibus v Etiopii, 
nealkoholické nápoje k jídlům, 2 lahve vody 
na os. a den, loď na jezeře Tana, všechny 
vstupy dle programu, český a místní průvodce, 
doprovod v NP Simien Mnts, 
povinné pojištění CK

V ceně není: spropitné

S + S
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Č. zájezdu Termín Cena
60151
60152
60153

11. 04. – 23. 04. 2016      
14. 10. – 26. 10. 2016
11. 04. – 23. 04. 2017

82.990 Kč
82.990 Kč
82.990 Kč

AFRIKA

FASCINUJÍCÍ
NAMIBIE

Namibie symbolizuje pravé kouzlo jižní Afriky. Je to země
svérázné drsné pouštní krajiny, která ale fascinuje nesku-
tečnou krásou. Písečné duny, fantastická skaliska, travnaté
stepi, roztodivné rostliny a bohatost zvěře. Země fascinují-
cích kontrastů a barev. To je lákadlo, pro cestovatele, foto-
grafy i pro romantické duše. 
Program:
1. den: Odlet z Prahy s přestupy.
2. den: Přílet do Windhoeku, transfer do hotelu, ubyto-
vání. Poté prohlídka hlavního města včetně Katutura Towns-
hip. Shlédnete historické budovy, památníky a kulturní
muzea. Navštívíte Christus church, Tintenpalast (Parlament),
Alte Fest (stará pevnost) a hrad Heinitzburg. Panoramatický
pohled z kopce milenců, návštěva Namibijského umělecko-
řemeslného centra. Poté návštěva starého hřbitova v Hoch-
land parku, kde se dovíte více o slamu Katutura a podíváte
se do Single Quaters, na trh masa, typické restaurace uvidíte
domy Hakahana. Večeře ve slavné restauraci Joes Beer-
house. Nocleh.
3. den: Pojedete do pouště Namib Naukluft – nejstarší
pouště na světě existující přes 43 milionů let. Už cestou po-
znáte úžasnou rozmanitost Namibijské pouště. Budete byd-
let v pouštním kempu jen 5 km od vchodu do Sesriemu
a Sossusvlei, který se rozkládá pod staletými trnovými
stromy a má fantastický 360 stupňový rozhled na poušť
a okolní hory. Odpočinek u bazénu nebo procházky v okolí.
Nocleh. 
4. den: Vyjedete tak, abyste s východem slunce byli
u vstupní brány. První zastávka u Duny 45 – nejfantastičtější
a nejfotografovanější duny světa a budete-li mít chuť, budete
se na ni moci vyšplhat a kochat se nezapomenutelným vý-

hledem na Nanubijskou poušť. Pokračování do Sossu-
svlei, neboli magického shromaždiště vody. Zde budete
moci nastoupit na džípy, které vás dovezou k Deadvlei s jeho
staletými mrtvými stromy Camelthorn a neopakovatelnou
atmosférou. Po prohlédnutí této oblasti pokračování k Se-
sriem Canyonu – podniknete krátký sestup do kaňonu, což
vám poskytne opět nezapomenutelný pohled na reliéf ka-
ňonu při ranním slunci. Odpoledne zase budete moci strávit
v okolí kempu. Nocleh.
5. den: Přejedeme to rušného pobřežního města Swa-
kopmund – zde absolvujete projížďku na bicyklech přes
mírné duny Swakopmundu podél Skeleton Coast (pobřeží
koster). Další čas na prohlídku tohoto města, večeře v jedné
z vyhlášených restaurací Tug Restaurant. Nocleh.
6. den: Dnes pojedete na Cape Cross a celodenní výlet
k Messum Crater. V oblasti oceníte příjemný pokles teploty,
způsobený chladným proudem Benguela produkujícím také
mlhu, která je životodárná pro živočichy, ale i např. 6 druhů
lišejníků. Cestou k ramenům řeky Messum uvidíte bohatou
populaci záhadné rostliny Welwitchia. Pojedete měsíční
krajinou k výhledu na kráter. Zde uvidíte starověké skalní
kresby a unikátní geologické formace. Na zpáteční cestě si
prohlédnete vrak ztroskotané lodi Winston. Nocleh. 
7. den: Dnes opustíte pobřeží a vydáte se do regionu Da-
marland do oblasti Twyfelfontein – jedné z nejscéničtějších
oblastí Namibie s nezkrotnou drsnou krásou krajiny. Prehis-
torická vodní koryta, otevřené travnaté pláně, granitové kopy
a hluboké gorges. Odpoledne po ubytování projížďka touto
nádhernou krajinou. Nocleh.
8. den: Dnes navštívíte hlavní pozoruhodnosti oblasti –
geologické zvláštnosti jako jsou Varhanní píšťaly, Zkame-
nělý les nebo Brantberg (UNESCO). Zkamenělý les je na-

příklad ve starém říčním kanálu a tento prehistorický relikt
obsahuje nedefinovatelné množství zkamenělých kmenů
stromů. Brandberg je nazýván „horou ohně“ kvůli efektu,
který vytváří zapadající slunce.
9. den: Dnes vyrazíte do národního parku Etosha – na-
mibijského klenotu – jedné z největších zachovalých sava-
nových oblastí v Africe. Park je světově vyhlášený svými di-
vokými zvířaty – sloni, černí a bílí nosorožci, lvi, leopardi,
gepardi, antilopy skákavé, pakoně, zebry, žirafy a mnoho
dalších fascinujícíh tvorů. Ubytování. V podvečer budete re-
laxovat u napajedla, kam chodí divoká zvěř pít. Nocleh.
10. den: Celodenní putování divokou přírodou Etosha
parku (znamená „velké bílé místo“ a honosí se minerální
pánví, která parku dominuje a na které migruje 114 druhů
savců) a dechberoucí pozorování zvěře. Nocleh.
11. den: Ještě jednou projedeme parkem, ale budeme smě-
řovat k jeho východu a pojedeme dále na jih na plató Wa-
terberg – do šťavnatě zelené na vodu bohaté oblasti s hoj-
ností ptáků a malých antilop, které často můžete spatřit na
jejich stezkách. Odpoledne si užijete v bohaté vegetaci Wa-
terbergu, oblasti, která je tak odlišná od ostatních částí Na-
mibie. Je to navíc velmi zajímavé geologické místo – stopy
dinosaurů, zkamenělé duny... Najdete zde spoustu ohrože-
ných živočišných druhů a široké množství kvetoucích rostlin,
stromů a keřů, které dodávají oblasti barevnost. Je tu spousta
procházkových tras, kde můžete objevovat zdejší přírodu
sami, popřípadě vylézt na vyhlídku na vrchol plató s fantas-
tickým výhledem. Nocleh.
12. den: Dobrodružství končí. Odjezd do Windhoeku, ces-
tou se ještě zastavíte v Okahandja na trhu řezbářů, kde bu-
dete moci koupit poslední suvenýry. Odlet.
13. den: Přílet do Prahy.

Služby: Letenka Praha – Windhoek – Praha s přestupy, 
letištní taxy ve výši 8.500 Kč, transfery, 
doprava během zájezdu, 11x nocleh, 10x plná
penze (z toho 4x obědový piknikový balíček),
1x polopenze, veškeré vstupy do národních parků 
a k přírodním monumentům, výpravná plavba 
za delfíny a tuleni, 90 min. pobřežní projížďka
ve Swakopmundu, český a místní průvodce, 
povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: spropitné, fakultativní programy

Neskutečné zážitky,
fantastické umění přírody

S + S

min. 10 osob

Č. zájezdu Termín Cena
60161
60162

19. 11. – 02. 12. 2016
04. 03. – 17. 03. 2017

102.400 Kč
102.400 Kč

TO NEJLEPŠÍ
Z TANZÁNIE
A ZANZIBAR

Tanzánie – země s fantastickou přírodou. Velká příkopová
propadlina – Východoafrický příkop plný jezer představuje
vhodné podmínky pro spousty zvěře, a tak zde můžete ab-
solvovat fantastické safari v místních nejbohatších národních
parcích. Své dojmy si pak můžete zažít na plážích voňavého
ostrova koření Zanzibaru.
Program:
1. – 2. den: Odlet z Prahy, let do Afriky s přestupem, přílet
na mezinárodní letiště Kilimanjaro. Arusha – východisko
safari. Nocleh.

3. den: Velká příkopová propadlina – působivý přírodní
zlom. NP jezera Manyara – odlišná vegetační pásma – cesta
do NP a safari po celý den. Alkalické jezero je domovinou
snad 350 druhů ptáků, bohatá fauna: sloni, hroši, žirafy, zebry,
pakoně, antilopy, gazely, ale také stromoví lvi aj. Nocleh.
4. den: Přejezd do NP Serengeti. Roční období a deště
ovlivní návštěvu části parku, kde budeme absolvovat safari.
Od prosince do května jsou ohromná stáda především v ob-
lasti jezera Ndutu, od listopadu do poloviny prosince potom
v centrálním Serengeti okolo oblasti Seronera. Nocleh.
5. den: Safari v NP Serengeti – vrchol divoké přírody. Ne-
dozírná stáda zeber, pakoňů, antilop, budete účastni fan-
tastického fenoménu stěhování stád za pastvinami. Celo-
denní program. Nocleh.
6. den: Přejezd africkou krajinou ke kráteru Ngoro Ngoro.
Sestup na dno propadlého obrovského vulkánu s unikátním
ekosystémem. Místo s nejvetší koncentrací zvěře na světě.
Návštěva Olduvai Gorge – archeologická expozice. (M. a L.
Leakeyovi objevili první fosilní ostatky vzdáleného předka
člověka). Celodenní projížďka – safari kráterem. Nocleh.
7. den: Návštěva NP Tarangire – další z kouzelných ná-

rodních parků. Celodenní safari za dalšími zážitky s místní
zvěří. Stáda ladných antilop a velká pětka. Nocleh.
8. den: Odlet na Zanzibar – kouzelný ostrov v Indickém
oceánu proslavený sněhově bílými plážemi, nádhernou pří-
rodou a voňavým kořením, především hřebíčkem. Transfer
do hotelu, nocleh.
9. – 12. den: Odpočinek na pláži fakultativně možno abslo-
vovat výlet za kořením ostrova – návštěva farmy na pěsto-
vání koření a návštěva staré části města Zanzibar (Stone
Town) – v minulosti centra s obchodem s otroky. Nocleh.
13. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy s přestupy.
14. den: Přílet do Prahy.

Služby: 6x nocleh v Tanzanii – kempy nebo lodge – 
dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, 
plná penze (obědy většinou picknickového typu), 
5x nocleh na Zanzibaru v plážovém resortu 
s polopenzí – dvoulůž. pokoje s vl. přísl., 
letenky Praha – Tanzánie, Tanzánie – Zanzibar, 
Zanzibar – Praha s přestupy, letištní taxy 
ve výši 7.800 Kč, transfery, doprava čtyřmístným
autem s angl. mluvícím řidičem – průvodcem, 
český delegát, vstupy do národních parků, 
vody při safari, povin. poj. CK

V ceně není: vízum Tanzánie, odletová taxa Zanzibar

Nejlepší safari světa a odpočinek
na Zanzibaru

min. 6 osob

S + S



Č. zájezdu Termín Cena
60181
60182

22. 10. – 31. 10. 2016
16. 03. – 25. 03. 2017

44.990 Kč
44.990 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
60171
60172
60173

04. 04. – 14. 04. 2016      
22. 10. – 01. 11. 2016
04. 04. – 14. 04. 2017

39.990 Kč
39.990 Kč
39.990 Kč

EXOTICKÉ  ZEMĚ www.erikatour.cz  40

BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD

Č. zájezdu Termín Cena
6019 16. 09. – 25. 09. 2016 41.850 Kč

HRDÁ 
ARMÉNIE

Země s panenskou přírodou, chráněná horskými pásmy Ma-
lého Kavkazu, země hrdých, nezlomných lidí, kteří právem
ctí svoji bohatou kulturní historii – to je Arménie. Její písem-
nictví a architektura patří k nejcennějším kulturním pokladům
světa. Ne nadarmo je zde tolik památek zapsaných na se-
znamu UNESCO.
Program:
1. – 2. den: Přílet do Jerevanu, ubytování. City tour Jere-
vanem. Republikové náměstí v tradiční arménské architek-
tuře – budova Vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní
umělecká galerie aj. Opera, park Vítězství se sochou Matky
Arménie, Presidentský palác, Národní parlament, Čičerna-
kaberdský pamětní park a Muzeum obětí genocidy aj. Pro-
hlídka Muzea arménské historie. Uvítací večeře a nocleh.
3. den: Klášter Khor-Virap ze 4. – 7. stol. Má nejromantič-
tější polohu na vyvýšenině v údolí naproti biblické hoře Ararat.
(vězení sv. Řehoře Iluminátora). Klášter Noravank – velké
náboženské a kulturní centrum ve 12. stol. Navštěva vinařství
Areni – ochutnávka vína ze speciálních druhů hroznů. Přejezd
do vesnice Amagu a krátká túra po vytesané stezce ke klášteru
Noravank (Nový klášter) ve zdánlivě nepřístupném místě 
u prostřed omračující přírody. Příjezd do Gorisu, zastávka
u bran města – panoramatický výhled. Nocleh.

4. den: Prohlídka města Goris – jednoho z nejkrásnějších
příkladů arménské architektury v celé zemi, fascinující Dig
Dig kameny – přírodní monument s dříve obydlenými jesky-
němi. Khndzoresk – jeskynní vesnice, kde je mnoho zná-
mek starého osídlení. Klášterní komplex Tatev (UNESCO)
– mistrovské dílo z 10. stol. často nazývané klášterem po -
staveným na okraji ničeho. Podivuhodný přírodní most, tzv.
Ďáblův. Celá trasa je unikátním zážitkem. Nocleh.
5. den: Cesta do Karahunj (Stonehenge) – starověká ob-
servatoř z doby 6.000 let př.n.l. – ve výšce 1770 m na území
7 hektarů. Cesta k jezeru Sevan přes Selim Pass a s ná-
vštěvou karavanseraje Selim ze 14. stol. – důležitá za-
stávka na slavné Hedvábné stezce. Noraduz, starobylý hřbi-
tov se středověkými chačkary (křížové kameny) ze 6. stol.
Horské jezero Sevan – největší v Arménii ve výšce 1915 m
n.m. Návštěva středověkých klášterů na jeho poloostrově.
Nocleh.
6. den: Cesta na sever Arménie přes malebný lesnatý re-
gion Dilijan. Komplex Goshavank (11. – 13. stol.) umístěný
v kouzelné krajině Dilijanu – souznění přírody s architekturou.
Klášterní komplexy Sanahin (966 n.l.) a Haghpat (976 n.l.),
vynikající práce středověké architektury (UNESCO). Nocleh. 
7. den: Středověký klášter Saghmosavank na dechbe-
roucím místě v hlubokém kaňonu Ashtarak – výhledy do ka-
ňonu. Přiblížíme se k pevnosti Amberd a potom budeme
pokračovat asi 2 hodiny pěšky malebným kaňonem. Pevnost
je nádherně situovaná na půli cesty na horu Monte Aragats
ve výšce 2300 m na skalním mysu. Byurakanská Astrofy-
zická Observatoř založená r. 1946 V. Ambartsumia -
nem, byla jedním z hlavních astronomických center SSSR.
Odjezd do Jerevanu, nocleh.
8. den: Odjezd do Echmiadzinu (UNESCO) – návštěva
kostela Sv. Hripsima – údajně jeden ze 7 divů Arménie.
Echmiadzinská katedrála měla být jedním z prvních křes-
ťanských chrámů na světě. Zde bylo jako v první zemi ofi-
ciálně přijato křesťanství za státní náboženství. Na zpá-
teční cestě zastávka u zřícenin chrámu Zvartnots – perly
architektury 7. století (UNESCO). Trh pod širým nebem
Vernissage, kde se o víkendech nabízí řezby, starožitnosti,
pěkné krajky, ručně vázané koberce a kilimy – kavkazská
specialita. Možnost návštěvy Jerevanské Brandy Factory.
Nocleh.
9. den: Památník písemnictví Matenadaran: 13.200 ma-
nuskriptů a histor. dokumenty z celé Evropy aAsie, první opis

Bible v arménštině. Chrám Garni z 1. stol. n. l. zasvěcený
Mitrovi – malebná památka helénistického období a působivá
ukázka starověké arménské architektury. Procházka kaňo-
nem řeky Azat k tisícům čedičových varhan (1,5 hod.) Mož-
nost oběda v místním domě v Garni (pečení arménského ná-
rodního chleba „lavash“ a barbeque v podzemní peci tonir).
Vzhůru kaňonem řeky Azat leží krásný památník arménské
středověké architektury klášter Geghard (UNESCO) – další
neuvěřitelný starobylý klášter částečně vytesaný do hory (4.
stol., katedrála 13. stol.) Název „Klášter kopí“ pochází od
kopí, které zranilo Krista během ukřižování a podle legendy
bylo přineseno do Arménie apoštolem Tadeášem. Návrat do
Jerevanu, večeře na rozloučenou, nocleh.
10. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Služby: 8x nocleh – dvoulůžkové pokoje v kvalitních 
hotelech 4 *, 8x snídaně, 8x oběd, 1x uvítací 
a 1x rozlučková večeře, letenka Praha – Jerevan 
– Praha, let. taxy ve výši 3.000 Kč, transfery, 
klim. minibus, český a místní průvodce, vstupy, 
1 láhev minerálky denně, povinné pojištění CK

V ceně není: spropitné
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 5.200 Kč

min. 10 osob

Památky UNESCA pod Kavkazem

S + S

TO NEJLEPŠÍ
Z JORDÁNSKA

SLAVNÉ ANTICKÉ, BIBLICKÉ A ISLÁMSKÉ
PAMÁTKY

Program: Zámecká cesta – pevnost Qasr el Kharaneh, re-
zidence kalifa Qasr Amra, oáza Azraq, Betánie – místo křtu
Ježíše Krista na břehu Jordánu, Mrtvé moře – 2 denní pobyt.

Madaba, Hora Nebo. Královská cesta – hrad Kerak, Petra
– pohádkové růžové skalní město, Wadi Rum, Aqaba – 2
denní pobyt, Amman, antické město Jerash.

Služby: letenka Praha – Amman – Praha, 
let. taxy ve výši 4.500 Kč, 10x nocleh 
s polopenzí – hotel 3*, transfery, 
doprava klim. mikrobusy, místní a český 
průvodce, vstupy dle programu, 
džíp tour ve Wadi Rum, vstupní vízum, 
povinné poj. CK

V ceně není:  spropitné pro průvodce, nosiče a řidiče, 
nápoje u večeří, jord. odletová taxa 15 USD

IZRAEL A JORDÁNSKO – 
STAROVĚKÉ KLENOTY

TAJEMSTVÍ BIBLICKÉ ZEMĚ

Program: Jordánsko: Amman, Madaba, Hora Nebo, Krá-
lovská cesta – hrad Kerak, Petra – pohádkové růžové skalní
město, Wadi Rum, Jerash – antické město, Aljun, hrad Ayyu-
bid, hranice s Izraelem – Allenby most – Izrael: Qumran,
Mrtvé moře, Jericho, Betlém, Západní Jeruzalém, Ein Kerem
– rodiště sv. Jana Křtitele, Jeruzalém – Hora Olivetská, Get-
semanská zahrada, Staré město, Zeď nářků, Via Dolorosa,
chrám sv. Hrobu, hora Sion, síň Poslední večeře, hrob krále
Davida. Tel Aviv, Jaffa.

Služby: Letenka Praha – Amman a Tel Aviv – Praha, 
letištní taxy ve výši 4.500 Kč, transfery, 
8x nocleh v hotelu 3*, 8x polopenze, 
autobusová (minibusová) doprava 
během okruhu, všechny vstupy dle programu, 
2hodinové safari ve Wadi Rum, 
český a místní průvodce, vízum, voda v buse,
povinné poj. CK

Cena nezahrnuje: spropitné

Jerash
Qasr el-Hallabat

oáza Azraq

Madaba

Kerak

Petra

vadi 
Rum

Amman
BethanieBethanieBethanie

Aqaba

min. 10 osob

min. 10 osob



41 www.erikatour.cz EXOTICKÉ  ZEMĚ

HOLANDSKO ● FRANCIE

Č. zájezdu Termín Cena
60201
60202
60203

03. 02. – 15. 02. 2016      
20. 11. – 02. 12. 2016
07. 03. – 19. 03. 2017

71.990 Kč
71.990 Kč
71.990 Kč

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

MEXIKO – ZEMĚ
TAJUPLNÝCH PYRAMID
Mayské pyramidy, fantastické památky UNESCO 

a nádherné pláže!

Zájezd s pobytem v Cancunu!
Mexiko útočí na smysly návštěvníků zvuky, barvami, chu-
těmi, vůněmi a unikátní směsí kultur a krajin.
Kultury Aztéků, Mayů, Olméků a Toltéků nás budou provázet
všude. Atmosféra tisícileté historie se bude mísit s kouzlem
koloniálních městeček a s ruchem moderních metropolí. Tato
země kontrastů nám nabídne horské masívy pokryté sně-
hovou čepicí, rozžhavené pouštní písky, ve kterých přežívají
pouze kaktusy, i náderné dlouhé písečné pláže, které omý-
vají průzračné vody oceánu. Takže nasaďte sombrero, dejte
si tequilu a vyrážíme na jízdu Mexikem.
Program:
1. den: Odlet z Prahy, let s jedním přestupem do Mexico
City. Nocleh.
2. den: Prohlídka Mexico City – náměstí Zocalo, Národní
palác, katedrála, palác krásných umění, dále latinsko ame-
rická věž – mrakodrap, který přestál zemětřesení 1985. Re-
zidenční část města – park Chapultepec. Přejezd do Puebly
– starého koloniálního města, gurmánského hlavního města
Mexika. Indiány krásně malovaný chrám Santa Maria To-
nanzitla, krásná kaple del Rosario, katedrála. Hlavní náměstí
a historické centrum. Nocleh.
3. den: Guadalupe – slavné poutní místo zasvěcené pat-
ronce Mexika – Panně Marii Guadalupské na vrchu Tepeyac.
Návštěva severní části města – vystoupíte na obrovské py-

ramidy Slunce a Měsíce v tajemné lokalitě Teotihuacán
(UNESCO), shlédnete „Cestu mrtvých“ a budete ohromeni
chrámem Quetzalcoatla. Teotihuacán znamená „město
bohů“ nebo „kde se lidé stávají bohy“. Pokračování do
Poza Ricy. Nocleh.
4. den: Navštívíme archeologickou lokalitu El Tajin – ce-
remoniální centrum Totonacké kultury – hlavní památky: Py-
ramida s nikami, rituální nádvoří her aj. a překvapí vás „lé-
tající indiáni“. Poté podél pobřeží zálivu do přístavu Veracruz
- hlavního města stejnojmenného státu: pevnost – vězení
San Juan de Ulúa- postavená jako ostrov v přístavu, zbytek
opevnění – bastion Baluarte de Santiago, El Faro aj. Večer
můžete navštívit představení folklorních tanců na Zócalu.
Nocleh.
5. den: Zelenou krajinou zálivu přejedeme do krásného
státu Chiapas k řece Grijalva. Lodí budete objevovat fan-
tastický kaňon Sumidero s výškou více než 1000 m a délkou
30 km, až uvidíte slavný vánoční stromek. Poté pojedete do
San Cristóbal de las Casas. Nocleh.
6. den: Prohlídka města San Cristóbal de las Casas –
krásného koloniálního „hlavního města indiánského Mexika“
s jeho úzkými uličkami a španělskými rezidencemi, kostel
Santo Domingo, malebný indiánský trh před ním a muzeum
jantaru. Poté typická indiánská městečka San Juan Cha-
mula a Zinacantán, plná indiánů v tradičních krojích, kteří
sem přicházejí na trhy prodávat i nakupovat. Návrat na noc-
leh, večer si můžete užít v kouzelných ulicích Cristóbalu.
7. den: Nejprve navštívíme kaskádovité travertinové vo-
dopády Agua Azul, a potom nás čeká magické pralesní
království – fantastická archeologická mayská lokalita Pa-
lenque (UNESCO). Projdete se náměstími, kde kráčeli Ma-
yové, uvidíte chrám Nápisů, který ukrývá hrobku krále Pa-
kala, Palác a severní skupinu chrámů – nezapomenutelný
výhled do okolí. Nocleh.
8. den: Ráno Campeche (UNESCO) – procházka histo-
rickým středem města chráněného pevností a hradbami pos-
tavenými na obranu proti útokům pirátů. Poté klasické may -
ské město Uxmal (UNESCO) s „Kouzelníkovou pyramidou“
korunovanou chrámem na vrcholu, odkud můžete sledovat
celou úchvatnou lokalitu, s palácem a „nádvořím jeptišek“.
Večer možnost navštívit světelnou a zvukovou show v této
působivé archeologické zóně. Nocleh.

9. den: Krátká prohlídka „bílého města“ – krásné Meridy,
hlavního města státu Yucatan, města s mayskými kořeny,
nádhernými koloniálními stavbami a krásou architektury 19.
stol. Poté jeden z vrcholů zájezdu Chichen Itza (UNESCO)
– nejnavštěvovanější archeologická lokalita s mohutnou de-
vítistupňovou pyramidou Kukulcan nazývanou také El Cas-
tillo, posvátnou propastí „cenote“, observatoří a dalšími mo-
numenty. Pokračování do Cancúnu. Nocleh.
10. – 11. den:  Cancún – volný den, odpočinek, koupání na
bílých plážích Karibiku. Nocleh.
12. den: Odlet zpět dle letového řádu.
13. den: Přílet do Prahy.

Služby: 11x nocleh v hotelu 3*, 11x snídaně, 
letenka Praha – Mexico City – Cancún – Praha,
letištní taxy ve výši 10.000 Kč, transfery, 
klim. bus / mikrobus, místní a český průvodce, 
vstupy dle programu, povinné pojištění CK

V ceně není: spropitné, příplatek na jednolůžkový 
pokoj 8.400 Kč, večeře 

ÚŽASNÁ 
KOSTARIKA

Fantastická příroda, báječné pláže! 
Užívejte si canopy tour!

Costa Rica - „Bohaté pobřeží“ – to je jeden z posledních pří-
rodních rájů na světě, který bývá nazýván také Švýcarskem
Střední Ameriky. Neskutečné množství rostlinných i živočiš-
ných druhů, z nichž mnohé nenajdete jinde na světě, nedot-
čené tropické pralesy, vodopády, činné sopky, horké pra-
meny, téměř čtyřtisícové hory, jezera, pobřeží dvou oceánů,
kouzelné pláže lemované kokosovými palmami. Kostarika
je o polovinu menší než naše republika, ale skýtá neskutečné
přírodní bohatství. 
Program:
1. den: Odlet z Prahy do San José s jedním přestupem,
transfer do hotelu. Uvítací koktejl, nocleh.
2. den: Ráno cesta do fantastického národního parku
vulkán Poás. Cestou kouzelné přírodní scenérie, krásné
kávové plantáže, jahodníková pole a skleníky. Vulkán Poás
je největší aktivní gejzírový vulkán na světě s pářícími fu-
marolami, se stále se měnícím žlutozeleným kráterovým je-
zerem s horkou vodou, které chrlí sloupy vařícího bahna

a proudy páry. Hlubokým zeleným mlžným pralesem k jezeru
Botos smaragdovému kráterovému jezeru. Waterfall Gar-
dens – chráněná oblast, nádherní motýli v Butterfly Obser-
vatory, kolibříci v Hummingbird Garden a 5 nádherných vo-
dopádů, které budete sledovat ze Stezky vodopádů. Návrat
do San José – prohlídka města a projížďka: park Demokra-
cie, Národní muzeum, Centrální park, Melico Salazar Mu-
zeum a Metropolitní katedrála, Předkolumbovské muzeum
zlata, Opera. Nocleh.
3. den: Národní park Tortuguero – cestou zastávka na
banánové plantáži. Caňo Blanco – kolem poledne nastou-
píte na loď na příjemný tříhodinový výlet po kanálech
v džungli do NP Tortuguero (oblast obřích želv). Je to dnes
jediné místo v západní polovině Karibského moře, kde hnízdí
obří želvy. Deštný prales, vodní cesty, pláže a některé pří-
klady nejkrásnější divočiny ve střední Americe. Těsný kon-
takt s unikátní tropickou džunglí: plavby po přírodních kaná-
lech, močály a mandrovníky a velké množství ptáků a zvířat.
Budete objevovat Tortuguero, tropickou svatyni pro více než
300 rozličných druhů ptáků a exotických živočichů: opice,
krokodýli, leguáni a mnoho dalších. Lodí na ubytování do
Tortugueros. Občerstvení, koktejl a oběd ve stylu karibského
bufetu. Odpoledne návštěva osady Tortugueros. Nocleh. 
4. den: S probuzením džungle zažijete safari po Tortu-
guerských kanálech v NP, který je pro svou bohatou vege-
taci, faunu a splavný systém lagun a kanálů označován za
kostarickou Amazonii. Uvidíte zde např. různé druhy opic,

ještěrek, leguánů, chameleóny, tukany, volavky, krokodýly
aj. Návrat do hotelu na opožděnou snídani a volno k vychut-
nání krásné exotiky Tortuguera – procházky džunglí, mož-
nost další plavby. Nocleh.
5. den: Přejezd k lodi, která Vás odveze do doku Caňo
Blanco, transport na úžasnou pláž Punta Uva na jižním ka-
ribském pobřeží. Uvítací koktejl, koupání. Nocleh.
6. den: Fantastická návštěva Národního parku Cahuita.
Leží na karibském pobřeží, v jedné z nejkrásnějších a nej-
malebnějších oblastí Kostariky. Hlavní atrakcí jsou bílé pí-
sečné pláže lemované nekonečnými řadami kokosových
palem, klidné moře s křišťálovou vodou a kouzelnými útesy.
Návrat do hotelu a odpočinek na pláži. Nocleh.
7.den: Dnes zažijete dobrodružství canopy tour, tedy
sledování džungle z vrcholů stromů v lanovkovém systému
platform a za jízdy mezi stromy pralesem, dokud nestanete
vlastníma nohama na zlaté písečné pláži. V tomto místě se
setkává džungle s oceánem. Průvodci budou celou dobu
pečovat o vaše bezpečí. Je to příležitost vidět džungli z jiné
perspektivy. Nocleh.

San José

NP Arenal

Tamarindo

v. Poás

NP tortuguero

NP Cahuita
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MéridaCampeche
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Č. zájezdu Termín Cena
60211
60212
60213

11. 03. – 25. 03. 2016      
02. 11. – 16. 11. 2016
11. 03. – 25. 03. 2017

83.980 Kč
83.980 Kč
83.980 Kč

Č. zájezdu Termín Cena
60221
60222
60223

15. 02. – 28. 02. 2016      
19. 11. – 02. 12. 2016
01. 03. – 14. 03. 2017

91.980 Kč
91.980 Kč
91.980 Kč

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

PERU – 
ŘÍŠE INKŮ

Řekneme-li dnes Peru, vybaví se nám v první řadě melodie
peruánských Indiánů, potom možná střípky historie civilizace
Inků, někdo ještě vzpomene na Machu Picchu nebo na je-
zero Titicaca. My vám chceme tajemství Peru přiblížit v nej-
větší možné míře. Dnes je to třetí největší země Jižní Ameriky
a rozkládá se na jejím západním pobřeží – u Tichého oceánu
po obou stranách And. Na území Peru se dochovalo velké
množství fantastických památek na kulturu Inků. Vždyť také
název Peru znamená v kečuánském jazyce dostatek a po-
chází z doby fungování bohaté a slavné říše Inků. Poznáte
nejen nejtajemnější a nejslavnější místa Incké říše, ale také
fantastickou přírodu kaňonu Colca, ostrovů Islas Ballestas
nebo také tajemné obrazce v poušti Nazca.
Program:
1. den: Odlet z Prahy do Limy s jedním přestupem, trans-
fer do hotelu. Nocleh.
2. den: Přejezd po Pan-Americké dálnici do NP Paracas,
krásného zálivu ležícího jižně od Limy, zde poušť na březích
Pacifiku střídaná úrodnými oázami. Příjezd do Pisca –
lodní výlet kolem ostrovů Islas Ballestas nazývaných
„malé Galapágy“ – pozorování spousty různých mořských
ptáků včetně andských kondorů, kolonie tučňáků, lvounů
a dalších zajímavých živočichů z těsné blízkosti. Pokračo-
vání do Icy, návštěva bodegy s destilerií, kde se připravuje
peruánské pisco podle starověkých receptur – ochutnávka
různých druhů pisca (peruánské brandy vysoké kvality). Po-
kračování do Nazcy. Ubytování. Fakultativně návštěva Pla-
netária s 361°filmovou projekcí, kde obdržíte všechny
možné informace o záhadných a fascinujících obrazcích
v Nazce. Nocleh.
3. den: Ráno vyhlídkový let nad legendárními tajuplnými
obrazci v poušti Nazca, o kterých se předpokládá, že byly
vytvořeny 600 let před naším letopočtem. Tyto linie a figury
jsou tak veliké, že mohou být správně a smysluplně vnímány
pouze z letadla. Pokračování do Arequipy. Nocleh.
4. den: Volné dopoledne na odpočinek a na výškovou akli-
matizaci. Oběd v typickém Picanteria restaurantu. Odpo-
ledne prohlídka nejslavnějších památek tohoto „Bílého
města“ pod horskými štíty s věčným sněhem: druhý největší
klášter v zemi – Santa Catalina ze 17. stol., katedrála – jedna
z největších v Americe, klášter La Compania, krásné kolo-
niální domy, čtvrtě Cayma a Yanahuara a uvidíte samozřejmě
pověstnou Juanita Mummy. Nocleh.

5. den: Údolí Colca – nejhlubší na světě. Cestou návštěva
typických vesnic, které si udržují tradice, folklór, hudbu. Od-
poledne odpočinek v termálních lázních. Nocleh.
6. den: Návštěva kaňonu, který vymlela stejnojmenná
řeka (hluboký 3.400 m) a jehož svahy jsou pokryty stovkami
teras, které dokládají vysokou vyspělost starověkých peru-
ánských zemědělců. Fantastivký výhled z „Kondorova
hnízda“, nejvyššího vyhlídkového bodu – možnost pozoro-
vání kondorů. Pokračování do Puna, města s památkami
z doby největšího rozkvětu civilizace Inků. Nocleh.
7. den: Celodenní okružní jízda lodí po jezeře Titicaca,
ležícím na hranicích Peru a Bolívie ve výšce 3.820 m – nej-
větší vysokohorské jezero světa a posvátné jezero Inků.
Jeho největší atraktivitou jsou plovoucí Rákosové ostrovy,
kde žijí Indiáni ještě tradičním starověkým způsobem života.
Navštívíte ostrovy Uru a Taquile – nejkrásnější ostrov na
jezeře, jeho krajina je přirovnávána k ráji. Jsou obydlené ke-
čuánskými Indiány a seznámíte se s jejich tradicemi. Oběd
během programu. Návrat do Puna, nocleh.

8. den: Celodenní přesun autobusem fantastickou kraji-
nou Altiplana do Cusca  – prudké strže, krásná údolí, špičaté
vrcholy And, dosáhnete až nadm. výšky 4.700 m – nezapo-
menutelný zážitek. Speciální fauna i flóra: stáda divokých
vikuní, alpak, lam a divoké rostliny, které rostou pouze v těch -
to končinách. Odpoledne příjezd do Cusca (3.496 m). Wel-
come drink – lahodný a horký čaj z koky. Nocleh.
9. den: Dopoledne odpočinek (nezbytná daň aklimatizaci
ve vysokých nadmořských výškách). Možno půldenní výlet
do okolních archeologických lokalit Kenko, Puka-Pukara,
Tampu-Machay. Oběd v místní restauraci. Odpoledne pro-
hlídka nejkrásnějšího peruánského města Cusca (v keču-
ánštině znamená pupek, střed) zahrnující nejzajímavější pa-
mátky: koloniální stavby – katedrála, konvent Santo Domingo
– chrám Slunce Koricancha, obřadní místo Sacsayhuaman
– pohádková pevnost. Nocleh.
10. den: Celodenní výlet do Svatého údolí Inků, údolí řeky
Urubamba. Sjedete do údolí a pojedete podél divoké řeky,
která už vlastně patří Amazonskému pralesu. Prohlédnete
si vesničku Pisac proslavenou tradičními trhy rukodělných
výrobků – zajímavá příležitost k nákupům, a místní kostel.
Pevnost a incká vesnice Ollantaytambo – krásný příklad
urbanistických znalostí a dovedností Inků. Nocleh.
11. den: Celodenní výlet na Machu Picchu – „ztracené
město Inků“. Průvodcovaná procházka celou citadelou –
nádherným místem, skutečným veledílem a němým odka-
zem inckého génia. Po 3000 schodech můžete projít všemi

náměstími, terasami, obhlédnout všechny svatyně, obser-
vatoře a obytné budovy. Volno na prožití atmosféry a mystiky
tohoto místa. Oběd. Návrat do hotelu. 
12. den: Transfer na letiště, přelet do Limy. Transfer do ho-
telu. Odpoledne prohlídka koloniální a moderní Limy – Torre
Tagle palác, Plaza de Armás, Konvent sv. Františka, kate-
drála, vládní palác, náměstí San Martin aj. Nocleh. 
13. den: Den na odpočinek, nákupy, možnost vlastního pro-
gramu v Limě. Fakultativně: Půldenní návštěva archeolo-
gické lokality Pachacamac – nejdůležitější administrativní
a náboženské centrum Inků na pobřeží, území, jehož kon-
strukce si zachovávají mysticismus a religiozitu své minulosti,
kdy zde byly uctívány kulty Slunce a Země. Z pre-inckých
staveb vyniká Tempolo Pintado (barevný chrám) a Tempolo
Viejo (starý chrám), z inckých dob Tempolo del Inti (chrám
slunce). Z jeho obrovské terasy je fantastický výhled na moře
a ostrovy naproti. Transfer na letiště, odlet.
14. den: Předpokládaný přílet do Prahy
Možnost propojení s několikadenním trekem – hledejte
na www. erikatour.cz

Služby: letenku Praha – Lima – Praha (s přestupem), 
let. taxy ve výši 9.000 Kč, 1 vnitrostátní let, 
12x nocleh se snídaní v 3* hotelu, 
12x obědy, transfery, klimatizovaný bus / minibus 
v Peru, let nad Nazcou, loď na Titicaca 
a Ballestaské ostrovy, český a místní průvodce, 
všechny vstupy podle programu, 
povinné pojištění CK 

V ceně není: odletová taxa z Peru 30 USD, 
letištní taxy na vnitrostátní let 20 USD, 
fakultativní vstupy

KOMFORTNÍ ZÁJEZD !

Lima

Puno

Cusco
Nazca Colca

Paracas

Ballestas
Islands

jezero
Titicaca

Machu Picchu

Arequipa
min. 10 osob

Poznejte mystiku Peru, odkaz 
starých Inků i nádhernou přírodu !

8. den: Výjezd k fantastickému vulkánu Arenal. Cestou
krásné kávové plantáže a venkovské scenérie. Místní vý-
bornou čerstvou kávu i ochutnáte. Po příjezdu do hotelu bu-
dete mít čas vychutnat výhledy na vulkán, který zahájil svou
aktivitu v červenci 1968. Láva stále vytéká s teplotou nad
1000°C a postupně chladne. Během nocí vulkán Arenal „
hora ohně“ přitahuje návštěvníky i domorodce svými maleb-
nými explozemi, které vypadají jako ohňostroje. Večerní re-
laxace a zábava v termálních vodách lázní Baldi – mezi
zvuky a vůněmi deštného pralesa. Večeře v restauraci lázní.
Nocleh.
9. den: Návštěva NP Vulkán Arenal – mimořádný
výhled na vulkán během jednoduché vycházky kolem

základny této fantastické „hory ohně“. Vycházka začíná
na aktivní straně vulkánu, provede vás lesem přes lávové
jazyky do poničené oblasti, která je nyní v procesu regene-
race. Výstup vás zavede až na vzdálenost 500 m od míst,
kde láva vytekla. Nocleh.
10. den: Po snídani odjezd na velkou pláž Tamarindo na
severním pacifickém pobřeží. Ubytování.
11. – 13. den:  Tyto dny budete mít možnost užívat si pláže,
relaxovat v hotelovém bazénu nebo účastnit se fakultativních
výletů. Nocleh.
14. den: Snídaně, přejezd na mezinárodní letiště do San
José, odlet.
15. den: Přílet do Prahy.

Služby: letenka Praha – San José – Praha s přestupy,
letištní taxy 9000 Kč, 13x nocleh v hotelu 3*, 
13x snídaně, 13x večeře, 2x oběd, transfery, 
klim. mikrobus, místní a český průvodce, 
vstupy dle programu, povinné poj. CK

V ceně není:  spropitné

S + S
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Č. zájezdu Termín Cena
6023 03. 09. – 14. 09. 2016 79.990 Kč

SEVERNÍ AMERIKA

NÁRODNÍMI PARKY
ZÁPADNÍ KANADY

Kanada je plným právem považována za zemi nezměrných
přírodních krás. Grey Owl – Šedá Sova řekl o kanadské di-
voké přírodě: „Potřebujeme rozšířit i jiné než hmotné statky
a k tomu stačí, abychom se porozhlédli, co nabízí naše
země... Máme u nás to, co jinde nemají.“ My se pojedeme
porozhlédnout rovnou do těch nejkrásnějších oblastí. Britská
Kolumbie je nádherné místo pro každého, kdo se zajímá
o přírodu. Už r. 1972 zařadilo UNESCO do Seznamu svě-
tového dědictví jedenáct míst v Kanadě. Patří mezi ně devět
kanadských národních parků a čtyři z nich jsou ve Skalistých
horách (Banff, Jasper, Yoko, Kootenay). Prostě tuhle zemi
musíte vidět a důkladně poznat.

Program:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Vancouveru. Transfer do
hotelu v centru Vancouveru. Cestou krátká orientační pro-
jížďka centrem. Nocleh.
2. den: Celodenní prohlídka Vancouveru: Panoramatický
pohled na město z věže Lookout Tower. Canada Place –
nejlepší úvod k návštěvě Vancouveru – dlouhé molo (pů-
vodně pro kanadský pavilon na EXPO 86) nabízí senzační
pohled na městský přístav, mrakodrapy v centru města a na
hory nad Severním Vancouverem. Historický Gastown,
druhé největší Čínské město v Severní Americe a Stanley
Park se zastávkou u kolekce malovaných totemů a s mož-
ností navštívit místní Aquarium. Ostrov Granville s ob-
chůdky a tržnicí. Po velkolepém mostě Lions Gate přejezd
přes záliv Burrard, možnost projít se po Capilanském visutém
mostě – jedné z největších místních atrakcí nebo vyjet gon-
dolovou lanovkou na vrchol Grouse Mountain, odkud je
fantastický výhled na panorama Vancouveru. Nocleh.
3. den: Odjezd na Tsawwassen lodní terminál, asi jede-
napůlhodinová plavba přes Georgia Straight mezi krásnými
Gulf Islands. Fakultativně návštěva kouzelných Butcharto-
vých zahrad – jedny z nejkrásnějších v Kanadě. Příjezd na
ostrov Vancouver do Victorie – hlavního města provincie.
Projížďka – hlavní pamětihodnosti: Beacon Hill park, Beach
Drive, náměstí Bastion Square, Vnitřní přístav s budovami
Parlamentu. Fakultativně i návštěva Královského muzea
nebo pozorování velryb. Nocleh.
4. den: Odjezd na sever podél pobřeží do Parksville. Za-
stávka v Chemainus na krátkou procházku městem podél
zajímavých malovaných zdí a atraktivních starobylých ob-
chůdků. Cathedrale Grove – krátká přírodní procházka
mezi mohutnými kmeny jedle Douglasky. Návrat do Na-
naima a trajekt na pevninu přes záliv Horseshoe Bay. Ces-

tou na sever nádherné výhledy až do Squamish. Zastávka
na vyhlídce na vodopády Shannon, průjezd pobřežním
pásmem hor do Whistleru, opět velkolepé výhledy na moře.
Volno na procházku a odpočinek, nocleh.
5. den: Sjedeme do farmářské oblasti kolem Pember-
tonu. Odtud cestou Duffey Lake road, vinoucí se původní
divočinou do Lillooet, městečka, které bylo Mílí 0 Stezky
Zlaté horečky kolem roku 1860. Dále přes Cache Creek
a Kamloops do Sunpeaks na nocleh.
6. den: Pocestujeme opět na sever přes Clearwater
a krásný Wells Gray Park, zastávka na vyhlídce na Spa-
hats vodopády. Tato oblast překypuje divokými zvířaty,
takže je šance, že zahlédnete černé med vědy a mnoho
druhů ptáků. V Blue River fakultativně „říční safari“ na pro-

udovém člunu, s pozorováním místní divoké přírody. Pře-
jedeme průsmyk Yellowhead Pass a vlevo se bude tyčit
Mount Robson – nejvyšší vrchol v kanadských Rockies.
To už budeme na území nádherného Národního parku Ja-
sper. Pojedeme na jih Jasperu do oblasti vodopádů Sun-
wapta na nocleh.
7. den: Krásy Národního parku Jasper. Pojedeme údo-
lím řeky Maligne (jasperský nejpopulárnější výlet) a zasta-
víme se v kaňonu Maligne na procházku zdejší přírodou.
S fotostopy kolem Medicine Lake až k monumentálnímu
vyvrcholení cesty – jezeru Maligne, které je považováno
za nejkrásnější jezero v Rockies. Fantastická 90-minutová
projížďka po jezeře. Návrat do městečka Jasper – prohlídka
a výjezd proslulou lanovkou Jasper Tramway do výšky
2300 m – odtud jedinečné panorama hor. Návrat do Sun-
wapta Falls Resort na nocleh.
8. den: Icefield Parkway – jedna z nejkrásnějších silnic
na světě, která vede přes jedny z nejvyšších kanadských
hor a přes velkolepé ledovce. Vodopády Sunwapta a Atha-
basca a slavný ledovec Athabasca, kde budete moci ab-
solvovat vyjížďku na speciálním sněhovém autobusu (snow-
coach). Průjezd okolo Bow Lake a Bow Passu, návštěva
jedinečného jezera Peyto Lake a do Canmore na nocleh.

9. den: Výjezd ke slavnému jezeru Lake Louise v NP
Banff, abychom se mohli nechat unést fantastickým výhle-
dem přes jezero na ledovec Victoria. Pokračování mimo-
řádně krásnou krajinou údolí Ten Peaks k dalšímu nád-
hernému jezeru Moraine Lake. Překročíme Kontinentální
předěl a vjedeme do NP Yoho, kde navštívíme jezero Eme-
rald Lake a Natural Bridge. Vrátíme se do Canmore na
nocleh.
10. den: Prohlédneme si Banff – nečekaně rušné měs-
tečko uprostřed prstence hor. Projdeme se k vodopádům
Bow River Falls a k Tunel Mountain Drive – větrem ze-
rodované čarovné skály a Surprise Corner. Budete si moci
vyjet lanovkou Sulphur Mountain Gondola za panorama-
tickým výhledem na okolní hory (nejvýše položená restau-
race v Kanadě). Termální prameny Upper Hot Springs,
možnost vykoupat se a relaxovat. Odjezd do Calgary na
nocleh.
11. den: Dopoledne okružní projížďka Calgary – sezná-
mení s hlavními atraktivitami centra města. Odpoledne
volno k vlastním aktivitám: návštěva Glenbow Museum
(jedno z nejlepších muzeí v západní Kanadě) nebo Calgary
Tower – vyhlídková věž, jedna z největších atrakcí ve městě.
Transfer na letiště, popřípadě volno na poslední nákupy,
odlet.
12. den: Přílet do Prahy.

ATRAKTIVITY V CENĚ: LOOKOUT TOWER ve Vancou-
veru, vyhlídková plavba lodí po jezeru MALIGNE

Služby: letenka Praha Vancouver a Calgary – Praha, 
letištní taxy cca 9.500 Kč, transfery, 
10x nocleh v hotelech 2*/3* – 
dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím, 
10x kontinentální snídaně, trajekty Vancouver – 
Victoria a Nanaimo – Vancouver, 
doprava mikrobusem, místní průvodce / řidič, 
český průvodce, vstupy do národních parků 
a do Vancouver City Park, Lookout Tower, 
plavba lodí po jez. Maligne, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vízum do Kanady cca 2.000 Kč,
fakultativní vstupy a výlety, spropitné 
pro řidiče / průvodce, obědy a večeře, 
jednolůžkový pokoj – 12.700 Kč

Vancouver

Whistler

Clearwater

Victoria

Nanaima

Jasper

Calgary

Banff
Lake
Louise

min. 11 osob

S + S

Neuvěřitelné krásy přírody !
Pojeďte potkat medvěda, jelena …

Č. zájezdu Termín Cena

6024 01. 10 – 13. 10. 2016        67.990 Kč

PERLY ZÁPADU USA
GRAND KAŇON, MONUMENT VALLEY, BRYCE

KAŇON, ZION KAŇON, DEATH VALLEY,
YOSEMITSKÝ NP A LOS ANGELES, HOLLYWOOD,

LAS VEGAS A SAN FRANCISCO

Program: Hollywood – Universal Studios, Hollywood Bou-
levard, Bevrly hills, Laughlin. Grand kaňon, South Rim, Mo-
nument Valley, Page, jezero Powel a přehrada Glen Canyon,
Bryce kaňon, Pink Cliffs, Zion kaňon, Saint George, Las
Vegas, Nevadská poušť, Death Valley, Badwater Point – nej-
nižší část údolí, Furnace Creek, typická westernová vesnice

Calico. Yosemitský národní park: Half-Dome, Yosemite-Val-
ley, Bridalvell Falls, Yosemite Falls. San Francisco, Monterey,
Carmel, Santa Barbara a Danta Monica.

Služby: letenka Praha – Los Angeles – Praha s přestupy, 
letištní taxy ve výši  8.500 Kč, transfery,
12x nocleh v hotelu 2/3* – dvoulůžkové 
pokoje, 12x snídaně, doprava – klim. mikrobus, 
místní a český průvodce, vstupy dle programu, 
povinné pojištění CK 

V ceně není: spropitné, jednolůžkový pokoj 9.750 Kč, 
vstupní autorizace do USA



Cestujeme pohodlnými moderními busy
Mezinárodní autobusová doprava KOKOSS, s.r.o. Semily

mobil 736 248 684
Cestujete rádi v menším kolektivu? Můžete s námi cestovat 
naším příjemným midibusem. Naše menší skupiny zde mají plný komfort.

POJEĎTE S NÁMI LYŽOVAT!
DOPORUČUJEME AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD:

Celou nabídku lyžařských pobytů  na vlastní i autobusovou dopravu najdete na www.erikatour.cz

ITÁLIE – VAL di FASSA – Pera – hotel RIZZI s polopenzí
LYŽOVÁNÍ SELLA RONDA, SKIPAS DOLOMITI SUPERSKI

HOTEL RIZZI – cena za osobu / pobyt

Termín                                             2 lůžkový                       3-4 lůžkový                           dítě                                  dítě                                  dítě
                                                            pokoj                                pokoj                            11-15 let                           7-10 let                             5-6 let

30. 01. – 06. 02. 2016             9.790                      9.090                     8.790                     8.390                     7.690
Cena zahrnuje:  5x nocleh – pokoje s vlastním sociálním zařízením, 5x polopenzi, úklid, 
                           dopravu – bus (zůstává a vozí klienty dle porgramu), technického delegáta, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: skipass (aktuální ceny najdete na www.erikatour.cz), 
                           pojištění účastníků (je nutné, možno zajistit v naší CK)

NABÍDKA PRO INDIVIDUÁLY 
VLASTNÍ DOPRAVOU:
ITÁLIE: 
VALL DI FASSA – středisko Pera – hotel RITZZI
RAKOUSKO: 
DACHSTEIN WEST – středisko ABTENAU – 
apartmány, penziony, hotely

 1 2 3

 4 5 6

 7 8 9

 10 11 12

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
301

2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

30
31

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

31

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

2016

SELLA RONDA –

TO JE BOMBASELLA RONDA –

TO JE BOMBA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2800 2800]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


