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Splňte si své sny !

Vážení přátelé cestování, milí klienti, přátelé,
děkujeme vám za vaši přízeň v minulém roce a slova uznání. Minulý rok nebyl jednoduchý, čekalo na nás mnoho administrativních úkolů, které nás od naší vlastní
práce pro vás zdržovaly (GDPR, novela zákona o cestovním ruchu aj.). I proto vás chceme upozornit, že katalog je vstupní a samozřejmě závaznou informací pro vás
i pro nás, ale řadu důležitých informací, aktuálních změn a podrobností najdete na našich webových stránkách www.erikatour.cz. Katalog bohužel není nafukovací
a hlavně nelze jej aktualizovat. Věnujte proto hodně pozornosti i smlouvě o zájezdu a posledním informacím před zájezdem. Mějte na vědomí, že průběžně se mohou
nové zájezdy objevovat i na webových stránkách a sledujte i je. A každopádně neváhejte nám kdykoli zatelefonovat nebo napsat
Přes to všechno jsme si pro vás připravili řadu novinek a inovací. A tak vás chceme inspirovat, abyste si vedle
ERIKA TOUR
našich stálic - zájezdů do Skotska, Norska, Pobaltí, seriálu do Slovinska, nebo Rakouska, na Madeiru, do JorŠpidlenova 442, 513 01 Semily
dánska a do řady dalších zemí všimli novinek, jako jsou Kouzlo vrcholů Kitzbühlerských Alp, Bratislava, vinná
Tel.: 481 623 637
cesta a termály, stejně jako inovací s báječným zázemím jako jsou zájezdy do Dolomit nebo na Sardinii, a to
Mobil: 604 366 379
už vůbec nestačíme ani jmenovat zájezdy do exotiky.
E-mail: erika@erikatour.cz
Prostě určitě je z čeho vybírat a my se těšíme na další milá setkání s vámi na zájezdech s naší CK.
www.erikatour.cz
Váš kolektiv CK Erika tour.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Povinné pojištění CK dle zákona č. 159/1999 Sb.: CK je pojištěna proti úpadku u Generali
Pojišťovny a.s. Všechny uvedené programy splňují náležitosti pojištění zájezdu dle výše uvedeného zákona. Minimální počet účastníků zájezdu 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.
Všechny důležité dokumenty a závazné informace jako Všeobecné podmínky, smlouvu
o zájezdu, informace o pojištění proti úpadku, o cestovním pojištění, o reklamaci atd. najdete
na naší webové stránce. zde najdete také podrobnější informace o odjezdech, příjezdech,
o doporučených prostředcích na vstupné atd.
Komplexní cestovní pojištění – Naše CK nabízí komplexní cestovní pojištění od České pojišťovny. Základní informace o podmínkách a rozsahu pojištění a pojistného plnění najdete na
straně 14 pobytové části katalogu, popřípadě v CK.
Vymezení programu zájezdu a rozsahu služeb je uvedeno v popisu jednotlivých zájezdů.
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, podrobnější informace na leznete na www.erikatour.cz.
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 jednolůžkový
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 příplatek na jednolůžkový pokoj.
Doprava: Zájezdy jsou realizovány se zkušenými průvodci a používáme kvalitní dopravce.
V případě malého obsazení, v zájmu realizace zájezdu, může být doprava zajištěna luxusními
mikrobusy.
Doplňující informace k dopravě – nástupní místa, svozy: Doprava je realizována autobusy
či mikrobusy podle přihlášeného počtu účastníků. Při našich autokarových zájezdech 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 140 Kč, Jablonec nad Nisou
120 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Hradec Králové 200 Kč, Tanvald 150 Kč, Harrachov 150 Kč, Rokytnice n. J. 150 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno
500 Kč, Olomouc 600 Kč, Ostrava 700 Kč na osobu
– do východní Evropy: Semily, Jičín, Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy, Brno
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou
120 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 150 Kč, Trutnov
300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno 500 Kč, Olomouc 450 Kč, Ostrava 600 Kč na osobu
– do severní Evropy: Semily, Turnov, Jičín, (Harrachov), Praha, Teplice
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou
120 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Rokytnice n. Jiz. 150 Kč (Mnichovo Hradiště
120 Kč, Mladá Boleslav 150 Kč), Tanvald 150 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno
500 Kč, Olomouc 600 Kč, Ostrava 700 Kč na osobu
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. Minimální 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 kancelář toto odjezdové
místo zrušit nebo změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravu
(bus, metro, vlak) a bude klientovi navrácen případný příplatek na tzv. „svoz“. 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.
Rezervace a smlouva o zájezdu (Přihláška)
a) Osobně v cestovní kanceláří nebo u autorizovaného prodejce
b) Přes internet - vytvořením on-line rezervace na webových stránkách www.erikatour.cz,
popř. přímo stažením smlouvy o zájezdu z horní lišty
c) dopisem, telefonicky nebo e-mailem na erika@erikatour.cz
Vždy uveďte jméno, adresu, telefonický a mailový kontakt na vás, název a datum zájezdu, případně
požadavek cestovního pojištění. My vám obratem potvrdíme rezervaci, která platí 7 kalendářních
dnů (není-li dohodnuto jinak), poslední 30 dnů před odjezdem je doba platnosti rezervace po dohodě. Uzavření cestovní smlouvy je platné pouze s prokazatelným uhrazením zálohy.

JAK SI ZLEVNIT ZÁJEZD S CK ERIKA TOUR ?
VÝHODNÁ ZÁLOHA
opět vám nabízíme možnost zvolit pro vás výhodný systém záloh, který vám umožní využít slevu na první chvíli s minimální zálohou:
1) 1.000 Kč při včasném přihlášení, nejpozději do 10. 1. 2020
2) Doplatek na 50% ceny zájezdu do 10. 2. 2020
3) Doplatek ne celkovou cenu zájezdu 30 dní (u leteckých zájezdů 40 dní) před odjezdem.
SLEVA ZA VČASNÉ ZAKOUPENÍ
6 % ze základní ceny zájezdu při složení zálohy do 10. 1. 2020
(u exotických zájezdů 5 % minimálně 9 měsíců před odjezdem)

4 % ze základní ceny zájezdu při složení zálohy do 10. 2. 2020
(u exotickýxh zájezdů 3 % minimálně 8 měsíců před odjezdem)

3 % ze základní ceny zájezdu při složení zálohy do 10. 3. 2020
(u exotických zájezdů 2 % minimálně 7 měsíců před odjezdem)

Maximální výše slevy může dosáhnout 1.200 Kč u poznávacích
zájezdů a 1.600 Kč u exotických zájezdů

SLEVY PRO SENIORY A STUDENTY
(seniorská sleva 55+)
U každého zájezdu je vyčíslena sleva 55+ a stejná sleva platí i pro
studenty. Označeny jsou S + S . Nelze sčítat s ostatními slevami
– vybírá se vždy nejvýhodnější sleva pro klienta

SLEVA PRO STÁLÉHO KLIENTA =
VĚRNOSTNÍ SLEVA
1% ze základní ceny zájezdu za každý absolvovaný zájezd od r. 2016
z katalogu CK Erika tour. Maximální výše slev může dosáhnout 5ti %.
Slevy lze sčítat se slevou za včasné zakoupení a celková výše kumulované slevy může maximálně dosáhnout 1.400 Kč.

SLEVY PRO SKUPINY:
Ucelená skupina již od 8 do 19 osob 3% / osoba
Objednáte-li zájezd
pro 20 osob – členové skupiny mají 5% slevu a vy 50%
pro 35 osob – členové skupiny 6% slevu, vy 100%
pro 45 osob a více členové skupiny 6%, vy 1 osobu zdarma
a další osoba 50%

Jednotlivé slevy nelze sčítat (kromě časové a věrnostní), započítává se výhodnější sleva pro klienta.

PŘEHLED ZÁJEZDŮ 2020
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Nizozemí
Za krásou holandských květin s květinovým korzem
Francie
Okouzlující Paříž
Romantické kouzlo Alsaska – kraje vína
Německo
Bavorské poklady
Bodamské jezero s rozkvetlým rájem květin
Šlágry Lechtalerských Alp
Rakousko
Poezie údolí Wachau
Vídeň a okolí trochu jinak
Kouzlo vrcholů Kitzbühlerských Alp
Narcisové slavnosti v Rakousku
Rakousko – Neodolatelné Korutany
Rakousko – pohádkový výlet do Vysokých Taur
Švýcarsko
Kouzlo švýcarských Alp – švýcarská nej...
Itálie
Jezerní a horské perly Itálie a Švýcarska
Italské stálice – Benátky, Terst, Miramare
To nejlepší z Dolomit
Pohádkové Dolomity
Slovinsko
Slovinské termály Dobrna a víno
Slovinsko – jezera, hory, moře
Moravské Toplice – mimořádné lázně s černou vodou
Kouzlo slovinsko-italského přímoří
Maďarsko
Elegantní Budapešť a termální lázně

str.
23. 04. – 27. 04. 2020 4
15. 04. – 19. 04. 2020
01. 09. – 05. 09. 2020

4
4

05. 06. – 07. 06. 2020
25. 06. – 28. 06. 2020
04. 06. – 08. 06. 2020

5
5
5

28. 03. – 29. 03. 2020
bez termínu
27. 05. – 31. 05. 2020
23. 05. – 24. 05. 2020
25. 06. – 29. 06. 2020
16. 06. – 21. 06. 2020

6
6
6
7
7
7

14. 07. – 19. 07. 2020

8

29. 04. – 04. 05. 2020
14. 05. – 18. 05. 2020
01. 07. – 06. 07. 2020
07. 07. – 12. 07. 2020

8
9
9
9

20. 05. – 24. 05. 2020
26. 05. – 01. 06. 2020
01. 04. – 05. 04. 2020
09. 04. – 14. 04. 2020
10. 11. – 15. 11. 2020

10
10
10
11
11

14. 05. – 17. 05. 2020
24. 10. – 27. 10. 2020
02. 09. – 05. 09. 2020
10. 04. – 13. 04. 2020

11
11
12
12

Francie
Normandská a bretaňská zastavení
Velká Británie
Velká cesta Skotskem
Pobaltí
Velká cesta Pobaltím
Albánie
Albánie a Makedonie – balkánské drahokamy

01. 10. – 04. 10. 2020 12

ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU
Pohádková krása Česko – saského Švýcarska
Kouzelná jižní Morava s návštěvou Rakouska
Nejen jižní Čechy, ale i Kutná Hora, Příbram...
Kouzelné západní Čechy
Malebné Beskydy – po valašských chodníčcích
Bratislava, vinná cesta a termály
Národní parky Slovenska a termální lázně
Perly Tater a severního Slovenska

25. 08. – 30. 08. 2020
04. 08. – 09. 08. 2020
29. 07. – 02. 08. 2020
21. 07. – 26. 07. 2020
23. 09. – 28. 09. 2020
09. 10. – 11. 10. 2020
14. 07. – 19. 07. 2020
17. 08. – 23. 08. 2020

13
13
14
14
14
15
15
15

POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM
Itálie
Itálie – Neapol, Pompeje, Capri. Řím
Smaragdová Sardinie

12. 06. – 21. 06. 2020 16
05. 06. – 14. 06. 2020 16

POZNÁVACÍ OKRUHY

Jižní a jihovýchodní Asie
Srí Lanka – zelený ráj
Nezapomenutelný Nepál
Poklady Vietnamu a Kambodže
Vietnam od severu k jihu
Thajsko – země úsměvů
To nejlepší z Číny
Romantický okruh Malajsií
Afrika
To nejlepší z Tanzánie a Zanzibar
Fascinující Namibie

Střední Východ
Hrdá Arménie
To nejlepší z Jordánska
Tajemný Irán
Objevujeme Omán
Severní Amerika
Národními parky západní Kanady
Karibik
Jamajka – perla Karibiku
Napříč Kubou
Střední a Jižní Amerika
Mexiko – země tajuplných pyramid
Úžasná Kostarika
Peru – říše Inků

Portugalsko
Madeira – květinový ostrov

28. 04. – 08. 05. 2020 17

30. 07. – 10. 08. 2020 19
13. 08. – 23. 08. 2020 20
06. 09. – 20. 09. 2020 21

EXOTICKÉ ZÁJEZDY

To nejlepší z jižní Afriky

Termální lázně Zalakaros a Balaton
Relaxace v termálních lázních Bük
Polsko
Tajemná minulost a krásy Dolního Slezska

06. 05. – 13. 05. 2020 18

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

19. 11. – 02. 12. 2020
15. 02. – 28. 02. 2021
14. 10. – 22. 10. 2020
01. 04. – 09. 04. 2021
01. 11. – 17. 11. 2021
25. 02. – 12. 03. 2020
01. 11. – 15. 11. 2020
19. 11. – 04. 12. 2020
30. 03. – 14. 04. 2021
04. 04. – 16. 04. 2020
04. 04. – 16. 04. 2021
16. 11. – 02. 12. 2020
02. 04. – 18. 04. 2021

22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25

07. 02. – 17. 02. 2020
07. 02. – 17. 02. 2021
05. 04. – 17. 04. 2020
06. 10. – 18. 10. 2020
01. 11. – 14. 11. 2020
15. 02. – 28. 02. 2021

25
25
26
26
26
26

06. 10. – 16. 10. 2020
22. 10. – 01. 11. 2020
04. 04. – 14. 04. 2021
17. 10. – 28. 10. 2020
06. 03. – 17. 03. 2021
18. 02. - 25. 02. 2020
07. 11. - 14. 11. 2020

27
27
30
28
28
29
29

25. 08. – 05. 09. 2020 30
19. 11. – 01. 12. 2020 30
02. 11. – 16. 11. 2020 31
20. 11. – 02. 12. 2020
02. 02. – 14. 02. 2021
02. 11. – 16. 11. 2020
11. 03. – 25. 03. 2021
19. 11. – 02. 12. 2020
01. 03. – 14. 03. 2021

31
31
31
31
31
31
21

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.

Uzávěrka katalogu proběhla k 10. 11. 2019 a k tomuto datu byly použity i měnové kurzy.

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
NIZOZEMÍ ● FRANCIE
S+ S
ZA KRÁSOU
HOLANDSKÝCH KVĚTIN

ROMANTICKÉ
KOUZLO ALSASKA –
KRAJE VÍNA

S NÁVŠTĚVOU KVĚTINOVÉHO KORZA
Holandsko je země větrných mlýnů, grachtů, polderů, tulipánů, dřeváků a krav, ale také elektroniky firmy Philips a fantastických vodních staveb. My budeme mít možnost shlédnout od všeho trochu, ale jaro je přece jen zasvěceno
květinám, především tulipánům. Jeden z nejoblíbenějších
zájezdů naší nabídky.

ROMANCE O VÍNĚ A KOUZLU
ALSASKÝCH VESNIČEK

OKOUZLUJÍCÍ
PAŘÍŽ

S+ S

NÁVŠTĚVA PAŘÍŽSKÝCH SKVOSTŮ!

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 Volendam. Ubytování v oblasti Den Helderu.
3. den: Noordvijk – květinové korso – desítky alegorických vozů z květin. Amsterodam – prohlídka města, možnost projížďky po grachtech, nocleh.
4. den: Zaanse Schans – živý skanzen s větrnými mlýny
a ukázkami výroby sýrů, dřeváků a delftské keramiky. Nejkrásnější jarní park Evropy Keukenhof – miliony kvetoucích
cibulovin – tulipánů, hyacintů, narcisů, ale i dalších květin.
Oblast květinových polí. Haag – možnost navštívit park Madurodam – Holandsko v malém. Rotterdam – 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: 980 Kč
Příplatek na jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
Č. zájezdu
1001

Termín
23. 04. – 27. 04. 2020

Cena
7.290 Kč

Paříž – perla mezi velkoměsty, kráska na Seině, město, které
má stále svůj šarm, je už po léta oblíbeným cílem našich turistů. 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, Invalides, Concorde, Plase Vendome, La Madelaine – odjezd na ubytování.
3. den: Odjezd do Versailles – prohlídka světoznámého
zámku a zahrad. Návštěva moderní čtvrti La Défense, návrat
na nocleh.
4. den: Prohlídka Louvru, popř. Orsay, Palais Royal, Les
Halles, středisko Georges Pompidou, Hotel de Ville, Notre
Dame, Latinská čtvrť, návštěva Montmártru se SacréCoeur, večer na rozloučenou s Paříží projížďka lodí po
Seině, odjezd.
5.den: Přejezd SRN, příjezd v poledních hodinách.

Alsasko je krajem dobrého vína, vinic, malebné krajiny,
okouzlujících středověkých měst a starobylých hradů. Podařilo 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
S+ S
a tarte flambée.
Program:
1. den: Odjezd večer, noční přejezd do SRN a Francie.
2. den: Kouzelné město Thann se skvostnou gotickou
katedrálou, případně procházka k vinicím, které jsou údajně
nejstrmější v Alsasku 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 Alsasko, pokračování kolem jezer Lac
Blanc a Lac Noir do městečka na úpatí Vogéz Lapoutroie,
návštěva muzea pálenky s výkladem o výrobě alsaské
„eau-de-vie“ včetně degustace a exkurze do sýrárny
s ochutnávkou typického štiplavého vogézského sýru münster. V podvečer si ještě prohledneme hrázděné 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 vinaře a třeba vás zde čeká i překvapení. Nocleh.
4. den: Výhledy na Hrad Haut-Königsbourg nad vesnicí
St. Hippolyte, který je dominantou Alsaska. Obernai – rodiště patronky Alsaska sv. Otýlie, projdeme si kouzelné zachovalé středověké centrum s hrázděnými domy. Štrasburk
– „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.
5. den: Příjezd ráno.
Na www.erikatour.cz varianta zájezdu s festivalem chryzantém – termín: 28. 10. – 01. 11. 2020.
Služby: 2x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje s vl.
přísl., 2x snídaně, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy a ochutnávky (cca 75 EUR),
jednolůžkový pokoj: příplatek 2.200 Kč,
večeře – platba u průvodce
Seniorská sleva 55+:
300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1003

01. 09. – 05. 09. 2020

6.490 Kč

Služby: 2x nocleh se snídaní v hotelu
ve Velké Paříži – dvoulůžkové pokoje
s vlast. soc. zařízením, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné metrem, loď,
jednolůžkový pokoj 1.100 Kč
Seniorská sleva 55+:
200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Příplatky u průvodce:
večeře: jedna večeře cca 17 – 20 EUR

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Č. zájezdu

Termín

Cena

1002

15. 04. – 19. 04. 2020

6.290 Kč

www.erikatour.cz
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NĚMECKO ● RAKOUSKO
ŠLÁGRY
LECHTALERSKÝCH ALP

BODAMSKÉ JEZERO
S ROZKVETLÝM RÁJEM
KVĚTIN
S+ S

ATRAKTIVITY NA POMEZÍ RAKOUSKA
A NĚMECKA

OSTROV MAINAU A DALŠÍ PERLY
BODAMSKÉHO JEZERA
Ostrov Mainau je klenotem Bodamského jezera. Jeho krásné
zahrady mají v každém ročním období co nabídnout a procházka jejich zákoutími patří k vrcholným zážitkům. Samozřejmě, že jaro je zde nejkrásnější. Také ostatní místa vás
uchvátí svou atmosférou a krásným přírodním okolím.

BAVORSKÉ POKLADY
BERCHTESGADEN, KÖNIGSEE, ORLÍ HNÍZDO,
HERRENCHIEMSEE...
Berchtesgadenský národní park a jeho okolí patří k nejkrásnějším alpským krajinám. Najdete zde nejen kouzelné výhledy, malebná lázeňská městečka, krásné hotýlky, ale
i řadu historických skvostů. Velkým zážitkem je návštěva
ostrovů v Chiemsee. Zájezd je doplněn v úvodu neméně
krásnou krajinou okolí jezera Wolfgangsee – výjezdem na
Zwölferhorn.
S+ S
Program:
1. den: Časně ráno odjezd přes Prahu (5:30) a Dolní Dvořiště do Rakouska. St. Gilgen (546 m) – z malého malebného letoviska u Wolfgangsee vyjedeme lanovkou na Zwölferhorn (1.476 m). Výjezd vám nabídne nezapomenutelné
nádherné výhledy na sedm jezer a masiv Dachsteinu.
Z vrcholu je jeden z nejnádhernějších výhledů na celou jezerní oblast. Možnost krátké procházky. Odjezd na ubytování, nocleh.
2. den: Přírodní park Berchtesgaden – vyjedeme autobusem na Kehlstein po světoznámé horské silnici s 26%
stoupáním a poté výtahem na vyhlídku do výšky 1.834 m –
na vrcholu stojí kamenná chata – „Orlí hnízdo“ (Hitlerova
čajovna) s nádhernými výhledy a potom přejedeme k smaragdově zbarvenému Královskému jezeru – Königsee
s možností lodní projížďky k malebnému kostelíku sv. Bartoloměje. Popř. budete mít možnost navštívit vyhlášený
Solný důl v Berchtesgadenu nebo v podvečer budete relaxovat v slaných lázních Watzmann Therme. Návrat na
ubytování.
3. den: Ráno se vydáme na návštěvu jezera Chiemsee,
které je obklopeno nádhernou horskou scenérií. Lodí dojedeme 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 usedlostí s mimořádnou atmosférou. Užijeme si báječnou pohodu těchto ostrovů a vrátíme se do Prienu. Odtud se vydáme na cestu zpět. Příjezd v pozdních nočních hodinách
(do půlnoci).

Služby: 2x nocleh se snídaní – dvoulůžkové pokoje –
3* hotel/penzion, doprava, průvodce,
povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, lodě, místní taxu
Seniorská sleva 55+: 250 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

Zavedeme vás do romantického regionu s báječnou polohou
u hranic Rakouska s Německem, který tak může nabídnout
návštěvu těch nejatraktivnějších cílů. Navštívíte oblast NP
Reutte, vyjedete na nejvyšší horu Německa, navštívíte asi
nejromantičtější zámek, projdete se po nejdelším visutém
mostě na světě...
Program:
S+ S
1. den: Odjezd v nočních hodinách.
2. den: Návštěva romantického hradu Ludvíka II. Bavorského Neuschwanstein – prohlídka zámku a procházka ke
krásné vyhlídce z Marienbrücke. Poté do Reutte – „tyrolské
brány“ do Rakouska. Odvážní si přejdou přes nejdelší zavěšený most na světě (403 m dlouhý, 110 m vysoko), který
spojuje ruiny hradu Ehrenberg a pevnost Claudia, nebo
bude možnost navštívit Alpentherme Ehrenberg – lázně
umístěné uprostřed NP region Reutte s výhledem na okolní
horský svět Lechtalerských, Allgäuských a Ammergauských
Alp – zde si užijete relaxace. Odjezd na nocleh.

Program:
1. den: Odjezd po půlnoci, ráno příjezd k Bodamskému
jezeru – tzv. „Švábskému moři“ a prohlídka květinového ostrova 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 upálení. Nocleh.
2. den: Meersburg, jehož půvabně sešlý zámek a řada
hrázděných domů působí, jako pohádkové město – prohlídka. Friedrichshafen, město je neodmyslitelně spjato
s postavou hraběte Ferdinanda von Zeppelina, který zde vyráběl i vypouštěl 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. Nocleh.
3. den: Dnes absolvujeme příjemnou romantickou projížďku po jezeře a poznáme krásné panorama části pobřeží.
Poté vyjedeme lanovkou na Pfänder (1.064 m), (možnost
kombinovaného lístku Berg and See) odkud se nabízí krásný
výhled na jezero, možnost procházky např. sestup do atraktivní vesnice Fluh. Prohlédneme si rakouské pobřežní město
Bregenz, především jeho Altstadt. Odjezd do ČR.
4. den: Příjezd v časných ranních hodinách.
Služby: 2x nocleh se snídaní – hotel / penzion,
doprava – klim. bus, průvodce,
povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdenky, lodě, místní taxa
Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj 1.100 Kč
Seniorská sleva 55+:
250 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1005

25.06. – 28.06. 2020

6.790 Kč

3. den: Ráno vyjedeme k jezeru Eibsee ležícímu uprostřed rozeklaných hor a odtud potom je zlatým hřebem výlet
lanovkou na Zugspitze (2.968 m), nejvyšší horu Německa,
která zde navíc vyznačuje rakousko-německou hranici. Nahoře si můžete vychutnat úžasné panorama zubatých horských štítů na jihu a bavorských nížin na severu. Odjezd do
známého alpského střediska Garmisch – Partenkirchen,
které opět leží pod nejvyšším vrcholem Německa. Absolvujeme nenáročnou, ale fantastickou procházku soutěskou
Partnachklamm. Na závěr dne si prohlédneme monumentální exteriéry benediktinského kláštera Ettal. Nocleh.
4. den: Linderhof – další ze zámků Ludvíka II. Bavorského , krásná barokní stavba s romantickou zahradou plnou
altánů s umělou jeskyní a jezírkem. Oberammergau – procházka městečkem s nádhernými malovanými domy. 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.
V ceně není: vstupy, lanovky, místní taxu,
příplatek na jednolůžkový pokoj 1.100 Kč
večeře – cena za 1 večeři cca 450 Kč
Seniorská sleva 55+:
200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

Č. zájezdu

Termín

Cena

Č. zájezdu

Termín

Cena

1004

05. 06. – 07. 06. 2020

4.990 Kč

1006

04. 06. – 08. 06. 2020

5.890 Kč
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KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

RAKOUSKO
VÍDEŇ A OKOLÍ
TROCHU JINAK
ZA ATMOSFÉROU CÍSAŘSKÉ METROPOLE
A PŘÍBĚHY HABSBURKŮ

POEZIE ÚDOLÍ
WACHAU
PERLY UNESCO DOLNÍHO RAKOUSKA – ZEMĚ
KULTURNÍCH POKLADŮ A MALEBNÉ PŘÍRODY
Romantické dunajské údolí Wachau je báječným jarním
cílem. Rozkvetlé sady, zelenající se vinice, spousty romantických hradů a klášterů a výborné víno. Nádherné kláštery,
hrady a zámky a starobylé vesničky ležící na břehu Dunaje
s pozadím vlnících se vinic – to jsou krásné obrazy, které
budete pozorovat.
S+ S

Program:
1. den: Odjezd časně ráno do Rakouska. Čeká vás nejkrásnější část údolí Wachau (UNESCO). Klášter Melk
(UNESCO) – nejvelkolepější barokní klášter v Rakousku –
knihovna, chrám sv. Petra a Pavla, císařské komnaty, zahrada, městečko Melk. Romantická projížďka údolím, kdy
se budete kochat nádhernými výhledy na terasovité břehy
pokryté vinicemi, starobylými vesničkami, hrady a kláštery.
Malebné historické město Dürenstein – nejfotografovanější
místo celého Wachau – vinařské uličky, krásná modrobílá
barokní věž, zřícenina Burgruin z 11. stol., v níž byl vězněn
anglický král Richard – krátká procházka městečkem. Navštívíme jedno ze zdejších vyhlášených vinařství, kde budete
moci ochutnat místní lahodné víno.
2. den: Nejprve si prohlédnete kouzelné historické městečko Krems – především jeho centrum s řadou historických
pokladů, v malebných uličkách s hrbolatým kamenným dlážděním najdete jeden vinný šenk vedle druhého. Grafenegg
– nejslavnější příklad rakouského romantického historicismu
– romantický zámek se směsicí stylů anglické neogotiky 19.
stol. a stavebních stylů 17. stol a čeká vás i překvapení:
historický zámek vedle futuristické otevřené scény v místním
krajinářském parku. Odjezd zpět do ČR. Příjezd do Prahy
do cca 24:00.

V tomto zájezdu navštívíte místa, která doplňují obrázek
Vídně jako císařského města a ze kterých stále ještě dýchá
noblesa císařské metropole a jejího okolí.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd velmi časně ráno. Přejezd do Vídně, návštěva Hofburgu – možnost prohlídky interiérů – např. expozice císařovny Sisi. Samozřejmě se projdete i centrem Vídně:
dóm sv. Štěpána, Korutanská třída, Příkopy, Kapucínská
kaple – císařská hrobka a budete si moci dát slavnou vídeňskou kávu. Metrem se vydáme na zámek Schönbrunn –
bývalá letní rezidence Habsburků, impozantní barokní komplex J. B. Fischera z Erlachu – možnost návštěvy nebo procházka skvostným parkem s Gloriettou. Nocleh.
2. den: Hinterbrühl – největší podzemní jezero v Evropě
– plavba loďkou. Zastávka u starobylého kláštera Heiligenkreuz – jedné z nejkrásnějších ukázek románsko-gotické
architektury v Rakousku – prohlídka exteriérů. Mayerling –
dějiště jedné z největších tragédií habsburského rodu – sebevraždy korunního prince Rudolfa. Prohlídka půvabných
biedermeierovských lázní Baden – nejelegantnějšího lázeňského střediska celé habsburské říše, návštěva kouzelného
Doblhoff Parku s Rosariem, kde roste na 25.000 růží v 600
druzích, historického centra i Kurparku. Na závěr dne návštěva městečka a stejnojmenné císařské rezidence Laxenburg s rozsáhlým zámeckým parkem se spoustou atraktivit
– procházka 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.

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 hodiny) – moderním lázeňském komplexu s termálními prameny, hrou světel a hudbou. Odjezd, příjezd pozdě
v noci.
Služby: 2x nocleh v oblasti Vídně – dvoulůžkové pokoje
s vl. přísl., 2x snídaně, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, městská doprava ve Vídni (metro),
jednolůžkový pokoj 1.220 Kč
Seniorská sleva 55+:
250 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

Služby: 1x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.
hotel / penzion, 1x snídaně, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje:
vstupy, jednolůžkový pokoj – příplatek 680 Kč
Seniorská sleva 55+:
200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

Č. zájezdu

Termín

Cena

1008

Vhodné pro skupiny

Na vyžádání

KOUZLO VRCHOLŮ
KITZBÜHLERSKÝCH ALP
POEZIE UPROSTŘED HOR
Městečko Kirchberg leží srdci Kitzbühlerských Alp a okolní
horský svět nabízí nespočetné možnosti k pěší turistice,
k poznání tyrolských tradic, kulinářských specialit i pohostinnosti místních obyvatel. Budete zde pobývat v příjemném
3* tradičním hotelu a budete si užívat krás a pohody okolní
horské přírody.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách (Semily cca 5:00,
Praha 7:00), přes České Budějovice do Rakouska. Ubytování, nocleh.
2. den: Dnes ráno se vydáme lanovkou Hahnenkammbahn na Hahnenkamm (1.670 m) a odtud si budeme moci
vybrat několik možných tras podle vaší chuti i schopností.
Budete moci obdivovat obtížnost nejznámější světové sjezdovky od startovacího místa, po cestě potom budete obdivovat nádherné výhledy na okolní vrcholy. Dojdete ke kapli
sv. Bernharda a poté můžete okusit osvěžující vody jezera
Ehrenbachhöhesee, kde najdete Kneippův bazének. Kdo
bude chtít pokračovat dále, může se vydat na trasu podle
horských chat, kde si bude moci užít typického občerstvení,
a jezer – na trasu čtyř jezer na Pengelstein. Budete moci
obdivovat jezera Brunnsee, Pengelsteinsee a Usterkarsee,
krásné horské louky a fantastická panoramata. Sjezd lanovkou do Kitzbühelu, krátká prohlídka tohoto sportovního střediska a návrat na nocleh.
3. den: Dnes si nejprve vyjedeme do Hopfgartenu / Söllu
a odtud vyjedeme lanovkou na Hohe Salve, odkud za pěkného počasí uvidíte z 360° vyhlídkového vrcholu 70 třítisícových vrcholů. Budete moci navštívit v Tyrolsku nejvýše
položený poutní kostel Salvenkirche. Můžeme zde absolvovat několik vyhlídkových tras na vrcholu i na mezistanici
lanovky a posedět si při dobré kávě ve zdejší restauraci
a zase se kochat nádhernými výhledy. Návrat na nocleh.
4. den: Ráno vyjedeme vzhůru lanovkou na Horn-Gipfelbahn z Kitzbühelu. Poté si budete moci vyjít na trasu na
Bichlalm s krásnými vyhlídkami na hory i na Kitzbühel v údolí
(cca 2,5 hod jedna cesta). Budete moci absolvovat horskou
trasu Karst – krásně upravenou 2,5 km stezku, která vás
dovede 450 milionů let zpátky v historii Země – cesta zajímavou geologickou krajinou s nádhernými výhledy a určitě
absolvujete romantickou procházku Alpskou botanickou zahradou. Na závěr dne možnost relaxace v Aquarena Spy
Centre. Návrat do hotelu, nocleh.
5. den: Kirchberg – dnes si vychutnáme výhledy z hory
Gaisberg. Do výšky 1.264 m se necháme vyvést lanovkou
Gaisberglift a potom podle své chuti si budeme užívat výhledů na Kirchberg a na Kitzbüheler Horn v pozadí, podle
chuti budeme moci stoupat k Bärstättalmu, či na vrchol Gaisbergu. Každý si bude moci vybrat podle chuti a schopností,
přičemž se nám dále budou otvírat výhledy na Wilder Kaiser
a dále na Vysoké Taury. Poté odjezd zpět do ČR, návrat
před půlnocí.
Služby: 3x nocleh v hotelu 3*, 3x polopenze, doprava –
klim bus, průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: místní taxu 2 EUR / os. / noc –
platí se na místě, vstupy, lanovky,
případně Kirzbüheler Alpen Sommer Card –
4 dny v ceně 60 EUR, fakultativní snídani
na horách

Č. zájezdu

Termín

Cena

Č. zájezdu

Termín

Cena

1007

28. 03. – 29. 03. 2020

3.590 Kč

1009

27. 05. – 31. 05. 2020

9.290 Kč

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

www.erikatour.cz
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RAKOUSKO
NARCISOVÉ SLAVNOSTI
V RAKOUSKU

RAKOUSKO –
POHÁDKOVÝ VÝLET
DO VYSOKÝCH TAUR

S NÁVŠTĚVOU CÍSAŘSKÉHO BAD ISCHLU
Kouzlo rozkvetlých a voňavých narcisových alpských luk doplněné nádhernými horskými scenériemi, květinové slavnosti, kterých se účastní celý kraj, děti v krojích, které vás
na každém kroku podarují kytičkou narcisů, a bohatý program, 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.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd časně ráno ve směru Praha, České Budějovice a dále do Rakouska. Bad Ischl – nejslavnější rakouské lázně, bývalé císařské město, projedeme si park
v srdci Bad Ischlu s romantickými altánky a se sítí cestiček
určených k procházkám, budeme moci navštívit Císařskou
vilu. Budete si také moci vyjet lanovkou Katrinbahn přímo
pod vrchol Katrin (1.544 m) nebo si budete moci pobýt v termálních solných lázních, kde se léčil např. i Strauss, Lehár,
Bruckner a Brahms, příp. navštívíte Stadtmuseum v bývalém hotelu Austria, kde se zasnoubil císař František Josef
s Alžbětou, nebo Lehárovu vilu. Nebo se můžete jen tak
toulat Bad Ischlem a zastavit se na kávičku v dvorní habsburské cukrárně, kam chodila mlsat i Sisi. Odjezd 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 Grundlsee, kde
shlédneme alegorické čluny. Tento rok se jedná o 60. ročník
festivalu. Odjezd, návrat do Prahy před půlnocí.

Služby: 1x nocleh – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. –
hotel / penzion, 1x snídaně, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, místní taxa 1 EUR / osoba / noc,
jednolůžkový pokoj – příplatek 450 Kč
večeře – možno objednat dle aktuální nabídky
před odjezdem – platba u průvodce
Seniorská sleva 55+:
200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1010

23. 05. – 24. 05. 2020

3.450 Kč

RAKOUSKO –
NEODOLATELNÉ
KORUTANY

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 dosahuje až 27°C (jezero Wörthersee), až 26°C (Ossiacher
See), 2 národní parky – Vysoké Taury a Pohoří Nockberge,

www.erikatour.cz

35 chráněných krajinných oblastí... spousty lanovek, památek 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 Goldeck –
výjezd lanovkou na vrchol s nádhernými vyhlídkami. Dále
nás čeká výjezd na vrchol Gerlitzen v srdci Korutan. Panoramatickou kabinovou lanovkou Lanzelbahn a sedačkou
Gipfelbahn vyjedete na vrchol, odkud se vám otevře unikátní
výhled (jeden z nejkrásnějších v Korutanech) z výšky téměř
2000 m na fantastickou krajinu jezer – Faakersee, Wörthersee, Villach a panorama Karavanek i Julských Alp. Odjezd
na nocleh.
3. den: Po snídani vyrazíme na vyhlídkovou silnici Villacher Alpen Strasse, která nás vyveze až do výšky 1733 m
a budeme se moci kochat panoramatickými výhledy – možnost procházky. Poté pojedeme lanovkou Bergbahnen Dreiländereck, vyjedeme na toto unikátní místo, kde se setkávají
tři země, jazyky i kultury. Z výšky 1500 m se nám bude rozprostírat nádherný výhled na Julské Alpy, Karavanky, údolí
Gailtal a oblast od Villachu ke Klagenfurtu. Prohlídka příjemného městečka Ossiach se slavným benediktinským
opatstvím. Relaxační projížďka lodí po jezeře Ossiachersee. 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 Wörthersee, které je menší rakouskou verzí francouzské riviéry.
Oblast si podržela charakter 19. století s požitkářskou atmosférou, které si budeme moci užít. Navštívíme malebné městečko Maria Wörth na skalnatém poloostrově, vyjedeme výtahem 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, středověkých, především barokních městských domů a starobylé
hradby. Odjezd zpět, návrat v pozdních nočních hodinách.

S+ S

V CENĚ ZÁJEZDU KORUTANSKÁ KARTA,
NÍŽ JSOU PRO VÁS VŠECHNY LANOVKY
A VSTUPY JIŽ V CENĚ ZÁJEZDU

7

S KARTOU NATIONALPARK SOMMERCARD
Konec léta v nádherné horské oblasti Rakouska s takovými
lákadly jako je výjezd Glossglocknerskou silnicí, Krimmelské
vodopády, ledovcové jezero Weissee a jeho Ledovcový svět
aj., přitom budete bydlet v příjemném 3* rodinném hotelu
Abelhof. Nachází se na slunném svahu nad Neukirchen am
Grossvenediger s fantastickým výhledem na Grosswenediger a další třítisícové vrcholy NP Vysoké Taury, které budete
moci sledovat z rozlehlé sluneční terasy. Odpočinout si budete moci také v hotelové sauně. Proslavená domácí
kuchyně nabízí bohatou bufetovou snídani a večeře s regionálními a mezinárodními specialitami. Karta NATIONALPARK SOMMERCARD vám umožní zdarma absolvovat výjezdy lanovkami, placenými silnicemi a další atraktivity.

Program:
S+ S
1. den: Odjezd v pozdních nočních hodinách.
2. den: Výjezd z Neukirchenu (858 m) kabinkovou lanovkou Wildkogelbahn k horní stanici (restaurace, 2.091 m),
odtud možnost řady vycházek, např. na Braunkogel (2.167
m), popř. Frühmesser (2.233 m). Sjezd zpět do údolí, ubytování, nocleh.
3. den: Odjezd do Krimmlu a túra podél mohutných Krimmelských vodopádů (celková výška 380 m), kterou spadá
řeka Krimmler Ache. Možno dojít až k chatě Krimmler
Taürnhaus (1.631 m). Stejnou cestou zpět, možnost navštívit expoziční areál Zázračný svět vody. Návrat do hotelu,
nocleh.
4. den: Odjezd Panoramastrasse Stubachtal do Enzinger
Bodenu (1.468 m), odtud výjezd kabinkovou lanovkou
k chatě Rudolfshütte (2.311 m) – zde absolvujete vyhlídkovou procházku okolo ledovcového jezera Weissee, popř.
kousek vycházky panoramatickou ledovcovou cestou s nádhernými výhledy na štíty okolních třítisícovek. Návrat do hotelu, nocleh.
5. den: Ráno absolvujeme cestu horskou silnicí Grossglockner Hochalpenstrasse, odkud lze vidět 37 třítisícovek
a 19 ledovců. Průsmyk (tunel) Hochtor (2.504 m) je nejvyšším bodem celé trasy. Z vyhlídky Franz-Josefs-Höhe si
můžete vychutnat nejhezčí výhled na nejdelší rakouský ledovec Pasterze (9 km) a na Grossglockner – nejvyšší horu
Rakouska (3.798 m). Můžete se také vydat na Gletscherweg
– (Ledovcová stezka), která vede k čelu, moréně a splazu
ledovce. Návrat na nocleh.
6. den: Dnes absolvujete další z místních fantastických
lanovkových výletů – vyjedete si gondolou Panoramabahn
Kitzbühler Alpen z Hollersbachu na Resterhöhe (1.894
m), odkud budete moci absolvovat vyhlídkové vycházky dle
svých možností a kochat se krásou okolních velikánů. Odjezd ve cca 12 hodin, návrat v nočních hodinách.

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 ......
Seniorská sleva 55+:
250 (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1011

25. 06. – 29. 06. 2020

? Kč

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

ŠVÝCARSKO ● ITÁLIE

Služby: 4x nocleh v 3* hotelu Abelhof, 4x polopenze
(snídaně formou bufetu), Nationalpark
Sommercard, vstup do sauny, doprava klim.
busem, průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: pokoj 1/1 1600 Kč,
Seniorská sleva 55+:
400 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1012

16. 06. – 21. 06. 2020

10.690 Kč

výše položeného evropského železničního nádraží, s výhledy na okolní vrcholy Eigeru, Mönchu a Jungfrau a na největší švýcarský ledovec Aletschgletscher. Pro ostatní procházka k ledovci Eigergletscher pod severní stěnu Eigeru
a zpět do Lauterbrunnenu. Při cestě zpět zastávka u skalních
vodopádů Trümmelbasch. Návrat na nocleh.
4. den: Lanovkou na Grütschalp a panoramatickou cestou s výhledy na Jungfrau do Mürrenu (možnost výjezdu lanovkou na Schilthorn – 2.791 m). Poté výjezd na Schynige
Platte – alpská botanická zahrada a možnost krátké turistiky
s fantastickými výhledy. Návrat na ubytování.
5. den: 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. (Z Andermattu je
možno použít Glacierexpress do Churu – nutno objednat
předem). Cestou prohlídka známého kláštera Disentis.
Noční přejezd.
6. den: Příjezd v časných ranních hodinách.

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, populární města Chur a Luzern se známým dřevěným mostem,
jízda vysokohorskou zubačkou a Glacier Expressem – to
a ještě mnohem víc vám ukáže tento zájezd.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd vpodvečer, noční přejezd přes Prahu,
Plzeň a SRN do Švýcarska.
2. den: Zlatý okruh: Alpnachstad – nejstrmější ozubnicovou dráhou na světě se sklonem místy až 48% na Pilatus – Kulm (2.120 m), který je považován za jeden z nejlepších vyhlídkových vrcholů Švýcarska. Až se pokocháte
místními vyhlídkami budete pokračovat lanovkou do Kriensu.
Odtud přejedeme do Luzernu – prohlídka města s kouzelnými uličkami a se slavným dřevěným mostem. Odtud se
vypravíme lodí na kouzelnou plavbu po Vierwaldstätterském jezeře zpět do Alpnachstadu. Návrat na nocleh.
3. den: Lauterbrunnen – zubačkou přes populární Wengen na Kleine Scheidegg – zde možno přestoupit na slavný
vlak na Jungfraujoch TOP OF EUROPE (3.454 m) do nej-

Služby: 3x ubytování (dvoulůžkové pokoje),
3x snídaně, doprava – klim. bus, průvodce,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, vlaky
(vlak na Jungfraujoch cca 2.300 Kč – rezervace
nutná předem, jízda Glacierexpressem
cca 2.600 Kč – rezervace utná předem)
Seniorská sleva 55+:
350 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1014

14. 07. – 19. 07. 2020

9.890 Kč

3. den: Stresa – nejvýznamnější italské lázeňské město
při Lago Magiore. Místní bujné zahrady přímo vybízejí k procházkám. Lodní výlet na Boromejské ostrovy. Těmto přírodním skvostům přidávají na půvabu umělé jeskyně, letohrádky a zahrady s parkovou úpravou. Na ostrově Isola
Bella stojí Palazzo Borromeo ze 17. stol. s úchvatnou zahradou plnou teras, fontán, pávů a plastik. Isola dei Pescatori je rybářským ostrovem, Isolu Madre zaujímá z velké
části botanická zahrada s anglickým parkem se vzácnými
stromy, keři a květinami (loďka ji pouze objíždí). Odjezd na
nocleh.
4. den: Lago di Como – kouzelné jezero pod zasněženými vrcholy Rétských Alp. Vyjížďka lodí do Bellagia, které
bývá považováno za nejhezčí město v Itálii ukryté mezi cypřiši porostlými kopci s hotely omítnutými v odstínech karamelu, broskve a smetany s kamennými schodišti a s barevnými okenicemi. Možnost prohlídky zahrady u vily Melzi nebo
Serbelloni. Elegantní město Como s nádhernou polohou,
s majestátní katedrálou, radnicí Broletto a malebnými uličkami. Návrat na nocleh.
5. den: Návštěva Lugana – letoviska ležícího při stejnojmenném jezeru mezi vyhlídkovými horami Monte Bre a San
Salvatore. Jedinečně půvabné letovisko je oblíbeným střediskem: 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.

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 elegancí
konce 19. stol. Uvede vás do pohody a strávíte zde několik
dní v „jiném světě“. Jako z jiného světa vyhlíží i krajina,
kterou budete moci sledovat z Bernina Expressu.
Program:
S+ S
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 městečka 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 průhledy. Odjezd na ubytování.

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

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 960 Kč (podléhá
aktualizaci), 3 večeře – 1.290 Kč, místní taxa,
příplatek na jednolůžkový pokoj 1.560 Kč
Seniorská sleva 55+:
300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1014

29. 04. – 04. 05. 2020

7.790 Kč

www.erikatour.cz
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ITÁLIE
ITALSKÉ STÁLICE –
BENÁTKY, TERST,
MIRAMARE
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 návštěvu dalších slavných italských míst vám nabízí také tento
zájezd.

Služby: 2x hotel (2 lůž. pokoje) se snídaní, doprava klim.
autobusem, průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: cesty loďmi v benátské laguně
(dvoudenní cca 35 EUR), vstupy,
(na lodě a vstupy cca 75 EUR) místní taxy
a poplatky (cca 3 EUR / os.)
Příplatek: jednolůž. pokoj 790 Kč, možnost večeře dle
aktuální nabídky před odjezdem, platba u prův.
Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1015

14. 05. – 18. 05. 2020

5.990 Kč

ROMANTICKÉ ZÁMKY, MALEBNÉ HORY A LÁZNĚ

TO NEJLEPŠÍ Z DOLOMIT
NEJKRÁSNĚJŠÍ SCENÉRIE DOLOMIT
Dolomity jsou nejkrásnějším a nejtypičtějším pohořím celé
Itálie. Turisté tvrdí, že kdo neviděl Dolomity, ten nežil. Takže
pojeďte navštívit Dolomity, abychom skutečně žili a o nic
z těch všech krás nepřišli. Ubytováni budete v příjemném
hotelu Alpenrose*** v San Lorenzo d. Sebato s báječnými
službami (bazén, sauna), solárium a whirpool za příplatek.

S+ S
Program:
1. den: Odjezd v podvečer přes Prahu, Rozvadov, SRN
a Rakousko do Itálie.
2. den: Příjezd do Punta Sabbioni a odjezd lodí do Benátek – kouzelného romantického historického města na laguně, rozkládajícího se na 118 ostrovech a ostrůvcích propojených 400 mosty a překrásnými historickými uličkami.
Prohlídka nejkrásnějších míst: Piazza S. Marco s bazilikou,
Dóžecím palácem a Campanilou, Most vzdechů včetně státního 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 malebné malířské vesnice na ostrově Burano. Dnes je slavný
výrobou háčkovaných krajek. Návrat na pevninu, event. odpočinek u moře. Nocleh.
4. den: Odjezd do Terstu, prohlídka historického centra
s krásnými paláci a živými ulicemi a náměstími. Samozřejmě
v městě kávy se neopomeneme zastavit v některé z četných
kaváren na šálek výborné kávy. Poté váš čeká bělostný kamenný zámek Miramare s překrásným parkem 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. Poté odjezd do ČR.
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

POHÁDKOVÉ DOLOMITY

Program:
S+ S
1. den: Odjezd večer přes Rakousko do Itálie.
2. den: Příjezd do oblasti Kronplatzu, výjezd lanovkou na
vrchol, zde možnost celé řady turistických vycházek. Budete
zde také moci navštívit Messner Mountain Museum Corones – jedno z muzeí, která spojuje jméno Reinharda Messnera a láska k horám a horolezectví. Poté navštívíte město
Bruneck – sportovní středisko, zároveň příjemné historické
městečko s hradem a dalším museem R. Messnera RIPA.
Odjezd na ubytování.
3. den: Ráno přijedeme na Passo Falzarego (2.105 m). Zde
nenáročná turistika na jednu z nejnádhernějších vyhlídkových hor Dolomit Kleiner Lagazuoi (2.778 m) k chatě riffugio Lagazuoi (2.571 m) – budete sem moci vyjít pěšky nebo
vyjet lanovkou, odtud se budete moci vydat na vrchol po
dobré horské stezce. Nádherné výhledy. Variantně budete
moci vyjít na druhé straně sedla na Monte Nuvolau (2.575 m)
– hodně navštěvovaný vrchol. Odjezd na nocleh.
4. den: Putování kolem Drei Zinnen (Tre Cime) – lehká túra
po pohodlných cestách kolem symbolu Dolomit. Autobus
vás vyveze až k Auronzohütte (2.320 m). Celý den se budete kochat fantastickými výhledy – ráj pro fotografy. Návrat
na nocleh.
5. den: Dnes vyrazíme na Passo Pordoi. Lanovkou vyjedeme na Sas de Pordoi (2.950 m) – nádhernou vyhlídkovou
terasu Dolomit v masivu Sella – nezapomenutelný výhled
na celé Dolomity včetně Marmolády, Civetty, Monte Pelmo.
Turistická vycházka na Rif. Forcella Pordoi (2.848 m) a dále
na Rif. Boe (2.871 m) s možností výstupu na Piz Boe (3.152
m). Zpět lanovkou do Passo Pordoi. Variantně možná vycházka známou Bindelovou cestou s nádhernými výhledy
na Marmoladu. Odjezd.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.

Krásná oblast Jižního Tyrolska – oblast Dolomit v kombinaci
s „jablečnou cestou“ v oblasti Merana nádhernými horskými
loukami s rázovitými farmami a příjemný hotel s wellnessem
budou tvořit báječné zázemí našemu zájezdu. Pojeďte si
užívat do kouzelných Dolomit.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd večer, noční přejezd do Rakouska a 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 vyčnívající z vln přehrady a zrcadlící se vrcholek Ortleru. Pokračování údolím Vinschgau do Merana. Hrad Tirol nad Meranem, který dal Tyrolsku jméno – srdce historického
Tyrolska. Prohlídka neogotického 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. Věhlasné malebné lázeňské městečko Merano obklopené prstencem hor a plné zahrad se
subtropickými rostlinami – pěší procházka zdejšími půvabnými zahradami. Odjezd na nocleh.
3. den: Dnes přejedeme k Bolzanu a vyjedeme lanovkou
na náhorní plošinu Ritten, která je známá pod názvem „Riviéra Dolomit“. Pokocháme se místní krásnou krajinou, oblast Rittenu je ideální vyhlídkový balkón naproti Dolomitům
a budeme pokračovat horským vláčkem do Colaba. Odtud
budeme absolvovat lehkou turistickou vycházku k místní
světoznámé atrakci – jedinečným zemským pyramidám.
Vrátíme se do Bolzana, prohlédneme si centrum města
a vrátíme se do hotelu.
4. den: Dnes si užijeme pobyt v okolí našeho hotelu. Naše
městečko Meltina hnízdí uprostřed horských luk a kaštanových lesů na jednom z nejkrásnějších jihotyrolských plató
Monte Zoccolo. Absolvujeme cca dvě a půl hodinovou procházku po okolních typických farmách krásnou krajinou,
kde se na loukách pasou haflinci a kulisu tvoří fantastické
vrcholy hor. Odpoledne budeme moci relaxovat v lázních
v Meranu s řadou bazénů, kde najdete i radonovou vodu.
Návrat na nocleh.
5. den: Seis – Seiser Alm – místo s nevyčerpatelnými
možnostmi pro turistiku všech stupňů náročnosti. Dostanete
se do regionu luk, který je kolem dokola obklopen skupinami
Dolomit a patří k nejrozsáhlejším a nejhezčím v Evropě.
V oblasti je řada lanovek, které vás přiblíží k výšinám, např.
na Spitzbühel. Oblast Schlernu nabízí kouzelné možnosti.
Odjezd přes Rakousko do ČR
6. den: Návrat v časných ranních hodinách.
Služby: 3x nocleh v 3* hotelu Zum Löwen – dvoulůžkové
pokoje, 3x polopenze, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, místní taxu
Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1017

07. 07. – 12. 07. 2020

9.490 Kč

Služby: 3x nocleh v hotelu 3* - dvoulůžkové pokoje
s vl. přísl., welcome drink, 3x polopenze
(snídaně bufet, večeře – salátový bufet,
4 chodové menu – výběr), doprava – klim. bus,
průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, místní taxu
1,70 / osoba / noc (platí se na místě)
Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
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Č. zájezdu

Termín

Cena

1016

01. 07. – 06. 07. 2020

9.780 Kč

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

SLOVINSKO
SLOVINSKÉ TERMÁLY
DOBRNA A VÍNO
JARNÍ RELAX 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 relaxace, ale poznávat i kouzlo slovinských památek, výborné
slovinské víno a krásnou jarní slovinskou krajinu.

Služby: 3x nocleh v lázeňském hotelu Park 4* 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: jednolůž. pokoj 1.200 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)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1018

20. 05. – 24. 05. 2020

8.490 Kč

SLOVINSKO – JEZERA,
S+ S
HORY, MOŘE
SLOVINSKÉ NÁRODNÍ PARKY
Program:
S+ S
1. den: Odjezd před půlnocí.
2. den: Příjezd do Slovinska, návštěva Celje – historického města na řece Savinja s mohutnou zříceninou starého
hradu významného rodu pánů z Celje (nejmohutnější opevněnou stavbou Slovinska). Návštěva Jamy Pekel – (Pekelné jeskyně), která vás jistě překvapí svou pestrou výzdobou, vodopády a živočichy, kteří v ní žijí. Dobrna –
ubytování, možnost relaxace v lázních, nocleh.

3. den: Město Ptuj považované za nejstarší město Slovinska – 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 každém ročním období – malý oběd ve vinařské vesničce Jerusalém, romantická cesta mezi vinnými sklípky, ochutnávka místních vyhlášených vín. V jarním termínu poznáte
i místní velikonoční tradice. Relax v lázních. Nocleh.
4. den: Celodenní relaxace v lázních, procházky v lázeňském 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 –
městu „vína a květin“, procházka po ulici Stari trg s malebnými hist. domy. Odjezd, návrat v pozdních nočních hodinách.

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 nejnavštěvovanější středisko zimních sportů ve Slovinsku – možnost
návštěvy Liznjekova domu – historický alpský statek. Údolí
Planica (můstky a údolí Tamar) – procházka. Soutěska
Vintgar – procházka krásným přírodním útvarem. Nocleh.
3. den: Národní park Triglav - ledovcové Bohinjské jezero, procházka k vodopádu Savica, fakult. výjezd lanovkou
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 turistiky
v okolí. Lázeňské město Bled ležící na břehu nádherného
stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp – prohlídka 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. Nocleh.
4. den: Škofja Loka – historické městečko – patří k nejstarším a nejpůvabnějším místům Slovinska. Odjezd k městu
Postojna – návštěva Postojenské jeskyně, která patří k největším 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

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

elektrickým vláčkem. Přejezd k Jaderskému moři do přístavního města Koper, prohlídka centra, katedrály, paláce,
odjezd na ubytování, Nocleh.
5. den: Absolvujete lehký okruh Krajinskim parkem
Strunjan s množstvím ptactva a jedinečné flóry a budete
moci obdivovat místní nádherné zátoky. Prohlídka městečka
Piran, jehož uličky jsou podobné benátským. Projdete se
středem ke kostelu sv. Jiří s benátskou zvonicí – kampanilou
a baptisteriem, ochutnáte místní specialitu – slanou čokoládu a posedíte si v kouzelných uličkách na výborné kávě.
Relaxace u bazénu nebo u moře. Fakultativně půldenní
výlet po krásách Slovinského krasu – romantika krasu plného jeskyní, hlubokých kaňonů a také vinic. Navštívíme
unikátní Škocjanskou jamu – mimořádný krasový komplex
s největším podzemním kaňonem na světě, 11 propojených
jeskyní, přírodní mosty. Zpáteční cestu můžete absolvovat
lanovkou nebo vyjít po schodech kolem vodopádu. Krásná
krasová krajina. Hrastovlje – románský kostelík Nejsvětější
trojice – unikátní fresky s hlaholským písmem (tanec smrti).
Nocleh.
6. den: Odjezd, prohlídka hlavního města Ljubljany –
centrum s mnoha barokními uličkami plnými kaváren a obchodů, Ljubljanský hrad, Prešenerovo náměstí s kostelem
Zvěstování Panny Marie. Trojmostí, které navrhl proslulý
Josip Plečnik, městská tržnice, nábřeží řeky Lublanice. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat v časných ranních hodinách.
Služby: 4x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. –
hotely*** (2x u Bledu, 2x u moře), 4x polopenze,
doprava – klim. bus, průvodce, povinné poj. CK
Seniorská sleva 55+:
300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, plavby lodí,
fakultativní výlet 5. den – 350 Kč bez vstupů
Č. zájezdu

Termín

Cena

1019

26. 05. – 01. 06. 2020

10.590 Kč

MORAVSKÉ TOPLICE –
MIMOŘÁDNÉ LÁZNĚ
S ČERNOU VODOU
SLOVINSKÉ LÁZNĚ TŘETÍHO TISÍCILETÍ
Poznejte léčivou sílu severního Slovinska – poznejte léčivou
sílu černé vody! Poznejte lázně Moravské Toplice. Zdejší
prameny byly objeveny v 50. letech minulého století čirou
náhodou – při hledání ropy z pokusných vrtů vytryskla
z hloubky 1.500 m horká voda (72°C), která dala vzniknout
dnešnímu modernímu lázeňskému komplexu 3. tisíciletí. Vy
zde budete moci relaxovat v areálu, jehož vodní plocha je
5.000 m2 a zahrnuje 22 venkovních a vnitřních bazénů o teplotě 30 – 38°C. Ubytováni budete v kvalitním hotelu Termal
4*, který leží jen pár kroků od lázeňského resortu Terme
3000 a sám má vlastní wellness centrum se 2 venkovními
– z nichž jeden má unikátní černou vodu – a 1 vnitřním bazénem o teplotě 34 – 37°C. Hoteloví hosté mají neomezený
vstup do resortu Terme 3000.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd krátce po půlnoci (z Prahy, ostatní odjezdová místa dříve), ráno příjezd do Slovinska, krátká zastávka
u zříceniny kláštera Žička Kartuzia pod svahy Pohorie. Po
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poledni příjezd do Moravských Toplic a ubytování v hotelu.
Odpoledne relaxace u bazénů s termální vodou: s bílou
vodou (blahodárné účinky na pohybové ústrojí) a s černou
vodou (jedinečná voda s příměsí ropy má léčebné účinky
na kožní problémy). Večeře ( bufet), nocleh.
2. den: Celodenní lázeňský relax, možnost procházek
v areálu. Večeře, nocleh.
3. den: Výlet do Dobrovniku, kde jsou největší skleníky
orchidejí ve Slovinsku a potom si vyjedeme do Lendavy,
v jejímž okolí absolvujeme projížďku vinicemi Lendavské
Gorice. Vystoupáme na 53,5 metrů vysokou rozhlednu, která
je vlastně konstrukčně ojedinělé vinárium, s překrásným výhledem na vinné tratě. Pod rozhlednou je příjemné posezení
s možností degustace vína. Podvečerní relaxace, večeře,
nocleh.

4. den: Výlet do městečka Ptuj – nejstaršího města Slovinska – architektonické klenotnice: dominikánský klášter,
hrad Ptuj s regionálním muzeem, městská radnice, městská
věž a socha Orfea, popř. romantická procházka podél řeky
Drávy. Na závěr budete mít možnost navštívit nejstarší a nejuznávanější vinařství Slovinska Ptujska kleť. Vinné sklepy
v klášterním komplexu minoritů byly vybudovány ve 13. stol.
a patří mezi nejstarší na světě. Při jejich prohlídce uvidíte
historické dřevěné sudy a také vzácný archiv, který obsahuje
i víno z nejstarší vinné révy na světě zvané Stará trta. Současná výborná bílá vína se vyrábí pod značkou Pullus a jestli
byste rádi něco zvláštního, potom ochutnejte růžovou Žametovku. Odpoledne relax v hotelovém wellness nebo
v Terme 3000, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani dopolední koupání v lázních. Poté odjedeme a na zpáteční cestě se zastavíme ve vesnici Bogojina
s nevšedním farním kostelem Nanebevstoupení Páně, který
je jednou z nejvýznamnějších staveb architekta Plečnika,
odjezd do ČR, návrat v nočních hodinách.
Služby: 4x nocleh v hotelu Termal 4* – dvoulůžkové
pokoje, 4x polopenze – bohaté švédské stoly,
každý den neomezený vstup do Terme 3000
a hotelového wellness s termálními prameny,
doprava klim. busem, průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: místní taxy ve výši 6,5 EUR –
platí se na místě
Seniorská sleva 55+:
300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1020

01. 04. – 05. 04. 2020

8.490 Kč

KOUZLO
SLOVINSKO-ITALSKÉHO
PŘÍMOŘÍ
S+ S
POHÁDKOVÉ VELIKONOCE VE SLOVINSKU
POBYT V MOŘSKÝCH LÁZNÍCH LAGUNA
Památky, víno, mořský park, jeskyně a koně. Slovinsko – to
je především krásná krajina, která se na jaře halí do květů
a na podzim do zlatočervených barev listí. Nabízí krásné
horské i přímořské scenérie, tajemné krasové jeskyně, nádherné pobřeží s romantickými historickými městečky a lahodné víno i místní speciality. Italsko – slovinské pobřeží
nabízí navíc řadu nej! Pobývat budete v komplexu hotelů
s mořskými lázněmi Laguna.
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ELEGANTNÍ
BUDAPEŠŤ
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
V BUDAPEŠTI A V TERMÁLECH

Program:
1. den: Odjezd z ČR v podvečer, cesta přes Rakousko do
Itálie.
2. den: Průjezd krásnou alpskou krajinou a příjezd na italské 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 parkem, 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 historickém 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 bílých koní, španělská jezdecká škola. Poté se vypravíme za
vínem do slavného vinného údolí Vipavy. Navštívíte zde
středověké městečko Vipava nazývané malé slovinské Benátky a samozřejmě budete moci ochutnat výborné místní
víno, popřípadě i sýry a další pochoutky. Odpolední koupání
v mořském parku (popř. možnost celodenního pobytu). Večer
možnost procházky (2 km) a průvodcované prohlídky Piranu
– malebného městečka s „benátskými“ uličkami a kouzelným
osvětlením, posezení u vína nebo zmrzliny. Nocleh.
4. den: Pobyt v mořských lázních, fakultativně půldenní
výlet po krásách Slovinsko – italského krasu. Čeká vás romantika krasu plného jeskyní, hlubokých kaňonů a také vinic.
Navštívíme unikátní Škocjanskou jamu – mimořádný krasový komplex s největším podzemním kaňonem na světě,
11 propojených jeskyní, přírodní mosty. Zpáteční cestu můžete absolvovat lanovkou nebo vyjít po schodech kolem vodopádu. Krásná krasová krajina. Hrastovlje – románský
kostelík Nejsvětější trojice – unikátní fresky s hlaholským
písmem (tanec smrti). V pozdním odpoledni relaxace v lázních. Nocleh.
5. den: Dopoledne ještě možnost vykoupání, poté odjezd
do Lublaně – prohlídka centra hlavního města s mnoha barokními uličkami plnými kaváren, Prešenerovo náměstí, Trojmostí, tržnice, nábřeží řeky Lublanice, hrad. V listopadovém
termínu si užijeme slavnosti martinského vína- spousty
stánků vyhlášených vinařů, ochutnávky, trhy s místními specialitami, pohodová atmosféra pohostinné podzimní Lublaně!
Odjezd do ČR.
6. den: Návrat v časných 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 vstupů do saun), doprava – klim. bus,
průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 2 EUR / os. / den –
platí se na místě, pokoj 1/1 1.260 Kč,
výlet 4. den 350 Kč (bez vstupů)
při alespoň 20ti účastnících, vstupy
Seniorská sleva 55+:
300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

10211
10212

09. 04. – 14. 04. 2020
10. 11. – 15. 11. 2020

8.290 Kč

Budapešť je městem, které si stále zachovává svou atmosféru a krásu staveb, vůni kaváren a cukráren. Se svými termálními lázněmi je fantastickým místem k návštěvě. Typické
maďarské speciality si připomeneme nejen zde, ale i ve
skanzenu Szentendre.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách přes Prahu a Bratislavu.
2. den: Ráno příjezd do Budapešti – návštěva centra
Pešti – prohlídka katedrály sv. Štěpána, procházka po noblesní promenádě po ulici Váci, návštěva vyhlášené tržnice,
kde můžete nakoupit maďarské speciality, zastávka na kávičku v typické budapešťské 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 projížďka lodí po Dunaji s občerstvením, osobní volno nebo
možnost koupání v lázních Gellert. Nocleh.
4. den: Szentendre – skanzen, exponáty z devíti regionů
země – jejich tradice a folklór – výborná typická gastronomie.
Ohbí Dunaje: cesta kolem Visegrádu – sídla uherských
králů. Zastávka v Ostřihomi – bazilika – symbol tisíciletí víry
a státnosti, největší svatostánek v celé zemi. Odjezd zpět
do ČR příjezd v nočních hodinách.
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
Č. zájezdu

Termín

Cena

10221
10222

14. 05. – 17. 05. 2020
24. 10. – 27. 10. 2020

4.990 Kč

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

MAĎARSKO ● POLSKO
TERMÁLNÍ LÁZNĚ
ZALAKAROS
A BALATON S + S

Služby: 3 x nocleh – hotel Piroska**** – dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, welcome drink,
3 x polopenze – bufet, 1 x denní vstup
do termálních lázní v Büku – neplatí pro sauny
a zážitkovou část, 1x 20ti minutová masáž zad
pro dospělého, využití wellness centra v hotelu
včetně saun, shuttle bus z hotelu do termálních
lázní Bük, doprava – klim. bus, průvodce,
Wi-Fi v celém hotelu, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupné, které není uvedeno v ceně,
místní taxa 1,70 EUR / noc / osoba od 18 let
Seniorská sleva 55+:
300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

POHODOVÉ WELLNESS
Léčebné lázně Gránit založené na termálním zřídle o teplotě
vody 96°C. Ve zdejších bazénech je termální voda o teplotě
26 - 36°C, která pro své složení působí blahodárně na pohybové ústrojí, chronické záněty a degenerativní změna
kloubů, poruchy nervové soustavy, nemoci srdečního a krevního oběhu a poruchy metabolismu. Najdete zde vnitřní kryté
bazény s termální vodou, léčebné centrum a svět saun. Další
bazény se nacházejí na venkovní ploše (10 ha). Najdete zde
léčivé sedací bazény, termálni bazény s kolující vodou, dětský bazén, bazén s vlnobitím, rozsáhlý komplex tobogánů
a další atrakce. V areálu najdete nespočet restaurací a rychlého občerstvení. Hotel je přímo s lázněmi propojen pozemní
chodbou.
Náš zájezd spojuje relax s dalším programem v okolí.

RELAXACE
V TERMÁLNÍCH
LÁZNÍCH BÜK

Služby: 3x nocleh v hotelu *** – dvoulůžkové pokoje
s vl. příslušenstvím, 3x polopenze, 3x vstup
do lázní Gránit, průvodce, doprava – klim bus,
povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: místní taxu 1,5 EUR / os. / den,
vstupy
Seniorská sleva 55+:
300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1023

02. 09. – 05. 09. 2020

6.990 Kč

Termín

Cena

1024

10. 04. – 13. 04. 2020

8.460 Kč

NECHTE SE HÝČKAT V HOTELU PIROSKA**** –
TERMÁLNÍ WELLNESS O VELIKONOCÍCH
Termální lázně Bükfürdö jsou jedny z nejznámějších evropských lázní a nabízí opravdu jedinečný relax pro
všechny věkové kategorie. Léčebné lázně, plavecké bazény na ploše větší než 5000 m², saunový svět, zážitkové
koupele či péče výborných masérů vám zajistí perfektní regeneraci a umožní nalézt ztracenou harmonii. Pojeďte do
nich strávit pohodový víkend, užijete si jednodenní pobyt
v termálních lázních v ceně, odpočinete si v hotelové welness
zóně, poznáte typické historické maďarské město Köszeg,
zámek Fertöd a samozřejmě posedíte u výborného maďarského vína.

Program:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách, cesta přes
Bratislavu do Maďarska. Příjezd po poledni do Sárváru –
návštěva Sárvárského zámku s honosnými interiéry – sídla
významného uherského rodu Nádasdyů (Muzeum Františka
Nádasdyho – manžela „Čachtické paní“). Odjezd do Zalakarosu, ubytování v hotelu.
2. den: Celodenní koupání a relaxace v lázních a Aquaparku Gránit Zalakaros. Nocleh.
3. den: Dnes si vyjedeme k jezeru Balaton, navštívíme
město Keszthely nazývané maďarské Versailles, krásný
zámek – jedno z nejpřitažlivějších míst Balatonu, muzeum
kočárů z doby monarchie, které je největším muzeem kočárů
v Evropě. Poté navštívíme Kis-Balaton (Malý Balaton) –
přírodní rezervaci s výskytem více než 80 druhů ptáků. Přejdeme přes unikátní vlnící se dřevěný most na ostrov na jezeře a zde můžeme řadu těchto ptáků zahlédnout. Navštívíme také největší maďarskou Zubří rezervaci. Na naučné
stezce budeme mít možnost Tato zvířata pozorovat. Návrat
do hotelu a relax lázních. Nocleh.
4. den: Dopoledne ještě relaxace v lázních hotelu, poté
odjezd a přejezd do ČR.

Č. zájezdu

TAJEMNÁ MINULOST
A KRÁSY
DOLNÍHO SLEZSKA
TAJNÉ SÍDLO A. HITLERA, POLSKÉ VERSAILLES
A PAMÁTKY UNESCO

S+ S
Program:
1. den: Odjezd časně ráno, cesta do Maďarska. Prohlédneme 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 středověkého vnitřního města obehnané hradbami, aj. Bük – ubytování v hotelu Piroska****, relaxace v hotelovém wellness,
nocleh.
2. den: Bük – relaxace a koupání v moderních termálních lázních v Büku. Na ploše 35 ha se nachází 14 krytých
i venkovních bazénů (4 léčivé s termální vodou otevřeny celoročně). 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 navštívíme zámek Fertöd, maďarské
Versailles – zámek rodiny Esterháziů (UNESCO), kde pobýval i Haydn. Odpoledne relaxace a koupání v hotelovém
wellness centru nebo v lázních Bük. Nocleh.
4. den: Ráno si ještě naposledy užijete relaxace v hotelovém wellness a poté vyrazíme k návštěvě města Šoproň,
které je branou Západního Zadunají, přezdívá se mu barokní
perla Maďarska a pyšní se také titulem „Nejvěrnější město“.
Do historického města se vchází Bránou věrnosti. Město je
obklopeno hradbami, ve kterých najdete krásnou budovu
radnice, morový sloup, požární hlásku, která dominuje
městu, Kozí kostel a desítky dalších historických památek.
Milovníci vína ocení, že tady lze ochutnat červené víno Kékfrankos (Modrá frankovka). Odjezd do ČR. Návrat do 24:00.

KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Tento zájezd nás zavede do blízkého sousedství – do Dolního Slezska, které je opředeno spoustou tajemství a má
bohatou historii a krásnou přírodu. Navštívíme největší polský zámek, tajemná podzemí, slavné poutní místo Vambeřice, krásnou vyhlídkovou Hejšovinu i nádherný historický
klenot Wroclaw.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd časně ráno. Nejprve se vydáme po stopách jednoho z největších tajemství III. říše, projektu „Riese“navštívíme tajemné podzemní město Osówka nedaleko
obce Gluszyce, které mělo být tajným sídlem Adolfa Hitlera a součástí projektu „Riese“ na výrobu tajných zbraní.
Poté navštívíme zámek Ksiaz u města Walbrzych nazývaný
také „polské Versailles“. Krásná romantická stavba nádherně položená mezi malebnými lesy Książského krajinného
parku je 3. největším zámkem v Polsku a v jeho bohaté historii si také zahrál projekt Riese. Další památka z „Turistické
13“ město Swidnica – projdeme si historické centrum města,
především náměstí s historickými měšťanskými domy a radnicí s Muzeem kupectví a navštívíme unikátní tzv. „kostel
míru“ (UNESCO) – patří mezi největší hrázděné stavby na
světě, má krásnou bohatou barokní výzdobu a bohatě zdobený kazetový strop. Odjezd na nocleh.
2. den: Dnes nás čeká krásná historická Vratislav (Wroclaw) – prohlídka – historický Rynek s řadou starobylých památek. Krásná radnice, nádherná katedrála a další kostely
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na Tumském ostrově, malebné měšťanské domy na Solném
náměstí, rotunda se slavnou panoramatickou malbou Panorama Raclawicka, Lidová hala (UNESCO) – nejslavnější
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. Nocleh.
3. den: Dnes zahájíme návštěvou bývalého dolu na zlato
Zloty stok. Navštívíte štolu Gertruda, uvidíte jediný podzemní
vodopád v Polsku v Černé štole, budete se moci projet oranžovou tramvají. Poté navštívíte i středověkou hornickou
osadu. Město Klodzko v historii patřilo Polsku, Čechám i Prusku. Centrum se rozkládá na svahovém úbočí, kde se klikatí
příkré ulice. I hlavní náměstí je mírně svažité a domy zde
mají zvláštní kouzlo. Ve městě najdete i gotický most – jakéhosi bratra Karlova mostu. Největší pozoruhodností je ale
Klodzská pevnost s tajemným labyrintem chodeb a nádhernými výhledy. Na závěr dne navštívíme ještě Vambeřice –
tzv. „Slezský Jeruzalém“, nejznámější mariánské poutní místo
v polských Sudetech. Dominantou je barokní bazilika Navštívení P. Marie z 18. století, která má bohatě zdobené průčelí a vstup po monumentálním schodišti. Návrat na nocleh.
4. den: Nedaleko našich hranic se nachází několik kouzelných skalních bludišť v oblasti Stolových hor. Dominan-

tou polských Stolových hor je Velká Hejšovina. Na Stolovou
horu ( 919 m. n. m.) se vychází po umělém jednosměrném
schodišti. Na vrcholu je zpoplatněné skalní město, v němž
najdeme například největší sklaní gorilu Polska či soutěsku
s názvem Pekielko. Kudova Zdrój – lázeňské město s lázeňskou tradicí od 17. stol. – lázeňský park s pavilonem
s minerálními prameny, kostnice, Stezka zanikajících řemesel.Odjezd, návrat do 24.hodiny.
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)
Č. zájezdu

Termín

Cena

1025

01. 10. – 04. 10. 2020

5.290 Kč

ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU
POHÁDKOVÁ KRÁSA
ČESKO – SASKÉHO
ŠVÝCARSKA
S+ S
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 Tisé. Tiské stěny
– procházka romantickým skalním městem s několika možnými trasami. Odjezd na ubytování.
2. den: Hřensko – přes Tři prameny se projdeme na Pravčickou bránu – mohutný 16 m vysoký oblouk, jeden z nejpodivuhodnějších skalních útvarů na planetě a dále na pramicích Divokou a Tichou soutěskou zpět. Nocleh.
3. den: Vyjedeme z Děčína výletním parníkem (Poseidon)
po Labi do Drážďan. Projedeme úchvatným labským kaňonem přes Hřensko s výhledem na okolní skalní útvary do
Bad Schandau. Poplujeme pod Königsteinem a kolem
zámku Pillnitz. Po přistání v Drážďanech prohlídka centra
– Semperova opera, Zwinger, Dóm, Kurfiřtský zámek,
Frauenkirche, Brühlova terasa aj. (Kdo nebude chtít jet lodí,
může jet do Drážďan autobusem). Návrat na nocleh.
4. den: Výlet do Německa do Míšně – prohlídka historického středu a návštěva světoznámé porcelánky. Poté navštívíme Popelčin zámek Moritzburg s krásným parkem.
Návrat na nocleh.
5. den: Výlet na Bastei – fantastický shluk skalních věží
spojený impozantním kamenným mostem – neskutečný rozhled na kamenný labyrint plný roklí, strží a věží a skalní hrad
Neurathen – opět nádherné vyhlídky. Pillnitz – zámek na
břehu Labe – prohlídka zámeckých zahrad. Königstein –
tabulová hora s pyšnou kamennou pevností – obrovský nedobytný komplex na skále nad kaňonem řeky – opět fantastický výhled. Návrat na nocleh.
6. den: Bad Schandau – katedrála, procházka po Labské
promenádě, Sendigova kašna a čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy. Výtahem vyjedeme nad město – krásné výhledy.
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Na závěr dne možnost koupání v lázních Toskana terme,
event. botanická zahrada. 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
Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

2001

25. 08. – 30. 08. 2020

6.890 Kč

zámek, s možností výstupu na Svatý kopeček – nejjižnější
vrchol Pálavských vrchů (státní přírodní rezervace) – výhled
na město i do Rakouska. Vodní mlýn na Slupi – zajímavá
technická památka. Odpočineme si v termálních pramenech
rakouského Laa an der Thaya, které se nacházejí přímo za
hranicemi – koupání v místních termálních lázních s několika
krytými i otevřenými bazény /voda, teplo, světlo, hudba/. Návrat na nocleh.
4. den: Výlet do Rakouska – návštěva Kittenberských zahrad – jedněch z nejkrásnějších rakouských ukázkových zahrad, které si jejich majitelé hýčkají již 25 let. Najdete zde růžovou zahradu, alpskou zahradu, zahradu leknínů,
venkovskou selskou zahradu, zahradu z Waldviertlu, zahradu
smyslů, zahradu pokušení, zahradu Feng Shui, zahradu ohně,
vodní zahradu a řadu dalších. Možnost navštívit renesanční
zámek Rosenburg se zahradou lásky porostlou popínavými
růžemi. Prohlédnete si zámek a popř. shlédnete fantastickou
leteckou show dravců. V případě dostatku času krátká prohlídka malebného vinařského městečka Retz s největším náměstím, největším vinným sklepem v Rakousku a pěknou
městskou památkovou rezervací. Návrat na nocleh.

KOUZELNÁ JIŽNÍ
MORAVA S NÁVŠTĚVOU
RAKOUSKA
S+ S
LEDNICE, VALTICE, VRANOV, ZNOJMO, MIKULOV
A KITTENBERSKÉ ZAHRADY
Národní park Podyjí – Thayatal patří k nejmenším národním
parkům na evropském kontinentu, ale svým významem
a svými jedinečnostmi – hlavně bohatstvím druhů rostlin a živočichů je skutečně mimořádný. Tento zájezd vás zavede do
této krásné krajiny, ale i do těsné blízkosti Pálavy. Navštívíte
i zámky Lednice a Vranov nad Dyjí (popř. Mikulov a hrad
Znojmo) a budete obdivovat i rakouské Kittenberské zahrady.
Program:
1. den: Odjezd časně ráno, dojezd na Moravu. Znojmo –
návštěva města, které patří mezi historicky nejzajímavější
města jižní Moravy – prohlídka historického centra, možnost
návštěvy Znojemského podzemí a vycházky na Hradiště –
z cesty se otevírají krásné výhledy na staré město. Nocleh.
2. den: Návštěva Lednicko – valtického areálu
(UNESCO) – „Zahrady Evropy“. Jedná se o nejrozsáhlejší
parkově upravenou krajinu na světě. Navštívíme zámek Valtice a zámek Lednice a budete se moci projít v nádherném
rozlehlém parku s minaretem, Janovým hradem, zámeckým
skleníkem a zámeckými rybníky. Návrat na nocleh.
3. den: Mikulov – prohlídka historického jádra města
(městská památková rezervace), kterému vévodí krásný

5. den: Prohlídka zámku Vranov nad Dyjí – velkolepý
zámek nad řekou Dyjí, který bývá nazýván klenotem mezi
zámky jižní Moravy. Jeho skvosty jsou monumentální Sál
předků a zámecký kostel. Eventuelně možnost projížďky
lodí po Vranovské přehradě na Bítov – prohlídka zámku.
Návrat na nocleh.
6. den: Telč (UNESCO) – perla jižní Moravy, jedno z našich nejkrásnějších měst ležící mezi třemi rybníky s obrovským množstvím památek: renesanční zámek, domy s krásnými historickými průčelími, podloubím, jedinečné náměstí
– středoevropský unikát, městská památková rezervace,
60 m vysoká věž kostela sv. Jakuba a románská kamenná
věž u kostela sv. Ducha – nejstarší památka v Telči, je z ní
krásná vyhlídka. Odjezd, příjezd v podvečerních hodinách.
Služby: 5x nocleh v hotelu dvoulůž. pok. s vl. přísl.,
5x polopenze, doprava, průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupné, jízdné lodí,
event. místní taxy
Seniorská sleva 55+: 300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

2002

04. 08. – 09. 08. 2020

7.290 Kč

ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU

ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU
KOUZELNÉ
ZÁPADNÍ ČECHY
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – POBYT S VÝLETY

NEJEN JIŽNÍ ČECHY,
ALE I KUTNÁ HORA,
PŘÍBRAM...
S+ S

Lázeňský trojúhelník patří vedle Prahy k nejnavštěvovanějším místům naší republiky. Najdeme zde lázeňské i kulturní
skvosty.
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. Mariánské lázně – lázeňské město, kde vyvěrají desítky pramenů. O rozvoj lázeňství se zde zasloužil klášter Teplá. Empírový pavilon Křížového pramene s navazující novobarokní
kolonádou a zpívající fontánou – prohlídka lázní, ochutnávky
pramenů. Nocleh.

JIŽNÍ ČECHY VÁS UCHVÁTÍ A UŽ NEPUSTÍ
V zájezdu budete moci navštívit takové skvosty jako jsou
Kutná Hora, Kostnice v Sedlci, Hluboká, hrad Orlík a řadu
dalších památek. Navštívíte kouzelná místa středních a jižních Čech.
Program:
1. den: Ráno odjezd do Kutné hory. Chrám svaté Barbory, klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního
typu v Čechách, je spolu s katedrálou Nanebevzetí Panny
Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné
Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Prohlédnete si chrám, katedrálu i historické centrum s řadou
krásných domů (např. Dačického dům a Sankturinovský
dům). Budete také moci navštívit Vlašský dvůr a slavnou
Kostnici v Sedlci. Odjezd na ubytování.
2. den: Hluboká – jedna z našich nejnavštěvovanějších
památek – monumentální 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.
Návrat na nocleh.
3. den: Dnes vyrazíte k Orlické přehradě, která je z Vltavské kaskády nejvyšší, největší a nejmohutnější. Nejprve
navštívíme hrad Orlík, který podává přímé svědectví o kultuře bydlení šlechty v uplynulých stoletích a o historii rodu
Schwanzenberků. Poté přejedeme lodí přes přehradu
k hradu Zvíkov, která si také prohlédneme. Jsou odtud
krásné vyhlídky na Vltavu, Otavu a jejich soutok. Na hradě
je přístupný Královský palác, jehož součástí je Hlízová věž.
Návrat na nocleh.
4. den: V překrásném údolí na soutoku Lužnice a říčky
Smutné se nachází malebné městečko Bechyně proslulé
svou historií, architektonicky zajímavým mostem, renesančním zámkem, Křížíkovou elektrickou dráhou, ale hlavně Bechyňskými lázněmi. Budete moci navštívit renesanční
zámek, který vznikl v 16. stol, za vlády Petra Voka, kostel
Nanebevzetí P. Marie a další památky. Poté procházka romantickým kaňonovitým údolím potoka s názvem Židova
strouha, které patří k nejromantičtějším místům v Čechách.
Při ústi do Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní
masivy. Návrat na nocleh.
5. den: Nejprve zajedeme do Příbrami, která byla proslulá
jako hornické město. Projdeme si historické centrum a vyjdeme si na Svatou horu – poutní místo, které se rozkládá
na kopci zvedajícím se přímo nad centrem města. Nachází
se zde barokní klášterní komplex, který je s centrem města
spojen krytým schodištěm. Odjezd.

MALEBNÉ BESKYDY –
PO VALAŠSKÝCH
CHODNÍČCÍCH
2. den: SOOS – unikátní rezervace rašelinišť – krátká procházka. 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, posazené na skalním ostrohu nad řekou Ohří – prohlídka města
a hradu. Svatošské skály – procházka hlubokým kaňonem
řeky Ohře s kouzelnými skalními útvary. Bečov nad Teplou
– starobylé městečko nad řekou s hradem a zámkem proslaveným románským relikviářem sv. Maura. Nocleh.
4. den: Výlet do Bamberku (SRN) – malebného starobylého města – sídla arcibiskupství s císařským dómem ze 13
stol. – romantická procházka. Kynžvart – zámek významně
spjatý s rakouským kancléřem Metternichem. Návrat na nocleh.
5. den: Prohlídka Karlových Varů – města kolonád, jehož
sláva je spojena s teplými léčivými prameny, které podle pověsti 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: 4x nocleh – 2 lůžkové pokoje s vl.
příslušenstvím v hotelu Krakonoš***
v Mariánských Lázních , 4x polopenze,
doprava, průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, taxa
Seniorská sleva 55+:
200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

2004

21. 07. – 26. 07. 2020

6.240 Kč

POZNEJTE MALEBNÉ BESKYDY
A KOUZLO VRÁTNÉ DOLINY
Valašsko a obzvláště jeho část Beskydy jsou jednou z nejrázovitějších a na přírodní krásy nejbohatších oblastí naší
republiky. Je to malebná horská krajina s dochovaným folklórem a lidovou architekturou, romantický kout naší země
s půvabnými kopci a poloninami, vesničkami oblíbenými malíři, básníky i hudebníky. Spolu s nimi budete moci sdílet
okouzlení z tohoto krásného kraje.
Program:
1. den: Ráno odjezd – Nový Jičín – městská památková
rezervace, muzeum – expozice klobouků. Moravský Betlém
– Štramberk – Štramberská trúba – známá zřícenina, krásné
náměstí, lidová architektura. Hukvaldy – mohutné zříceniny
hradu, známé místo pobytu Leoše Janáčka. Odjezd na nocleh.
2. den: Pustevny – architektura Jurkoviče – procházka
po vyhlídkovém hřebenu kolem Radegasta na Radhošť
a eventuelně sestup do Rožnova. Rožnov pod Radhoštěm
– možnost návštěvy několika skanzenů – Valašské muzeum
v přírodě – klenot valašské kultury, zvyků a tradic. Nocleh.
3. den: a) Lysá hora (1.324 m) – královna Moravskoslezských Beskyd – výstup z Ostravice na nejvyšší horu Beskyd,
která je symbolem zdejší turistiky – panoramatický rozhled
(náročné).
b) Zastávka u přehrady Šance, poté krásný turistický výšlap
(naučná stezka) ze Starých Hamrů na Grúň a na Bílý Kříž.
Nocleh.
4. den: Odjezd na Slovensko na Malou Fatru do Vrátné
doliny – lanovkou do Snilovského sedla a lehký výstup na
Velký fatranský Kriváň. Poté návrat zpět. Nocleh.
5. den: Soláň – v minulosti slavné místo malířů – procházka po hřebeni – možnost procházky po naučné stezce
(10 zastavení) nebo procházka po chalupách místních malířů
(Kobzáň, Podešva, Schneiderka). Nový Hrozenkov, Velké
Karlovice – návštěva fojtství a prohlídka dřevěného kostela
P. Marie. Nocleh.
6. den: Ráno odjezd, zastávka v Olomouci – historické
centrum – prohlídka. Návrat.
Služby: 5x nocleh – 2 lůžkové pokoje – hotel,
5x polopenze, doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, taxa
Seniorská sleva 55+:
200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

Služby: 4x nocleh – 2 lůžkové pokoje – hotel,
4x polopenze, doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, taxa
Seniorská sleva 55+:
200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

Č. zájezdu

Termín

Cena

2003

29. 07. – 02. 08. 2020

6.490 Kč

2005

23. 09. – 28. 09. 2020

7.190 Kč

ZÁJEZDY PO ČECHÁCH, MORAVĚ A SLOVENSKU
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BRATISLAVA,
VINNÁ CESTA
A TERMÁLY
ZÁŽITKY S VÍNEM A KRÁSNÉ ADVENTY
V TRNAVĚ A BRATISLAVĚ
Bratislava a Trnava jsou krásná historická města a mezi nimi
vede čím dále tím slavnější vinná cesta. Krásné zážitky budete moci doplnit ochutnáváním výborného vína, dokonce
potom budete moci navštívit Národní salón vín SR. Relaxovat můžete v blízkých maďarských termálních lázních. V adventním čase si navíc užijete romantiky adventních trhů
v Bratislavě i v Trnavě.

NÁRODNÍ PARKY
SLOVENSKA
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
TATRY NEJEN PRO 55+

S+ S
Program:
1. den: Odjezd po trase Semily – Praha – Brno – Bratislava. Zastávka v Šaštíně – Stráži, kde si prohlédneme baziliku minor Sedmibolestné Panny Marie – nejvýznamnější bazilika na Slovensku a poutní místo. Bratislava –
procházka městem – prohlídka centra – hrad, Michalská
brána a věž, radnice, katedrála sv. Martina a kostel sv. Alžběty, barokní paláce. Ubytování nocleh.
2. den: Dnes se budeme pohybovat po Vinné cestě. Zahájíme u hradu Červený Kameň, kde si můžete prohlédnout
nádhernou expozici, která se zabývá vývojem bytové kultury
od renesance po secesi. Na cestě budeme pokračovat přes
Svätý Ján, Modru a Pezinok do Trnavy. Po cestě nás určitě
zaujmou vinné sklepy a určitě ochutnáte místní výborné víno.
Prohlédneme si Trnavu, tzv. „Malý Řím“ s unikátními sakrálními památkami – 8 kostelů v historickém centru včetně baziliky sv. Mikuláše a Univerzitního kostela, městská věž, radnice, městské opevnění a kouzelné křivolaké uličky.
V podvečer možná ochutnávka vín v Národním salónu vín
Slovenské republiky, kde najdete 100 TOP slovenských
vín na jednom místě. Návrat na nocleh.
3. den: Odjezd do Maďarska - do lázní Mosonmagyaróvár - léčebná termální voda je vhodná na léčení kloubů, páteře, artróz, neuróz a k inhalaci při bronchitidě s teplotou 25
- 37°C. My si zde užijeme především relaxaci. Odjezd, příjezd do půlnoci.
Služby: 2x nocleh – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.
v hotelu 3/4*, 2x polopenze,
doprava – klim bus, průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy, místní taxu
Seniorská sleva 55+:
200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

2006

09. 10. – 11. 10. 2020

4.490 Kč

Krásné scenérie Nízkých Tater, Západních Tater a Velké
Fatry k tomu relaxace v báječných termálech a jako bonus
jeskyně, rázovité vesničky jako Vlkolinec nebo zámek v Bojnicích, to prostě nemá chybu.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách, přejezd na
Slovensko, zastávka ve Strečnu – zde vyjdeme na hrad,
prohlédneme si zdejší hrad a pokocháme se výhledy na
údolí Váhu.
2. den: Dnes navštívíme NP Nízké Tatry: Demänovská
jaskyňa Slobody – bohatá krápníková výzdoba mnoha
barev, krásná jezírka. Poté lanovkou na Chopok, možnost
krátké túry, odjezd na nocleh.
3. den: NP Vysoké Tatry – výlet na Štrbské pleso –
druhé největší jezero ve slovenské části Vysokých Tater,
majestátná kulisa tatranských štítů, možnost procházky Mlynickou dolinou k vodopádu Skok a okolo Štrbského plesa.
Návrat na nocleh.
4. den: NP Západní Tatry – relax v Aquaparku Oravice
s termální vodou. Zájemci o turistiku si budou moci vybrat
svůj program ve třech dolinách – Tiché, Juráňové a Bobrovské. Fakultativně Zakopané. Návrat na nocleh.
5. den: Vlkolinec – rázovitá horská obec s krásnou lidovou architekturou, poté relax a koupání v termálech Bešeňová. Nocleh.
6. den: Odjezd, zastávka v Bojnici – prohlídka nádherného romantického zámku nebo koupání v termálním koupališti Čajka. Příjezd v nočních hodinách.
Služby: 5x nocleh v hotelu** – dvoulůžkové pokoje
s vl. přísl., 5x polopenze, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: místní taxu (platí se na místě),
vstupy, lanovky, fakultativní výlet
do Zakopaného – 200 Kč (min. 20 osob)
Seniorská sleva 55+:
200 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

2005

14. 07. – 19. 07. 2020

7.890 Kč

PERLY TATER
A SEVERNÍHO
SLOVENSKA

nické sedlo, sestup přes Hrebienok do Starého Smokovce,
eventuelně přes Malou Svišťovku do Tatranské Lomnice.
Návrat na nocleh.
3. 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.
4. den: Štrbské pleso – Popradské pleso – možnost výběru více túr. Odjezd na nocleh do Ždiaru.
5. den: Pieninský národní park – Červený kláštor –
možnost plavby na pltích, Lesnica, možnost oběda a posezení 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: 6x nocleh – 2 lůžkové pokoje s vl. přísl.
v příjemném penzionu ve Ždiaru, 6x polopenze,
doprava, průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, plavba na pltích, místní taxa,
pojištění horské služby
Seniorská sleva 55+:
300 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

2006

17. 08. – 23. 08. 2020

8.290 Kč

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TATRANSKÉ TRASY!
Vysoké Tatry nás stále lákají, stále se do nich vracíme jako
do „svých hor“. Pojeďte se projít po známých trasách, odpočinout si v některých z termálů, prostě užít si tatranskou
dovolenou.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách přes Prahu na Slovensko, nocleh.
2. den: Tatranská Lomnica – lanovkou na Skalnaté
pleso – možnost lanovky na Lomnický štít, popř. na Lom-
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM
ITÁLIE
ITÁLIE – NEAPOL,
POMPEJE, CAPRI, ŘÍM

vadlo, Cryptoportico, 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 nebo Neapole. Navštívíme zde městečko Capri
a Anacapri, villu Jovis. Čekají vás krásné přírodní scenérie
i posezení v malebných zákoutích tohoto slavného ostrova.
Návrat do Baii Domizii. Nocleh.
8. den: Koupání, odpočinek, nocleh.
9. den: Odjezd do Říma – prohlídka. Navštívíme Piazza
di Spagna, Fontana di Trevi, procházka antickým Římem –
Forum Romanum, Koloseum, Piazza Venezia ..., poté odjezd, cesta přes Itálii a Rakousko do ČR.
10. den: Příjezd v odpoledních hodinách.

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:
S+ S
1. den: Odjezd ráno.
2. den: Přejezd Itálií, návštěva Vatikánu – katedrála sv.
Petra, popřípadě výstup do její kupole, variantně možnost
návštěvy Vatikánských muzeí, Andělský hrad, Piazza Navona,
Pantheon. 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 tohoto antického města, Neapol – místo kultury – okružní
jízda. Návrat na nocleh.
5. den: Koupání, odpočinek, nocleh.
6. den: Výlet na Montecassino – nejstarší benediktinský
klášter, který byl zcela zrekonstruován po 2. sv. válce –
krásné výhledy. Pokračujeme do Caserty – 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 di-

Č. zájezdu

Termín

Cena

3001

12. 06. – 21. 06. 2020

13.990 Kč

kami v Porto Cervo- středisku s rafinovanou architekturou,
působivým obrovským přístavem jachet a moderním bílým
kostelem Stella Maris architekta M.B. Vici, kde můžete obdivovat El Grecovu malbu Mater Dolorosa a v Baii Sardinii
– letovisku s nádhernými plážemi. Olbia – krátká prohlídka
– např. románská žulová basilika San Simplicio postavená
na římské nekropoli, jejíž zbytky jsou k vidění uvnitř, chrám
San Paolo ze 17. stol. v typickém gallurském stylu, Piazza
Mercato – staré tržní náměstí opět s římskými artefakty a pruhem římské dlažby před radnicí. Noční trajekt na pevninu
(možno objednat kajuty).
10. den: Přejezd Itálií, Rakouskem do ČR. Příjezd v nočních
hodinách.

SMARAGDOVÁ
SARDINIE
NEJSLAVNĚJŠÍ SLAVNOSTI VALENCIE
Pojeďte za krásami smaragdového ostrova. Určitě si vás získají jeho krásné bělostné a růžové pláže, divoké skalní
útvary, tajemné prehistorické památky i útulná starobylá městečka.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách, transfer do
Itálie.
2. den: Trajekt na Sardinii, příjezd do městečka Isola
Rossa – příjemné letovisko s divokými růžovými skalami
a krásnou pláží. Nocleh.
3. den: Pobyt u moře, odpočinek, procházky v okolí Isola
Rossy. Nocleh.
4. den: Výlet na Capo d´Orso. Prohlédneme si unikátní
bizardní skalní systém modelovaný po tisíciletí větrem a mořskou vodou, odkud se nabízejí krásné výhledy na smaragdové moře a na souostroví La Maddalena: Krátký výstup ke
skalisku Roccia dell´Orso – k Medvědí skále. Možnost výletu
lodí z Palau na ostrov Isola Magdalena (není v ceně) –
krásné přírodní scenérie, nádherné pláže – pro svou výjimečnou krásu, překrásné pláže a úžasnou přírodu byla vyhlášena národním parkem. Krátká návštěva městečka Santa
Teresa di Gallura – letovisko s krásným romantickým středem. Návrat na nocleh.
5. den: Výlet na severozápadní pobřeží – zastávka v Santissimo Trinita di Saccargia u jedné z nejkrásnějších staveb
– románského kostelíka z počátku 12. stol., Capo Caccia –

Služby: 7x nocleh v hotelu Giulivo 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+:
400 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

krásný skalnatý mys, ke kterému se vydáme fakultativně
lodí. Během plavby uvidíte nádherné výhledy na panoramatickou krajinu zátoky Porto Conte – shlédnete průzračné
mořské laguny i divoké útesy tyčící se nad mořem. Loď zastaví u Neptunovy jeskyně s fantastickými krápníky a mořskými jezírky. Poté prohlídka Alghera, kterému se také říká
„Barcelonetta“ – „Malá Barcelona“ – město s katalánským
vzhledem i duchem, pěkné přímořské lázně s katalánskou
tradicí a s malebným přístavem. Projdete si zachovalé historické centrum s mohutnými hradbami a spletí středověkých
uliček a třeba si i koupíte krásné šperky z korálů – červeného
zlata, v jehož zpracování jsou místní řemeslníci mistry. Na
zpáteční cestě zastávka u nuraghu Palmavera – prehistorické památky – megalitické stavby, nejdochovalejší v této
oblasti. Návrat na nocleh.
6. den: Odpočinek, koupání, nocleh.
7. den: Výlet do městečka Castelsardo, které vyrostlo na
vysokém skalním masivu pod středověkým hradem ze 12.
stol., který tvoří dominantu města. Vypíná se vysoko nad
mořem a je z něj úžasný výhled do okolí. V příkrých středověkých uličkách nalezneme množství kostelíků (katedrála
San Antonio Abate, kostel Santa Maria delle Gracie s nejstarším křížem na ostrově), náměstíčka, mnoho obchůdků
se suvenýry i restaurací. Poté pojedeme k Rocca dell´Elefante – zajímavému skalnímu útvaru ve tvaru mohutného
sloního těla. Návrat na nocleh.
8. den: Odpočinek koupání nocleh.
9. den: Odjezd na trajekt, cestou se jednak vydáme za
dávnou historií Sardinie – zastavíme se u nuraghu Albucciu
a poté absolvujeme panoramatickou jízdu atraktivním úsekem Costy Smeraldy (Smaragdového pobřeží) – nejvyhlášenějšího a nejexkluzivnějšího pobřeží Sardinie, se zastáv-

POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM

Popis ubytování:
ISOLA ROSSA – ubytování je situováno v poklidném letovisku Isola Rossa („Červený ostrov“) na severozápadním pobřeží Sardinie, které je pojmenováno podle útesů
z červené žuly. Z původně staré rybářské osady se Isola
Rossa proměnila v malebné turistické středisko, které je
díky své poloze rovněž skvělým výchozím bodem pro
výlety k historickým a archeologickým památkám stejně
jako do nejznámějších turistických středisek severu Sardinie.
Isola Rossa se rozprostírá na pobřeží charakteristickém
svými plážemi a zálivy s jemným bílým pískem, které
protínají útesy z červené žuly, které přecházejí v kontrastu se smaragdovým mořem až do rudých odstínů.
Moře Isola Rossy je nekonečným objektem pro fotografy
a je také opravdovým rájem pro milovníky šnorchlování
a potápění.
Služby: 7x nocleh v apartmánech trilo (dvoulůžkové
ložnice, na apartmán společné příslušenství),
trajekt na Sardinii a zpět, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativně čtyřlůžková kajuta
na trase Olbia Livorno 980 Kč / osoba,
večeře dle nabídky před odjezdem
Seniorská sleva 55+:
400 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

3002

05. 06. – 14. 06. 2020

14.690 Kč
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HOLANDSKO ● OKRUHY
FRANCIE
POZNÁVACÍ
HOLANDSKO
● FRANCIE
MADEIRA
MADEIRA –
KVĚTINOVÝ OSTROV

S+ S

MADEIRA – OSTROV VĚČNÉHO JARA
A KVĚTINOVÝ RÁJ. VÍCE JAK 17 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 s výzvou stanout na jejich vrcholu a sledovat nezapomenutelný východ slunce.
Všude vás bude obklopovat bujná příroda – třetihorní pralesy
s kaskádami vodopádů, bizardními vulkanickými skalami tvořícími přírodní jezírka, svahy až do nedohledna pokryté vinicemi, na kterých zrají hrozny, z nichž se lisuje vynikající madeirské víno. Kouzelné stezky podél zavlažovacích kanálů –
levadas vás přiblíží madeirské přírodě a poté zase vrátí k útulným městečkům a vesničkám. Bydlet budete v příjemném
hotýlku v centrální části Funchalu.

Program:
1. den: Odlet z Prahy odpoledne, přes Lisabon na Madeiru, transfer do hotelu ve Funchalu.
2. den: Dopoledne prohlídka hlavního města ostrova:
místní vyhlášený trh Mercado dos Lavradores – typické
místní produkty – spousty květin – orchidejí, strelizií, anturií
aj., které Madeiru proslavily, koše plné roztodivného tropického ovoce. Výjezd nad Funchal – procházka a prohlídka
krásných zahrad Jardim Botanico – fantastické výhledy na
Funchal. Shlédnete i místní vinice, poučíte se o proslavených
madeirských vínech a budete mít možnost je i ochutnat. Procházka centrem Funchalu. Po odpočinku 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). Cesta podél jižního pobřeží ostrova k vesničce Ribeira Brava, která leží
na okraji průrvy, vedoucí centrem ostrova. Dále se vyšplháte
do vnitrozemí na náhorní plošinu Paul da Serra (střecha
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Madeiry) s naprosto rozdílným prostředím – skromnou vegetací, vřesovišti. Přes plošinu se dostaneme na sever ostrova, kde se cesta vine dolů k vesničce Porto Moniz – tato
malebná, kouzelná vesnice láká turisty přírodními jezery
v pobřežních skalách – krátká procházka. 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 císaře Karla I., který zde zemřel v exilu. Pro zájemce možnost
vyzkoušet místní raritu – jízdu na proutěných saních po silnici, která končí v Livramentu. Poté vnitrozemí ostrova přes
Sao Martinho ke strži Socorridos. Výjezd na vyhlídkovou terasu Eirado Serrado nad údolím sopečného kráteru Curral
das Freiras (Úkryt jeptišek), na jehož dně byla zbudována
stejnojmenná vesnička. Fantastické výhledy. V pozdním odpoledni volný program ve Funchalu. Návrat na nocleh.
5. den: Pobyt ve Funchalu v den, kdy zde vládnou květy
– slaví se jarní květinový festival a vy si ho zde budete
moci užít. Zúčastníte se festivalového programu: stavění
„Zdi naděje“ dětmi, festivalový pavilon s oceněnými květinami, ulice s květinovými koberci. Navštívíme jedinečné zahrady Jardim Tropical Monte Palace. V podvečer romantická procházka uličkami starého města a na závěr se
zájemci večeře 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 vystoupáme za jedinečným rozhledem na Fortezu do Pico
a potom si odpočineme v tichounké zahradě kláštera Santa
Clara a navštívíme některé z funchalských muzeí. Ve městě
si opět odpočineme v Dona Amélia Municipal Garden. Den
vyvrcholí odpoledním velkým průvodem. Večer se budete
moci pobavit na folklorním večeru s madeirskými specialitami
(fakultativně – cca 32 EUR). Nocleh.
7. den: Odpočinek, volný program, procházky v rezidenční
části Funchalu. Fakultativně lodní výlet kolem pobřeží Madeiry 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.
8. den: Výjezd do oblasti Risco, možnost procházky
podél jedné levady. Tyto kanály byly vyhloubeny do horských svahů, aby přivedly vodu z vysokých hor do políček
na svazích a v údolích. Dnes podle nich vedou fantastické
turistické cesty. Rabacal – východisko k túrám podél dvou

levadas – k vodopádům Risco a ke krásnému místu zvanému Vinte e Cinco Fontes (25 pramenů). Jedná se o neopakovatelný zážitek při procházce zdejším třetihorním pralesem. Nocleh.
9. den: Výlet na sever a východ ostrova. Nejprve se vyšplháme na Poiso (1.413 m) a poté na vyhlídku Pico do
Areiro (1.805 m). Pojedeme dále do vnitrozemí do horské
vsi Ribeiro Frio (pstruží farma) – odtud procházka na vyhlídku Balcoes – otvírá se strhující panoramatický výhled
přes údolí řeky Ametade na „Orlí skálu“ – kopec s kolmými
úbočími na severním pobřeží Madeiry. Přes Cruzinhas
pass k slavné malebné vesnici Santana s typickými trojúhelníkovými domečky a přes fantastické skalní útvary
Penha d´Aguia k vesnici Porto da Cruz. Poté opět do vnitrozemí úrodným údolím Machico až k Portela Passu (670
m). Odtud fantastický výhled na severní pobřeží, které je
divočejší a bouřlivější než jih. Vesnice Machico, kde podle
legendy přistáli první osadníci Madeiry – krátká zastávka.
Nocleh.
10. den: Dnes někteří budou lenošit a oddávat se odpočinku v květinovém ráji. Ti, kteří jsou více turisticky zaměřeni,
absolvují ještě jeden fakultativní výlet do fantastického světa
madeirské přírody a jejích levád. Majestátní scenérie,
dechberoucí výhledy, křišťálový vzduch a úžasné levady –
fantastický zavlažovací systém tvoří z Madeiry turistický ráj.
Užijte si průvodcovanou procházku podél jedné z těchto unikátních levád (není v ceně, cca 29 EUR).
11. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy.
(CK si vyhrazuje právo pozměnit pořadí výletů např. z důvodu
festivalových akcí atd.)

Služby: letenka Praha – Funchal – Praha přes Lisabon,
letištní a bezpečnostní taxy ve výši 2.800 Kč,
10x 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+:
500 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu
5001

Termín
28. 04. – 08. 05. 2020
(květinové slavnosti)

Cena
31.480 Kč

POZNÁVACÍ OKRUHY

HOLANDSKO
● FRANCIE
ISLAND
NORMANDSKÁ
A BRETAŇSKÁ
ZASTAVENÍ

S+ S

NEZAPOMENUTELNÉ: DRAMATICKÉ POBŘEŽÍ,
MALEBNÁ MĚSTEČKA, MONT-ST-MICHEL
A CALVADOS
Bretaň a Normandie jsou krajem legend, prehistorických památek, jedinečných katedrál a klášterů jako je Mont – St –
Michel. Malebná přístavní města a svérázný lid „Malé Británie“ lákají umělce a turisty. Tento zajímavý kraj nejvíce okouzluje rozeklaným pobřežím – dramatickou scenérií západu
vystaveného větrům Atlantiku – tady žijí staré keltské legendy. Zároveň je kontrastem k malebným hrázděným městečkům ve vnitrozemí. Tento zájezd vám může otevřít nový
pohled na francouzskou krajinu a Francii vůbec.

3. den: Pokračujeme podél meandrů řeky Seiny a poté do
Étretatu – lázeňského městečka s bizardními útesy vysokými až 70 m -vyhlídková procházka po alabastrových útesech na Falaise d´Aval. Honfleur – kouzelné rybářské městečko při ústí Seiny, odkud v minulosti vyplouvaly
normandské výpravy. Upoutá vás starý přístav i úzké uličky
města. Přejedeme přes největší lanový most Pont du Normandie a budeme pokračovat na pláže Dne D – Arromanches. Odjezd na 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 kupcům. Dinan – středověké hrázděné domy, staré město
s hradbami. Nocleh.
5. den: Zátoka Morbihan – „malé moře“ – kouzelná,
téměř uzavřená zátoka s řadou malých přístavů a ostrůvků.
Vannes – starobylé centrum Morbihanu – domy ze 16. stol.,
katedrála ze 13. stol. Carnac – jedno z největších nalezišť
pravěkých památek na světě (3.000 menhirů), poloostrov
Quiberon – rozeklané útesy – procházky kouzelným pobřežím. Nocleh.
6. 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 a soukromými
paláci. Nocleh.
7. den: Concorneau – Ville Close – opevněné město ze
14. stol. na ostrůvku zpřístupněném mostem. Pont Aven –
místo, které přitahuje malíře od 19. stol. do současnosti,
středověké městečko s kouzelnými kamennými vodními
mlýny a s více než stovkou soukromých galerií. Odjezd zpět
– krátká zastávka v Chartres – slavná katedrála. Noční přejezd.
8. den: Příjezd v poledních hodinách.
Služby: 5x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje,
5x snídaně, doprava – klim. bus, průvodce,
povinné poj. CK
Fakultativně: večeře
Seniorskásleva 55+:
350 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

Program:
1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Průjezd Francií, Rouen – největší město Normandie – prohlídka starobylých středověkých uliček se Starým
tržištěm, kde byla upálena Jana z Arku, a slavné gotické katedrály. Nocleh.

Č. zájezdu

Termín

Cena

5002

06. 05. – 13. 05. 2020

12.480 Kč

EUROVÍKENDY
CHCETE SI NA CHVILKU ODPOČINOUT
OD VŠEDNÍCH STAROSTÍ A ODSKOČIT
SI NA CHVILKU ZA KRÁSNÝMI
PAMÁTKAMI, POHODOU A ZÁBAVOU?
VYBERTE SI Z NABÍZENÝCH
EUROVÍKENDŮ:

POHÁDKOVÝ
PETROHRAD
Petrohrad je nazývan Benátkami severu díky 42 ostrovům,
65 řekám a 420 mostům. Založil jej car Petr Veliký v ústí
Něvy jako malou pevnost roku 1703. Dnes je světovou metropolí díky ruským i evropským architektům. A tak se můžete

nechat unést krásou a až marnivou okázalostí Zimního Paláce, Ermitáže, katedrály Sv. Izáka a mnoha dalších památek. Nedaleko jsou pak Petrodvorce a Puškino (Carskoje
Selo) s Jekatěrinským palácem s Jantarovou komnatou. Jedinečnou atmosféru mají červnové „Bílé noci“.
Cena: pobyt v 3* hotelu – cena od 11.600 Kč / osoba
pobyt v 4* hotelu – cena od 13.300 Kč / osoba
Cena zahrnuje: letenku, letištní taxy, ubytování na 3 noci
v 2lůžkovém pokoji, snídaně, zákonné pojištění CK,
pojištění léčebných výloh a storna zájezdu,
příruční zavazadlo.
Cena nezahrnuje: transfer z/na letiště, fakultativní výlety
a vstupenky, odbavené zavazadlo, zvoucí dopis –
cena dle hotelu, poplatek za vyřízení víza –
2.950 Kč/osoba

ROMANTICKÝ ŘÍM

neokázalou noblesou, elegancí a jakousi všudepřítomnou
svobodou. Můžete se kochat památkami jako Belémská věž,
klášter sv. Jeronýma, Památník zámořských objevů věnovaný největším portugalským mořeplavcům, vystoupat klikatými uličkami na středověký hrad sv. Jiří s krásným výhledem či katedrála Sé z 12. století, projet se legendární žlutou
tramvají a posedět si v útulných kavárnách vinárnách při výborné kávě nebo sklence portského.

Řím, jedno z nejstarších měst v historii Evropy láká turisty
k prohlídce mnoha památek od Kolosea až po náměstí Piazza Venezia. Nesmíte vynechat náměstí umělců Piazza
Navona, Španělské schody (poblíž můžete ochutnat nejlepší
capuccino v Římě ve stylové kavárně El Greco), barokní
Fontánu di Trevi, Pantheon a spoustu dalších památek. Nenechte si ujít Vatikán se slavným chrámem sv. Petra a Sixtinskou kaplí. Letecky z Prahy nebo Vídně.
Cena: pobyt v 3* hotelu – cena od 7.500 Kč / osoba
pobyt v 4* hotelu – cena od 8.500 Kč / osoba
Cena zahrnuje: letenku, letištní taxy, ubytování na 2 noci
v 2lůžkovém pokoji, snídaně, zákonné pojištění CK,
pojištění léčebných výloh a storna zájezdu,
příruční zavazadlo.
Cena nezahrnuje: transfer z/na letiště, fakultativní výlety
a vstupenky, odbavené zavazadlo

POZNÁVACÍ OKRUHY

NOBLESNÍ LISABON
V Lisabonu ležícím na pravém břehu řeky Tejo na vás dýchne
legendární námořní historie. Centrum, které spojovalo na
západě Brazílii a na východě západní Indii na vás dýchne

Cena: pobyt v 3* hotelu – cena od 9.900 Kč / osoba
pobyt v 4* hotelu – cena od 10.500 Kč / osoba
Cena zahrnuje: letenku, letištní taxy, ubytování na 3 noci
v 2lůžkovém pokoji, snídaně, zákonné pojištění CK,
pojištění léčebných výloh a storna zájezdu,
příruční zavazadlo.
Cena nezahrnuje: transfer z/na letiště, fakultativní výlety
a vstupenky, odbavené zavazadlo

www.erikatour.cz
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HOLANDSKO
● FRANCIE
BRITSKÉ OSTROVY
VELKÁ CESTA
SKOTSKEM
PODROBNÝ OKRUH SKOTSKEM VČETNĚ
OSTROVA SKYE A ANGLICKÉ SKVOSTY –
YORK A LONDÝN
Pohodová návštěva Skotska – cestujete celonočním trajektem, v kabinách s vlastním příslušenstvím, ve Skotsku bydlíte v příjemných mobilhomech v kouzelném
prázdninovém středisku.
Skotsko je kouzelná země, kde krok za krokem můžete objevovat kouzelnou krajinu neotřelé a přitom divoké krásy.
Najdete zde skalnaté zasněžené hory, oblé kopce vysočin,
které se zrcadlí v hladinách jezer, tajemné slatiny a vřesoviště, jejichž barva se mění během roku jako mávnutím kouzelného proutku. Již v srpnu zde začíná kvést vřes, vršky se
mění v růžovofialové kopce a země se připravuje na nejkrásnější část roku. Při procházkách kouzelnou přírodou
můžete chodit i po cestách, kudy chodili Římané, králové,
spisovatelé a zbojníci. Skotsko je kouzelné, zádumčivé, melancholické, ale i veselé, což dokazují nejen anekdoty o Skotech, 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 Skotsko v jeho vrcholné sezóně, kdy kvetou vřesy.
Možnost letecké dopravy do Edinburgu. Cena letenky
platí aktuálně v době nákupu. Nečerpané služby budou
odečteny.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd v podvečer přes SRN do Holandska.
2. den: Příjezd do Holandska, prohlídka historického centra 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 zříceninou kláštera – symbolické vítání s bohatou skotskou historií, 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 královna matka. Edzell – návštěva zříceniny hradu s franc. renesanční 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-
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lander do oblasti The Trossachs – jeden z nejkouzelnějších
koutů Skotska, scenérie „pohádkového snu“. Panenské jezero Loch Katrin – procházka, fakultativně možnost projížďky historickým parníkem po kouzelném jezeře. Vyhlídkovou 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. Nejkrásnější pohled na jezero od hradu Urquahart. Zastávka
u kaskády stavidel na Kaledonském kanálu u Fort Augustus. Dále přes Spean Bridge a návrat jedním z nejkrásnějších údolí Glen Coe s fotostopy, zastávka v Killinu u kouzelných peřejí a starého mlýna a cesta podél romantického
jezera Loch Tay do místa ubytování.

Newcastle

York

některého z četných muzeí. Přejezd na trajekt, trajekt do
Francie.
12. den: Cesta zpět. Příjezd v podvečerních hodinách.

7. den: Časně ráno odjezd na výlet na ostrov Skye, nejnavštěvovanější 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. Zpáteční cesta s výhledy na nejvyšší horu Británie Ben Nevis.
8. den: Procházka vřesovišti s možností výstupu na Beny-Vreckie – cesta rozkvetlými vřesovišti skýtající nádherné
výhledy do oblasti Trossachs. Návštěva destilerie skotské
whisky v Pitlochry s možností ochutnávky, procházka městečkem. Dunkeld – historické městečko s nejstarší katedrálou 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). Perth – prohlídka
Scone Palace – sídla rodiny Mansfieldů – místa korunovací
skotských králů. Návrat na nocleh.
10. den: Časně ráno odjezd. Návštěva Falkirk Wheel – jediný rotační lodní výtah tohoto typu na světě. Přejezd Anglií
– York – hlavní město severní Anglie – prohlídka Minstru –
katedrály – klenotu anglické architektury, procházka starobylými uličkami města. Odjezd na nocleh.
11. den: Přejezd do Londýna – celodenní prohlídka nejznámějších pamětihodností: Tower, Tower Bridge, katedrála,
sv. Pavla, Parlament, Westminster, Buckinghamský palác,
Trafalgarské náměstí, Covent Garden aj., možnost návštěvy

Služby: 9x nocleh (7x v dvoulůžkových ložnicích
v 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 230 Kč
Příplatky: mobilhome pro 4 osoby
(2 dvoulůžkové ložnice) 1.200 Kč / osoba
Seniorskásleva 55+:
500 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

5002

30. 07. – 10. 08. 2020

19.990 Kč

POZNÁVACÍ
EXOTICKÉ
OKRUHY
ZEMĚ

HOLANDSKO
● FRANCIE
POBALTÍ
VELKÁ CESTA
POBALTÍM

S+ S

PUTOVÁNÍ PO JANTAROVÉ CESTĚ
S PLAVBOU PO BALTU
Kouzlo starobylých výstavných měst Pobaltí, plných památek, malebné, téměř severské vesničky, tajuplné hrady i kouzelné přírodní scenérie – to vše najdete na „jantarové cestě“.
Při našem zájezdu absolvujete navíc jednu cestu po moři
přes Helsinky a Stockholm – takže nahlédnete navíc do Finska a Švédska a podrobně si prohlédnete Petrohrad. Cestu
absolvujete pohodlnými trajekty.

Program:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (cca Semily 13:00,
Praha 15:00) přejezd přes Polsko do Litvy.
2. den: Nejprve navštívíme národní historický park Trakai. 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. Poté přejedeme do Vilniusu – 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. Nocleh.
3. den: Ráno popřípadě dokončíme prohlídku Vilniusu,
poté budeme pokračovat na Horu křížů – dostala jméno
podle tisíců křížů všech velikostí, které sem přinášejí poutníci
z celého světa. Návštěva zámku Rundale – nejvýznamnějšího souboru barokních staveb všech pobaltských států
s krásnými barokními zahradami. Přejezd do Lotyšska, příjezd do Rigy, nocleh.
4. den: Riga – prohlídka největšího města Pobaltí – Staré
město (UNESCO): Rižský dóm, náměstí Doma laukums,
Rižský hrad, Kamenný most, Švédská brána, domy v secesním stylu, gotický dům Černohlavců, Pomník svobody,
kouzelné parky. Poté pojedeme po okraji národního parku
Gauja („lotyšské Švýcarsko“), Turaida – cihlový arcibiskupský hrad, krátká procházka zajímavým parkem plným soch.
Odjezd do Tallinu, nocleh.
5. den: Prohlídka estonského hlavního města Tallinnu,
především jeho malebného historického středu, který je na
seznamu UNESCO: opevněné Horní město – Toompea,
hradby ze 14. stol., věže Pikk Hermann, Kiek-in-de-Kok,
Dolní město – Brána Viru, kostel sv. Kateřiny, dominikánský
klášter, gotická radnice, křivolaké uličky s kupeckými domy
(např. Tři sestry). Přejezd do Petrohradu, nocleh.
6. den: Prohlídka Petrohradu: Petropavlovská pevnost

EXOTICKÉ ZEMĚ
POZNÁVACÍ
OKRUHY

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.
7. den: Puškino (Carskoje Selo) – prohlídka Kateřinského paláce s tajemnou Jantarovou komnatou. Petrodvorce – prohlídka areálu jedinečných parků, paláců a fontán, které nechal vybudovat Petr Veliký. Nocleh.
8. den: Dopoledne ještě dokončení prohlídky Petrohradu,
města, které je přeplněno památkami: katedrála sv. Izáka,
palác Admirality, Měděný jezdec, Něvský prospekt, Kazaňská katedrála, klášter Alexandra Něvského (vždy dle časových možností). Poté přejezd do Finska na ubytování do jezerního regionu v okolí Lappeenranty.

9. den: Pokračování do Helsinek. Prohlídka města – přístav s rušným tržištěm, Sibeliův monument, Skalní chrám
Temppeliaukion kirkko, Dóm na Senátním náměstí, Uspenská katedrála, tržnice. Odjezd do Turku na noční trajekt do
Stockholmu. Naše loď se romantickým labyrintem ostrovů
a útesů proplete až k souostroví Alandy a dále do Stockholmu. (Nocleh v kajutách v ceně)
10. den: Příjezd ráno, Stockholm – prohlídka města: staré
město – Gamla Stan, Královský palác, Parlament, radnice,

v poledních hodinách odjezd na noční trajekt z Trelleborgu
do Rostocku.
11. den: Ráno vylodění, průjezd SRN, příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Služby: 8x nocleh (6x dvoulůžkový pokoj s vl. přísl.,
1x čtyřlůžková kajuta na trajektu Stockholm –
Turku, 1x Finsko – hotel – dvoulůžkové pokoje),
8x snídaně, trajekt Trelleborg – Rostock
a Turku – Stockholm, doprava klim. bus,
průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vízum do Ruska (cca 2.450 Kč –
záleží na aktuální situaci), čtyřlůžková kabina
na trajektu Trelleborg – Rostock 900 Kč / osoba,
vstupy (St. Petersburg cca 150 EUR =
Petropavlovská pevnost, Ermitáž, Kateřinský
palác s Jantarovou komnatou, Petrodvorce,
plavba po Něvě vždy s přednostní rezervací,
místní průvodce). Ostatní vstupy cca 35 EUR,
příplatek jednolůžkový pokoj 3.570 Kč
Fakultativně: 6x večeře 2.950 Kč
Seniorská sleva 55+: 500 (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

3003

13. 08. – 23. 08. 2020

19.890 Kč
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HOLANDSKO
● FRANCIE
ALBÁNIE
A MAKEDONIE

ALBÁNIE A MAKEDONIE
– BALKÁNSKÉ
S+ S
DRAHOKAMY

5. a 6. stol. a který sloužil jako strážní a signalizační věž.
Skanderbergovo muzeum dokazuje jeho neohroženost v boji
proti otomanské invazi, teqe – chrám bektašského řádu.
Navštívíte kouzelný středověký orientální bazar s typickými
dřevěnými stánky. Odjezd do Dürrés – prohlídka města,
především jeho antických památek – zbytků starověkého
řecko-římského přístavního města Dyrrachium (pevnost, největší starořímský amfiteátr na Balkánském poloostrově ze
2. stol.,popř. Archeologické muzeum). V případě dostatku
času i možnost koupání. Nocleh.
6. den: Nejprve navštívíme krásný zachovalý pravoslavný
klášter Ardenica a nejdůležitější archeologické centrum Albánie – vykopávky antického města Apolonie založeného
r. 588 Řeky z Korintu. Uvidíme pozůstatky chrámu boha Apolóna i středověký klášter p. Marie. Přejezd do Valonské zátoky – prohlídka Vlory – druhého největšího přístavního
města země – překrásná mešita Muradia, muzeum albánské
nezávislosti, Památník nezávislosti s panoramatickým výhledem na město. Ubytování u moře.
7. den: Pobyt u moře – volný den. Fakultativně 3hodinový
lodní výlet na poloostrov Karaburun. Nocleh.
8. den: Kouzelná cesta po krásném pobřeží albánské riviéry: výjezd na průsmyk Llogarat (cca 1.000 m). Krátká

POZNÁTE CELOU ALBÁNSKOU RIVIÉRU
OD DÜRRÉS PO SARANDU A OBLAST OHRIDU
Krásná nedotčená příroda, doslova panenské pláže, cenné
historické památky, které dokumentují bohaté dějiny země
od těch antických přes dobu osmanské nadvlády až po současnost. Obklopí vás kontrasty Balkánu a překvapí vás živoucí tradice.
Program:
1. – 2. den: Odjezd z ČR, přejezd přes Maďarsko do Srbska,
zastávka v Bělohradě – procházka parkem Kalemegdan
s výhledem na jedinečný soutok Sávy a Dunaje, popř. katedrála Saborna crkva a chrám sv. Sávy, odjezd na nocleh.
3. den: Vydáme se na cestu do Albánie – návštěva městečka Péč a klášterního komplexu péčského patriarchátu
Pečka Patrijaršija (UNESCO) ležící v nádherném údolí soutěsky Rugovo, jedná se o soubor kostelů budovaných od
13. stol. a byl sídlem a zároveň mauzoleem srbských patriarchů. Přejezd do Albánie, nocleh u Bajram Curri.
4. den: Plavba po řece Drin z Fierze do Komanu – jedna
z nejkrásnějších vodních cest na světě. Přejezd do Skhodry
– návštěva rozsáhlé pevnosti Rozafat na skalnatém kopci
u Skadaru – výhled na soutok tří řek a Skadarské jezero.
Nocleh.
5. den: Dnes vyjedeme nejprve do městečka Kruja – malebného rodiště národního hrdiny G.K. Skanderberga – navštívíme rozlehlý hrad, jehož základy byly postaveny během

snadná vycházka na Cesarův pass – krásné výhledy. Průjezd dech beroucí scenérií, pokračování do vesničky Dhermi
s mnoha kostelíky umístěnými na svahu hor, nekonečné olivové háje. Zastávka v přímořském letovisku Himare. Zastávka v Porto Palermo u hradu Aliho Paši Tepelenského.
Pokračování do Sarandy, nocleh.
9. den: Odjezd do Národního parku Butrinti – návštěva
starobylého města Butrint (UNESCO) – vykopávky starého
antického města krásně položeného v národním parku –
Asklépiův chrám, Akropol, Lví brána, amfiteátr, nymfaneum,
baptisterium, hrad Aliho Paši – najdeme zde památky z dlouhých 2.500 let historie. Pokračování k pobřeží Ksamili s ostrůvky a kouzelnými plážemi – unikátní oblast, která reprezentuje jónské skalnaté pobřeží Albánie. Možnost kopání.
Odpoledne také odpočinek u moře v Sarandě. Nocleh.
10. den: Odjezd do Gjirokastry – 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 duhovka. Pokračování do Gjirokastry
– prohlídka „kamenného města“ zvaného „Museum City“
s bílými kamennými střechami, krásnými domy typické jihoalbánské architektury a majestátným hradem – citadelou,
kde se nachází zajímavá muzea. Návštěva starého bazaru.
Berat – město nazývané „městem tisíce a jednoho okna“
(podle mnoha velkých oken na starých zdobených domech):
pevnost postavená na skalnatém kopci na levém břehu řeky

Osum – horní „bílé město“ – i když během historie hodně
poškozené, najdete zde ještě byzantské kostelíky a muzeum
ikon malíře Onufriho ze 16. stol. v restaurované katedrále
sv. Mikuláše – návštěva. Dolní Staré město s Královou mešitou, Olověnou mešitou a Mešitou svobodných mužů. Možnost návštěvy vinařství a ochutnávky tradičního albánského
vína. Nocleh.
11. den: Odjezd do Makedonie, zastávka v Elbasanu, poté
budeme pokračovat k albánsko-makedonské hranici, navštívíme jeskynní chrám v Kalishta a navštívíme spíše moderní město Struga. Nocleh u Ohridského jezera.
12. den: Dnes bude celý den věnován oblasti Ohridského
jezera – jednoho z nestarších a nejhlubších jezer na světě.
Absolvujeme projížďku po jezeře ke klášteru sv. Neuma,
prohlédneme si město Ohrid s vzácnými kostely – např.
katedrála sv. Sofie, kostel sv. Klimenta, zbytky staré pevnosti,
popř. rybářskou vesničku Lin s antickými mozaikami a budete moci konzumovat věhlasné „korány“ – ohridské pstruhy.
Nocleh.
13. den: Odjezd do NP Mavrovo – cesta podél jezera tvořeného řekou Drim, návštěva největšího makedonského
kláštera Biirski Monastýr. Přejezd do Skopje, procházka
starým Skopje, možnost návštěvy domu památníku Matky
Teresy. Nocleh.
14. den: Ráno odjezd, přejezd do ČR.
15. den: Příjezd.
Služby: 10x nocleh – dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím v hotelech***, 1x tranzitní
ubytování – hotel – dvoulůžkové pokoje,
11x polopenze, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
Cena nazahrnuje: vstupy, místní taxy,
. místního průvodce
Fakultativně: výlet na poloostrov Karaburun .... Kč
Seniorská sleva 55+:
400 Kč (nesčítá se s jinými slevami)
Č. zájezdu

Termín

Cena

3005

06. 09. – 20.09. 2020

19.890 Kč

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
ADVENT V JIŽNÍM TYROLSKU
S TERMÁLY
26. 11. – 29.11. 2020

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY
A VÁNOČNÍ ZAHRADA
V PILLNITZ
04. 12. 2020

ADVENTNÍ BRATISLAVA,
TRNAVA A SV. JURE S TERMÁLY

ADVENTNÍ WROCLAW

04.12. – 06.12. 2020

05. 12. 2020
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BAMBERK A KOUZLO
ADVENTU
11. 12. 2020

990 Kč

790 Kč

ADVENT VE ŠTÝRU
A JEŽÍŠKOVSKÁ POŠTA
890 Kč

12. 12. 2020

1.190 Kč

POZNÁVACÍ
EXOTICKÉ
OKRUHY
ZEMĚ

HOLANDSKO ZÁJEZDY
● FRANCIE
EXOTICKÉ
JIŽNÍ ASIE
SRÍ LANKA –
ZELENÝ RÁJ

S+ S

BÁJEČNÁ KOMBINACE
POZNÁVÁNÍ A ODPOČINKU
NA KOUZELNÉM CEJLONU
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 koření a čaje, hrou fantastických barev, tajemnou atmosférou
budhistických kášterů, bizardními tvary chrámů a pagod, neskutečnou rozmanitostí cejlonské přírody, bujnou vegatací
jeho džungle, křišťálovou vodou moře... Pojeďte objevit fantastickou rozmanitost Srí Lanky – Cejlonu, ostrova, který
patří k nejkrásnějším na světě.
min. 8 osob

Anuradhapura
Sigiriya
Dambulla

Pinnawalla

Polonnaruva

Kandy
Nuwara Eliya

Colombo

Horton Plains
Kalutara

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 obojživelníků, místní i migrující ptáky, bambusy, které nejsou k vidění 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 sedmdesátihektarového opevněného města. Poněkud dobrodružný
výstup na vrchol za rozhledem, který bere dech. Nádherné

POBYTY NA SRÍ LANCE
STŘEDISKO KALUTARA
Město Kalutara leží na březích Indického oceánu v jihozápadní části Srí Lanky. Administrativně spadá město Kalu-

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 nepochybně 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 ostrova – Chrám Buddhova zubu, bazar aj. Večerní folklórní
představení včetně tance na žhavých uhlících. Nocleh.
7. den: Peradeniya: návštěva Královské botanické zahrady – původně královská zahrada už ze 14. stol., později

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
Č. zájezdu

Termín

Cena

70011
70012

19. 11. – 02. 12. 2020
15. 02. – 28. 02. 2021

52.990 Kč
52.990 Kč

tara do Západní provincie, nejhustěji osídlené oblasti ostrova. V současné době je Kalutara především jeden z nejoblíbenějších 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 pochlubit i dlouhou a zajímavou historií. Nalezneme zde opevnění z koloniálních dob, v okolí města Kalutara se nachází
několik významných sakrálních staveb, jako jsou buddhistické 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 zahradou 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.

EXOTICKÉ ZEMĚ

rozšířená Brity – nádherná kombinace stromů, keřů a květin.
Cesta do Nuwara Eliya se zastávkou na plantážích a v továrně na čaj. Průjezd krajinou tzv. „Malé Anglie“ – kouzelné
zelené kopce, údolí, vodopády, čajové plantáže. Nocleh.
8. den: Návštěva Národního parku Horton Plains – nedotčené území pustých, vysoko položených planin, ukončených na jižním okraji dramatickým skalním srázem – pověstným „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 nemající na Srí Lance obdoby – plochy mlžného pralesa s deštníkovitými stromy keena, rododendrony a stromovými kapradinami. 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 pěstuje jeden z nejkvalitnějších čajů na světě, velmi oblíbené
horské středisko s horským klimatem a fantastickými scenériemi. Odtud přejezd malebnou krajinou k moři, zastávka
u filmově proslaveného místa u mostu přes řeku Kwai, fakultativně 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.

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 mezinárodní kuchyní, a la carte restaurace, internet, velký bazén
s vířivkou, dětský bazén, lehátka a židličky u bazénu. Menší
lázeňské centrum Ayurveda.

www.erikatour.cz
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HOLANDSKO
● FRANCIE
JIŽNÍ ASIE
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 dostanete tuk tukem. Větší městečko Bentota je vzdálené cca
8 km. Hlavní město Colombo je vzdálené cca 55 km severním směrem a transfer z mezinárodního letiště trvá cca 3,5
hod.
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, dopolední 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, kulečník, stolní tenis, volejbal, šachy, šipky (vše za poplatek),
bazén a vířivka, stolní tenis a volejbal.
PLÁŽ: Písčitá pláž přímo před hotelem.
CENY OD: 33.990 Kč včetně letenky a transferu
ubytování s polopenzí

VYBAVENÍ: Hotel Pandanus Beach Resort je zrekonstruovaný nově otevřený hotel. Nachází se přímo u jedné z nejkrásnějších pláží na ostrově a je obklopený krásnou tropickou přírodou. Hotel má recepci, restauraci, střešní bar,
bazén, fitness centrum, wellness centrum, hotelové obchůdky se suvenýry, prádelnu, směnárnu, večery s kulturním
programem, volejbal, stolní tenis, šipky, badminton, šachy

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, transfery 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.

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 zajímavé chrámy. Odpočívat lze nejen u moře, ale i u řeky Bentota, která poskytuje ideální podmínky pro plachtění, windsurfing a vodní lyžování. Největší atrakcí v Induruwě je želví
líheň.

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

NEZAPOMENUTELNÝ
min. 6 osob
NEPÁL

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 (cca 30 USD)

NESPOUTANÁ PŘÍRODA A TISÍCILETÁ HISTORIE
VE STÍNU HIMÁLAJE
Program: Kathmandu, Patan, Bharatpur, NP Chitwan, Pokhara, Sarangkhot, Ngarkot, Telkot, Chang Narayan, Bhaktapur, Pahupatinath, Boudhanath
Další nabídky exotických zájezdů najdete

Č. zájezdu

Termín

Cena

na www.erikatour.cz

70021
70022

14. 10. – 22. 10. 2020
01. 04. – 09. 04. 2021

54.990 Kč
54.990 Kč

např. MYSTIKA CENTRÁLNÍHO NEPÁLU
10. 10. – 26. 10. 2020

POKLADY VIETNAMU
A KAMBODŽE
TO NEJLEPŠÍ Z INDOČÍNY
Program:
Hanoj, lodní výlet do Ha Long Bay, jeskyně Thien Cung a Dau
Go, But Thap Pagoda, lodní výlet po Voňavé řece k pagodě
Thien Mu, Císařský palác a Zapovězené purpurové město,
hrobky Minh Mang a Tu Duc, Hoi An s pagodou Phuoc Kien,
Mramorové hory, muzeum Čamů, Danang, přelet do Cam
Ranh Bay – přímořské letovisko Nha Trang, odpočinek u jihočínského moře, přístav Cau Da a výlet lodí k akváriu Tri
Nguyen, návštěva věží Po Nagar Cham, pagody Long Son
a výběžku Hon Chong. Přelet do Saigonu – prohlídka města.
My Tho – brána do délty Mekongu, přírodní kanál Vam Chua,
lodní výlet na Cai Rang – největší plovoucí trh, Chau Doc –
lodní výlet k čamské vesnici. Lodí do Phnom Penhu – prohlídka, muzeum Toul Sleng – bývalé vězení Rudých Khmérů,
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POKOJE: základní superior pokoje jsou vybaveny klimatizací, koupelna/WC, vysoušeč vlasů, TV/SAT, telefon, minibar, 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, vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby rozlévané 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)

www.erikatour.cz

lodí do Siem Reap Angkor – prohlídka komplexu: např. chrám
Bayon, Sloní terasa, Angkor Wat, večer Aspara Dance Show.
Chrám Ta Prohm, fontána Neak Pean, odlet do Saigonu,
partyzánská oblast Cu Chi, Čínské město, odlet.

Služby: Letenky Praha – Hanoi a Saigon – Praha
s přestupy, letištní taxy ve výši 9.000 Kč,
místní lety Hanoi – Hue, Da Nang – Cam Ranh
a Cam Ranh – Saigon s přestupy, transfery,
doprava na výlety v klimatizovaných autech
a mikrobusech, 14x nocleh v hotelech 3*–
dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením,
14x plná penze, všechny vstupy dle programu,
lodní výlety, místní a český průvodce,
1/2 l minerální vody / os. / den, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: spropitné, vietnamské vízum –
dvojí vstup (cca 65 USD), kambodžské vízum
(cca 25 USD), fakultativní programy,
příplatek na 1/1 6.950 Kč
Č. zájezdu

Termín

Cena

70031
70032

01. 11. – 17. 11. 2020
25. 02. – 12. 03. 2021

73.490 Kč
73.490 Kč

EXOTICKÉ ZEMĚ

HOLANDSKO
● FRANCIE
JIHOVÝCHODNÍ
ASIE
VIETNAM
OD SEVERU K JIHU

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.

Hanoj

POZNÁNÍ CELÉHO VIETNAMU – JEHO
NEJKRÁSNĚJŠÍCH MÍST

Ha Long

Program: Hanoj, jezero Hoan Kiem, Hoa Lu – lodí k 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

Hue
Hoi An

Nha Trang

Saigon

min. 8 osob

THAJSKO –
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
ÚCHVATNÝ OKRUH SEVERNÍM THAJSKEM
S POBYTEM NA OSTROVĚ PHUKET

Program:
Bangkok, plovoucí trh Damnernsaduak, Bang Pa-In – Královský letní palác, Axutthaya – staré hlavní město Thajského
království, Phitsanulok (2. nejvýznamnější socha Budhy
v Thajsku), Sukhothai – první hlavní město, Pha Yao, Chiang
Rai – Zlatý trojúhelník, lodí do Chiang Saen, Chiang Mai –
výstup k nejvýznamnějšímu chrámu severního Thajska, sloní
farma Mae Saa Elephant Camp, noční transfer lehátkovým
vlakem do Bangkoku, přelet na Phuket.

Služby: Letenky Praha – Hanoj a Saigon – Praha,
letištní taxy ve výši 9.500 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
Č. zájezdu

Termín

Cena

7004

01. 11. – 15. 11. 2020

68.990 Kč

Zlatý
trojúhelník

Chiang Saen
Chiang Rai
Phaiao

Chiang Mai

Ayuttaya

Služby: 12x nocleh v hotelu***, 13x snídaně, letenka
Praha – Bangkok – Praha s přestupem,
letištní taxy ve výši 8.900 Kč, transfery,
vlak Chiang Mai – Bangkok, vnitrostátní přelet
Bangkok – Phuket a zpět, klim. bus / mikrobus,
místní a český průvodce, výlety a vstupy
dle programu, povin. poj. CK
V ceně není: spropitné, vízum, fakultativní programy,
večeře
Č. zájezdu

Termín

Cena

70051
70052

19. 11. – 04. 12. 2020
30. 03. – 14. 04. 2021

55.890 Kč
55.890 Kč

TO NEJLEPŠÍ
Z ČÍNY

Sukhothai
Phitsanulog

Bangkok

Phuket

min. 10 osob

Peking

NECHTE SE PŘEKVAPIT ČÍNOU!
Program:
Peking: Zakázané město, Letní palác, náměstí Tian´anmen,
chrám Nebes, hrobky dynastie Ming – Changling, Velká čínská zeď, návštěva dílen – emailová keramika, šperky… nočním lůžkovým vlakem do Xi´anu. Xi´an – Pagoda Velké divoké husy, Terakotová armáda v hrobce Qin Shi Huang,
Shaanxi history museum, pěvecké a taneční představení

Xi'an

Shanghai

Guilin
min. 8 osob
Dynastie Tang. Přelet do Guilinu – projížďka lodí po řece Li
do města Yansghuo. Jeskyně Reed Flute Cave. Přelet do
Šanghaje – návštěva zahrady Yu Juan Garden, buddhistický
chrám Jade, nábřeží Bund. Suzhou – Net Master Garden,
továrna na hedvábí, vodní město Zhouzhuang. Volno
v Šanghaji, odlet.

EXOTICKÉ ZEMĚ

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 poj. CK
Cena nezahrnuje: čín. vízum (cca 1.700 Kč), spropitné,
příplatek na jednolůžkový pokoj 7.650 Kč
Č. zájezdu

Termín

Cena

70061
70062

04. 04. – 16. 04. 2020
04. 04. – 16. 04. 2021

66.990 Kč
66.990 Kč

www.erikatour.cz
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JIHOVÝCHODNÍ
HOLANDSKOASIE
● FRANCIE
● AFRIKA
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 pohádkových 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 tkaninami. 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 kupeckých 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 každodenních povinnostech. Odjezd do Kuala Lumpur, nocleh.
4. den: Prohlídka Kuala Lumpur – krása a kontrasty starého a nového města: Čínské město, Masjid Jamek, starý

a nový Královský palác, slavná dvojice mrakodrapů Petronas, chrám Thean Hou, Národní mešita, Hlavní železniční
stanice v romantickém maurském slohu, Náměstí nezávislosti 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 Cameronské vysočiny s její úžasnou scenérií. Ubytování.
6. den: Návštěva čajové plantáže s továrnou na čaj, místního trhu a jahodové plantáže. Jeskyně Tempurung – hlavní
jeskyně připomíná kokosovou skořápku – při procházce jeskyní zaznamenáte mnoho zajímavých skalních formací,
tyto vápencové útvary se formovaly před 400 miliony let.
Návštěva jeskynního chrámu Sam Poh Tong, který proslavily želvy žijící v chrámovém jezírku. Nocleh v Ipohu.
7. den: Odjezd z Ipohu do údolí Belum. Cestou návštěva
královského města Kuala Kangsar, fotozastávka u krásné
mešity Ubudiah, paláce Iskandariah (královský palác a oficiální sídlo sultána Peraku) a paláce Kenangan. Poté do oblasti 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 ostrova 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 budhistický chrámový komplex v jihovýchodní Asii. Nocleh.
10. den: Prohlídka Georgetownu (UNESCO) – původní
pevnost Cornwallis, Khoo Kongsi – klanové domy shromaž-

TO NEJLEPŠÍ
Z TANZÁNIE
A ZANZIBAR
NEJLEPŠÍ SAFARI SVĚTA A ODPOČINEK
NA ZANZIBARU
Tanzanie – země s fantastickou přírodou. Velká příkopová
propadlina – Východoafrický příkop plný jezer představuje
vhodné podmínky pro spousty zvěře a tak zde můžete absolvovat fantastické safari v místních nejbohatších národních
parcích. Své dojmy si pak můžete zažít na plážích voňavého
ostrova koření Zanzibaru.
Program:
1. den: Odlet z Prahy, let do Afriky s přestupem.
2. den: Přílet na mezinárodní letiště Kilimanjaro international Airport, transfer na nocleh, volno, nocleh (oběd a večeře
nezahrnuty).
3. den: NP Tarangire. Snídaně, poté odjezd do NP Tarangire – prvního z kouzelných národních parků. Celodenní
safari za zážitky s místní zvěří. Stáda ladných antilop a velká
pětka. Picknickový oběd. Večeře a nocleh.
4. den: Kráter Ngoro Ngoro. Snídaně v Lodge. Dopolední půldenní (5 hodin) safari v kráteru Ngoro Ngoro. Kráter
Ngoro Ngoro je kaldera o rozloze cca 8.000 km2. Byla zformována propadem vulkánu po silném výbuchu sopky, původně vysoké jako Kilimanjaro. Sestup na dno tohoto propadlého obrovského vulkánu s unikátním ekosystémem, kde
najdeme savanu, sodná jezírka, bažiny i les. Místo s největší
koncentrací zvěře na světě. Žije zde mnoho druhů afrických
savců (např. i ohrožení nosorožci černí) a je také jedním
z posledních míst na Zemi, kde můžete vidět kompletní „velkou pětku“ = buvola, slona, levharta, lva a nosorožce. Pick-
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min. 6 osob

nickový oběd. Odpoledne přejezd africkou krajinou k jezeru
Ndutu. Večeře a nocleh.
5. den: Jezero Ndutu. Snídaně v Campu. Celodenní safari v parku, od prosince do května jsou ohromná stáda
právě především v oblasti jezera Ndutu. Všechna jídla a nocleh v Campu.
6. den: Centrální NP Serengeti. Snídaně v Campu. Přejezd krásnou africkou přírodou do centrálního NP Serengeti.
Serengeti je největším a nejznámějším národním parkem
Tanzánie. Budete si zde připadat jako v ráji – okouzlí vás
jeho nekonečné pláně, na kterých se pasou statisíce kusů
zvěře – nedozírná stáda pakoňů, antilop, zeber a loví zde
lvi, gepardi, leopardi a hyeny. Budete účastni fantastického
fenoménu stěhování stád za pastvinami. Safari a picknickový oběd cestou. Sledování některých z „velké pětky“.
Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Transfer k letové dráze Seronera na let
na Zanzibar přes Arushu (11:30 – 14:15). Přílet na mezinárodní letiště na Zanzibar. Zanzibar je kouzelný ostrov v Indickém oceánu proslavený sněhově bílými plážemi, nádhernou přírodou a voňavým kořením, především hřebíčkem.
Transfer do hotelu. Večeře a nocleh.

min. 8 osob
ďující rodiny z čínských komunit, Street of Harmony – kostely,
čínské chrámy, mešity a hinduistické chrámy zde stojí v mimořádné harmonii a soužití. Třetí nejdelší socha ležícího
Buddhy na světě, vodní vesnice Clan Jetties aj. Volno k individuální prohlídce. Nocleh.
11. den: Transfer do přístavu, dvouhodinová plavba trajektem 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 Landkawi 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
Č. zájezdu

Termín

Cena

70071
70072

16. 11. – 02. 12. 2020
02. 04. – 18. 04. 2021

83.990 Kč
83.990 Kč

8. den: Odpočinek na pláži a u bazénu. Snídaně a večeře
v hotelu.
9. den: Odpočinek na pláži a u bazénu. Snídaně a večeře
v hotelu. Možnost fakultativního výletu, např. potápění, nebo
výlet za kořením ostrova – návštěva farmy na pěstování koření a návštěva staré části města Zanzibar (Stone Town) –
v minulosti centra obchodu s otroky.
10. den: Odpočinek na pláži a u bazénu. Snídaně a večeře
v hotelu.
11. – 12. den: Snídaně v hotelu. Odpočinek na pláži. Transfer na Zanzibar International Airport a odlet dle letového
řádu. Přílet do Prahy.
Služby: 9x nocleh: 5x nocleh v Tanzanii – kempy nebo
lodge – dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím,
4x plná penze (obědy většinou picknickového
typu), 4x nocleh na Zanzibaruv plážovém
rezortu – dvoulůžkové pokoje s vl. přísluš.,
4x polopenze, letenky Praha – Tanzánie
(s přestupem), místní let ze safari na letiště,
let Tanzánie – Zanzibar a Zanzibar – Praha
s přestupem, letištní taxy ve výši 7.800 Kč,
transfery, doprava 4 – 6 místným autem s angl.
mluvícím řidičem – průvodcem, český delegát,
vstupy do národních parků, vody při safari,
povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: vízum Tanzánie cca 50 USD,
odletová taxa Zanzibar, spropitné,
fakultativní výlet na Zanzibaru (cca 69 USD)
Č. zájezdu

Termín

Cena

70081
70082

07. 02. – 17. 02. 2020
07. 02. – 17. 02. 2021

112.470 Kč
112.470 Kč

EXOTICKÉ ZEMĚ

HOLANDSKO
● FRANCIE
AFRIKA
FASCINUJÍCÍ
NAMIBIE
NESKUTEČNÉ ZÁŽITKY,
FANTASTICKÉ UMĚNÍ PŘÍRODY
Namibie symbolizuje pravé kouzlo jižní Afriky. Je to země
svérázné drsné pouštní krajiny, která ale fascinuje neskutečnou krásou. Písečné duny, fantastická skaliska, travnaté
stepi, roztodivné rostliny a bohatost zvěře. Země fascinujících kontrastů a barev. To je lákadlo, pro cestovatele, fotografy i pro romantické duše.
Program:
1. den: Odlet z Prahy s přestupy.
2. den: Přílet do Windhoeku, transfer do hotelu, ubytování. Poté prohlídka hlavního města včetně Katutura Township. 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 uměleckořemeslného centra. Poté návštěva starého hřbitova v Hochland 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 Beerhouse. Nocleh.
3. den: Pojedete do pouště Namib Naukluft – nejstarší
pouště na světě existující přes 43 milionů let. Už cestou poznáte úžasnou rozmanitost Namibijské pouště. Budete bydlet 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 výhledem na Nanubijskou poušť. Pokračování do Sossu-

min. 10 osob
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 Sesriem Canyonu – podniknete krátký sestup do kaňonu, což
vám poskytne opět nezapomenutelný pohled na reliéf kaňonu při ranním slunci. Odpoledne zase budete moci strávit
v okolí kempu. Nocleh.
5. den: Přejedeme to rušného pobřežního města Swakopmund – 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 Damarland do oblasti Twyfelfontein – jedné z nejscéničtějších
oblastí Namibie s nezkrotnou drsnou krásou krajiny. Prehistorická 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, Zkamenělý les nebo Brantberg (UNESCO). Zkamenělý les je například 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 – namibijského klenotu – jedné z největších zachovalých sava-

TO NEJLEPŠÍ
Z JIŽNÍ AFRIKY

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
Č. zájezdu

Termín

Cena

70091
70092

05. 04. – 17. 04. 2020
06. 10. – 18. 10. 2020

82.990 Kč
82.990 Kč

Afriky, Kapské město, Mys Dobré naděje, pobřežní scénická
Chapman´s Peak Drive, procházka na Cape point, kolonie
tučňáků Jackass Penguin Colony, nádherná botanická zahrada Kirstenbosch. „Cape Flats“, Stellenbosh – 2. nejstarší
město, vinná cesta, volno v Kapském městě, Stolová hora,
odlet.

NESKUTEČNÉ PŘÍRODNÍ KRÁSY, FANTASTICKÉ
SAFARI V NÁRODNÍCH PARCÍCH
Program:
Let do Johannesburgu, prohlídka Praetorie, odjezd do Mpumalangy. Krugerův národní park – safari – velká pětka. Panorama Route: vrchovina Drakensberg, vyhlídka Three Ron-

min. 10 osob
davels, Blyde River Canyon, Bourke´s Luck Potholes, vyhlídka God´s Window. Let do George, transfer do Krysny,
cesta přes majestátný Pass Outeniqua do Outshoornu –
pštrosí farma, jeskyně Cango. Národní park Tsitsikamma –
deštný prales. Slavná cesta Garden Route, výletní město
Plettenberg Bay. Swellendam – třetí nejstarší město Jižní

EXOTICKÉ ZEMĚ

nových oblastí v Africe. Park je světově vyhlášený svými divokými zvířaty – sloni, černí a bílí nosorožci, lvi, leopardi,
gepardi, antilopy skákavé, pakoně, zebry, žirafy a mnoho
dalších fascinujícíh tvorů. Ubytování. V podvečer budete relaxovat 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 směřovat k jeho východu a pojedeme dále na jih na plató Waterberg – do šťavnatě zelené na vodu bohaté oblasti s hojností ptáků a malých antilop, které často můžete spatřit na
jejich stezkách. Odpoledne si užijete v bohaté vegetaci Waterbergu, oblasti, která je tak odlišná od ostatních částí Namibie. Je to navíc velmi zajímavé geologické místo – stopy
dinosaurů, zkamenělé duny... Najdete zde spoustu ohrožených 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 fantastickým výhledem. Nocleh.
12. den: Dobrodružství končí. Odjezd do Windhoeku, cestou se ještě zastavíte v Okahandja na trhu řezbářů, kde budete moci koupit poslední suvenýry. Odlet.
13. den: Přílet do Prahy.

Služby: Letenka Praha – Johannesburg
a Kapské Město – Praha s přestupy,
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,
jednolůžkový pokoj 8.700 Kč
Č. zájezdu

Termín

Cena

70101
70102

01. 11. – 14. 11. 2020
15. 02. – 28. 02. 2021

76.490 Kč
76.490 Kč

www.erikatour.cz
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HOLANDSKO
● FRANCIE
STŘEDNÍ VÝCHOD
HRDÁ
ARMÉNIE

min. 10 osob

PAMÁTKY UNESCA POD KAVKAZEM
Země s panenskou přírodou, chráněná horskými pásmy Malého Kavkazu, země hrdých, nezlomných lidí, kteří právem
ctí svoji bohatou kulturní historii – to je Arménie. Její písemnictví a architektura patří k nejcennějším kulturním pokladům
světa. Ne nadarmo je zde tolik památek zapsaných na seznamu UNESCO.
Program:
1. – 2. den: Přílet do Jerevanu, ubytování. City tour Jerevanem. Republikové náměstí v tradiční arménské architektuře – budova Vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní
umělecká galerie aj. Opera, park Vítězství se sochou Matky
Arménie, Presidentský palác, Národní parlament, Čičernakaberdský pamětní park a Muzeum obětí genocidy aj. Prohlídka Muzea arménské historie. Uvítací večeře a nocleh.
3. den: Klášter Khor-Virap ze 4. – 7. stol. Má nejromantičtější 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
uprostřed 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 jeskyněmi. Khndzoresk – jeskynní vesnice, kde je mnoho známek starého osídlení. Klášterní komplex Tatev (UNESCO)

– mistrovské dílo z 10. stol. často nazývané klášterem postaveným na okraji ničeho. Podivuhodný přírodní most, tzv.
Ďáblův. Celá trasa je unikátním zážitkem. Nocleh.
5. den: Cesta do Karahunj (Stonehenge) – starověká observatoř 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 návštěvou karavanseraje Selim ze 14. stol. – důležitá
zastávka na slavné Hedvábné stezce. Noraduz, starobylý
hřbitov 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 region 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 dechberoucím místě v hlubokém kaňonu Ashtarak – výhledy do kaňonu. 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 2.300 m na skalním mysu. Byurakanská Astrofyzická Observatoř založená r. 1946 V. Ambartsumianem, 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 křesťanských chrámů na světě. Zde bylo jako v první zemi oficiálně přijato křesťanství za státní náboženství. Na zpáteční cestě zastávka u zřícenin chrámu Zvartnots – perly
architektury 7. století (UNESCO). Trh pod širým nebem
Vernissage, kde se o víkendech nabízí řezby, starožitnosti,

Jerash
Qasr el-Hallabat
oáza Azraq

Amman
Bethanie
Bethanie

Madaba
Kerak

Petra
Aqaba

vadi
Rum

min. 10 osob

TO NEJLEPŠÍ
Z JORDÁNSKA
SLAVNÉ ANTICKÉ, BIBLICKÉ
A ISLÁMSKÉ PAMÁTKY.
BÁJNÁ PETRA
S pobytem u Mrtvého
a Rudého moře.
Tento program zájezdu byl vyhodnocen jordánským vládním
resortem pro turistiku jako nejlepší program na Jordánsko!
Zájezd, který je svým námětem i sestavením programu
opravdu mimořádný. Zavedeme vás do jedné ze zemí Blíz-
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kého východu za poznáním antických, biblických i islámských památek. Budeme putovat místy dávných biblických
příběhů i křižáckých válek. Navštívíme nádherná starodávná
pouštní města – nabatejskou Petru (jeden z nových divů

pěkné krajky, ručně vázané koberce a kilimy – kavkazská
specialita. Možnost návštěvy Jerevanské Brandy Factory.
Nocleh.
9. den: Památník písemnictví Matenadaran: 13.200 manuskriptů a histor. dokumenty z celé Evropy a Asie, 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 kaňonem řeky Azat k tisícům čedičových varhan (1,5 hod.) Možnost oběda v místním domě v Garni (pečení arménského národního 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. –11. den: Individuální volno v historickém centru, transfer na letiště, odlet a přílet 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
Č. zájezdu

Termín

Cena

7011

06. 10. – 16. 10. 2020

44.590 Kč

světa), antický Jerash, uvidíte neskutečné přírodní scenérie
Wadi Rum i Mrtvé moře. A při tom všem budete relaxovat
u Mrtvého i Rudého moře a užívat si jejich blahodárných
účinků.
Program:
1. den: Odlet z Prahy přes Istanbul do Ammánu, nocleh.
2. den: Po pozdní snídani si pojedeme prohlédnout poušťní hrady. Na tzv. Zámecké cestě si prohlédnete záhadnou
pevnost Qasr el Kharaneh, rezidenci kalifa Qasr Amra
(UNESCO) s fantastickými lázněmi, místo pro Evropu znovuobjevené českým cestovatelem a spisovatelem Aloisem
Musilem a oázu Azraq se stejnojmenným opevněným hradem v arabské poušti Nefoud. Návrat na nocleh.
3. den: Nejprve navštívíme Bethanii – místo křtu Ježíše
Krista, ležící v zajímavé krajině na břehu Jordánu. Poté budeme pokračovat v cestě k nejnižšímu bodu naší planety –
Mrtvému moři s extrémně vysokým obsahem solí a minerálů, který zamezuje jakýkoli život, na druhou stranu je ale
také velmi léčivý. Ubytování, koupání, odpočinek. Nocleh.
4. den: Volný den na koupání, opalování a relaxační aktivity. Na vlastní kůži vyzkoušíte, že plavat se zde dá s obtížemi, potápět se nelze a při pohupování na hladině si třeba
přečtete noviny. Nocleh.
5. den: Madaba – slavné byzantské a Umayyadské mozaiky. V řeckém ortodoxním kostele překrásná nejstarší dochovaná mozaiková mapa Svaté země (vytvořena r. 560 př.n.l.).
Hora Nebo, z které Mojžíš uviděl zaslíbenou zemi, a kde se
má nacházet Mojžíšův hrob – nádherná mozaika. Odtud překrásný výhled na údolí Jordánu a na Mrtvé Moře. Po Královské cestě se vydáme do Keraku – města s mohutnou zříceninou křižáckého hradu, a dále do Petry. Nocleh.

EXOTICKÉ ZEMĚ

HOLANDSKO
● FRANCIE
STŘEDNÍ VÝCHOD
6. den: Celodenní návštěva pohádkového „růžového“
skalního města Petra – je to nabatejské město, vytesané do
růžového pískovce před 2600 lety. Právě zde prý Mojžíš
udeřil do skály, aby z ní vytryskla voda. Po dobytí Araby ve
14. století upadla na 5 století do zapomnění a znovu objevena byla až v r. 1812. Skrytá v drsné krajině je přístupná
pouze úzkou rozsedlinou mezi rozeklanými skalními útesy.
Za fantastickou pokladnicí – chrámem ve skále a vlastně
vstupní branou do areálu Petry nás čekají amfiteátry, hroby,
kláštery, chrámy, paláce a vítězné oblouky. Všechny tyto poklady poukazují na zručnost Nabatejců. Navštívíme klášter,
velký palác, hrobky. Návrat do hotelu. Nocleh.

10. den: Po snídani půldenní prohlídka jordánského hlavního města Ammanu – návštěva moderních i starověkých
částí města: návštěva ammánské citadely, vrcholu s ruinami Herkulova chrámu. Na úpatí citadely se pak nachází
římské divadlo pro 5000 diváků. Odpoledne výlet do tajné
perly jordánského města Jerash – nejkrásněji zachovaného a restaurovaného řecko-římského města: tři amfiteátry, dvoje římské lázně, Hippodrom, několik chrámů, „šeptající sloupy“, původní Cardo s obchody, kde se prodávalo
hedvábí, šperky, víno a koření. Večer návrat do Ammánu.
Nocleh.
11. den: Časně ráno odlet do Prahy.
7. den: Přejezd do Wadi Rum – unikátní přírodní památka
s bizardními skalními útvary v nádherné divoké pouštní krajině – projížďka džípy. Zde působil legendární hrdina Lawrence z Arábie a zde se také natáčel oskarový film Davida
Leana. Měsíční krajina – starověká údolí obklopená pískovcovými stěnami tvarovanými místními povětrnostními podmínkami – úžasné skalní scenérie se zvedají z bílého, růžového a nafialovělého písku. Pokračování do Aqaby –
Jordánského hlavního města na pobřeží Rudého Moře. Nocleh.
8. den: Odpočinek u Rudého moře – koupání, šnorchlování, možnost potápění. Nocleh.
9. den: Odpočinek, koupání, v pozdním odpoledni přejezd
do Ammanu. Nocleh.

TAJEMNÝ
ÍRÁN
OBJEVTE TAJEMNOU PERSII
Tajemná, kouzelná, bohatstvím oplývající Persie, krásná
země opěvovaná nejlepšími básníky, tajemná poušť, kouzelné zahrady i nebetyčné hory, starověké památky Persepolis, Pasargadae i spousta těch nejkrásnějších památek
islámského umění, ale především přívětiví, milí, pohostinní
lidé (v Persii se dobré způsoby vždy cenily), to je dnešní
Írán. Jednostranná propaganda bohužel zakryla tuto zemi
černou rouškou a Írán se pro nás stal téměř nepřátelskou
a neznámou zemí. Ale zkuste tuto roušku poodhrnout a zjistíte, že to je velký omyl. Máte možnost přesvědčit se sami.
min. 10 osob

Program:
1. den: Odlet z Prahy v podvečerních hodinách, cesta
s jedním přestupem.
2. den: Přílet do Teheránu. Po pozdní snídani zahájíme
prohlídku hlavního města Íránu – palác Saad Abad a Niavaran palác – mimořádná muzea, Tajrish Bazar a čtvrť Darband. Nocleh.
3. den: Pokračování v prohlídce Teheránu návštěvou Národního archeologického muzea a mimořádného Národního

muzea klenotů (Darya-ye Nur – největší nerozřezaný diamant světa, Paví trůn, zlatý globus aj.). V podvečer odlet
do Schirázu. V případě dostatku času ještě večer mimořádná
atmosféra při prohlídce mauzolea Shah e Cheragh (zvenčí)
nebo Ali ebn e Hamzeh. Nocleh.
4. den: Schiraz – město slavíků, růží a básníků – zahrady
Narenjestan, jedna z nejkrásnějších zdejších mešit Nasirol
Molk Mosque, popř. mešita Vakii a rušný bazar, hrobky nejslavnějších íránských básníků Hafeze a Saadiho, spletité
uličky. Nocleh.
5. den: Odjezd do Persepolis (UNESCO) – velkolepé trosky bývalého hlavního města Persie. Naghshe Rostam –
hrobky perských králů Dareia I. a II., Xerxa a Antaxerxa
s krásnými skalními reliéfy. Cestou navštívíme Pasargadae
– hrobka zakladatele perské říše Kyra Velikého a Abarghu
(starý cypřiš a mešita). Příjezd do Yazdu, nocleh.

Služby: letenka Praha – Amman – Praha,
let. taxy ve výši 4.500 Kč, 10x nocleh
s polopenzí – hotely 3*/4*, 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
Č. zájezdu

Termín

Cena

70121
70122

22. 10. – 01. 11. 2020
04. 04. – 14. 04. 2021

42.990 Kč
42.990 Kč

8. den: Celodenní prohlídka kouzelného Esfahánu plného
pohádkových islámských památek: náměstí Imam
(UNESCO), mešity Imam a Sheikh Lotfollah – vrcholný
skvost islámské architektury, palác Ali Qapou. Chehel Sotun,
bazar, arménská čtvrť a chrám Vank, mešita Jame. Nocleh.
9. den: Odjezd do Natanz – mešita Jame skládající se
z několika budov různých období, návštěva řemeslnické
dílny. Abyaneh – horská vesnice na úpatí téměř čtyřtisícové
hory Karkas. Příjezd do Matin Abad Camp – nocleh.
10. den: Fakultativně projížďka na velbloudech a přejezd
do Kashan – historická zahrada Fin v srdci pouště, krásně
zrestaurované historické domy – Broujerdiův dům. Qom –
svatyně Fatimy – druhé nejposvátnější místo v Íránu. Teherán – nocleh.
11. den: Individuální volno v centru města, možno navštívit
moderní Teherán, televizní věž Milad, věž Azadi, nový most...
Nocleh.
12. den: Časně ráno transfer na letiště a odlet dle letového
řádu. Přílet do Prahy.
Služby: Letenky Praha – Teherán a zpět s přestupem,
letištní taxy ve výši 4.400 Kč, místní let Teherán
– Schiraz v ekonomické třídě, transfery,
doprava klimatizovaným mikrobusem,
11 x nocleh v hotelech 3*/4* – dvoulůžkové
pokoje s vl. soc. zařízením, 11x snídaně,
místní a český průvodce, vstupy dle programu,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: íránské vízum cca 2.250 Kč
(vzhledem ke zdlouhavé vízové agendě
doporučujeme hlásit se na zájezd s předstihem),
příplatek na jednolůžkový pokoj 8.200 Kč,
večeře 4.250 (10x), spropitné
Č. zájezdu

Termín

Cena

70131
70132

17. 10. – 28. 10. 2020
06. 03. – 17. 03. 2021

62.980 Kč
62.980 Kč

6. den: Prohlídka tohoto klenotu na rozhraní solné a písečné pouště: mešita Jame, komplex Chakhmagh, chrám
Ohně, věže mlčení, zahrada Dowlat Abad a náboženství zoroastrismus. Nocleh.
7. den: Přejezd do Esfahánu – cestou navštívíme kouzelné město Naeen s jeho páteční mešitou a starou čtvrtí,
také se poučíme o tkaní mimořádně nádherných vlněných
koberců ve vesnici Mohamadieh. Esfahán – nocleh.

EXOTICKÉ ZEMĚ
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OMÁN

OBJEVUJEME
OMÁN

kamennými zídkami. Pak už budeme pokračovat k Jabel
Shams – nejvyšší ománský vrchol dosahující ohromujících
3.000 m. Ubytování, nocleh.
3. den: Nejprve vyrazíme k Misfat Al Abrein, malebné
vesničce přilepené k úbočí hory. Při procházce touto vesničkou, kde se zastavil čas, se seznámíte s jednoduchostí zdejšího života a přátelskostí místních lidí. Budeme pokračovat
do Nizwy – starého hlavního města Ománu. Navštívíme súk
– vitrínu nádherných rukodělných výrobků: kávových konvic,
mečů, koženého zboží, stříbra, starožitností a domácího vybavení. Navštívíte pevnost Nizwa, která je nejnavštěvovanější národní památkou. Poté budete pokračovat k vlnícím
se Zlatým pískům pouště Wahiba. Vysoké duny Wahibské
pouště se táhnou v délce cca 200 km a šířce 100 km jižně
od východního Hajarsu k Arabskému moři. Je to tradiční
domov beduínů, kteří vědí, jak přežít v drsných podmínkách
pouště. Budete mít možnost setkat se s beduínskou rodinou
a seznámit se s jejich tradičním životem. Dnes strávíte noc
v beduínském kempu, kam dojedete vzrušující cestou přes
vysoké duny. Po ubytování si vyjedeme na vrchol duny, abychom si užili zážitek z nádherného západu slunce. Nocleh.
4. den: Nejprve pojedeme k Wadi Bani Khalid . Od vesnice
s nekonečnými datlovými plantážemi projdeme část vádi klikatícími se někdy až jeskynními průchody kolem řečiště a jezírek se studenou azurovou křišťálově čistou vodou. Budeme pokračovat do města Sur, starého afrického přístavu.
Navštívíme loděnice, kde se doposud ručně vyrábějí tradiční
dřevěné lodě dhow. Poté vyrazíme na Ras Al Jinz. Ubytujeme se a po brzké večeři vyrazíme sledovat hnízdění zelených želv.

ZEMĚ POHÁDEK TISÍCE A JEDNÉ NOCI,
ZEMĚ FANTASTICKÉ PŘÍRODY,
ZEMĚ KADIDLA
Na křižovatce tří kontinentů a čtyř moří na špičce Arabského
zálivu leží Omán, který vždy byl strategickou zemí. Je to
země s velkou námořnickou historií symbolizovanou už dobrodružstvími námořníka Sindibáda. Je to okouzlující země,
domov antické civilizace zmiňované už v mezopotámských
textech před 5 tisíci lety. Její obyvatelé žili v poušti a na březích moře a využívali výhod, které jim poskytovaly bohaté
přírodní zdroje. Stavěli pevnosti, paláce, hrady, hradby
a hbité a rychlé lodě. Je to země kadidla.
Vládne jí jedna z nejstarších dynastií v regionu a nyní je jednou z nejpokojnějších zemí v zálivu s obyvateli, kteří jsou
hrdí na své tradice a proslulí svou pohostinností.
Program:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Muscatu (s přestupem).
Transfer do hotelu, nocleh.
2. den: Vyrazíme po batinažském pobřeží, zastávka
v Barce – přímořském městě s malými súky a pevností na
pobřeží. Navštívíme i rybí trh. Batinah je nejúrodnější region
Ománu. Další zastávka bude v Nakhl, kde se nachází pevnost ze 17. stol. malebně usazená na skalnatém výběžku
na úpatí západního pohoří pohoří Hajar. Původ pevnosti je
ještě předislámský. Poté se vydáme směrem do vnitrozemí
k minerálním horkým pramenům a dopřejeme si chvíli relaxu ve stínu datlových palem. Dále budeme pokračovat do
krásného vádí Wadi Bani Awf a po úžasné cestě dojedeme
do malebné vesničky Bilad Sayt, odkud se vám otevře nádherný výhled na palmové háje a terasovité zahrady mezi
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5. den: Dnes pojedeme pobřežní silnicí, zastavíme se ve
Wadi Shab, které je vlastně kaňonem mezi útesy. Můžeme
absolvovat krátkou procházku vádím, které je přístupné
pouze pěšky. Ohromí vás stezka vinoucí se mezi jeskyňkami,
útesy, plantážemi, a hlubokými jezírky, kde se scenérie mění
každým krokem. V závěru vádí se můžete vykoupat v romantickém hlubokém jezírku. Zpět do Muscatu pojedeme

podél pláže Fins Beach, jedné z nejpopulárnějších pláží
mezi Surem a Muscatem. Čeká nás propadlina Bimah sinkhole, přírodní jev, který vznikl, když se propadl strop podzemní jeskyně. Na dně propadliny leží průzračné jezírko, ke
kterému je možno sestoupit po schodišti. potom už budeme
pokračovat vyhlídkovou horskou cestou s fantastickou scenérií k pobřeží a do Muscatu. Ubytování v 4* resortu u moře.
Nocleh.
6. den: Dnes si dopoledne prohlédnete Muscat. City tour
vás zavede k Velké mešitě, nádherné moderní a zároveň
tradiční stavbě, dále na rybí a zeleninové trhy v Muttrahu.
Pohltí vás návštěva Muttražského súku, který je velkou směsicí starého a nového – zvuky, vůně, obrazy... Projedeme
Corniche a budeme pokračovat do vládní čtvrti, kde se
zastavíme na foto Sultánova paláce zasazeného mezi
portugalské pevnosti 16. století Jalali a Mirani. Poté navštívíme Bait Al Zubair Museum, abychom se seznámili
s ománskou kulturou a historií. Odpoledne odpočinek na
pláži. Nocleh.
7. den: Volno, relax u pláže, nocleh.
8. den: Odlet z Muscatu, přílet do Prahy.
Služby: letenka Praha – Muscat – Praha s přestupem,
7x nocleh ( 3x 3*hotel, 1x beduínský kemp,
3x 4* rezort u moře) – dvoulůžkové pokoje
s vl. přísl., 7x polopenze, transport – pronájem
minivanů dle programu, vstupy dle programu,
český delegát a anglicky mluvící průvodce
a řidič, voda a nealko nápoje během programu,
povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: spropitné, vízum, osobní výdaje
Č. zájezdu

Termín

Cena

70201
70202

18. 02. – 25. 02. 2020
07. 11. – 14. 11. 2020

68.950 Kč
68.950 Kč

EXOTICKÉ ZEMĚ

SEVERNÍ
HOLANDSKO
AMERIKA
● FRANCIE
● KARIBIK
NÁRODNÍMI
PARKY ZÁPADNÍ
KANADY

Jasper
Clearwater

NEUVĚŘITELNÉ KRÁSY PŘÍRODY !
POJEĎTE POTKAT MEDVĚDA, JELENA …

Banff
Lake
Louise

Program:
Vancouver (Lookout Tower, Canada Palace...), historický
Gastown, Stanley park s totemy, ostrov Granville, most Lions
Gate, lanovkou na Grouse Mountain, lodní terminál Tsaw-

Whistler

Calgary

Vancouver
Nanaima
Victoria

min. 11 osob

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: vstupní autorizace,
fakultativní vstupy a výlety, spropitné
pro řidiče / průvodce, obědy a večeře,
jednolůžkový pokoj – 12.700 Kč
Č. zájezdu

Termín

Cena

7014

25. 08. – 05. 09. 2020

79.990 Kč

wassen, plavba mezi Gulf Islands, Butchartovy zahrady, ostrov Vancouver – město Victoria. Parksville, Chemainus –
malované domy, Cathedrale Grove – obrovské jedle douglasky, trajekt z Nanaimo přes Horseshoe Bay, Squamish, vodopády Shannon, Whistler, Pemberton, divočinou do Lillooet.
Cache Creek, Kamloops, Sunpeaks, Clearwater, Wels Gray
Park, Spahats vodopády, Yellowhead Pass, Mount Robson,
vodopády Sunwapta. Národní park Jasper: údolí a kaňon
řeky Maligne, Medicine Lake, jezero Maligne, městečko Jasper, lanovka Jaspet Tramway. Icefield Parkway – jedna
z nejkrásnějších silnic – Sunwapta, Athabasca, ledovec Athabasca, jezero Peyto Lake, jezero Lake Louise v NP Banf,
údolí ten Peaks, Moraine Lake, NP Yoho, Emerald Lake
a Natural Bridge. Banff, vodopády Bow River Falls, Tunel
Mountain Drive, lanovka Sulphur Mountain Gondola, Upper
Hot Springs, Calgary.

JAMAJKA –
PERLA KARIBIKU
OSTROV, KDE JE DOMA RUM, KÁVA, KOŘENÍ
A REGGAE
Jamajka je sice ostrov velikosti půlky Slovenska, ale je plná
palem, banánovníků, divoké vegetace, dlouhých písečných
pláží, ale hlavně je zaslíbená odpočinku, pohodě a raggae.
Nádherné moře, malebné a divoké vnitrozemí, krásná příroda a koloniální atmosféra – to je JAMAJKA.
Program:
1. den: Odlet z Prahy, Přílet na Jamajku, transfer do hotelu
v Montego Bay. Nocleh.
2. den: Krátká prohlídka Montego Bay – jednoho z nejvýznamnějších turistických středisek Jamajky – v centru najdeme řadu nádherných gregoriánských kamenných a dřevěných domů. Odjezd do nedaleké vesničky za místní atrakcí
– plavbou na bambusových vorech po řece Great River.
Vory se dříve používaly ke svážení banánů. Nyní slouží jako
turistická atrakce. Poté přejedeme podél severního pobřeží
do Ocho Rios, ale cestou se zastavíme v parku Kolumba –
na místě, kam připlul, když objevil Jamajku a kde je nyní minimuzeum pod širým nebem. Nocleh.
3. den: Projedeme přístavním centrem Ocho Rios a budeme směřovat za nejznámější turistickou atrakcí – za vodopády Dunn´s River Falls, kde se budete moci i vykoupat.

min. 10 osob
Místní průvodce vás povede, abyste se mohli na tyto kaskádovité vodopády s jezírky vyšplhat. Nocleh.
4. den: Budeme pokračovat v cestě podél scénického severního pobřeží s mnoha banánovými plantážemi až do poklidného městečka Port Antonio. Město bylo kdysi důležitým
centrem vývozu banánů, v 50. letech proslulo hollywoodskými večírky. Budeme moci zavzpomínat na některé herce,
kteří zde nějakou dobu žili, např. Errot Flynn. Nocleh.
5. den: Nejprve navštívíme rybářskou vesničku Port Royal,
která se v 17. stol. proslavila jako hlavní přístav pirátů z Karibiku. Kdysi byl přístav známý jako nejhříšnější město světa
a oblastní centrála britských námořních sil. Rozvoj města
ukončilo zemětřesení v r. 1692 a přeživší obyvatelé se usadili
v místě dnešního hlavního města Kingstonu, kam směřujeme. Prohlídka Kingstonu – správního centra s muzei, divadly, a hudebními kluby. Fakultativně možnost návštěvy
muzea Boba Marleyho – legendárního jamajského hudebníka stylu reggae, popř. prohlídka prvního koloniálního domu.
Nocleh.

6. den: Dnes nás čeká cesta po jižním pobřeží. Zastavíme
se např. v Mandeville – městečku s koloniální anglickou
atmosférou a uvidíte Bamboo Avenue – silnici, kde byly po
jejich obou stranách vysázeny v délce několika kilometrů tisíce bambusů, aby ji chránily proti horkému slunci. Nocleh.
7. den: Tentokráte se projedeme motorovým člunem po nejdelší řece Jamajky Black River. Budete moci pozorovat krokodýly, vodní ptáky, spousty mangrovníků na březích řeky,
která má černé dno. Poté přejedeme na východní pobřeží
Jamajky do střediska Negrill, kde budeme mít několikadenní
odpočinek v resortu s all inclusive. Nocleh.
8. – 11. den: Pobyt v nejznámějším letovisku Jamajky, odpočinek koupání, volnočasové sportovní aktivity, fakultativní
programy.
12. den: Dle časového řádu transfer na letiště, odlet.
13. den: Přílet.

Služby: letecká přeprava Praha – Jamajka – Praha
(s přestupem) včetně letištních tax ve výši
10.000 Kč, 11x nocleh (6x nocleh se snídaní
v hotelech cca 3*, 5x nocleh v hotelu
s all inclusive), veškeré transfery během okruhu
mikrobusem, vstupy dle programu, český a místní
průvodce během okruhu, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy nad rámec programu
fakultativní programy, spropitné

EXOTICKÉ ZEMĚ

Č. zájezdu

Termín

Cena

7015

19. 11. – 01. 12. 2020

89.990 Kč
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HOLANDSKO
KARIBIK ● AMERIKA
● FRANCIE
NAPŘÍČ KUBOU

min. 10 osob

Program:
Havana, město parků Holguin, městečko Baracoa, usedlost
Duaba – za poznáním kávy a čokolády, Santiago de Cuba,
pohoří Sierra Maestra, pirátské městečko Camagüey, rela-

Služby: Letenka Praha – Havana – Praha v optimální
knihovací třídě, vnitrostátní letenka Havana –
Holguin, ubytování dle programu ve
dvoulůžkových pokojích, stravování dle
programu, místní průvodce, doprovod tour
leadera již z Prahy, dopravu po celou dobu
programu, vízum
Cena nezahrnuje: spropitné, fakultativní exkurze
a doporučení, vstupní vízum, příplatek
za ubytování v 1/1 je 5.250 Kč
xace na souostroví Jardines del Rey – ostrov Cayo Guillermo. Jižní karibská strana Kuby – město Trinidad, národní
park Topes de Collantes (tradice pěstování kávy). Městečko

MAYSKÉ PYRAMIDY, FANTASTICKÉ PAMÁTKY
UNESCO A NÁDHERNÉ PLÁŽE

Chichen
Cancún
Itzá
Campeche
Veracruz

Puebla

Y

u

Mérida

t
ca

án
Program:
Mexico City, Puebla, Guadalupe, lokalita Teotihuacán
(UNESCO) – pyramidy Slunce a Měsíce, Poza Rica, El Tajin
– archeologická lokalita a létající Indiáni, Veracruz. Stát Chiapas – kaňon Sumidero, San Cristóbal de las Casas – hlavní

San Cristobal

ÚŽASNÁ
KOSTARIKA

Limón
NP Cahuita

Tamarindo
San José

min. 8 osob

PERU – ŘÍŠE INKŮ
POZNEJTE MYSTIKU PERU, ODKAZ
STARÝCH INKŮ I NÁDHERNOU PŘÍRODU !
Program:
Lima, NP Paracas, Pisco – lodní výlet na ostrovy Islas Ballestas, Nazca, Arequipa, Údolí Colca, typické vesnice, , odpočinek v termálních lázních, kaňon Colca – Kondorovo
hnízdo, Puno, jezero Titicaca – ostrovy Uru a Taquile, AltiLima
Ballestas
Islands
Paracas

Machu Picchu
Cusco
Colca jezero
Titicaca
Puno
Arequipa
Nazca

min. 10 osob
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7016

02. 11 – 16. 11. 2020

79.990 Kč

Č. zájezdu

Termín

Cena

70171
70172

20. 11. – 02. 12. 2020
02. 02. – 14. 02. 2021

75.990 Kč
75.990 Kč

Služby: letenka Praha – San José – Praha s přestupy,
letištní taxy ve výši 9.000 Kč,
13x nocleh v hotelu 3*, 13x snídaně,
13x večeře, 2x oběd, transfery,
klim. mikrobus, místní a český průvodce,
stupy dle programu, povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: spropitné,
příplatek za ubytování v 1/1

NP tortuguero
v. Poás

Cena

Punta Uva. NP Cahuita s krásnými bílými plážemi, canopy
tour. Vulkán Arenal, termální lázně Baldi, NP Vulkán Arenal,
pláž Tamarindo – pobyt.

FANTASTICKÁ PŘÍRODA, BÁJEČNÉ PLÁŽE!
UŽÍVEJTE SI CANOPY TOUR!

NP Arenal

Termín

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 poj. CK
Cena nezahrnuje: spropitné, příplatek za ubytování
v 1/1 je 8.400 Kč, večeře

Zájezd s pobytem v Cancunu!

Mexiko

Č. zájezdu

město koloniálního Mexika, indiánská městečka San Juan
Chamula a Zinacantán. Vodopády Agua Azul, archeologická
mayská lokalita Palenque (UNESCO), Campeche
(UNESCO), Uxmal (UNESCO), Merida, Chichen Itza
(UNESCO), Cancún.

MEXIKO – ZEMĚ
TAJUPLNÝCH PYRAMID

min. 8 osob

Cienfuegos – „Perla jihu“. Výlet do tabákového údolí Viňales,
návštěva manufaktury na výrobu doutníků. Prohlídka Havany.

www.erikatour.cz

Program:
NP Vulkán Poás – jezero Botos, Waterfall Gardens – 5 nádherných vodopádů. San José, NP Tortuguero, Caňo Blanco,
osada Tortuguero, safari po Tortuguerských kanálech, pláž

Č. zájezdu

Termín

Cena

70181
70182

02. 11. – 16. 11. 2020
11. 03. – 25. 03. 2021

87.890 Kč
87.890 Kč

plana, Cusco, archeologické lokality Kenko, Puka-Pukara,
Tampu-Machay, Svaté údolí Inků – Pisac, Ollantaytambo.
Machu Picchu, přelet do Limy – muzea, vlastní program, fakultativně Pachacamac.
Služby: letenka Praha – Lima – Praha s přestupy,
letištní taxy ve výši 9.000 Kč, 1 vnitrostátní let,
12x nocleh se snídaní v hotelu 3*, 12x obědy,
transfery, klim. mikrobus v Peru, let nad Nazcou,
loď na Titicaca a Ballestaské osrovy,
místní a český průvodce, vstupy dle programu,
povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: spropitné, letištní taxy
na vnitrostátní let 20 USD, fakultativní vstupy,
příplatek za ubytování v 1/1
Č. zájezdu

Termín

Cena

70191
70192

19. 11. – 02. 12. 2020
01. 03. – 14. 03. 2021

94.980 Kč
94.980 Kč

EXOTICKÉ ZEMĚ

DALŠÍ EXOTICKÉ ZÁJEZDY
SLEDUJTE NA INTERNETU
● INDIE OD DILLÍ PO KERALU
● KOUZLO ČÍNY A TIBETU
● MADAGASKAR – GALAPÁGY
AFRICKÉHO KONTINENTU
● KLENOTY MAROKA
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Aktuálně budou vypisovány další termíny
i programy.
Navštivte naše besedy a promítání
ze zájezdů v Klubu cestovatelů v Semilech.

www.erikatour.cz
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HOLANDSKO ● FRANCIE

POJEĎTE S NÁMI LYŽOVAT!
DOPORUČUJEME AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD:

ITÁLIE – VAL di FASSA – Pera – hotel RIZZI s polopenzí
LYŽOVÁNÍ SELLA RONDA, SKIPAS DOLOMITI SUPERSKI
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NABÍDKA PRO INDIVIDUÁLY
VLASTNÍ DOPRAVOU:
ITÁLIE:
VALL DI FASSA – středisko Pera – hotel RIZZI
RAKOUSKO:
DACHSTEIN WEST – středisko ABTENAU –
apartmány, penziony, hotely
NASSFELD – apartmány, hotely
SLOVINSKO: lyžování s termály
HOTEL RIZZI – cena za osobu / pobyt
Termín

2 lůžkový
pokoj

3 – 4 lůžkový
pokoj

dítě
11 – 15 let

dítě
7 – 10 let

dítě
5 – 6 let

16. 02. – 22. 02. 2020

10.440

9.990

9.540

8.940

7.940

Cena zahrnuje:
Cena nezahrnuje:

5x nocleh – pokoje s vlastním sociálním zařízením, 5x polopenzi, úklid,
dopravu – bus (zůstává a vozí klienty dle porgramu), technického delegáta, povinné pojištění CK
skipass (aktuální ceny najdete na www.erikatour.cz),
pojištění účastníků (je nutné, možno zajistit v naší CK)

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

