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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY A KOLEKTIVY NAD 20 OSOB 

  1)  BELGIE, HOLANDSKO, kv tiny, p íroda, historie, 5 denní poznávací zájezd 
  2)  ÍM, FLORENCIE, PISA, VESUV, POMPEJE, 6 denní poznávací zájezd  
  3)  DOLOMITY, ITÁLIE, JEZERO LAGO DEL GARDA, 4 denní poznávací zájezd 
  4)  SOLNÁ KOMORA, RAKOUSKO, N MECKO, p íroda, památky, 4 denní pozn. zájezd 
  5)  BAVORSKO, N MECKO, královské zámky, historie, p íroda,  4 denní pozn. zájezd 

  6)  VÍDE , PAMÁTKY A HISTORICKÉ SKVOSTY, 3 denní poznávací zájezd 
  7)  BERLÍN, POSTUPIM, PAMÁTKY, HISTORIE, 3 denní poznávací zájezd 
  8)  AQUAPARK TROPICAL ISLANDS U BERLÍNA, 1 a 2 denní zájezdy po celý rok 

  9)  NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA, 5 denní poznávací zájezd s ubytováním u mo e 

10)  SLOVINSKO, JULSKÉ ALPY, BLED, 4 denní poznávací zájezd, historie, p íroda 
11)  GDA SK, GDYNIA, SOPOTY, BALTSKÉ MO E, 4 denní poznávací zájezd 

12)  MAZURSKÉ JEZERA, POLSKO, 4 denní autobusový  poznávací zájezd 
13)  OKOLO TATER, ZAKOPANE, PIENINSKÝ NP, 3 denní poznávací zájezd s turistikou 

14)  POLSKÉ TATRY, ZAKOPANE, 3 a 7 denní poznávací zájezdy s turistikou 

15)  KRAKOW, WIELICZKA, ZAKOPANE, PIENINY, 3 denní poznávací zájezd 
16)  KRAKOW, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, 2 denní poznávací zájezd 
17)  VRATISLAV (WROCLAW), historie, památky, 3 denní poznávací zájezd 
18)  HUSÍ HODY, BUDAPEŠ , VELKÝ MEDER, 3 denní pohodový poznávací zájezd 
19)  MA ARSKÁ JÍZDA, 3 denní  poznávací zájezd za historií, vínem a termály 
20)  VYSOKÉ TATRY, 2 denní, nebo 3 denní zájezd s turistikou a termály 
21)  SLOVENSKÝ RÁJ, 3 denní poznávací zájezd s turistikou pro každého 

22)  BÁJE NÝ LIPTOV, 2 denní poznávací zájezd za krásou p írody a termály 

23)  MALÁ FATRA, VRÁTNÁ DOLINA, 2 denní zájezd s turistikou pro každého 

24)  HUSÍ HODY, BRATISLAVA, VELKÝ MEDER, 2 denní pohodový poznávací zájezd 
25)  RAJECKÉ TEPLICE, BOJNICE, SÚLOVSKÉ SKÁLY, 2 – 3 denní poznávací zájezdy 

26)  ORAVA, ROHÁ E, 2 denní pohodový poznávací zájezd s turistikou pro každého 

27)  PRAHA A ST EDNÍ ECHY, 2 nebo 3 denní  poznávací zájezd s divadlem nebo bez 

28)  KRKONOŠE, ŠPINDLER V MLÝN, 3 a více denní poznávací zájezdy s turistikou 

29)  NP  ESKÉ  ŠVÝCARSKO,  MÁCH V KRAJ, 3 denní  poznávací zájezd   

30)  JIŽNÍ  ECHY,  ŠUMAVA, 3 denní poznávací zájezd s divadlem ( . Krumlov) 

31)  ŠUMAVA, KLENOT  P ÍRODY, 3 denní pohodový poznávací zájezd s turistikou 

32)  ADRŠPAŠSKO - TEPLICKÉ SKÁLY, BABI INO ÚDOLÍ, 2 – 3 denní poznávací zájezd 

33)  JIŽNÍ MORAVA, PÁLAVA, RAKOUSKÉ TERMÁLY, 2 – 3 denní poznávací zájezdy 

34)  JESENÍKY, 2 denní pohodový poznávací zájezd s turistikou pro každého 

35)  ZÁPADNÍ ECHY, LÁZE SKÁ M STA, HISTORIE, P ÍRODA, 3 denní pozn. zájezd 
36)  D TENICE, ESKÝ RÁJ, 2 denní pohodový zájezd s návšt vou historické kr my 
37)  OSV TIM, 1 denní zájezdy s pr vodcem pro školní kolektivy a pro skup. dosp lých 
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Vážené dámy a panové, vážení zákazníci. Katalog zájezd  pro skupiny, kterým práv  listujete, jsme vydali jako inspiraci 
pro vás - naše ct né zákazníky. Programy jednotlivých zájezd  uvedených v tomto katalogu lze r zn  kombinovat a m nit 
podle Vašich p edstav v termínu, který si sami ur íte. Naše cestovní kancelá  má veškeré právní náležitosti v etn  
koncese a pojišt ní pro p ípad úpadku. M žeme Vám navíc slíbit i estné a korektní jednání. Pokud se chcete na cokoliv 
zeptat, neváhejte nás kontaktovat. Názvy hotel  a penzion  v této nabídce neuvádíme – seznámíme Vás s nimi podrobn  
p i osobním jednání. Naše cestovní kancelá  je na trhu cestovního ruchu již 13. sezonu. Rozumným podnikáním se 
zam ením na kvalitu služeb jsme dosáhli toho, že jsme stabilní, prosperující firmou a každoro n  nám výrazn  p ibývá 
po et klient . T šíme se na vzájemnou spolupráci.  
    Jaroslav Walczysko, majitel Cestovní kancelá e A-Z TOUR  
Postup p i objednávání zájezdu:  
1) Telefonicky nebo emailem nám sd líte o jakou akci máte zájem, termín a p ibližný po et osob.  
2) V dohodnutém termínu Vás navštívíme a projednáme (nezávazn ) veškeré podrobnosti zájezdu.  
3) Pokud se domluvíme na podmínkách a cen , zašleme Vám k podpisu vypln nou cestovní smlouvu.  
4) V dohodnutém termínu zašleme zálohovou fakturu. Po uskute n ní zájezdu zašleme fakturu na   zbývající ástku podle po tu 

osob, které se zú astní zájezdu. 
 

Všeob. smluvní podmínky, které jsou sou ástí cest. smlouvy, nejsou uvedené v tomto katalogu. Zasíláme je na vyžádání. 
 

FIREMNÍ AKCE, SEMINÁ E, OSLAVY, VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ 
Organizujeme komplexní služby v oblasti nejr zn jších spole enských akcí a událostí, zábavy pro firmy a skupiny. Jakoukoliv 
cateringovou akci, v etn  doprovodných služeb, p ipravíme p ímo na míru, p esn  podle Vašich p ání a p edstav. Organizujeme 
seminá e, konference, kongresy, výjezdní zasedání, spole enské ve írky, svatby, jubilejní oslavy, slavnostní bankety, 
rauty, a to nejen na Morav  a ve Slezsku, ale i na Slovensku a v Polsku, nejmén  však s jedním p enocováním. Program dle 
vzájemné dohody: zábavný ve er, živá hudba, disko nebo koncert, bavi , moderátor, p edtan ení, kouzelník, nebo dopln k 
dle Vašeho p ání - nap íklad ochutnávky vín i destilát , raut nebo zv inové i zabija kové hody apod. M žeme zajistit i 
r zné outdoorové aktivity, nap . sout že v lukost elb , st elb  s paintballových zbraní na cíl, bungee runningu aj. Na 
zpest ení ve era i sv telnou show i oh ostroj. Na akci Vám m žeme vybrat hotel, který je vybaven relaxa ním centrem a 
bazénem, nebo sportovním areálem. Pro Vaše hosty ze zahrani í zajistíme zajímavé exkurze v podnicích (pivovar, železárny, 
automobilky aj.), nebo prohlídky a výlety na zajímavá místa v okolí akce.  
 

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY S PR VODCEM PRO UZAV ENÉ SKUPINY D TÍ I DOSP LÝCH:  
 

Víde , Osv tim, Wroclav, Krakov (Vieli ka), nákupní zájezdy do Polska (Tychy, Bielsko Biala a pod.). polské 
Beskydy, Zakopane, Beše ová (termály), Vrátná dolina, Moravský kras, Radhoš , Krom íž, Velehrad, jižní 
Morava, Jízda král  Vl nov, Ba v kanál, moravskoslezské hrady (Helfštýn, Štramberská Trúba, Sovinec).  
 

 

 

1) BELGIE, HOLANDSKO - 5 denní poznávací zájezd, kv tiny, p íroda, historie. 
 

Program zájezdu - 1. den: asn  ráno odjezd z nástupního místa, denní p ejezd do SRN, nocleh v okolí Düsseldorfu. 
2. den: po snídani odjezd do Belgie. Nejd íve si prohlédneme Památník bitvy u Waterloo a okolo poledne hlavní m sto 
Belgického království Brusel. Podíváme se na nám stí Grande Place s bohat  zdobenými cechovními domy (UNESCO) a radnicí,  
královský palác, Atomium a Manneken Pis - urající chlape ek. Odpoledne 
Antverpy, Rubensovo m sto diamant , módy a designu. Prohlédneme si nám stí 
Grote Markt se sochou Braba, symbolu Antverp, a gotickou katedrálu Panny 
Marie na náb eží Šeldy. Nave er odjezd do Holandska, ubytování v okolí Amster-
damu. 3. den:  po snídani nejd íve navštívíme nejv tší kv tinovou burzu na sv t  
v Aalsmeeru a poté m sto Den Haag, které je sídlem nizozemské vlády, parla-
mentu a královny. Krátká prohlídka centra, miniatur Madurodam, procházka po 
promenád  nejznám jších holandských mo ských lázní Scheveningen, odpoledne 
si prohlédneme impozantní kv tinovou zahradu Keukenhof, nejv tší v zemi na 
ploše 32 ha s n kolika miliony kv tin. Ubytování v okolí Amsterdamu. 4. den: po 
snídani se vypravíme do Alkmaaru, kde zažijeme netradi ní podívanou na sýrové 
trhy probíhající i dnes podle staletých tradic. Odjezd do Zaanse Schans (skanzen  

s v trnými mlýny, obch dky, domky s emeslnou výrobou a muzeem), následuje 
návšt va sýrové farmy Alida Hoeve s ukázkou tradi ní výroby sýr , ochutnávkou 
a možností výhodných nákup . Odjezd do hlavního m sta Amsterdamu. Prohlíd-
ky: historické centrum, kv tinový trh, nám stí Dam, brusírna diamant , mož-
nost plavby lodí po kanálech (grachtech). K ve eru odjezd do R. 
5. den: návrat dom  v dopoledních hodinách. Pokud to vyjde asov  nebo na 
vyžádání skupiny, m žeme navštívit Naarden – poslední místo odpo inku J. A. 
Komenského – krátká prohlídka, návšt va Muzea J. A. Komenského. 
V cen  zájezdu 6 950 K  na osobu je: doprava lux. zájezd. autobusem 
s klimatizací (2 idi i), WC a ob erstvením (49 míst), v etn  všech poplatk  za 
parkování, 3x ubytování - 2 l žkové pokoje se soc. za ízením na úrovni min. 3*,  
(1x hotel v N mecku, 2x hotel u Amsterdamu), 3x snídan  (šv. stoly), pr vodce, 

 

komplexní cestovní pojišt ní, místní poplatek, pojišt ní CK na úpadek. V cen  zájezdu není: ob dy, ve e e a vstupy: 
Waterloo celkové vstupné (s expozicí bitvy a promítáním film  ) – 12 €, skupiny - 9 €, Madurodam – 15 €, skupiny (obj. on-line) - 
13,50 €. Aalsmeer - kv tinová burza – 5 €, Keukenhof - kv tinový park - 15 €, skupiny nad 20 os. – 13 €. Zaanse Schanz – 
vstup do skanzenu zdarma, ale platí se vstupy do jednotlivých objekt  (pokud bude zájem), Zaans Museum – 9 €, skupina nad 10 
os. - 7,50 €, vstupy do jednotlivých v trných mlýn  - 3 €, skupiny nad 10 os. - 2,5 €. Amsterdam - 1hodinová plavba po grachtech 
(kanálech) - 6 €. P íplatek za ve e i: 500 K /osoba/noc (jednotné menu – 2 chody - polévka + hlavní jídlo), 
Cena je ur ena pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. 
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2) ÍM, FLORENCIE, PISA, VESUV, POMPEJE - 6 denní poznávací zájezd 
 

Itálie je bezesporu významnou zemí jižní Evropy. Poje te s námi za poznáním skvost  architektury a um ní „v ného m sta“ 
íma - kolébky západoevropské civilizace a  srdce  k es anského sv ta Vatikánu.  Navštívíme také hlavní m sto  italské  rene-  

sance - okouzlující Florencii, m sto Pisa s unikátním  dómem a proslulou šik-
mou v ží a spoustu dalších krásných míst, které Vám tento poznávací zájezd 
nabízí. Navštívit ím, to je jako putovat nap í  historií. V ím  na Vás dýchne 
3000 let historie, slavné antické památky - od Kolosea po Forum Romanum, 
starov ká architektura, nejmenší stát sv ta a sídlo katolické církve Vatikán, 
s bazilikou sv. Petra, množství galerií a muzeí, fontána di Trevi nebo úpln  
zachovalý Pantheon. Vystoupat na bájnou sopku Vesuv až k samotnému 
vrcholu je nezapomenutelný zážitek. Úchvatný a ohromující je nejen pohled na 
Neapol, ale také p ímo do kráteru sopky, která po n kolik tisíciletí chrlila ni ivou 
lávu na m sta a vesnice pod svým vrcholem. Její výbuch na dlouhá století 
zakonzervoval svým prachem i 10 km vzdálené Pompeje, které byly vysp lým 
m stem a obchodním centrem tohoto kraje.  
Program zájezdu - 1. den: odjezd v asných ranních hodinách p es Rakous-  

ko do Itálie. P íjezd do oblasti Toskánska, ubytování u Florencie, nocleh. 
2. den: Florencie - prohlídka hlavního m sta Toskánska – perly renesance 
(paláce, kostely, dóm aj.), p ed polednem návšt va Pisy - p ší prohlídka pamá-
tek v historickém centru m sta na nám stí Miracoli s dómem, baptisteriem 
a zejména slavnou šikmou v ží, odpoledne odjezd na ubytování v oblasti 

íma. 3. den: hlavní vatikánské nám stí - Svatopeterské, bazilika sv. Petra 
(možnost výstupu na kopuli), Vatikánská muzea, pevnost And lský hrad, 
Panteon (antický chrám zasv cený všem boh m), nejrušn jší ímské nám stí 
Piazza Navona, nocleh. 4. den: Lateránská bazilika sv. Jana, Svaté scho-
dy, bazilika sv. Klimenta (hrob sv. Cyrila), Koloseum, Forum Romanum 
(nejstar-ší místo v ím ), Fontana di Trevi (nejkrásn jší ímská fontána), Špa-
n lské schody, nocleh. 5. den: Vesuv, Pompeje - prohlídka archeologických 
vykopávek, K ve eru odjezd dom . 6. den: p íjezd v dopoledních hodinách. 
 

V cen  zájezdu 7 950 K  na osobu je: 4 x ubytování v hotelech na úrovni***, 2 a 3 l ž. pokoje s kompl. soc. za ízením,  
4 x snídan , doprava luxusním zájezdovým autokarem, komplexní cestovní pojišt ní v etn  storna, pr vodce CK. 
 

V cen  není: ob dy, ve e e,  vstupné -  celkem asi 50 eur 
Cena je ur ena pro minimální po et 38 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. 
 

3) DOLOMITY, JEZERO LAGO DI GARDA - 4 denní poznáv. zájezd pro každého 
 

Dolomity – krása tohoto ráje uchvátí každého návšt vníka. Nikde jinde nenajdeme takovou koncentraci divoké horské krásy, kde 
na jedné stran  stojí fantastické horské útvary se sv že zelenými loukami, a naproti tomu jisk ivé ledovce pokrývající nejvyšší 
vrcholky. Nejv tší a nejkrásn jší italské jezero Lago di Garda s teplým st edomo ským klimatem je obklopené horskými masívy 
Dolomit  Brenta. Najdeme zde citroníky, oleandry, magnólie, bouganville, vinice, olivy aj. Jezero lemují nejen štíty okolních hor, 
ale i kouzelná st edov ká m sta a m ste ka s hrady a pevnostmi. V jeze e možnost koupání, potáp ní a dalších vodních sport . 
 

 

Program zájezdu - 1. den: ráno odjezd z R, ve er p íjezd na ubytování. 
2. den: z Torbole poplujeme vyhlídkovou lodí do malebného m ste ka Malcesi-
ne. Zde se pokusíme zdolat nejvyšší vrchol v okolí Lago di Garda - Monte 
Altissimo di Nago (2079 m). Kdo chce, m že nahoru p šky (náro n jší výstup). 
Ostatní použijí lanovku z Malcesine na stanici Monte Baldo, odkud budou dále 
pokra ovat na vrchol. Na samé špi ce Monte Altissimo se vám naskytne nád-
herný výhled na jezero Lago di Garda. Na cestu zp t m žeme op t využít 
lanovku, 3. den: nejd íve navštívíme úchvatné vodopády Cascata Varone a pak 
budeme pokra ovat na prohlídku nejp kn jšího  láze ského m sta na b ehu 
jezera - Riva del Garda, historické centrum, nákupy, možnost koupání v jeze e, 
lodi ky a pod. Odpoledne odjezd panoramatickou cestou okolo jezera do Sirmi-
one, kde si prohlédneme historické centrum, mohutný pohádkový vodní hrad 

 

Scaliger  s tverhranými v žemi, zvedacím mostem a m stskou branou, 
opevn ný p ístav, který sloužil k zásobování a obran  vodního hradu. Odjezd do 
m sta Romea a Julie - Verony. Prohlídka rodného domu Julie, skvostu 
románské architektury baziliky San Zeno a proslulého ímského amfiteátru, ve 
kterém se v lét  konají operní p edstavení. Ve er odjezd do R. 4. den: p íjezd 
v ranních hodinách.  
 

V cen  zájezdu 5 550 K  na osobu je: doprava zájezd. autobusem s klima-
tizací, 2x kvalitní ubytování ve dvoul žkových pokojích (hotel u Lago di Garda) 
s možností p istýlky a vlastním soc. p íslušenstvím, 2x polopenze (1. a 2.den 
ve e e, 2. a 3.den snídan , pr vodcovské služby, cestovní pojišt ní lé eb-
ných  výloh každého ú astníka zájezdu, pojišt ní CK proti úpadku. 
 

V cen  není: ob dy, vstupné, jízdenky (lanovka, lo ). Celkem asi 27 eur. 
Cena je ur ena pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. 
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4) SOLNÁ KOMORA, RAKOUSKO, N MECKO - 4 denní poznáv.zájezd pro každého 
 

Solnohradsko je zemí jezer s pr zra n  istou vodou a impozantních alpských h eben . Je to zem  nedot ené p írody s divokými 
lesy a nádhernými horami, z jejichž vrchol  jsou úchvatné výhledy, které z stanou navždy v pam ti návšt vník . 
 

Program zájezdu - 1. den: odjezd z ur eného místa, cestou tam pr jezd údolím Wachau (UNESCO) z Kremsu do Melku,  
prohlídka benediktinského kláštera v Melku zastávka u jezera Traunsee, návšt -
va vodního záme ku Orth, odjezd na ubytování, ve e e. 2. den: po snídani od-
jezd do Salzburgu, okouzlujícího barokního m sta (UNESCO). Prohlídka pevnosti 
Hohensalzburg (nejlépe dochovaný st edov ký hrad v celé Evrop ), navštívíme 
Muzeum W. A. Mozarta z ízené v jeho rodném dom , pak si prohlédneme zámek 
Mirabell s p ekrásnými zahradami a m žeme navštívit i klášter a tajemné kata-
komby sv. Petra, františkánský kostel, klášterní pivovar aj. Volno v centru 
m sta využijeme na nákupy a ob d. K ve eru odjezd na ubytování, po ve e i 
spole né posezení v restauraci hotelu. 3. den: po snídani odjezd do St. Wolfgan-
gu, odkud nás vyveze nejstrm jší rakouská ozubená lanovka na horu Schafberg 
(1 783m), kde si vychutnáme nádherný panoramatický výhled na celou Solnou 
komoru, 14 jezer, alpské poho í i Šumavu. Odpoledne odjezd do solných dol   

u jezera Hallstätterse. Zrekonstruované solné doly jsou p ístupné ve ejnosti. 
V šatn  si oble ete speciální úbory, do hory se vjede vlá kem, b hem prohlídky se 
sklouznete na zvláštních skluzavkách do nižších pater. Prohlídka zahrnuje odborný 
výklad o t žb  soli. Prohlídka m ste ka Hallstatt ležícího na stejnojmenném 
jeze e, odjezd na ubytování, ve e e. 4. den: po snídani odjezd do Berchtesgade-
nu, kde p esedneme na místní elektrobus, se kterým pojedeme skv lou panora-
matickou trasou (asi 6km) pod Kehlstein (1837m). Odtud výtahem na Kehlstein - 
Hitlerovo Orlí hnízdo - nádherné výhledy do okolí. Odpoledne odjezd do R. 
V cen  zájezdu: 5 950 K /osoba je: doprava luxusním autobusem, 3x kvalit- 
ní ubytování ve 2, 3,4 l žk. pokojích s kompletním soc. za ízením, polopenze 
(snídan  - švédské stoly, ve e e 3 chodové), pr vodcovské služby, cestovní 
pojišt ní lé ebných výloh, místní poplatek, pojišt ní proti úpadku CK.  
 

V cen  zájezdu není: ob dy, bus + výtah na Kehlstein 15 €, lanovka a vstupy Salzburg cca 10 €, lanovka na Schafberg 25 €, 
solný d l Hallstatt 22 €. Program zájezdu lze r zn  upravovat. Do programu lze za adit: projíž ka lunem (cena 11.- EUR) po 
jeze e Königsee ke kostelu sv. Bartolom je v Berchtesgadenských Alpách, Gollingský vodopád a sout ska Lammer-
klamm, plavbu výletní lodí nádherným údolím Wachau mezi m sty Melk a Krems. Je to nejkrásn jší úsek Dunaje. Celé údolí 
Wachau bylo zapsáno na celosv tový seznam kulturního d dictví UNESCO. Památky, staré hrady, st edov ká m ste ka, 
z íceniny, kláštery a kostelíky v malebném prost edí vinic.  
Cena je ur ena pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. 
 

5) BAVORSKO, N MECKO, královské zámky, historie, p íroda - 4 denní poznávací zájezd 
 

Vydejte se s námi na malé putování do zem  našeho nejv tšího a nejd ležit jšího souseda, do N mecka. Bavorsko je 
nejv tší a druhá nejlidnat jší ze šestnácti spolkových zemí Spolkové republiky N mecko, kterou navštíví ro n  miliony 
turist . Nejvíce tuto nádhernou zemi proslavila krásná p íroda, nejvyšší vrchol n mecka Zugspitze, ale hlavn  "šílený" král 
Ludvík II. Bavorský, který nechal v Bavorsku postavit slavné zámky (Linderhof, Neuschwanstein, Herrenchiemsee). 
 

 

Program zájezdu - 1. den: odjezd z ur eného místa, cestou prohlídka malebné-
ho m sta na Dunaji Regensburgu (UNESCO), historické centrum, úchvatná 
gotická katedrála sv. Petra, st edov ké paláce, kamenný most p es Dunaj, 
nocleh, 2. den: nejd íve navštívíme velkolepý pohádkový zámek Neuschwan-
stein postavený bavorským králem Ludvíkem II., který je asi nejkouzeln jším 
zámkem na sv t  (audio v eštin ), dále klášter Westkirchen (Kloster Bursfelde 
Westkirche), odpoledne si prohlédneme barokní zámek Linderhof v nádherné 
p írod  s um lou jeskyní a jezírkem. V zámeckém parku jsou um lé vodopády 
a 32 m vysoký vodotrysk. Zámek byl postaven v rokokovém stylu podle vzoru 
bourbonských král  a je jedinou stavbou, kterou Ludvík II. dokon il. Z ejm  také 
proto byl jeho nejoblíben jší rezidencí až do jeho tragické smrti v roce 1886. 
Cestou na ubytování zastávka na vyhlídce. Echelsbachský most p es eku  

 

Ammer, nocleh. 3. den: krátká prohlídka typického bavorského m ste ka Ober-
ammergau s krásnými malovanými domy ze 16. století. Ettal - klášter: exkurze 
v likérce a ve výrobn  sýr , výjezd lanovkou na nejvyšší n meckou horu Zug-
spitze (nádherné výhledy na celé Bavorsko a 500 alpských vrchol ). 4. den: ráno 
odjezd k nejv tšímu bavorskému jezeru Chiemsee, plavba lodí na nejv tší ostrov 
jezera - Herreninsel se zahradami a zámkem Ludvíka Bavorského, kterému se 
íká n mecké Versailles, odjezd dom . P íjezd do R ve ve erních hodinách.  

V cen  zájezdu: 6 550 K /osoba je: Doprava luxusním autobusem, 3x kvalit-
ní ubytování (hotely na úrovni***) 2, 3,4 l žkové pokoje s kompletním soc. 
za ízením, polopenze (snídan  - švédské stoly, ve e e 3 chody), pr vodce CK, 
cestovní pojišt ní lé ebných výloh, místní poplatek, pojišt ní na úpadek CK. 

 

V cen  není: ob dy, vstupné, jízdenky - celkem asi 70 EUR. Cena je ur ena pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny 
mají slevy, menší skupiny cena dohodou. 
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6) VÍDE  - 3 denní pohodový poznávací zájezd – památky a historické skvosty 
Víde , hlavní m sto Rakouska, je noblesní a kultivovaná metropole, jejíž minulost a množství památek i sou asnost jsou 
spojovány s panovnickým rodem Habsburk  a sv tovou hudební klasikou. M sto val ík  okouzlí každého lov ka a p iláká ro n  
n kolik set tisíc návšt vník  z celého sv ta. 

Program zájezdu - 1. den: odjezd v ranních hodinách, zámek Schönbrunn - letní 
císa ské sídlo Habsburk  (prohlídka), francouzská zahrada, ímské památky, roz-
lehlý park s vyhlídk. terasou Gloriette, ZOO, prohlídka Wagenburgu (Muzeum ko á-
r ) Hudertwasserhaus hý ící barvami a neobvyklými tvary, jedna z ikon funkcionali-
stické architektury  20. let minulého století, Mariahilferstrasse - nejpopulárn jší 
obchodní t ída ve m st , ubytování, ve e e, nocleh. 2. den: okružní jízda po Ring-
strasse, celodenní prohlídka histor. centra: Opera, Albertina, Sacher (hotel, cukrár-
na), "Zlaté U", rušná p ší zóna, živá ulice Kärntnerstrasse, císa ská hrobka, Št -
pánské nám stí s gotickým Stephansdomem, Haas Haus, Graben s morovým 
sloupem sv. Trojice, kostel sv. Petra, Michalskou bránou do Hofburgu i Neubur-
gu - historické budovy Habsburk , návšt va císa ské klenotnice, (není ve sv t  
obdobná), Burgtheater, Nová radnice aj., odjezd na ubytování, ve e e. 
3. den: Karlsplatz s kostelem – perlou baroka, Belveder (palácový komplex, um -  

lecká galerie), nebo Um lecko-historické muzeum (sv tové malí ství), P írodov decké muzeum (nejv tší na sv t ). Další 
možnosti: Práter, nebo sou asné výstavy (Albertina), MUMOK (Muz. moderního um ní), Muzeum Sisi,  Odjezd do R.  
V cen  zájezdu 3150 K  na osobu je: 2x ubytování ve Vídni na úrovni***, 2 a 3 l žk. pokoje s kompl. soc. za ízením 
(WC, sprcha, umyvadlo), doprava zájezd. autobusem s klimatizací, snídan  šv. stoly, kompl. cestovní pojišt ní v etn  storna, 
pr vodce CK. V cen  zájezdu není: vstupy, exkurze a pod. P íplatek za ve e i (3 chody) - 20 € (cca 530 K /os./noc). 
 

7) BERLÍN, POSTUPIM - 3 denní pohodový poznávací zájezd, památky, historie 
Program zájezdu – 1. den: Prohlídka Berlína: Braniborská brána - Brandenburger Tor, Tiergarten, sloup Vít zství - Sieges-
saule a Spolkový sn m – Reichstag se sklen nou kopulí, který je jednou z nejvíce navšt vovaných památek v Berlín . Prohléd-
neme si nejznám jší hrani ní p echod Berlína Checkpoint Charlie z dob studené války. Zdejší muzeum se zam uje na tragické  

 

osudy lidí, kte í se pokoušeli dostat z Východního Berlína do Západního. Postda-
mer Platz je druhým nejznám jším nám stím s vysokými moderními budovami ze 
skla, oceli. Sídlí zde DB bank, Mercedes, hotel Ritz a moderní Sony Center – kom-
plex s restauracemi, obchody, kinem a nákupními pasážemi. 2. den: navštívíme 
v západním Berlín  nejv tší a nejvýznamn jší zámek pruských panovník  Charlo-
ttenburg Palace s barokním parkem. Obhlédneme si historické centrum Berlína -  
Alexander Platz s nejznám jším symbolem - televizní v ží (Fernsehturm, 205m), 
nedaleko se nacházející Rotes Rathaus, kostel sv. Nikolase - Nikolai Kirche 
a Berliner Dom a proslulý Ostrov muzeí – Museumsinsel (UNESCO). Na ostrov  
se nachází p t muzeí: Staré muzeum, Nové muzeum, Národní galerie, Bodeho 
muzeum a Pergamon-museum (nejslavn jší muzeum s exponátem Di v oltá ). 
P šky se projdeme nejznám jší a nejstarší ulicí v Berlín   Unter der Linden, mi-
lovníky architektury zde uchvátí skvosty jako katedrála sv. Hedviky, Humbold- 

tova univerzita nebo Státní opera. 3. den: pojedeme do hlavního m sta spolkové zem  Braniborsko - Postupim, ležícího na 
ece Havel 26 kilometr  jihozápadn  od Berlína.  Zavítáme do rozsáhlého parku, ve kterém se nachází rokokový zámek Sanssou-

ci (možnost návšt vy), který zbudoval jako letní sídlo Fridrich II. v letech 1745-1747, projdeme se k Novému paláci - Neues 
Palais, „malé“ Braniborské brán  - Brandenburger Tor a pak k zámku Cecilienhoff, kde se konala postupimská konference. 
Paláce a parky Postupimi byly zapsány v roce 1990 na seznam sv tového d dictví UNESCO.  
V cen  zájezdu 3550 K  na osobu je: 2x ubytování v Berlín  na úrovni ***, 2 a 3 l žk. pokoje s kompl. soc. za ízením, 
doprava zájezd. autobusem s klimatizací, snídan  šv. stoly, komplexní cestovní pojišt ní v etn  storna, pr vodce CK. 
V cen  zájezdu není: vstupy – Pergamonmuseum: 10 € (dosp lí)/ 5 € (snížené), Charlottenburg Palace: Starý palác – 10 € 
(dosp lí)/ 7 € (snížené), SanssoucI:12 € (dosp lí)/ 8 € (snížené). P ípl. za ve e i (3 chody) - 20 € (cca 530 K /osoba – 1 ve e e). 
 

8) AQUAPARK TROPICAL ISLANDS U BERLÍNA - 1 a 2 denní zájezdy  
Dop ejte si pobyt na Tropickém ostrov , který je nedaleko Berlína a je otev en non-stop. Hala je nejv tší na sv t , 360 x 210 m, v 
= 110 m s plochou 66.000 m². Hala je vystav na v thajském stylu a vytvo ena pro zábavu, koupání, odpo inek. Vzduch má 25 °C, 
tropické mo e 28 °C, Balijská laguna 31 °C, vlhkost vzduchu je 50 %. Tropický ostrov 
je nejv tší evropský aquapark, 6.600 m2 tropického ráje u Berlína. Zažijete tropický 
den, projdete se deštným pralesem mezi stromy a rostlinami za zvuku pta ího zp vu 
a v n  kvetoucích orchidejí, uvidíte typickou tropickou vesnici s autentickými domy, 
obchody a restauracemi, bílé píse né pláže, lagunu indonéského ostrova Bali, tropic-
ké mo e, 200 m dlouhou píse nou pláž, nejv tší vodní skluzavku v N mecku - 25 m, 
kde m žete dosáhnout rychlosti až 70 km/hod. Bazén Laguna Bali je replika pravé 
pláže s indonéskými chatkami, divokou vodou, ví ivkami, vodopády a magickým 
osv tlením. Bazén Jižní mo e má 4.000 m2 a 7 m širokou pláž.   V cen  zájezdu: 
1 400 K /osoba na 1 den, 1 700 K /osoba na 2 dny (1 noc) je: doprava zájez-  
dovým autobusem s klimatizací, pr vodcovské služby, pojišt ní lé eb. výloh každého ú astníka zájezdu, pojišt ní CK proti 
úpadku. V cen  zájezdu není: vstup do Tropického ostrova 22,50 €, d ti 4-14 let 17,50 €, studenti d ti do 3 let zdarma. Sauna + 
tropické lázn  6,5 €, d tský koutek 3,5 €, tobogány na celý den 3 €, výstup balonem 14 €. Snídan  v aquaparku švédské stoly) 
13,5 €, ob d 10 €. P íplatek za p enocování na lehátku (na pláži) 10 €, p ípl. za noc v hotelu, nebo penzionu – 800 K  /os. 
Ceny zájezd  jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou.  
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9) NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA - 5 denní zájezd za nádhernou p írodou 
 

Poje te s námi poznávat nádhernou chorvatskou p írodu a její jedine né scenérie plné ek, í ek, ostrov  i ostr vk , r zných 
krasových útvar  a dalších neopakovatelných p írodních krás. 
 

Program zájezdu - 1. den: odjezd ve ve erních hodinách, no ní p ejezd k Plitvickým jezer m. 2. den: celodenní prohlídka 
nejznám jšího Nár. parku Plitvická jezera (UNESCO), kde 92 vodopád  spojuje 16 jezer s celk. rozlohou 20 hektar . Romantická 
nádhera tyrkysových jezer, pe ejí a vodopád  nás zavede do doby natá ení film  
o Vinnetouovi. My absolvujeme asi ty hodinovou nenáro nou túru p šky nau nou 
stezkou, která nás povede kolem ady jezer a jezírek s pr zra n  istou vodou 
a mnoha vodopády. Pak následuje plavba lodí po nejv tším jeze e Kozjak 
a jízda vlá kem zp t na parkovišt  autobusu. Odpoledne odjezd na ubytování na 
chorvatské pob eží. 3. den: celodenní výlet lodí k souostroví Národního parku 
Kornati (365 ostrov , ostr vk  a útes  nedot ené p írody). V cen  vstupného do 
parku je ob d z typické dalmatské kuchyn  a samoz ejm  místní víno. Odpoledne 
návrat na ubytování, ve e e. 4. den: po snídani pojedeme na prohlídku Národního 
parku Krka podél toku eky Krka. P ší procházka parkem k vodopád m.  Nejzná-
m jší ástí NP je Skradinská pe ej tvo ená 17 kaskádami. Chladné jezírko na 
jejím konci nabízí v horkých dnech p íjemné osv žení. Odpoledne zavítáme do p í-  

stavního m sta Šibenik. V jeho historické ásti si prohlédneme st edov ký staveb-
ní skvost - katedrálu sv. Jakuba, Staré M sto, Biskupský palác, Mo skou 
bránu, tvrz sv. Anny. K ve eru návrat do R. .5. den: p ijezd v ranních hodinách.  
V cen  zájezdu 4 950 K /os je: doprava zájezd. autobusem s klimatizací, 
2x kvalitní ubytování ve dvoul žkových pokojích (2x hotel u mo e v Chorvatsku) 
s možností p istýlky a vlastním soc. p íslušenstvím, 2x polopenzi (2. a 3. den 
ve e e, 3. a 4. den snídan ), pr vodcovské služby, pojišt ní lé eb. výloh kaž-
dého ú astníka zájezdu, místní poplatek, pojišt ní CK proti úpadku. 
V cen  není: ob dy, vstupné: Plitvice 100 Kn (370 K ), d ti a studenti 55 Kn (200 
K ), (v cen  je zahrnuto jízdné speciálním autobusem  a parní kem), NP Krka 90 
Kn (330 K ), d ti a studenti 65 Kn (240 K ), výlet lodí k souostroví Kornati cca 220   

Kn (800 K ).  Další možnosti dopln ní programu: krásné m sto Dubrovník (UNESCO). Zadar - prohlídka (rotunda sv. Donata, 
katedrála sv. Anastázie, Mo ská brána, palác benátského místodržitele, nám. 9 studní). Primošten, nejkrásn jší evropské m sto 
do 5 tis. obyvatel za rok 2007, možnost koupání na místních oblázkových plážích. Split (UNESCO) - Staré M sto, Dioklecián v 
palác, pob ežní promenáda s kavárnami. Omiš, malebné m ste ko v srdci Dalmácie s píse nou pláží p i ústí eky Cetiny v t sné 
blízkosti ka onu "Omiška probojnica" (chrán né území). Fakultativn  plavba ka onem eky Cetiny k Radmanovým mlýn m. 
Trogir, p ekrásné hradební m sto, záplava románské a renesan ní architektury, velkolepá katedrála, památky Unesco, prohlídka 
m sta s pr vodcem. Návšt va Národního parku Paklenica v poho í Velebit s etnými krasovými jevy. NP Paklenica vede 150  
kilometr  turistických a lezeckých tras. Tou nejnavšt vovan jší je stezka Velkým ka onem od recepce k horské chat  Paklenica. 
Práv  zde se rovn ž natá ely n které scény ze slavných film  o Vinnetouovi.  
Cena je ur ena pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou.  
 

10) SLOVINSKO, JEZERO BLED - 4 denní zájezd za krásnou p írodou pro každého 
 

Poje te s námi na pohodový zájezd z návšt vou nejzajímav jších míst této krásné zem  s nádhernou p írodou a mnoha památkami. 
 

 

Program zájezdu - 1. den: ráno odjezd p es Rakousko do Slovinska, p íjezd 
k jezeru Bled, procházka p írodním skvostem – roklinou Vintgar, ubytování, 
ve e e, ve erní procházka okolo Bledu. 2. den: snídan , odjezd na prohlídku 
jeskyn  Postojnska jama – jedné z nejkrásn jších v Evrop , výlet elektrickým 
vlá kem chodbami jeskyn . P ejezd k malebnému hradu Predjamski grad, vybu-
dovaného p ed jeskyní i v jejích útrobách jako d myslná skrýš loupeživých rytí , 
návrat na ubytování k jezeru Bled, plavba na pramicích na ostrov uprost ed jeze-
ra, po ve e i spole né posezení. 3. den: prohlídka Bledského hradu, odjezd 
k Bohinjskému jezeru, v p ípad  p íznivého po así výjezd lanovkou na Vogel 
(1922m), odkud se nabízí nádherné výhledy na masivy Julských Alp s nejvyšší 
horou Slovinska Triglav (2864m), odtud tzv. Ruskou cestou (vojenská zásobo-
vací cesta postavená ruskými zajatci). Nejd íve se stavíme k vodopádu Boka,  

 

který je nejvyšším ve Slovinsku (106 m), v p ípad  p kného po así lanovkou 
z m ste ka Bovec na vrch Kanin, odtud p šky k horské chat  Planinski dom 
Petra Skalarja (2 260 m) – nádherné výhledy. Následuje panoramatická cesta 
autobusem údolím Trenta okolo nejkrásn jší slovinské eky – So a, krátký 
výstup k jejímu prameni, výjezd na nejvýše položený slovinský pr smyk Vrši  
(1611m), z parkovišt  Zelenci procházkou k prameni eky Sávy (300m), krátká 
prohlídka Kranjské Gory, no ní p ejezd dom . 4. den: dopoledne p íjezd na 
Ostravsko. 

V cen  zájezdu 4 950 K  na osobu je: doprava zájezd. autobusem s klimati-
zací, 2x kvalitní ubytování ve dvoul žkových pokojích (hotel u Bledu) s možností 
p istýlky a vlastním sociálním p íslušenstvím, 2x polopenze (1. a 2.den ve e e, 
2. a 3.den snídan , pr vodcovské služby, cestovní pojišt ní lé ebných  výloh

každého ú astníka zájezdu, pojišt ní CK proti úpadku. V cen  není: ob dy, vstupné, jízdenky (lanovky). Sout ska Vintgar  
3 €, plavba lod mi Bled 10 €, vstupné jeskyn  Postojna + Predjamski hrad  20 €,  
Cena je ur ena pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou.  

7



11) GDA SK, GDYNIA, SOPOTY - 4 denní poznávací zájezd k Baltskému mo i 
 

Pobyt u Baltského mo e má kv li vysokému obsahu jódu velice p íznivé ú inky na lé bu chorob horních cest dýchacích a astmatu 
a je ideální kombinací odpo inku a lé by t chto nemocí. Ubytování v hotelu*** u Gda ska. 

Program zájezdu - 1.den: odjezd asn  ráno z R rovnou na místo ubytování, procházka po mo ské pláži, ve e e. 
 

2. den: po snídani odjezd do Gda ska, prohlídka gda ské lod nice a centra m sta 
s místním pr vodcem: Mariánská ulice, kostel Panny Marie, který je považován 
za nejv tší st edov ký cihlový svatostánek na sv t . Uvnit  je 14 m vysoký unikát-
ní orloj, výstup na v ž kostela (nádherný výhled na m sto), prohlídka m stské 
radnice (jedna z nejkrásn jších v Evrop ), carillon – replika hudebního nástroje  
z 13. stol., ervená sí  s nádherným renesan ním krbem a stropními malbami, 
Artuš v dv r (uvnit  jsou renesan ní kachlová kamna nejvyšší v Evrop , skoro  
11 m), procházka Královskou cestou (tvo í ji Dlouhá t ída a Dlouhý trh), nejv tší 
p ístavní je áb ve st edov ké Evrop . Odjezd lodí na poloostrov Westerplatte, 
který se nachází u vjezdu do gda ského p ístavu, kde 1. zá í 1939 ve 4.45 hod. 
vypukla druhá sv tová válka, odjezd na ubytování, ve e e. 3. den: po snídani 
odjezd do Gdyn , prohlídka jediného zachovalého torpédoborce z 2.sv t. války na  
evropském kontinentu Blyskawica (Blesk) z roku 1937, který je nyní zakotven 
u mola a slouží jako muzeum. Prozkoumáme rovn ž vedlejší legendární trojst ž o-
vou školní plachetnici Dar Pomorza, která byla postavená v už v roce 1909 v Ham-
burku a pro polské námo nictvo sloužila více než 51 let (p es 100 plaveb). Poté 
podnikneme plavbu lodí na prohlídku gda ského námo ního p ístavu. Uvidíme 
jak velké osobní lod , tak p edevším ruch v nákladním p ístavu, kde se zaoceánské 
lod  plní r zným zbožím. Odpoledne se nalodíme na další lo  a poplujeme na ní 
do m sta Sopot (kdo nechce, m že jet naším autobusem). Prohlédneme si zdejší 
molo, pláž (možnost koupání), hlavní ulici na p ší zón  - Monte Casino (obchody, 
kavárny, bary, restaurace) a poté se p emístíme k nedaleké bazilice Oliwa, což je 
nejdelší kostel v Polsku - 107m (mj. unikátní, jedine n  zn jící varhany). Odjezd na 
ubytování. 4. den: po snídani odjezd z hotelu, p íjezd do R v pozdních odpoled- 
ních hodinách. V cen  4 denního zájezdu 4 950 K  na osobu je: Doprava luxusním autobusem, 3x  ubytování 

na úrovni 3* ve 2, 3 a 4 l žk. pokojích s kompletním soc. za ízením, kvalitní strava - polopenze (snídan : švédské stoly, ve e e: 
3 chodová), místní poplatek, pr vodcovské služby, pojišt ní lé ebných výloh všech ú astník  zájezdu, pojišt ní proti 
úpadku CK.  V cen  zájezdu není: ob dy, vstupy a plavby celkem cca 100 zl.. 
 

Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení,  
výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely v uvedených m stech do 350 osob. Program všech zájezd  lze r zn  upravovat.  
 

12) MAZURSKÉ JEZERA - POLSKO - 4 denní pohodový poznávací zájezd pro každého 
Varminsko – Mazurský region pat í k nejkrásn jším a nejcenn jším p írodním lokalitám v severovýchodním Polsku. Oblast je 
pokryta hustými lesy s nes etným množstvím jezer propojených navzájem ekami a kanály – jist  to ocení p íznivci vodních 
sport . Mazury však nezklamou ani návšt vníky historických zajímavostí. Najdou zde hrady ádu n meckých rytí , krásné koste- 

 

ly a paláce a také Hitler v hlavní vále ný stan z období druhé sv tové války. Kraji-
na „Tisíc  jezer“ vytvá í nespo etné p íležitosti trávení volného asu v každé ro ní 
dob . Je to ráj jachta , vodák , milovník  p ší turistiky, cykloturist  i milovník  
vyjížd k v ko ském sedle.  

Program zájezdu: 1. den: ráno odjezd z nástupního místa, k ve eru p íjezd na 
ubytování, ve e e. 2. den: po snídani odjezd na okružní jízdu po nejd ležit jších 
památkách v okolí Mazurských jezer: Reszel - biskupský hrad a Mariánský kos-
tel, Swieta Lipka - jezuitský klášterní areál, který je považován za nejkrásn jší 
barokní památku v Polsku s nádhernou vnit ní výzdobou. Nejv tší atrakcí jsou 
barokní varhany z roku 1721. B hem hraní se na nich pohybují sošky Panny Marie, 
and la Gabriele a zvone ky. And l ve st ední v ži hraje na mandolín  a cherubové 
se otá ejí kolem vlastní osy. Pak se p emístíme do m ste ka Ketrzyn, kde si pro- 

 

hlédneme hrad ádu N meckých rytí  a poté navštívíme Hitlerovo Vl í doup  
(Wilczy Szaniec) u m ste ka Gierlož. Program dne ukon íme prohlídkou k ižácké-
ho hradu Ryn, návrat na ubytování, po ve e i spole né posezení.  
3. den: po snídani pokra ujeme v prohlídce památek: Gižycko – rozhledna - V ž 
Cie nie  (také ozna ovaná jako Vodní v ž „WASSERTURM”), pevnost Boyen, 
otá ecí most, centrum, p ístav, plavba na vyhlídkové lodi z malebného m ste -
ka Mikolajki do Gižycka, návrat na ubytování. 4. den: po snídani odjezd dom , 
p íjezd do R v pozdních odpoledních hodinách. 
V cen  4 denního zájezdu 4 950 K  na osobu je: 
Doprava luxusním autobusem, 3x  ubytování na úrovni 3* ve 2, 3 a 4 l žk. pokojích 
s kompletním sociálním za ízením, kvalitní strava 3x polopenze (snídan  - švédské 
stoly + ve e e), místní poplatek, pr vodcovské služby, cestovní pojišt ní lé eb. 

výloh všech ú astník  zájezdu, pojišt ní proti úpadku CK.  V cen  zájezdu není: ob dy, vstupy a plavby celkem cca 100 zl.  
 

Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, 
výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 4* hotely v oblasti Mazur do 150 osob. Program všech zájezd  lze r zn  upravovat.  
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13) OKOLO TATER. Zakopane, Pieninský národní park, Vysoké Tatry - 3 denní zájezd 
Náš nejžádan jší zájezd úžasnou p írodou polské strany Tater a Pieninského národního parku s Goralským piknikem. 
Program zájezdu - 1. den: odjezd p es slovenskou Oravu do podtatranského m sta Zakopane, prohlídka unikátní podhalan-
ské architektury s krásnými d ev nicemi, místní tržišt , lanovkou na Gubalowku. Po ubytování si p jdeme ješt  prohlédnout  
 

centrum m sta a známou ulici Krupówki, návrat na ubytování, ve e e. 2. den: 
po snídani odjezd do Pieninského národního parku. V polské obci Kroscienko 
nad Dunajcem (425m n. m.) vystoupíme z autobusu a p ejdeme národní park 
nejkrásn jšími místy do obce ervený Kláštor na slovenské stran . Nejd íve se 
vydáme pohodlnou cestou po žluté zna ce na Bajkóv Gro  (689m, 1 hod.), pak 
po modré okolo pramene Wojtek ke z ícenin  Pieninského hradu na Zámkové 
ho e (799m, 50 min.), dále p es Ostrý vrch (851m) na nejvyšší vrchol Pienin-
ského národního parku – T i koruny (982m, 30 minut), odkud jsou nádherné 
výhledy do celého okolí i na Vysoké Tatry. Odtud sestoupíme na k ižovatku 
turistických cest Szopka (780m, 30 min.), dále po žluté zna ce do obce Stromo-
wce Nižne a po lávce p es eku Dunajec do erveného Kláštora (455m, 1:15 
hod). Celkem túra trvá pohodlným tempem s p estávkami cca 4,5 hod. Následuje 
p esun k nedalekému penzionu (p šky 10 minut) na ubytování. Okolo 15:30 hod 
vyrazíme p ímo od penzionu na plavbu po ece Dunajec na speciálních vorech. 
Plavba kon í po 1:30 hod, poté p esun p šky (10 min.) k chat  Pieniny u obce 
Lesnica, kde bude ekat náš autobus, který nás dopraví zp t na ubytování. 
Program druhého dne ukon íme ú astí na akci „Goralský piknik“, kde bude 
grilované sele, místní speciality, r zné hry.  K tomu nám bude vyhrávat 
krojovaná goralská kapela.  3. den: po snídani se sbalíme a pojedeme sm r 
Vysoké Tatry. Navštívíme známé horské st edisko – Štrbské Pleso. Projdeme 
se kolem jezera ke skokanským m stk m a zp t. Pak se už vydáme na cestu 
dom  se zastávkou ve výrobn  liptovských sýr  v Ivachnové.  
V cen  3 denního zájezdu 2 800 K  na osobu je: doprava zájezdovým 
autobusem, p kné ubytování (2 noci) ve dvoul žkových (i v tších) pokojích 
s kompletním sociálním za ízením – 1. noc penzion v Zakopaném, 2. noc penzion  
v erveném Klášto e, polopenze – snídan  (2. a 3. den) a ve e e (1.den). Místo ve e e je 2.den Goralský ve er. 
V cen  zájezdu dále je: místní poplatek,  cestovní pojišt ní lé ebných výloh,  pojišt ní cest. kancelá e na úpadek, pr -
vodce CK. V cen  zájezdu není: ob dy, lanovka na Gubalowku a zp t – cca 15 zl. (100) K , plavba na vorech Pieninským 
nár. parkem – 10 eur (260 K /osoba), Goralský piknik 300 až 550 K  - (slivovice, hlavní jídlo, kapustnica, chléb, saláty, brynzová 
pomazánka a další speciality, kroj. hudba, záb. program). Cena podle objednaného hlavního jídla (sele, ku e, kotl. guláš a pod). 
Program všech zájezd  lze r zn  upravovat. Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, 
menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) ***hotel v Pieninách do 50 osob.  
 

14) POLSKÉ TATRY – ZAKOPANE - turistické zájezdy autobusem i vlastní dopravou  
Polské Tatry  pat í mezi nejkrásn jší hory celých Karpat. Najdete zde mnoho nádherných míst horské p írody s úchvatnými 
sceneriemi. Mezi nejkrásn jší skvosty t chto hor pat í Czerwone Wierchi, hora Giewont, Mo ské oko, Dolina 5 Stawów Polskich 
a mnoho dalších dolin, štít , ples, potok , vodopád  a dalších div  tatranské p írody. Zakopane je malebné podtatranské m sto 

 

s unikátní podhalanskou architekturou a nádhernými stylovými d ev nicemi. Uby-
tování v ***hotelu, který se nachází 3 km od ulice „Krupowki“, a v lux. **penzionu 
10 min p šky od ulice „Krupowki“ a centra m sta, kde je velké množství r zných 
zajímavostí a mnoho možností dobré zábavy. V roce 2008 byl ve m st  dán do 
provozu nový moderní aquapark. V kompletním týdenním programu turistic-
kých zájezd , které organizujeme, jsou nejkrásn jší místa polských Tater: 
Vrcholy: Giewont, Czerwone Wierchi, lanovkou na Kasprowy Wierch a na vrch 
Gubalowka, Kondratova Kopa, Swinica aj.. Doliny: Roztoki, Pi ciu Stawów Pol- 
skich, Ko cieliska, Chocho owska. Plesa: Mo ské oko, Wielki Staw Polski,Czarny 
Staw Polski, Gasienicowy a Czarny Staw pod Rysami. Vodopád Siklawa (nejv t-
ší v celých Tatrách). Celodenní výlet do Pieninského NP s plavbou na vorech 
ka onem eky Dunajec s túrou polskými Pieninami p es hory Trzy Korony. Cestou 
dom  se m žeme stavit v novém krytém termálním koupališti v obci Oravice 

 

nebo ve vodním sv t  Tropikana v m ste ku Wisla.   
Cena ubytování penzion s polopenzí (bez dopravy) - 890 K /osoba/noc 
Cena autobus. zájezdu na 3 dny (2 noci) - 2 750 K /os. (mimo 7 a 8 m síc). 
Cena autobus. zájezdu na 7 dní (6 nocí) - 4 950 K /os. (7 a 8 m s. p ípl 500 K ). 
V cen  zájezdu je: ubytování: hotel nebo penzion, 2x, resp. 6x nocleh ve 2 a 3  
l žk. pokojích dle výb ru s kompl. sociálním za ízením (WC, sprcha, umyvadlo), 
TV doprava autobusem s klimatizací - v etn  výlet  (u autobus.zájezd ), polo-
penze (snídan  a ve e e), každodenní výlety a túry, (možnost doprovodu 
místního horského v dce), místní poplatek, komplexní pojišt ní lé ebných 
výloh každého ú astníka zájezdu, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. 
D ti do 12 let (se 2 dosp. os.) – sleva 300 K . V cen  zájezdu není: lanovka 
na Kasprowy Wierch (350 K ). Lanovka na Gubalowku – 110 K . 

Program zájezdu sestavíme dle dohody se skupinou. Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají 
slevy, menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) ***hotel v Zakopaném do 120 osob.  
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15) KRAKOW, WIELICZKA, ZAKOPANE, PIENINY - 3 denní poznáv. zájezd 
 

Program zájezdu - 1. den: odjezd v asných ranních hodinách do Krakova, který je známý jako historické  sídlo polských král . 
Prohlédneme si nádherné historické památky, Rynek glowny, Mariánský kostel, projdeme se Královskou cestou. Pak 
navštívíme hrad Wawel – prohlídka s eským pr vodcem a katedrálu na Wawelu s hrobkami polských král . Odpoledne odjezd 
do Wieliczky  – prohlídka solných dol  (UNESCO). Odjezd na ubytování do pod-
tatranského m sta Zakopane, po ve e i spole né posezení. 2. den: po snídani se 
projdeme centrem Zakopaného a známou ulicí Krupówki, která nás upoutá neuv -
itelným množstvím r zných zajímavostí: stánky, obchody, kavárny, bary, stylové 

hosp dky s r znými specialitami, pizzerie, um lci, malí i, hudebníci a mnoho dalších 
kuriozit. Prohlédneme si místní unikátní podhalanskou architekturu s krásnými 
d ev nicemi, podíváme se na místní tržišt , vyjedeme lanovkou na Gubalowku, 
což je kopec nad Zakopaným, odkud jsou nádherné výhledy na m sto i celé polské 
Tatry. Poté odjezd do  oblasti Pieninského národního parku, kde nastoupíme na 
speciální vory (slovensky - plte) a poplujeme na nich asi 1.5 hod. ka onem eky 
Dunajec s doprovodem zkušených vora  – pltník . Je to nejkrásn jší místo celého 
parku - opravdu unikátní dílo p írody. Program 2. dne ukon íme ú astí na akci „Go-  
ralský piknik“, kde bude grilované sele, místní speciality, r zné sout že a hry.  
K tomu nám bude vyhrávat krojovaná goralská kapela. 3. den: po snídani se sba-
líme a pojedeme sm r Vysoké Tatry. Prohlédneme si známé horské st edisko – 
Štrbské Pleso. Projdeme se kolem jezera ke skokanským m stk m a zp t. Poté 
se p emístíme do obce Beše ová, kde navštívíme termální koupališt . Po p íjem-
ném zážitku z teplé termální vody a vodních masáží (asi 3,5 hodiny) nastoupíme do 
autobusu a vydáme se na cestu dom  se zastávkou ve výrobn  liptovských sýr . 
V cen  3 denního zájezdu 2 950 K  na osobu je: doprava zájezdovým auto-
busem, p kné ubytování (2 noci) ve dvoul žkových (i v tších) pokojích s komplet-
ním sociálním za ízením – 1. noc penzion v Zakopaném, 2. noc penzion v Pieninách, 
polopenze – snídan  (2. a 3. den) a ve e e (1.den). Místo ve e e je 2.den Goralský 
ve er. V cen  zájezdu dále je: místní poplatek,  cestovní pojišt ní lé ebných  

výloh,  pojišt ní cest. kancelá e,  pr vodce CK. V cen  zájezdu není: ob dy, Goralský piknik - 600 K  (slivovice, grilované 
sele, kapustnica, chléb, saláty, brynzová pomazánka a další speciality, krojovaná hudba, zábavný program), vstupné do králov-
ských komnat na Wawelu  -  170 K /osoba   (d ti a studenti – 110 K .), vstupné do solných dol   Wieliczka – 300 K /osoba  (d ti 
a studenti – 240 K ), vstup do královské katedrály na Wawelu – 80 K /osoba (d ti a studenti – 40 K ), lanovka na Gubalowku 
a zp t - 100 K , plavba na vorech Pieninským nár. parkem – 200 K /osoba, vstupné do TK Beše ová, venkovní bazény: 12 EUR 
/osoba - d ti 4-14, d ch nad 60, ZTP – 9 EUR, všechny bazény (i kryté):  17 EUR - d ti 4-14, d chodci nad 60, ZTP – 12 EUR.  
 

16) KRAKOW, WIELICZKA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - 2 denní záj. 
Program zájezdu - 1. den: odjezd v asných ranních hodinách do Krakova, který je známý jako historické  sídlo polských král . 
Prohlédneme si nádherné historické památky, Rynek glowny, Mariánský kostel, renesan ní Sukiennice (bývalé soukenické 
krámy), Floriánská brána, Barbakán, Collegium Maius (historická budova univerzity), projdeme se Královskou cestou. Pak 
navštívíme hrad Wawel (prohlídka s eským pr vodcem) a Wawelskou katedrálu s hrobkami polských král . 2. den: ráno 
návšt va solného dolu ve V li ce - sv tový unikát, jedna z hlavních sv tových památek UNESCO: podzemní prostory, solná 
jezera a p edevším komplex kaplí v soli, mj. kaple sv. Kingy dlouhá 54m a vysoká 12m s nádhernou výzdobou, sbírka soch ze soli, 
muzeum. P ed polednem odjezd do sanktuária a kulturní krajiny Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO), jedno z nejvýznamn jších 
poutních míst v Polsku s nejrozsáhlejší kalvárií tvo enou 41 kaplemi a rozprostírající se na okolních kopcích, vycházková trasa. 
Návrat do R se zastávkou v podhorské obci Wisla a koupáním ve vodním sv t  „Tropikana“ v hotelu Golembiewski.  
V cen  zájezdu 2 150 K  na osobu je: ubytování s polopenzí – 1x hotel*** ve Wieli ce, doprava zájezdovým autobusem, 
kompl. cest. pojišt ní v etn  storna, pr vodce CK, poj. CK proti úpadku. V cen  není: ob dy, vstupy – cca 90 zl.  
 

Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, 
výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely v Krakov  do 300 osob. Program všech zájezd  lze r zn  upravovat.  
 

17) VRATISLAV (WROCLAW) - 3 denní pozn. zájezd za historií našich severních soused  
M sto Vratislav je t sn  spjato s eskými d jinami, nebo  bylo od 14. století p i len no k eským zemím, kde pak po staletí 
p edstavovalo druhé nejv tší a nejvýznamn jší m sto. Po ztrát  Slezska p ipadlo Prusku. Nyní je Vratislav tvrté nejv tší m sto 

 

Polska, leží na ece Od e s mnoha ostrovy. Vratislavi se rovn ž p ezdívá „M sto sta 
most “. Program 3 denního zájezdu: historický Rynek s adou starobylých pamá-
tek. Krásná pozdn  gotická radnice, nádherná katedrála a další kostely na Tum-
ském ostrov , malebné m š anské domy na Solném nám stí, moderní kruhová 
rotunda, kde je vystaven ohromný obraz Raclawické panoráma (120m dlouhý, 15m 
vysoký), Lidová hala (UNESCO) – nejslavn jší dílo vratislavského modernismu, 
autorem Max Berg, jedna z prvních železobetonových konstrukcí na sv t  postavená 
na památku 100. výro í bitvy národ  u Lipska. Szczytnický park s japonskou zahra-
dou, barokní univerzita a astronomická v ž, vratislavské ostrovy na ece Od e, 
secesní et zový Grunwaldský most, kultovní hora l a. Cestou zp t si prohléd-
neme zámek Ksiaž, který je nejv tším zámkem v Dolním Slezsku a t etím nejv tším 
zámkem v Polsku. 

V cen  zájezdu 2 950 K  na osobu je: ubytování s polopenzí – 2x hotel*** v centru Vratislavi, doprava lux. zájezd. auto-
busem, kompl. cest. pojišt ní v etn  storna, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen  není: ob dy, vstupy – cca 80 zl. 
Program dle dohody se skupinou. Ceny zájezd  jsou pro minim. 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší cena dohodou. 
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18) HUSÍ HODY, BUDAPEŠ , VELKÝ MEDER - 3. denní poznáv. zájezd 
 

Program zájezdu - 1. den: odjezd ráno z ur eného místa do m ste ka Modrá u Bratislavy, kde se p jdeme podívat na 
zajímavou exkurzi do podniku Majolika, která již 100 let vyrábí nádhernou a známou  Modranskou keramiku. Po exkurzi a náv- 
št v  podnikové prodejny se p esuneme do nedalekých Malých Karpat na pro-
hlídku jednoho z nejkrásn jších slovenských hrad  ervený Kame  s nádher-
nou vnit ní výzdobou a muzeem. Následuje odjezd na ubytování. Tam už bude 
pro nás p ichystaná zajímavá místní malokarpatská gastronomická specialita – 
Husí hody. Je to akce, kde je vynikající pe ená husa, dobré víno, kvalitní hudba, 
ale i další místní speciality. 2. den: v klidu posnídáme a vyrazíme do hlavního 
m sta Ma arska – Budapešti, kterému se ne nadarmo p ezdívá „Perla na Duna-
ji“, navštívíme historické centrum a jeho nejzajímav jší místa – památnou budo-
vu parlamentu, královský palác, hradní tvr , et zový most, Budínský hrad 
(Vár), Matyáš v chrám (Mátyás templom), Rybá skou baštu (Halászbástya) 
s vyhlídkou na m sto, ulici Váci, Vidám park, nám stí Hrdin  (H söktere), 
baziliku sv. Št pána. Po ubytování a ve e i se ješt  zú astníme zdejší unikátní   

atrakce - ve erní vyhlídkové plavby lodí po Dunaji. 3. den: po snídani se pojede-
me vyh át a vymasírovat do známých termál  ve Velkém Mederu. Po blahodár-
né relaxaci odjezd dom . Návrat ve ve erních hodinách. Místo Velkého Mederu je 
možno na zpáte ní cest  za adit do programu návšt vu Bojnic - prohlídku národ-
ní kulturní památky – kouzelného neogotického Bojnického zámku a prohlídku 
nejp kn jší a nejv tší ZOO na Slovensku v lese zámeckého parku.  
V cen  zájezdu 3 950 K  na osobu je: Veškerá doprava lux. zájezdovým 
autobusem s klimatizací, kvalitní ubytování - 1x nocleh ve Slovenském Grobu, 
1x nocleh v Budapešti,  2, 3 a 4 l žkové pokoje (dle výb ru) s kom-pletním soc. 
za ízením, polopenze - snídan  a ve e e (1.den místo ve e e husí hody, 2.den 
ve e e a 3. den snídan  v Budapešti),  místní poplatek, komplexní pojišt ní 
lé ebných výloh, pr vodce CK a  pojišt ní CK proti úpadku.  
V cen  zájezdu jsou i husí hody s živou hudbou v hodnot  650 K  na osobu (polévka z husích drob , husí játra, 
chléb, pe ená husa, lokše, salátový talí , 0,7 l. vína). V cen  zájezdu není: ob dy, vstupné hrad . Kame : dosp lí – 5 €  
(cca130 K ), d ti a studenti – 2 €, d chodci nad 70 let, nebo ZTP – 1 €,  vstupné Majolika 1 €, vstupné do objekt  v Budapešti cca 
800 ft (70 K ), ve erní vyhlídková plavba lodí – 11 € (290 K ); termály Velký Meder 6,5 € (cca 170 K ) na 3,5 hod. 
Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou 
 

19) MA ARSKÁ JÍZDA - 3 denní  poznávací zájezd za historií, vínem a termály 

Budapeš , Eger, Szentendre, Visegrad, Esztergom 
 

Poznejte krásy nejv tší st edoevropské metropole i p vab ma arského venkova. Ochutnejte speciality ma arské kuchyn  a kva-
litní vína. Na erpejte novou energii v zázra n  lé ivých termálních vodách.  

 

Program zájezdu - 1. den: odjezd asné ráno p es Slovensko do Budapešti, 
kde p ijedeme okolo poledne a prohlédneme si nejkrásn jší místa ma arského 
hlavního m sta: Budínský hrad (Vár), Matyáš v chrám, Rybá skou baštu, ulici 
Váci, Vidám park, nám stí Hrdin , baziliku sv. Št pána a další památky. Nave-
er odjezd na ubytování - hotel u Egeru. 2. den: návšt va Egeru – m sta, které 

je pokládáno za barokní perlu Ma arska. Vystoupáme na hrad, prohlédneme si 
barokní nám stí, navštívíme kostel sv. Antonína z Padovy a 40 metrový mina-
ret. V arcibiskupské katedrále, druhém nejv tším kostele v Ma arsku, spat íme 
také nejv tší varhany v zemi. Odpoledne si zajedeme vychutnat atmosféru nád-
herných termálních lázní Egerszalök s útvary nazývanými „ma arské Pamuk-
kale“. Po p íjemném zážitku z teplé termální vody a vodních masáží se vrátíme 
zpátky do Egeru na návšt vu vyhlášeného „Údolí krásných žen“ s více než dv -
ma sty vinnými sklípky, a po ve e i jeden z nich navštívíme. Ochutnáme nejmén   

 

6 druh  kvalitních vín s dalším ob erstvením a místní stylovou živou hudbou. 
3. den: po snídani pojedeme navštívit m ste ko Szentendre nedaleko Budapešti, 
které je známé p edevším jako m sto um lc . Vyza uje vlastní st edomo skou 
atmosféru. Nachází se zde spousta malých krámk  s um leckými p edm ty, 
typickými ma arskými produkty, malých kavárni ek a vinárni ek. Poté se p emís-
tíme do zajímavé oblasti dunajského ohybu: Vyšehradu (Visegrad) – bývalou 
luxusní st edov kou rezidenci významného renesan ního krále Matyáše a s Ma-

arskem se rozlou íme v Ost ihomi (Esztergom) návšt vou nejv tší baziliky 
v zemi. P íjezd dom  ve ve erních hodinách.  
V cen  zájezdu 3 500 K  na osobu je: sklípek v Egeru - degustace, místní 
stylová hudba, lehké ob erstvení (pagá e, chléb s pomazánkou a pod.), veškerá 
doprava zájezdovým autobusem s klimatizací, kvalitní ubytování (2x nocleh) 
v hotelu u Egeru, 2, 3 a 4 l. pokoje s kompl. soc. za ízením (umyvadlo, sprcha,  

WC), polopenze - snídan  a ve e e, pr vodce CK, místní poplatek, komplexní pojišt ní lé ebných výloh každého ú astníka 
zájezdu a pojišt ní CK proti úpadku. V cen  zájezdu není: ob dy, vstupné do objekt  v Budapešti cca 1 000 Ft, (100 K ), 
vstupné do objekt  v Egeru cca 80 K , Egerszalök - vstupné 2500 Ft (250 K ) na 2,5 hod. Za každou 0,5 hod se doplácí 600 Ft 
(60 K ), vstup, Visegrad, pevnost – 1 200 Ft (120 K ). Ost ihom - 200 Ft (20 K ). Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 
osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou 
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20) VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO - 3 denní pohodový zájezd s turistikou pro každého 
 

Vysoké Tatry – nejmenší velehory na sv t , symbol Slovenska a zárove  nejkrásn jší, nejnavšt vovan jší a nejvyšší. Podma-
nivá krása horských štít , strmých svah , dolin, vodopád , horských ples, pestré koberce vzácných kv tin a rostlin, stovky     

zna ených turistických chodník  i náro ných horských túr z stanou navždy v myslích 
návšt vník . istý horský vzduch má p íznivé ú inky na naše zdraví, fyzickou i psy-
chickou kondici. Procházky a túry vedou nejkrásn jšími místy Tatranské magistrály. 

Program zájezdu - 1. den: odjezd na Štrbské pleso, procházka kolem plesa ke 
skokanským m stk m a pak p kným chodníkem na Popradské pleso, kde si pro-
hlédneme dojemný symbolický h bitov ob tí hor, ubytování, po ve e i spole né 
posezení. 2. den: skupina A – návšt va aquaparku Poprad. Skupina B – turisti-
ka v Tatrách - program pro každého dle možností a schopností. Spole n  vyje-
deme pozemní dráhou na Hrebienok a odtud p jdeme kolem Studenovodských 
vodopád , Rainerovy chaty (20 min.) a Obrovského vodopádu na Zamkovského 
chatu – 1 hod. (bývala Nálepkova chata). Zdatn jší turisté si ur it  nenechají ujít 
p íležitost navštívit jedno z nejkrásn jších míst v celých Tatrách – Malou Studenou 
Dolinu a ze Zámkovského chaty budou pokra ovat na Téryho chatu – tam a zp t 
celkem 5-6 hodin (z Hrebienku). Oblast u Téryho chaty, kde je i 5 Spišských ples, 
pat í mezi opravdové p írodní skvosty t chto hor. Pak budeme pokra ovat na 
Skalnaté pleso a lanovkou do Tatranské Lomnice, kde nás bude ekat autobus. 
Další možnosti celodenních túr: Velkou Studenou dolinou ke Zbojnické chat , 
nebo p echod krásných Belanských Tater od Skalnatého plesa p es sedlo pod 
Sviš ovkou k chat  p i Zelenom plese a pak p es Kopské sedlo Monkovou   

dolinou do obce Ždiar. 3. den: odjezd z místa ubytování, cestou dom  zastávka 
v polském horském m ste ku Zakopane. Možnost dopln ní programu ze zájezd : 
Pieniny, Liptov, Orava, (term. koupališt  Beše ová a Vrbov, Demän. jeskyn  aj.). 
V cen  zájezdu: 2 800 K /osoba na 3 dny (2 noci)   a   2 100 K /osoba na 
2 dny (1 noc) je: ubytování (2x nocleh) – kvalitní penzion, nebo hotel v Tatrách, 
2, 3 a 4 l žkové pokoje na úrovni 3* s kompl. soc. vybavením, veškerá doprava 
zájezdovým autobusem s klimatizací, polopenze (1. den ve e e, 2. den snídan  
a ve e e, 3. den snídan ), místní poplatek, komplexní pojišt ní lé ebných výloh 
každého ú astníka zájezdu, pojišt ní na akci Horské služby, pr vodce CK, 
pojišt ní CK proti úpadku. V cen  zájezdu není: lanovky – Hrebienok, Tatran- 
ská Lomnica, Muzeum liptovské dediny, slevn né vstupné na termální koupališt .   

Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, 
výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely v oblasti Tater do 350 osob. Program všech zájezd  lze r zn  upravovat.  
 

21) NP SLOVENSKÝ RÁJ,  SPIŠ - 3 denní zájezd s turistikou a programem pro každého 
 

Slovenský ráj – od roku 1988 Národní park, je nádherným krasovým územím s množstvím roklí, vysokých skal, jeskyní, vodopá- 
 

 

d , úzkých sout sek a ka on . K poznání zdejší p írody slouží kolem 300 km zna e-
ných turist. chodník , z nichž n které jsou jišt ny et zy, stupa kami a žeb íky. P e-
vážnou ást území tvo í vápence a dolomity, proto se zde nachází více jak 350 jesky  
a propastí. Pro návšt vníky je však zp ístupn na pouze Dobšinská ledová jeskyn .  
Program zájezdu - 1. den: odjezd z místa ur ení do církevního m ste ka Spišská 
Kapitula (UNESCO) s katedrálou sv. Martina, které má p ezdívku „Slovenský Vatikán“ 
a projdeme se nau nou stezkou „Sivá Brada“ s travertinovými kupami a výv ry mine-
rálních vod. Pak vystoupáme ke z ícenin  nejv tšího slovenského hradu - Spišského 
(po rekonstrukci)  z 11. a 12. století. Po prohlídce odjezd do m sta Levo a, které je 
jedním z nejstarších a zárove  nejkrásn jších m st na Slovensku. Od roku 1323 svo-
bodné královské m sto. Zde si m žeme prohlédnout historické nám stí s domy a ko-
stely z 15. až 17. století, opevn ní ze stejné doby, nejv tší d ev ný gotický oltá  na 
sv t  v kostele sv. Jakuba a mnoho dalších zajímavostí.  Odjezd na ubytování. Po 
ve e i se pobavíme na akci „Ve er v ráji“ (místní speciality, hudba), 2. den: celoden-
ní putování po Slovenském ráji, každý dle svých schopností a možností. Nejd íve 
vyrazíme do rokliny Sokolí dolina s mnoha vodopády, kterou zdoláme po žeb ících, 
pak budeme pokra ovat p es Biskupské chýžky a Velkou polanu na vrch Kláštoris-
ko. Je to bezpe ná túra v opravdovém ráji. Pro pohodá e máme p ipravenou lehkou 
trasu s p knými výhledy a p írodou bez žeb ík  a proléza ek. Po ve e i posezení u 
ohništ  s opékáním párk . 3. den: po snídani odjezd na prohlídku Dobšinské ledové 

jeskyn . Pak už odjezd dom  se zastávkou u termálního koupališt  v Beše ové, nebo u Tatralandie u Liptovského Mikuláše.  
V cen  zájezdu 2 800 K  na osobu je: doprava zájezd. autobusem s klimatizací, kvalitní ubytování - 2x nocleh 
v hotelu, 2,3 a 4 l žkové pokoje s koupelnou (umyvadlo, sprcha a WC), polopenze: 1.den ve e e, 2.den snídan  a ve e e, 3.den 
snídan , pr vodce CK, místní poplatek, komplexní pojišt ní lé ebných výloh všech ú astník  zájezdu, pojišt ní na akci 
Horské služby, pojišt ní CK proti úpadku.  
V cen  zájezdu není: vstupné do jeskyn  a na hrad. P íplatek: za akci Ve er v ráji od 200 K /os - dle zvoleného programu a druhu hudby. 
Program zájezdu lze r zn  upravovat. Další možnosti dopln ni programu ze zájezd  Liptov, V. Tatry a Malá Fatra.  
 

Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, 
výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 4* hotely v oblasti Slovens. ráje do 60 osob. Program všech zájezd  lze r zn  upravovat.  
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22) BÁJE NÝ LIPTOV -  2 denní poznávací zájezd za krásou p írody a termály 
 

Liptov, dolina mezi Západními a Nízkými Tatrami, je úchvatným dílem p írody. istý vzduch, nádherné scenerie horských štít   
a údolí, skalní st ny, v že r zných tvar , vodopády a mnoho jiných p írodních zajímavostí a krasových jev .   
 

V oblasti Liptova vzniklo v poslední dob  n kolik termálních koupališ . Koupání 
v teplé (až 39ºC) lé ivé termální vod  je nejen unikátním a velmi p íjemným 
zážitkem - zvlášt  po celodenní tú e, ale má i lé ebné a zdravotní ú inky. 
Program zájezdu - 1. den: odjezd z ur eného místa do Ružomberka, odtud 
lanovkou na kopec Malino Brdo a pak nenáro nou túrou (z kopce) p knou 
p írodou do osady Vlkolínec - UNESCO (zachovalý unikátní soubor 45 p vod-
ních, tém  nezm n ných sedláckých d ev ných domk ). Po návšt v  osady 
budeme pokra ovat na prohlídku nejkrásn jší jeskyn  Liptova - Demänovské 
ledové jeskyn . Odjezd na ubytování. Spole né posezení po ve e i v míst  
ubytování. 2. den: po snídani skupina A odjezd na celodenní turistiku do oblasti 
Cho ských vrch  – národní p írodní rezervace Prosiecké a Kva ianské doli-
ny. Skupina B navštíví termální koupališt  v Beše ové. Prosiecká a Kva ian-
ská dolina pat í mezi nejkrásn jší doliny na celém Slovensku (asi 4 - 6 hodin   

podle zvolené trasy). Nejd íve projdeme nádherným ka onem Prosiecké doliny 
s vysokými skalními st nami a v žemi neobvyklých tvar  a po ob erstvení ve 
stylovém hostinci se pak vrátíme zpátky Kva ianskou dolinou, kde v osad  
Oblazy navštívíme pohádkové prost edí se dv ma 200 let starými vodními 
mlýny. Odpoledne odjezd dom . Další možnosti dopln ní programu:  . 
návšt va Muzea liptovské dediny v Pribylin . V p ípad  p kného po así 
vyhlídková plavba po jeze e Lipt. Mara. Prohlídka Liptovského Mikuláše – 
historické památky (bývalé kláštery, kostely) nebo m žeme podniknout nádher-
nou romantickou plavbu na vorech ka onem eky Váh kolem hrad  Stre no 
a Starý hrad s doprovodem a výkladem zkušených vora . 
V cen  zájezdu 1 950 K  na osobu je: veškerá doprava zájezdovým autobu-
sem s klimatizací, ubytování (1x nocleh)  – 2 a 3 l. pokoje (dle výb ru) s kompl.  

za ízením (umyvadlo, sprcha, WC), strava - polopenze (1.den ob d a ve e e, 2.den snídan  a ve e e (2 chody), 3.den snídan ), 
pr vodce CK, místní poplatek, komplexní pojišt ní lé ebných výloh každého ú astníka zájezdu, pojišt ní na akci Horské služby, 
pojišt ní CK proti úpadku.  
V cen  zájezdu není: lanovka 4 €, vstupné Vlkolínec 2 €, vstupné - jeskyn  5 €, vstupné na TK Beše ová od 12 €, vstupné L. 
Mikuláš 4 €, plavba na vorech 250 K .  
 

Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, 
výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely v oblasti Liptova do 350 osob. Program všech zájezd  lze r zn  upravovat.  

 

23) MALÁ FATRA, VRÁTNÁ DOLINA -  2 denní zájezd s turistikou pro každého 
 

Vrátná dolina pat í mezi nejkrásn jší doliny na Slovensku. Vysoké skály, hluboké rokle a  pestrobarevné koberce kv tin dominují 
 

 

tomuto poho í s vysokohorským charakterem. Túry kolem Jánošíkových dier, 
Malým a Velkým Rozsutcem, nebo po h ebenech Malé Fatry pat í mezi 
nejkrásn jší turistické zážitky. 
 

Program zájezdu - 1. den: ráno odjezd z místa ur ení do Terchové, odkud se 
vydáme na turistiku v nádherné p írod  Malé Fatry a Vrátné doliny - Velký 
a Malý Rozsutec, Jánošíkovy diery (Dolné a Horné diery), Chleb aj. – každý 
podle svých možností. Pohodá m p ichystáme lehké procházky a návšt vu 
zajímavých míst. Po ve e i spole né posezení venku u ohništ  s grilováním 
chutných specialit, nebo v klubovn  - restauraci hotelu s hudbou (na objednáv-
ku). 2. den: po snídani se sbalíme a pojedeme do osady Stre no u Žiliny, kde 
podnikneme velmi zajímavou, romantickou plavbu na vorech ka onem eky Váh, 
kolem hrad  Stre no a Starý hrad s doprovodem a výkladem zkušených vora . 
Po plavb  se podíváme na z íceninu hradu Stre no, a poté se ješt  zajedeme 

 

„vyrelaxovat“ do známého láze ského m ste ka Rajecké Teplice, kde bude 
možnost navštívit i místní lázn  Afrodité. K ve eru návrat dom . 
Další možnosti dopln ní programu: termální koupališt  v Beše ové. Pro-
hlídka Skanzenu kysucké dediny a romantická jízda historickou úzkokolej-
nou železnicí ve Vychylovce aj.. Možnost kombinace programu se zájezdy 
Orava, Rohá e nebo Liptov.  
V cen  zájezdu 1 950 K  na osobu je: doprava zájezdovým autobusem 
s klimatizací, ubytování: 1x penzion v Terchové  - 2, 3 a 4 l. pokoje s kompl. 
soc. za ízením (umyvadlo, sprcha, WC), polopenze: snídan  a ve e e, pr vod-
ce CK, místní poplatek, komplexní pojišt ní lé ebných výloh každého ú ast-
níka zájezdu, pojišt ní na akci Horské služby a pojišt ní CK proti úpadku. 
V cen  zájezdu není: plavba na vorech cca 250 K , vstupné do lázní Afrodité  
cca 12 €  na  2 hod.  

 

Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, 
výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely v oblasti Terchové do 150 osob. Program všech zájezd  lze r zn  upravovat.  
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24) HUSÍ HODY, BRATISLAVA, V. MEDER,  2 denní pohodový poznáv. zájezd 
Program zájezdu - 1. den: ráno odjezd do Bratislavy. Pr vodce nás zavede do nejzajímav jších míst slovenského hlavního 
m sta. Nejd íve se projedeme po m st  autobusem, pak navštívíme bratislavský hrad a poté se projdeme p šky historickým 
centrem. Odpoledne se autobusem p esuneme na hrad Devín u soutoku ek Moravy a Dunaje. Po prohlídce hradu a okolí se 
vrátíme zp t do centra Bratislavy vyhlídkovou lodí. Po plavb  následuje návrat na 
ubytování, kde bude pro nás p ichystaná zajímavá místní (Malokarpatská) gastrono-
mická specialita – Husí hody. Na této akci je vynikající pe ená husa, lokše, výborná 
hudba, kvalitní víno ze zdejší oblasti a další místní speciality. 2. den: po snídani se 
pojedeme vyh át a vymasírovat do známých termál  ve V. Mederu. Po blahodárné 
relaxaci odjezd dom . Návrat ve ve erních hodinách. Další možnost pro 2. den: 
rychlolodí (nebo autobusem) do rakouské metropole Vídn . Krátký okruh m stem 
autokarem a pak navštívíme slavný barokní zámek Schönbrunn a m žete navštívit 
rovn ž expozici ko ár , skleník , nádherné zahrady, nebo také ZOO. Projet se 
m žete po celém komplexu výletním vlá kem. Možnost navštívit zábavní park Prátr, 
známou nákupní t ídu Mariahilfer Strasse i jiné objekty dle dohody (nejkrásn jší 
víde ský bulvár - Okružní t ída (Ringstrasse), císa ský palác Habsburk  Hofburg,  

Stephanplatz s dómem sv. Št pána, budova opery aj.). V cen  zájezdu 2 650 K  na osobu je: ubytování: penzion ve 
Slovenském Grobu, 1 noc ve 2, 3 a 4  l žk. pokojích s kompl. soc.  za ízením, TV,  doprava zájezd. autobusem s klimatizací, 
husí hody v hodnot  650 K , snídan  2. den, místní poplatek, komplexní pojišt ní lé eb. výloh každého ú astníka zájezdu, 
pr vodce CK po celou dobu zájezdu, pojišt ní CK proti úpadku.  V cen  zájezdu není: ob dy, vstupné termální koupališt  6 € 
(160 K ), hrad Devín  – 5 € (135 K ), plavba lodí 3,5 € (95 K ). 
 

25) RAJECKÉ TEPLICE, BOJNICE, SÚLOV. SKÁLY, 2 – 3 denní zájezdy 
 

Program zájezdu - 1. den:  Rajecké Teplice, prohlídka m sta, návšt va unikátních lázní Afrodité nebo termálního koupališt  
ve m st . Odjezd na ubytování, po ve e i spole né posezení s hudbou. 2. den: odjezd do Súlovských skal – národní p írodní  

 

rezervace, pohádkové dílo p írody skalních masív  a bran. Bezpe ná turistika v nád-
herné p írod  s množstvím krásných p írodních scenerií. Výstup ke z ícenin  Súlov-
ského hradu, odkud je nádherný výhled do okolí. Návrat na ubytování. Neturisti 
mohou z stat v Rajeckých Teplicích a volný as využít k návšt v  zdejších lázní, 
nebo procházkám po m st  a láze ském parku. Ve er možnost návšt vy lázní Afro-
dité, nebo spole né posezení. 3. den:  odjezd z místa ubytování do Bojnic. Prohlídka 
národní kulturní památky – kouzelného neogotického zámku v Bojnicích. Prohlídka 
nejp kn jší a nejv tší ZOO na Slovensku v lese zámeckého parku. Návšt va termální-
ho koupališt  (teplota vody 26 – 33 ºC). Prohlídka nám stí s historickým centrem 
m sta. Odjezd dom . Další možnosti dopln ni programu: jízda na motokárách v hale 
u Rajeckých Teplic, unikátní Slovenský betlehém v Rajecké Lesné, plavba na vorech 
po ece Váh u Stre na. Možnost kombinace s dalšími zájezdy. 

V cen  zájezdu: 2 700 K /osoba na 3 dny (2 noci)   a   1 950 K /osoba na 2 dny (1 noc) je: doprava autobusem, 
kvalitní ubytování (2x, resp. 1x nocleh) – hotel, 2, 3 a 4 l. pokoje s kompl. soc. za ízením (umyvadlo, sprcha, WC), polopenze - 
snídan  a ve e e s polévkou, pr vodce CK, místní poplatek, kompl. pojišt ní lé ebných výloh každého ú astníka zájezdu, 
pojišt ní na akci Horské služby a pojišt ní CK proti úpadku. Program 2 denního zájezdu – dle dohody se skupinou.      
V cen  zájezdu není:  vstupné do lázní Afrodité – 12 € na  2 hod. Bojnický zámek 4,5 €,  ZOO – 2,7 €.  
 

26) ORAVA, ROHÁ E, TERMÁLY ORAVICE  2 denní zájezd s turistikou 
Orava – kraj p ekrásných hor, hlubokých dolin, bystrých potok  a neskute n  krásné p írody. Pravý ráj turist , houba  a rybá . 
Nádherné doliny i vrcholy t chto hor s ohromující krásou navštíví ro n  tisíce turist . Tato národní p írodní rezervace se šesti  
horskými jezírky, množstvím skal, štít , roklin a pramen  s unikátní vysokohorskou 
p írodou, pat í mezi nejmalebn jší oblasti celého Slovenska. Program zájezdu - 
1. den: ráno odjezd z místa ur ení rovnou na turistiku v Rohá ích, program pro kaž-
dého dle možností a schopností. Výšlap k Rohá ským vodopád m a Rohá ským 
ples m, která se nacházejí v ledovcovém kotli pod rohá skými štíty. Zdatn jší turi-
sté mají možnost pokra ovat Smutnou dolinou na Smutné sedlo, Tri kopy a Pla -
livé. Pohodá i se mohou projít Rohá skou dolinou s návšt vou vodopádu a bufe-
tu v údolí. Po ve e i spole né posezení, nebo zábava s hudbou. 2. den: po snídani 
odjezd do nového, moderního krytého termálního koupališt  Oravice, nebo Beše-

ová. Po blahodárné relaxaci se vydáme sm rem k domovu. Na zpáte ní cest  se 
stavíme do osady Stre no u Žiliny, kde vyzkoušíme místní oblíbenou a zajímavou 
atrakci – romantickou plavbu na vorech po ece Váh, krásnou p írodou, kolem hrad   

Stre no a Starý hrad s doprovodem a výkladem zkušených vora . Po plavb  odjezd dom . Další možnosti dopln ní progra-
mu:  Skanzen kysucké dediny ve Vychylovce a jízda historickým parním vlá kem, vyhlídková plavba s návšt vou Galerie 
um ní na Slanickém ostrov , Muzeum oravské dediny v Brestové.  V cen  zájezdu 1 950 K  na osobu je: veškerá 
doprava zájezdovým autobusem, kvalitní ubytování (1x nocleh) v penzionu - 2,3 4 l. pokoje s kompl. soc. za ízením polopenze 
(1. den ve e e, 2. den snídan  a ve e e 3. den snídan , pr vodce CK, místní poplatek, komplexní pojišt ní lé eb. výloh 
každého ú astníka zájezdu, pojišt ní na akci Horské služby, pojišt ní CK proti úpadku.  V cen  zájezdu není:  plavba vory 12 
€, Oravský hrad – 6 €, skanzen Brestová – 3 €,  term. koupališt  Oravice – 13 €, vyhlídk. plavba Oravská p ehrada – 5 €.   
Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely na Orav  do 150 osob. Program všech zájezd  lze r zn  
upravovat. Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. 
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27) PRAHA A ST EDNÍ ECHY - 2 denní nebo 3 denní poznávací zájezd   
Program zájezdu - 1. den: odjezd ve 13,00 hod. K ve eru p íjezd na ubytování - hotel v Praze nebo v okolí. Po ve e i spole -
né posezení v restauraci hotelu za doprovodu country (nebo jiné) skupiny. 2. den: po snídani vyrazíme autobusem sm r Karl-
štejn, který byl vybudován eským králem a ímským císa em Karlem IV., jako místo pro uložení královských poklad . Odpoled- 
ne se p emístíme na návšt vu a prohlídku dalšího známého objektu – zámku Kono-
pišt . Ten byl založen jako gotická pevnost koncem 13. století. V roce 1887 koupil 
panství arcivévoda František Ferdinand d'Este a p ebudoval Konopišt  na velko-
lepé sídlo budoucího císa e. Zámecké místnosti jsou vybaveny muzeálními sbírkami 
mimo ádné hodnoty. Po prohlídce odjezd zp t do hotelu na ve e i a pak autobusem 
do divadla v Praze na muzikál (dle výb ru). Po p edstavení návrat na ubytování. 
3. den: snídan , odjezd do Kutné Hory, kde si prohlédneme chrám sv. Barbory - 
unikátní dílo vrcholné a pozdn  gotické architektury, jehož stavba byla zahájena p ed 
koncem 14. stol. V interiéru se zachovala jedine ná galerie pozdn  gotických a rene-
san ních maleb z 15. století. Dále si prohlédneme Vlašský dv r, st edov ký st íbr-
ný d l, Muzeum st íbra, královskou mincovnu a historické jádro m sta. Pak už 
následuje návrat dom  se zástavkou na ve e i. Návrat ve ve erních   

hodinách. Cena zájezdu: 2 950 K /osoba na 3 dny (2 noci);    
2 250 K /osoba na 2 dny (1 noc). V cen  zájezdu je: doprava zájezdo-
vým autobusem s klimatizací,  polopenze (snídan  a ve e e), ubytování - nocleh 
v ***hotelu - 2, 3 a 4 l žkové pokoje (dle výb ru) s kompl. soc. za . (umyv. sprcha, 
WC), polopenze - 1. a 2. den ve e e, 2. a 3. den snídan , pr vodce cestovní 
kancelá e, místní poplatek, pojišt ní CK proti úpadku.  V cen  zájezdu není: 
divadlo - muzikál – cca 500 K ,  hrad Karlštejn – 150 K , hrad Konopišt  150 K , 
vstupy v Kutné Ho e cca 180 K . Program 2 denního zájezdu – dle dohody. 
Možnost dopln ní programu: Prohlídka Prahy (m žete si vybrat): Václavské 
nám stí, Starom stské nám., Národní t ída, Malá Strana, Karl v most, Pražský hrad, 
chrám sv. Víta, Loreta, radnice s orlojem, Pet ínská rozhledna, Vyšehrad, Národní   
muzeum, Muzeum voskových figurín, Rudolfinum, K ižíkova fontána, prohlídka ve erní Prahy, možnost projíž ky lodí po Vltav  do 
ZOO, Trojský zámek, skleník Fata Morgána, exkurze v pivovaru Velkopopovický kozel, Kon pruské jeskyn , kde byla i pen zoka-
zecká dílna z doby husitství. Jízda vlakem „Posázavský Pacifik“ krásnou p írodou kolem eky Sázavy.  
Program všech zájezd  lze r zn  upravovat. Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, 
menší skupiny cena dohodou  Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely v Praze do 600 osob. 
 

28) KRKONOŠE – ŠPINDLER V MLÝN - 3 a vícedenní zájezdy s turistikou 
 

Krkonoše jsou nejznám jším poho ím v eské republice. Každý ech musí alespo  jednou za život navštívit nejvyšší horu eské 
republiky Sn žku (1 602m n. m.) a pramen Labe. Krásná p íroda a turistické služby na vysoké úrovni lákají každoro n  tisíce 
návšt vník . Pod královstvím kamení, mech , trav a lišejník  ekají návšt vníky neprostupné koberce kosod eviny, husté smr iny, 
bohaté porosty buk , javor  a jasan , i pestré bohatství kv tin na krkonošských loukách.  
 

 

Program zájezdu - 1. den: odjezd ráno rovnou do krkonošského horského st edi-
ska Pec pod Sn žkou, odkud pojedeme lanovkou na R žovou horu a odtud další 
lanovkou na nejvyšší horu ech a Moravy – Sn žku. Pak sestoupíme k turistické 
chat  na polské stran  (Sl ski dom) a pak pohodlným chodníkem Ob ím dolem 
zp t do Pece p. Sn žkou (8km). Pohodá i mohou k návratu použít lanovku. Od-
jezd na ubytování. Ve e e. 2. den: turistika nejkrásn jšími místy Krkonošského 
národního parku. Autobusem vyjedeme až ke Špindlerov  boud , odtud p jdeme 
p šky h ebenovkou polským územím okolo nejv tších krkonošských ledovcových 
jezer - Velký rybník (Wielki Staw) a Malý rybník (Ma y Staw) na polské stran  Kr-
konoš. Navštívíme Lu ní boudu a po ob erstvení budeme pokra ovat nádherným 
údolím Bílého Labe s mnoha vodopády a kaskádami, až do Špindlerova Mlýna. 
Cestou se stavíme v boud  u Bílého Labe na ob erstvení a grilované speciality.  

 

Celá túra m í 16km (cca 6,5 hod.), p evýšení asi 350m, nejsou na ní nebezpe ná 
místa, ani srázy. Pohodá i, kte í nemusí turistiku, se projdou pohodlnou cestou od 
Špindlerovy boudy na Petrovu boudu a zp t. Naším autobusem se pak p emístí 
do Špindlerova Mlýna, prohlédnou si centrum m sta a lyža ský areál ve Svatém 
Petru. Ve er spole ná zábava p i kvalitní živé hudb . 3. den: odjezd do Harracho-
va, jednoho z nejkrásn jších krkonošských st edisek. Nejd íve se zú astníme 
exkurze do sklárny Novosad a syn, která je druhou nejstarší fungující sklárnou 
v echách, poté vyjedeme moderní seda kovou lanovkou na ertovu horu 
(1022m n. m.) podél m stku pro lety na lyžích. Po nádherných výhledech z erto-
vy hory na Harrachov a okolí využijeme lanovku i k cest  dol . Odjezd dom . 
Návrat ve ve erních hodinách.  
V cen  3 denního zájezdu 2 950 K  na osobu je: Doprava zájez- 

dovým autobusem s klimatizací,  polopenze (snídan  a ve e e), ubytování – 2x nocleh v ***hotelu - 2, 3 a 4 l žkové pokoje (dle 
výb ru) s kompl. soc. za .(umyv. sprcha, WC), místní poplatek, pr vodce CK a pojišt ní CK proti úpadku. V cen  zájezdu 
není: lanovka na Sn žku (p íp. i dol ), lanovka na ertovu horu a zp t, exkurze ve sklárn , hudba na zábavný ve er. 
Program všech zájezd  lze r zn  upravovat. Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, 
menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely v Krkonoších do 350 osob.  
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29) NP ESKOSASKÉ  ŠVÝCARSKO,  N MECKO - 3 denní  zájezd s turistikou  
Program zájezdu - 1. den: ráno odjezd z ur eného místa sm r severní echy. Nejd íve si prohlédneme romantické skalní 
m sto tzv. Tiské st ny, které pat í do chrán né krajinné oblasti Labské pískovce. Je to labyrint pískovcových v ží vysokých  
až 70 m.  My se vydáme nau nou stezkou Velké st ny (cca 2 hod). Odjezd na 
ubytování do hotelu v D ín . Po nezbytném odpo inku a ve e i spole né posezení 
s hudebním doprovodem. 2. den: po snídani odjezd na prohlídku n mecké oblasti 
panenské p írody Saského Švýcarska. Nejd íve navštívíme nejv tší n meckou pev-
nost s muzeem zbraní Königstein (Královský kámen), která se nachází na stolové 
ho e uprost ed nádherné p írody s dalekými výhledy na eku Labe a celé okolí (mu-
zeum zbraní).  Pak se p emístíme (busem a lehkou procházkou) na dominantu Sas-
kého Švýcarska - horu Bastei. Je to jedine ný p írodní útvar s kamenným labyrin-
tem plným roklí a strží. Odpoledne odjezd do K inického údolí, odtud nenáro nou 
túrou k Lichtenhainskému vodopádu a dále k nejv tší jeskyni S Švýcarska - skal-
né klenb  Kuhstall (3,5 km – 1,5 hod.), po schodech zdoláme i blízkou skalní ploši-
nu Neuer Wildenstein (337 m.n.m.), kde se jsou zbytky skalního hradu a nádherné  
výhledy. Po ob erstvení v turistické chat  návrat k autobusu. Zastávkou v láze ském 
m ste ku Bad Schandau ukon íme program 2. dne. 3. den: NP eské Švýcarsko. 
Z rozcestí T i prameny zamí íme k Prav ické brán  (národní p írodní památka – 
nejv tší skalní most v Evrop  o výšce 16 m a rozp tí 26,5 m), poté budeme pokra o-
vat po nau né stezce kolem K ídelní st ny, Pevnosti a Velkého Prav ického ku-
žele na Mezní Louku a dále do obce Mezná, odkud sestoupíme k í ce Kamenici 
a k p ístavišti (celkem 12 km, 5,5 hod). Romantická plavba Edmundovou (Tichou) 
sout skou na pramicích (skalnatý ka on se strmými, st nami 50 – 150 metr ). Pro 
slabší turisty p ichystáme z Prašné brány jinou trasu. Návrat dom .  
V cen  3 denního zájezdu 2 950 K  na osobu je: 
Doprava zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze (snídan  a ve e e), ubytová-  
ní hotel – 2x nocleh 2, 3 a 4 l žkové pokoje s kompl. soc. za ízením, cestovní pojišt ní lé eb. výloh na 2.den, místní poplatek, 
pr vodce CK a pojišt ní CK na úpadek. V cen  zájezdu není: ob dy a vstup Prav ická brána – 75 K , N mecko:pevnost 
Königstein 6,- Eur, vstupné do NP . Švýcarsko 30 K , Tiské st ny 30 K , plavba na pramicích 70 K , hudba a ob erstvení na 
zábavný ve er. Do programu lze zahrnout: impozantní sv t skal Schrammsteine (náro ná turistika skalními h ebeny pískovcových st n a 
v ží), Dráž any (obrazárna Zwinger, klenotnice, Semperova opera, kostel Frauenkirche, Labské terasy aj.), zámek Moritzburg, 
kde se natá ela známá Popelka. Cestou dom  Muzeum emesel v Letohrad  nebo st edov ká kr ma Det nice.  
Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou Program všech 
zájezd  lze r zn  upravovat..Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) ***hotel v D ín  do 100 osob.  
 

30) JIŽNÍ  ECHY,  ŠUMAVA - 3  denní poznávací zájezd s lehkou turistikou 
Každý, kdo navštíví jižní echy, pochopí, jak osvícené a bohaté musely být šlechtické rody a jak vynikající um lci a emeslníci zde 
žili. Zanechali totiž budoucím generacím nespo et kulturn  historických památek jako doklad bohaté a mnohotvárné historie tohoto 
nádherného kraje. Jižní echy jsou i krajem nes etných rybník , borových les  i horských masív  majestátné Šumavy. 
 

 

Program zájezdu - 1. den: odjezd asn  ráno do jiho eského m sta Hluboká, 
kde si prohlédneme nejkrásn jší zámek v R. Pak se p esuneme do nedalekých 

eských Bud jovic na exkurzi do sv toznámého pivovaru Budvar. Seznámíme se 
s výrobou národního nápoje a ochutnáme i jeho kone ný produkt. Pak nastoupíme 
do autobusu a pojedeme na ubytování do hotelu u Lipenské p ehrady. Po ve e i  
spole né posezení s hudbou. 2. den: v p ípad  p kného po así dáme p ednost 
turistice v nedalekém Šumavském národním parku. Projdeme se p knou p írodou 
kolem unikátní technické památky – Schwarzenberského kanálu k Plešnému 
jezeru a pokusíme se zdolat i nejvyšší vrchol eské ásti Šumavy – Plechý, kam 
vede zážitková stezka „Duch pralesa“. Pohodá i mohou z stat v hotelu a navštívit 
blízký aquapark v Lipn  a mnohá zajímavá místa v okolí Lipenské p ehrady.  Po 
ve e i nás autobus p emístí za kulturou do eského Krumlova, kde ve známém 
unikátním divadle s oto ným hledišt m v Zámeckém parku, navštívíme p edstavení 
 

 

Jiho eského divadla. Po tomto skv lém zážitku hned na hotel a spát. 3. den: po 
snídani se sbalíme a pojedeme op t do druhého nejkrásn jšího m sta v R - 

eského Krumlova (UNESCO) a prohlédneme si zdejší nádherný zámek i centrum 
m sta (volno na ob d). Pak se vydáme sm rem k domovu. Cestou se stavíme 
v Tel i, kde se podíváme na p kné nám stí a historické centrum (UNESCO).  
V cen  3 denního zájezdu 2 950 K  na osobu je: 
doprava zájezdovým autobusem s klimatizací,  polopenze, snídan  (šv. stoly) 
a ve e e (3 chody), ubytování (2x nocleh)  *** hotel - 2, 3 a 4 l žkové pokoje (dle 
výb ru) s kompl. soc. za . ( umyv. sprcha, WC), TV-SAT, místní poplatek, pr vod-
ce CK a pojišt ní CK proti úpadku. V cen  zájezdu není: vstupné - zámek Hlu-
boká - 140 K , zámek . Krumlov – 140 K , hudba, exkurze v pivovaru Budvar 
s ochutnávkou 100 K /osoba. Další možnosti dopln ní programu: unikátní 
plavba na vorech po ece Vltav  v eském Krumlov , zámek Orlík nad Vltavou,  

Tábor: Husitské muzeum, T ebo : láze ské m sto, m stská památková rezervace, okolí Lipna (vyhlídkové plavby).  
Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou Program všech 
zájezd  lze r zn  upravovat..Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) ***hotel u Lipna do 100 osob.  
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31)  ŠUMAVA, KLENOT  P ÍRODY - 3 denní poznavací zájezd s lehkou turistikou 
Program zájezdu - 1. den: asn  ráno odjezd z nástupního místa, odpoledne p íjezd do Železné Rudy, horského m ste ka na  
úpatí vrch  Špi áku (1,202 m) a Pancí e (1,214 m), které je významným rekrea -
ním st ediskem západní Šumavy na hranici s N meckem. Projdeme se m stem, 
m žeme navštívit i barokní kostel Panny Marie Pomocné (r.1727 – 1732), který je 
dominantou m sta, a nakonec se zú astníme exkurze v místním unikátním mini 
pivovaru, který va í pivo podle p vodní receptury tak, jak se va ilo p ed 100 lety. 
Ochutnáme 3 vzorky piva a pak budeme pokra ovat na ubytování. Po ve e i spo-
le né posezení a zábava s country (nebo jinou) skupinou. 2. den: lehká túra 
Povyd ím, které bylo pro svou unikátnost vyhlášeno p írodní rezervací. V r.1975 zde 
byla z ízena nau ná stezka a dnes je nejnavšt vovan jší oblastí Šumavy. Nau ná 
stezka p ibližuje p írodní zajímavosti v ka onovitém údolí eky Vydry mezi Antýg-
lem a e kovou pilou v délce 7 km. Uvidíme skalní žulové útvary vzniklé zv tráním 
a odplavením okolního materiálu. R zn  hluboké mísy vznikají ví ivým vymíláním 
pískem a kamením za vyšších stav  vody, kamenné mo e - rozsáhlé su ovišt  
vzniklé mrazovým zv tráváním skal a následným sesouváním blok  do údolí, d ev -
nou vyhlídku do koryta eky na obrovské kamenné prahy, elektrárnu e kovou pilu. 
Cestou se m žeme ob erstvit v Turnerov  chat . Odpoledne návrat na ubytování 
a pokud as a síly dovolí, m žeme se ješt  projít z Kubovy Hut  na Boubín. Kolem 
jádra pralesa, kde jsou stromy až 400 let staré, je vedena okružní Nau ná stezka 
Boubínský prales. Délka trasy je 3,8 km, trasa obsahuje 8 zastávek.3. den: po 
snídani se sbalíme a vyrazíme sm rem k domovu, cestou se ješt  stavíme ve 
druhém nejkrásn jším m st  R – eském Krumlov  (UNESCO). Prohlédneme si 
zdejší nádherný zámek i centrum m sta, (volno na ob d).  
V cen  3 denního zájezdu 2 950 K  na osobu je: doprava zájezdovým auto- 
busem s klimatizací, polopenze (snídan  a ve e e), 2x ubytování na úrovni 3*  
- 2, 3 a 4 l žkové pokoje v hotelu s kompl. soc. za .(umyv. sprcha, WC), místní poplatek, pr vodce CK a pojišt ní CK proti 
úpadku. V cen  zájezdu není: ob dy, vstupné do jednotlivých objekt  v . Krumlov , hudba,  exkurze v pivovaru s ochutnáv-
kou. Další možnosti dopln ní programu: erné jezero, nebo výb r ze zájezd  Západní echy a Jižní echy. 
Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely na Šumav  do 250 osob. Program všech zájezd  lze r zn  
upravovat. Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. 
 

32) ADRŠPAŠSKO - TEPLICKÉ SKÁLY, BABI INO ÚDOLÍ - 2 a 3 denní  
Adršpašsko - Teplické skály pat í mezi nejv tší p írodní rezervace v R. Pat í mezi nejrozsáhlejší souvislé skalní masivy ve 
st ední Evrop . Jsou unikátním dílem p írody. Najdete zde nejen pestrou a vzácnou faunu a flóru, ale hlavn  ka ony, skalní ploši-
ny, h bety, rokle, sout sky, labyrinty ve skalních jeskyních, rozmanité skalní útvary, z nichž mnohé mají svá jména, a které byly 
vymodelovány do p ekrásných tvar  vodou, v trem a mrazem. Mezi skálami vedou nenáro né nau né stezky od 1,5 do 14 km. 

 

Program zájezdu - 1. den: odjezd asn  ráno do eské Skalice na prohlídku Rati-
bo ického zámku a Babi ina údolí. Projdeme se nau nou stezkou (7 km – 2,5 hod) 
okolo Starého b lidla, mlýna, vodního mandlu, Pánské hospody a dalších objekt , 
které jsou známé z knihy B. N mcové Babi ka. Poté odjezd autobusem na ubytování. 
Po ve e i spole né posezení s programem, který si vyberete. Možnost posezení u grilu 
se zábavou a živou, nebo reprodukovanou hudbou. 2. den: po snídani pojedeme do 
Adršpašských a Teplických skal, kde se s pr vodcem CK projdeme pohodlnými 
chodníky nádhernou p írodou mezi nekrásn jšími skalními útvary. Každý si vybere 
okruh podle chuti a svých sil. Možnost jízdy na lodi kách po malebném jeze e u Adr-
špašských skal (20 K ). Návrat na ubytování. 3. den: snídan , odjezd z ubytování do 
m sta Dv r Králové, kde navštívíme známou ZOO SAFARI (www.zoodk.cz), která je 
nejrozsáhlejší ZOO v R. Okolo 2 700 zví at ve 400 druzích, z nichž mnohé ve volné 

 

p írod  – opravdový zážitek pro d ti i dosp lé. V areálu je i mnoho stánk  s r znými 
specialitami. Návšt vníci si mohou zkrátit cestu vlá kem kolem letních výb h  na 
nástupišt  „Safaribusu“, který jezdí mezi voln  vypušt nými kopytníky a ptáky (zdar-
ma). Odpoledne odjezd dom . Na programu zájezdu lze cokoliv zm nit. Návšt vu 
ZOO lze nahradit jiným programem. Nap . lanovkou z Janských Lázní na ernou 
horu (rozhledna), prohlídka renesan ních zámk  Opo no a Rychnov nad Kn žnou. 
Zámek Kuks a galerie barokních soch Matyáše Bernarda Brauna. Galerie antického 
um ní v Hostinném, jediná galerie kopií antických soch ve st ední Evrop . Jedná se 
o sbírky Univerzity Karlovy, které jsou umíst ny v bývalém františkánském klášte e 
v Hostinném. Unikátní Muzeum emesel Letohrad - nejv tší sbírka emeslnických 
dílen, které kdy byly shromážd ny na jednom míst . Prohlídka d lost elecké tvrze 
Dobrošov u Náchoda, sou ást eského pohrani ního opevn ní z let 1935-1938. 400 
metr  podzemních chodeb a sál . Do programu lze za adit (první nebo poslední den) zas-  

távku v Jeseníkách na prohlídku unikátní p e erpávací vodní elektrárny Dlouhé Strán . 
V cen  zájezdu 2 750 K /osoba na 3 dny (2 noci)  a  1 950 K /osoba na 2 dny (1 noc). je: doprava,  polopenze 
(snídan  a ve e e), kvalitní ubytování – (2x, resp. 1x nocleh)  - 2, 3 a 4 l žkové pokoje (dle výb ru) s kompl. soc. za .(umyv. 
sprcha, WC), místní poplatek, pr vodce CK a pojišt ní CK proti úpadku. V cen  zájezdu není: vstupné do Ratibo ického 
zámku 70 K , Babi ina údolí 50 K , vstupné do Adršpašských a Teplických skal – 50 K , vstupné do Zoo Dv r Králové – 115 K . 
Program 2 denního zájezdu – dle dohody se skupinou. 
Program lze r zn  upravovat. Ceny jsou ur eny pro min. 40 osob. V tší skupiny mají slevy, menší skupiny cena dohodou. 
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33) JIŽNÍ MORAVA, PÁLAVA, RAKOUSKÉ TERMÁLY, 2 – 3 denní zájezdy 
 

Nekone né vinohrady, lužní lesy, krásné kroje, rázovité vinné sklípky, místní folklór, dominantní Pavlovské vrchy s vápencovitými 
útesy, n kolik p írodních rezervací a nau ných stezek se vzácnou flórou a faunou, nádherné zámky a jiná sídla bývalých panovní- 
k  a z íceniny hrad . To je kraj, kde je vždy co objevovat a kde se vždy rádi vracíme. 
Program zájezdu - 1. den: ráno odjezd do Vizovic na velmi zajímavou exkurzi ve 
známém podniku „Rudolf Jelínek“, kde se seznámíme s výrobou zna kových ovoc-
ných destilát  v etn  populární slivovice. Po exkurzi budeme pokra ovat sm rem 
na jih Moravy až do obce Pavlov. Odtud se vydáme na lehkou turistiku krásnou 
p írodou hlavního h ebene Pálavských vrch  po nádherných vápencových brad-
lech, okolo z íceniny Dív ích hrad  do obce Klentnice, tam nás bude ekat auto-
bus, kterým pojedeme na ubytování a pak se p esuneme do vinného sklípku, kde 
bude pro nás p ichystána ve e e, ochutnávka vín s odborným výkladem a posezení 
u dobrého vína a výborné cimbálové hudby. 2. den: snídan  a odjezd do Lednice. 
Krásný, historicky zajímavý Lednický zámek s jízdárnou a skleníkem je jeden z nej-
krásn jších u nás, obklopuje ho anglický park - mistrovské dílo parkové úpravy 
UNESCO). Prohlídka zámku, poté plavba Zámeckou Dyjí na pramicích k Minaretu,  

což je 60 m vysoká romantická vyhlídková v ž (302 schod ) v maurském slohu. Pro-
cházka lužním lesem okolo zámeckých rybník  zpátky k zámku. Prohlídky palmové-
ho skleníku z roku 1845 a akvária Malavi – ryby mo ské, jihoamerické (piran ), 
africké.  Odjezd na velmi zajímavou prohlídku Templá ských vinných sklep  ze 
13. století v nedalekých ejkovicích, kde je uloženo více než 500 000 litr  vín v du-
bových a barikových sudech. Sou ástí prohlídky je i odborná p ednáška a ochutnáv-
ka vín. V dobré nálad  se vrátíme na ubytování. 3. den: ráno posnídáme, sbalíme 
se a pojedeme p es Mikulov do Rakouska, kde je termální koupališt  a lázn  ve 
m st  Laa am Thaya. Po blahodárné relaxaci se vydáme na cestu k domovu. Ces-
tou se ješt  zastavíme na ob d v motorestu. V cen  zájezdu 2 750 K /osoba na 
3 dny (2 noci)   a   1 950 K /osoba na 2 dny (1 noc).je: doprava klimatizova-  
ným autobusem, ubytování - 2x nocleh v penzionu 2, 3 a 4 l. pokoje s kompl. sociálním za ízením,  strava - polopenze (1. a 2. 
den ve e e 2. a 3. den snídan ), pojišt ní lé ebných výloh na 3. den, místní poplatek, pr vodce CK. V cen  zájezdu není:  
vinný sklípek od 250 do 600 K  na osobu (podle druhu degustace, jídla - ve e e, ná ez a pod., množství vína a dle druhu hudby), 
ob dy, exkurze ve firm  Rudolf Jelínek 100 K , degustace v Templá ských vinných sklepích – 60 K , prohlídka zámku v Lednici – 
110 K , plavba pramicí po Zámecké Dyji - 70 K , vstupné do skleníku - 50 K , vstupné do akvária „Malavi“ - 45 K , vstup do 
Minaretu – 20 K , vstupné do term. lázní v LAA 12,9  €. Program 2 denního zájezdu – dle dohody se skupinou. Do programu 
zájezdu je možno za adit: výlet do údolí Wachau a výlet s plav-bou výletní lodí nejkrásn jším úsekem Dunaje mezi m sty Melk 
a Krems. Po plavb  prohlídka impozantního kláštera v Melku. Luha ovice,  Velehrad, zámek Milotice, Plavba lodí po Ba ov  
kanálu, NP Podyjí, Vranovský zámek, vyhlídková plavba po Vranovské p ehrad , hrad Buchlov nebo zámek Buchlovice, 
“Jízda král “ Vl nov, vinobraní (Mikulov, Znojmo, aj.)  
Program všech zájezd  lze r zn  upravovat. Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, 
menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely na jižní Morav  do 200 osob.  

 

34)  JESENÍKY,  2 denní pohodový poznávací zájezd pro každého s lehkou turistikou 
 

 

Program zájezdu - 1. den: odjezd do Karlovy Studánky, krátká prohlídka láze -
ského m ste ka, poté nejkrásn jší p ší túrou v Jeseníkách - 3 km nau nou stezkou 
údolím Bílé Opavy, která vede hlubokým údolím po mnoha m stcích a lávkách, 
okolo mnohých kaskád, pe ejí, skalních útvar  a vodopád . Po výstupu na Prad d 
(k vysíla i) p šky na Ov árnu, odkud místní kyvadlovou dopravou na parkovišt  
Hv zda, kde bude ekat náš autobus. Kdo nep jde na túru, m že na Ov árnu vyjet 
autobusem a dále p šky na Prad d (cca 2,5 km). Odjezd na ubytování, ve e e, spo-
le né posezení. 2. den: návšt va národní p írodní rezervace Rejvízské rašeliništ , 
procházka nau nou stezkou Rejvíz - Velké mechové jezírko z obce Rejvíz, Na 
trase 2,2km je 5 informa ních panel , jež pojednávají o jednotlivých biotopech 
rezervace a o vývoji zdejšího rašeliništ . Odjezd do Velkých Losin, prohlídka zámku 
Velké Losiny a Muzea výroby papíru – ru ní výrobna papíru ze 16. století – unikát-

 

ní technická památka, následuje exkurze a prohlídka unikátní p e erpávací vodní 
elektrárny Dlouhé Strán  - obdiv techniky a p írody a nejzajímav jší dílo eské 
republiky, kterou navštíví ro n  50 000 turist !! Promítání filmu, p ednáška, podzemí 
elektrárny, dolní nádrž, na horní nádrž (vyjedeme naším autobusem). Další možnost 
dopln ní programu: návšt va m sta Jeseník a Priessnitzových lázní, exkurze v pi-
vovaru Holba v Hanušovicích s ochutnávkou piva, koupání v termálním koupališti 
lázní Velké Losiny. V cen  2 denního zájezdu 1 950 K  na osobu je: 
doprava zájezdovým autobusem s klimatizací, polopenze (snídan  a ve e e), kva-
litní ubytování - 1x nocleh, 2, 3 a 4 l žkové pokoje (dle výb ru) s kompletním sociál-
ním za ízením (umyvadlo, sprcha, WC), místní poplatek, pr vodce CK a pojišt ní 
CK proti úpadku. V cen  zájezdu není: ob dy, vstupy: vstup na stezky - 2x20 K , 
zámek V. Losiny – 100 K , muzeum 60 K , El. Dlouhé strán  – 100 K . 

Program všech zájezd  lze r zn  upravovat. Ceny jsou ur eny pro minimální po et 40 osob. V tší skupiny mají slevy, 
menší skupiny cena dohodou. Firemní akce (školení, výjezdní zasedání, oslavy) 3* - 5* hotely v Jeseníkách do 250 osob.  
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35) ZÁPADNÍ ECHY, LÁZE SKÁ M STA, HISTORIE, P ÍRODA - 3 denní zájezd 
Program zájezdu - 1. den: ráno odjezd p ímo na exkurzi do pivovaru ve skále v obci Chodová Planá. Prastaré ležácké sklepy 
ze 12. století, tesané v žulové skále, pivovar dodnes používá k dokvašení svého piva. V ásti unikátního skalního labyrintu starých 
pivovarských sklep  se nachází i stylová restaurace, kde ochutnáme p írodní kvasnicové pivo epované p ímo ze sud  skal- 
ního sklepa. Odjezd do hotelu na okraji Mariánských Lázní. Po ubytování odjezd 
na prohlídku centra m sta s unikátní dominantou – „Zpívající fontánou“ na lá-
ze ské kolonád . Ve er návrat na ubytování. 2. den: po snídani odjezd do 
Karlových Var , nejd íve navštívíme Mlýnskou kolonádu a poté V ídlo a jeho 
podzemí. V ídlo je nejvydatn jší a nejteplejší karlovarský pramen, tryská až do 
výšky 12 m a chrlí až 2.000 l termální vody o teplot  72 °C za 1 minutu. Podíváme 
se i do podzemí V ídla. P ed polednem si vyjedeme lanovkou na rozhlednu 
Diana, která nabízí úžasnou vyhlídku na celé Karlovy Vary a jejich okolí. Odpo-
ledne následuje exkurze ve sklá ské huti Moser a poté se p esuneme na proh-
lídku muzea Becherovky s ochutnávkou a prohlídkou sklep  a míst, kde se 
vyráb la 150 let. Cestou zp t na ubytování se stavíme na hrad  Loket a pak se 
projdeme p šky z Lokte do Doubí ka onem eky Oh e okolo Svatošských skal. 
Po ve e i spole né posezení. 3. den: po snídani odjezd na prohlídku zámku 
Kynžvart (empírový nábytek, zámecká zbrojnice, v hlasný Metternich v kabinet 
kuriozit - 4 000 exponát  z celého sv ta).  K�zámku Kynžvart pat í park o�rozlo-
ze tém  100 ha s�n kolika rybníky, novogotickou kaplí, vyhlídkovým altánem, 
adou plastik, pomník  a�cizokrajných d evin. Po prohlídce odjezd do národní 

p írodní rezervace Soos. Jedná se o rozsáhlé rašeliništ  a slatiništ , kde vy-
v rá velké množství minerálních pramen  a z bahenních sopek se sykotem uniká 
kysli ník uhli itý, v jiných bublá voda a bahno. Je to m sí ní krajina, rozbrázd ná 
erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. My se projde-
me nau nou stezkou, která vede po dn  vyschlého jezera, které m lo slanou 
(minerální) vodu. V areálu je také p írodní geologický park, Muzeum s expozi-
cí "P íroda Chebska a Soosu" a modely prehistorických ješt r  v životní 
velikosti. Po prohlídce (okolo poledne) odjezd dom . 
V cen  3 denního zájezdu 3 150 K /os  je: doprava  zájezd. autobusem, 2x nocleh v hotelu - 2 a 3  l. pokoje na úrovni 3*, 
strava – polopenze, snídan  - šv.stoly, ve e e s polévkou, místní poplatek, pr vodce CK, pojišt ní CK na úpadek.  
V cen  není:  ob dy, exkurze v pivovaru - 85 K , ve firm  Moser - 120 K , Muzeum Becherovky s ochutnávkou 3 druh  –  
- 100 K , karlovarské podzemí – 80 K , rozhledna Diana – 10 K , hrad Loket 90 K , zámek Kynžvart – 110 K ,  Soos – 65 K . 
Firemní akce v Mariánských Lázních a Karlových Varech – hotely od 3 do 5* do 320 osob, seminá e, výjezdní zasedání, 
oslavy, rauty se zábavným ve erem, zv inové i zabija kové hody, p íp. i r zné outdoorové aktivity. 
 

36) D TENICE, ESKÝ RÁJ - 2 denní pohodový zájezd s návšt vou st edov ké kr my 
eský ráj s nádhernými hrady, zámky, lesy a skalními m sty, je nejstarší chrán nou krajinnou oblastí eské republiky a je jen 

potvrzením kouzla krajiny a její r znorodosti, a nedávno byl vyhlášen i prvním geoparkem UNESCO v rámci eské republiky. 
 

 

Program zájezdu - 1. den: ráno odjezd do Ji ína.  Projdeme se pohádkovým 
Valdštejnským nám stím, prohlédneme si památky, které tu nechal postavit 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Prohlídka ji ínského zámku, Vald-
štejnského paláce (lodžie), p vodn  renesan ní stavbu Smi ických, nedaleké-
ho kostela sv. Jakuba V tšího z roku 1627, Valdické brány (52m) Korunova -
ní kašny, Mariánského sloupu a sochy Amfitrité, gotického kostela sv. Igná-
ce z doby Václava IV. spolu s jezuitkou kolejí, budovanou za doby Valdštejna, 
možnost prohlídky známé synagogy, volno na ob d. Odjezd do D tenic, pro-
hlídka zámku, exkurze v pivovaru a na záv r posezení se zajímavým progra-
mem ve známé st edov ké kr m . Ubytování v hotelu Rustikal v D tenicích. 
2. den: putování eským rájem. Po snídani odjezd na prohlídku pohádkového 
zámku Sychrov (Zlatovláska, Ko i í princ, Nesmrtelná teta aj.), poté odjezd do 
Turnova, odkud se vydáme na trasu „Zlaté stezky eského ráje“. Cestou nav- 

štívíme: Hlavatici - osam lá skála s krásným výhledem na m sto Turnov, Ješt dský h bet, Bezd z a Ralsko. Hrad Valdštejn 
(13. stol) s  barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého, Jirošov (Kopic v) statek, Hruboskalské skalní m sto (Skalák), pohled na 

ertovu ruku, kde bývalo prav ké osídlení, následuje vyhlídka U Lví ka a vyhlídka Na Kapelu s dominantním Kapelníkem, 
dále arboretum Bukovina, Mariánská vyhlídka, zámek Hrubá Skála, lázn  Sedmihorky. Odjezd dom .  
V cen  zájezdu 2 150 K  na osobu je: ubytování - ***hotel se snídaní, vstup na ve erní program v hist. kr m  (pouze 
v soboty), doprava zájezd. autobusem s klimatizací, pr vodce CK, poj. CK proti úpadku. V cen  není: ve e e v hist. kr m  
(z jídel. lístku) cca 180 K , vstupy do objekt  v Ji ín  (cca 80 K ), vstup do zámku D tenice a exkurze v pivovaru (celk. 185 K ). 
 

37) OSV TIM, VYHLAZOVACÍ TÁBOR ZA 2. SV TOVÉ VÁLKY - 1 denní zájezdy 
Rukou nacistické mašinérie zahynulo v nejv tším koncentra ním a vyhlazovacím tábo e 2. sv tové války Osv tim - B ezinka 
(Auschwitz - Birkenau) více než 1 milion Žid , Rom  a vále ných zajatc , muž , žen i d tí. Osv tim se tak stala symbolem 
nelidskosti a genocidy. Tábor Auschwitz-Birkenau byl za azen na seznam sv tového kulturního d dictví UNESCO jako d kaz 
nelidské, kruté a metodické snahy pop ít lidskou d stojnost a identitu a je sv dectvím o rasistické zv li nacistického N mecka. 
Program zahrnuje: prohlídku hlavního tábora Osv tim I. (90 minut), následn  pak prohlídku tábora . 2 Osv tim II. - B ezinka (90 
minut). Celková doba prohlídky s pr vodcem je asi 3,5 hodiny. V cen  zájezdu (min. 35 osob) 690 K /osoba je: doprava 
zájezd. autobusem, pr vodce CK, komplexní cestovní pojišt ní, poj. CK proti úpadku. V cen  není: vstupy do objekt .  
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