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Vážení klienti, milí přátelé! 

I letos jsme pro vás připravili novinky - poznávací zájezdy s relaxací - do Budapešti,  Tatranské Lomnice,  
k Brněnské přehradě, ke Karlovým Varům a na Šumavu. 

Většina zájezdů je vhodná i pro seniory. 
Naše CK je dlouhodobě obchodním zástupcem mnoha renomovaných cestovních kanceláří, jejichž zájezdy si můžete u nás 

zakoupit. Již několik let nabízíme úspěšné seniorské letecké zájezdy do destinací na jihu Evropy.  
Pro kolektivy a školy jsme připraveni zpracovat program zájezdu dle vašich představ s výhodnou cenovou nabídkou.  

Další pobytové zájezdy u moře a informace najdete na našich stránkách www.lada-trutnov.cz. 
Děkujeme vám všem za projevenou přízeň a těšíme se  s vámi na shledanou na některém ze zájezdů. 

Příjemně strávené chvíle na cestách vám za kolektiv CK LADA 
přeje PaedDr. Lada Eidner. 

 

To nejhezčí ze Slovenska 
 

29. července – 4. srpna 
 

Vysoké Tatry, krásná příroda, 
památky UNESCO  
a termální lázně. 

Pojeďte s námi do hor, poznejte 
památky UNESCO, odpočívejte v 
termálních lázních, projeďte se  

na pltích po Dunajci! Ubytování v hotelu 
v centru Tatranské Lomnice nabízí 
spoustu zábavy a variantně řešené 

turistické trasy a vycházky. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

1. den: odjezd v ranních hodinách. Cestou 
zastávka na hradě Strečno – prohlídka 

hradu. Pro zájemce je možnost plavby na 
pltích po Váhu. Uvidíte 2 hrady a 
překrásnou přírodu. Splavuje se 7km a 
plavba trvá asi hodinu. Ubytování v hotelu, 
večeře. 

 
 

2. den: Štrbské Pleso nabízí několik 

možností vycházek nebo túr. Například 
Mlýnickou dolinou k vodopádu Skok nebo 
výjezd lanovkou z údolní stanice až do 
výšky 1.814 m.n.m. Kousek od vrchní 
stanice se nachází restaurant se sluneční 
terasou, ze které jsou jedinečné výhledy do 
doliny, na Kriváň i romantické Štrbské 
pleso. Dále můžete pokračovat výstupem 
na Přední Solisko. Příjemná je i vycházka 
k Popradskému plesu nebo projížďka 
lodičkou po jezeru. 
3. den: výlet za památkami UNESCO. 
Spišský hrad – prohlídka zříceniny 
jednoho z největších hradů Evropy. Levoča 

– starobylé město, kostel sv. Jakuba 
s nejvyšším dřevěným gotickým oltářem na 
světě je dílem řezbáře Mistra Pavla 
z Levoče. Vrbov  -  termální koupaliště. 
4. den: Starý Smokovec – výjezd lanovkou 

na Hrebienok, Bilíkova chata, Obrovský 
vodopád – zde je možno túru ukončit a dojít 
do Tatranské Lomnice, chata 
Zamkovského, po magistrále na Skalnaté 
pleso a dále do Tatranské Lomnice přes 
Svišťovku nebo lanovkou, možné jsou i 
delší túry dle vašeho výběru. 
5. den: Pieninský národní park – splav 

Dunajce na pltích. Polská řeka Dunajec 
přitéká z Tater a vlévá se do Visly, protéká 
zhruba osmikilometrovým úsekem, 
překrásným kaňonem, jenž tvoří slovensko-
polskou státní hranici. Plavba do Lesnice, 
kde v místní kolibě můžete ochutnat 
výborné bryndzové halušky. 

Vyšné Ružbachy – termální koupaliště, 

které plní pramen Isabela. 
6. den: tento den strávíme v Tatranské 
Lomnici , návštěva muzea TANAP, nebo 

vycházky a túry dle zájmu např. výjezd 
lanovkou na Lomnický štít.  
7. den: po snídani odjezd se zastávkou 
v Žilině. Příjezd večer. 
 

V ceně zájezdu: doprava klim. bus, 6x 

ubytování ve 2 lůžk. pokojích se soc. zař., 
6x polopenze formou bufetu, průvodce. 
 

Cena nezahrnuje: vstupné, lodní lístky a 

vše co není zahrnuto v ceně. 
 

Příplatky: pojištění léčebných výloh a 

storna zájezdu 154 Kč / os. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ubytování: v hotelu s nádechem retra, 

dnes kompletně zrekonstruovaný, 
a) jižní strana, balkon,         
b) severní strana k Lomnickému štítu, bez 
balkonu. 

ZÁJEZDY  2017 

Dospělí Senior 55 + Dítě do 14,99 let 

a) b) a) b) a) pevné lůžko b) přistýlka 

8.790 Kč 8.390 Kč 8.390 Kč 7.990 Kč 6.390 Kč 5.390 Kč 
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R I V I E R A 
 

7. – 12. května 
 

Prožijte květnové svátky ve skvělém 
hotelu Riviera u Karlových Varů s výlety 

do krásného okolí! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

1. den: odjezd v ranních hodinách do 
Božího Daru - nejvýše položeného města 

ve střední Evropě, kde najdete i Ježíškovu 
poštu. Je možné vyjet lanovkou na 
Klínovec, vyjít na rozhlednu nebo si můžete 
projít naučnou stezku Božidarské 
rašeliniště, která je dlouhá 3,3km a vede 
částí Národní přírodní rezervace. 
Ubytování, večeře. 
2. den: Karlovy Vary – lázně s bohatou 

tradicí. Prohlídka města – historické stavby, 
kolonády, lázeňské domy, lanovkou na 
rozhlednu Diana… 
3. den: Svatošské skály - skalní město na 
levém břehu Ohře, hrad Loket na 

skalnatém ostrohu nad meandrem řeky 
Ohře – pro zájemce turistika 7 km. 
Prohlídka hradu a města.    
4. den: volný den, relaxace. 
5. den: projížďka Slavkovským lesem, 

rozhledna Krásenský vrch, ze které je 
opravdu krásný výhled na Slavkovský les, 
Krušné a Doupovské hory. Kladská  - 

naučná stezka rašeliništěm – Tajgou, po 
dřevěných chodníčcích, je dlouhá 2 km. 
Mariánské Lázně – projížďka vláčkem po 

městě, kolonáda se zpívající fontánou, 
lázeňské domy. 
6. den: po snídani odjezd. Bečov nad 
Teplou – hrad a barokní zámek s druhou 

nejcennější památkou po korunovačních 
klenotech – románský relikviář sv. Maura. 
Návrat ve večerních hodinách. 
Hotel Riviéra leží v tichém a příjemném 

prostředí na břehu jezera, pouhých 7km od 
centra světoznámých lázní Karlovy Vary v 
krásné přírodě. Super zábavu a odpočinek 
nabízí relaxcentrum s barem a vyhřívaný 
bazén s vířivkou. Sportovní vyžití zaručuje 
bowling, billiard, stolní kopaná… Sauna a 
masáže se postarají o zbytek! 

 
Cena: 7.290 Kč, senior 7.090 Kč 

 
V ceně: relax balíček: 5x ubytování ve 

dvoulůžkových pokojích se soc. zař., 5x 
snídaně + 5x večeře bufet - z toho 1x 
grillparty - živá hudba, 1x labužnický bufet 
Riviera, 1x farmářská snídaně, 1x dárek na 
rozloučenou, WIFI, krytý bazén 
neomezeně. Doprava lux. bus, průvodce. 
Příplatky: rekreační poplatek 85 Kč, 

pojištění storna zájezdu 60 Kč, 
jednolůžkový pokoj 1.000 Kč. 

Za drakem do Brna! 
 
 

 

13. – 18. června 
 

 
 

 

Relaxační pobyt u Brněnské přehrady 

 
Památky UNESCO, kouzelná příroda, 

poznávání, relaxace – wellness  
s krytým bazénem,  

to vše vám nabízí pobyt v hotelu  
u přehrady s krásným výhledem, 
jen pár minut šalinou do města! 

 

 
 
1. den: odjezd v ranních hodinách. 
Moravský kras – patří mezi 

nejvýznamnější krasové oblasti ve střední 
Evropě. Prohlídka Punkevní jeskyně, 
Kateřinské jeskyně, zastávka u propasti 
Macochy. Ubytování, večeře. 
2. den: relaxace ve wellness – bazén 

s protiproudem, saunový svět, parní lázeň, 
masáže. K odpočinku vám poslouží 
pohodlná lehátka u bazénu s úchvatným 
pohledem na přehradu. Procházky v okolí 
přehrady. 
3. den: jihomoravská metropole Brno - 

prohlídka města s místním průvodcem. 
Stará radnice – v průjezdu zde visí už 
několik století brněnský drak. Katedrála sv. 
Petra a Pavla, kostel sv. Jakuba s unikátní 
kostnicí, Náměstí Svobody a Zelný trh, 
Špilberk – gotický královský hrad 

přestavěný na barokní pevnost a mnoho 
dalších historických památek. Pro zájemce 
prohlídka vily Tugendhat – klenot 

funkcionalistické architektury. 
4. den: celodenní výlet. Mikulov – 

procházka městem, prohlídka zámku. 
Odpoledne máte tuto možnost výběru: 
A. přechod Pálavy z Mikulova do Dolních 

Věstonic – turistika asi 12 km – přírodní 
rezervace Děvín, zříceniny Sirotčí hrádek 
a  Dívčí hrady.  
B. Lednice – prohlídka zámku a 

zámeckého areálu. 
5. den: projížďka parníkem ke gotickému 
hradu Veveří - prohlídka hradu. 
6. den: ukončení pobytu. Cestou zpět 
prohlídka hradu Pernštejn. 
 

Cena: 6.390 Kč, senior 6.190 Kč 
 

V ceně: doprava lux. bus, 5x ubytování 

v hotelu ve 2 lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 5x polopenzí, volný vstup 
1x denně do wellness a bazénu, průvodce. 
Příplatky: pojištění storna zájezdu 60 Kč, 

1lůžkový pokoj 1.000 Kč. 
Zájemci o prohlídku vily Tugendhat uhradí 
vstupné 350 Kč již při přihlášení na zájezd. 
 
 
 

Legoland v Německu 
 

3. června 
 

Vysvědčení se blíží, prožijte s dětmi 
skvělý den! 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Nezapomenutelný zážitek pro celou rodinu 
ve světě stavebnice LEGO. Německý 
Legoland se nachází v městečku 

Gűnzburg a patří k nejnavštěvovanějším a 
vyhledávaným parkům v Evropě. Zábavní 
Park má pro vás řadu atrakcí v Minilandu, 
Městě rytířů, v Zemi dobrodružství, v Lego 
City i Lego X-treme, horskou dráhu, jízdu na 
vlnách. Otáčející rozhlednu si užijou nejen 
vaše děti, ale i vy. Po získání LEGO 
řidičáku, rýžování zlata a jízdou jeepem 
safari parkem, nezbývá než se ještě podívat 
do Lego fabriky, projet se vláčkem kolem 
parku a snad zbudou ještě síly zahrát si na 
archeology v dunách písku. 
V podvečerních hodinách odjezd domů.  
Návrat po půlnoci. 
 

 
 

 

 
 

 

Cena: 1.990 Kč 
 

 
 

dítě do 16 let 1.790 Kč. 
 

V ceně: doprava lux. bus, vstupné do 

Legolandu, průvodce.  
Příplatky: pojištění léčebných výloh včetně 

storna zájezdu 22 Kč / os. 
 

Krakow a Osvětim 
 

 

 
 

 
 

 7. října  

 
 

 
 

 

 
 

Po vyslovení jména Osvětim – Auschwitz 

běhá mráz po zádech asi každému. 
Ztělesňuje obrovský hřbitov, který hluboce 
zasáhne každého návštěvníka. Prohlídka 
tábora s českou průvodkyní trvá asi 3 
hodiny. Přejezd do Krakowa. Nejprve se 

budeme věnovat symbolu Krakowa – návrší 
Wawel. Zde se nachází bývalá královská 
rezidence a katedrála s hrobkami králů a 
královen. Zájemci si mohou prohlédnout i 
sarkofágy v hrobce, vyběhnout na věž se 
zvonem Zikmund a pokochat se výhledem 
na město s překrásnou řekou Vislou. Pod 
hradem se nezapomeňte podívat na draka, 
který chrlí oheň. Prohlídka centra města - 
náměstí, Sukiennice, Radniční věž… 
Návrat v pozdních večerních hodinách. 
 

Cena: 1.190 Kč 
 
Vstupné 200 Kč do Osvětimi je nutné 

uhradit při přihlášení. 
V ceně: doprava lux. bus, průvodce. 
Vstupné: Krakow  cca 30 zl. 
Příplatky: pojištění léčebných výloh a 

storna zájezdu 22 Kč / os. 
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Paříž – bílá perla na 
Seině, Versailles 

 

18. – 22. května 
 

Kráčet ve stopách slavných 
francouzských králů a jejich milenek?  

Hledat šifru Mistra Leonarda?  
Hltat nezapomenutelné pařížské 

památky?  
Odpočívat na trávníku a sledovat  

a cítit genius loci? 
To vše a ještě více vám poskytne náš 

zájezd do Paříže ! 
 
 

 
 

1. den: odpoledne odjezd. 
2. den: Paříž – procházka od Panthéonu 

k Lucemburským zahradám, Latinská čtvrť, 
Cité – katedrála Notre Dame, Consiergerie, 

Sainte Chapelle, Justiční palác, pravý břeh 
Seiny – Hotel de Ville. Louvre – návštěva 

palácového komplexu s galerií evropského 
malířství, sochařství a dalších uměleckých 
sbírek. Osobní volno s možností návštěvy 
dalších muzeí. Odjezd na ubytování. 
3. den: výlet do Versailles, pro zájemce 

prohlídka zámku francouzských králů, 
procházka francouzskými zahradami 
k Velkému a Malému Trianonu, La Défense 

– prohlídka sídliště 21. století, možnost 
nákupů. Večerní Montmartre – bazilika 

Sacré Coeur s nádherným výhledem na 
Paříž, Náměstí malířů. Možnost zajít do 
hospůdek na večeři, procházka k slavnému 
kabaretu Moulin Rouge. 
4. den: Eiffelova věž a okolí – návštěva 

věže - symbolu Paříže. Procházka kolem 
Vojenské školy, Invalidovna, most 
Alexandra III., nám. Svornosti, Tuillerijské 
zahrady. Možnost návštěvy muzeí či galerií, 
příp. další procházka s průvodcem. 
Projížďka lodí po Seině. Možnost večeře v 
Latinské čtvrti, večer odjezd z Paříže.  
5. den: odpoledne návrat do ČR. 
 

Cena: 4.690 Kč 
 

V ceně: doprava lux. bus, 2x ubytování, 

2 lůžkové pokoje se soc. zařízením, 
průvodce.  
Příplatky: 2x snídaně 350 Kč, pojištění 

léčebných výloh včetně storna zájezdu 110 
Kč. Vstupné 60 €. 
 

Perla na Dunaji, 
elegantní  BUDAPEŠŤ 

 
26. – 28. května 

 

 
 
 

 
 

 

1. den: odjezd v ranních hodinách. 
Budapešť – zastávka na návrší Gélert 

s krásnou vyhlídkou na Budapešť. Poté 
návštěva, prohlídka a nákupy v secesní 
Velké tržnici s mnoha stánky, ve kterých 

voní klobásky, langoše, ale i ovoce, 
zelenina a paprika. Procházka živou Peští, 
ulicí Váci, bazilika sv. Štěpána. Malá 
okružní jízda městem – Andrássyho třída, 
Opera, náměstí Hrdinů s památníkem 
milénia, hrad Vajdahunyad s parkem. 

Nakonec nás čeká relaxace 
v Széchenyiho lázních, jsou to 

nejznámější lázně, kde vyvěrají nejteplejší 
prameny. Ubytování. 
2. den: po snídani pěší procházka 
Budínem po královské čtvrti se dvěma 
významnými památkami – královskou 
rezidencí a Matyášovým chrámem. 

Kouzelná je také vyhlídka z Rybářské bašty 
na dunajské korzo a protilehlý Parlament. 

Odpoledne dokončení prohlídky Pešti, 
posezení v cukrárně nebo v restauraci. 
V pozdním odpoledni fakultativně 
projížďka lodí po Dunaji na Margaretin 
ostrov, kde si vystoupíme a projdeme se 

po ostrově. Návrat lodí do přístavu,  
volno k procházce večerní Budapeští nebo 
posezení v csárdě.  
3. den: odjezd do romantické oblasti 

Dunajského ohybu. Zastávka 
v Szentendre – procházka romantickým 

městečkem, které inspirovalo mnoho 
umělců. 
Visegrád – zde si prohlédneme bývalou 

luxusní královskou rezidenci 
uherského krále Matyáše. 
Autobusem pojedeme dále podél Dunaje do 
posvátné Ostřihomi. 

Zde navštívíme největší katedrálu v zemi, 
kde je pohřben i první maďarský král. 
Odjezd přes Slovensko do ČR. Návrat ve 
večerních hodinách.  

 
Cena: 3.990 Kč 

 
V ceně: doprava lux. bus, průvodce. 2x 

ubytování se snídaní ve 2 lůžkových 
pokojích. 
 

Zájemci o plavbu lodí na Margaretin 
ostrov uhradí při přihlášení na zájezd 

zálohu 400 Kč na lodní lístek.  
 
 

 
 

 

Vstupné: cca 15.000 HUF. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 800 Kč, 

pojištění léčebných výloh a storna zájezdu 
66 Kč / os. 

 

Vídeň, Schönbrunn 
a Vídeňská filharmonie 

 

25. května 
 

Vychutnejte si večerní koncert Vídeňské 
filharmonie  

pod širým nebem v nádherném 
Schönbrunnu! 

 

 

 
Vídeň - procházka centrem města - 
Hofburg, Dóm sv. Štěpána, Korutanská 
třída, Příkopy, Hradní zahrada, Lidová 
zahrada - park ve francouzském stylu s 

tisíci druhy kvetoucích růží. 
Schönbrunn  -  procházka zahradami, 

Neptunova kašna, Gloriett, možnost 
návštěvy ZOO, bludiště, palmového 
skleníku. 
Večer si poslechnete koncert Vídeňské 
filharmonie, který se koná v zahradách 

Schönbrunnu. Návrat v ranních hodinách. 
 

Cena: 890 Kč 
 
Vstupné na koncert ZDARMA! 
V ceně: doprava lux. bus, průvodce. 
Příplatky: pojištění léčebných výloh včetně 

storna zájezdu 22 Kč / os. 
Vstupné cca 30 €. 

 

Toulky Prahou 
známou i neznámou 

 

18. – 21. května 
 
 

 
 

 

Nejen naši senioři rádi cestují vláčkem. 
Už jste se dlouho netoulali naší zlatou 

Prahou? 
Už je to dávno, kdy jste viděli tančit 

hvězdičky nad Prahou? 
Nesmutněte a pojeďte s námi, 

toulat se s malou skupinkou obdivovatelů 
Prahy za její historií a krásou! 

Tak neváhejte a přihlaste se! 
 

 
 

 
 

 

Počet účastníků je omezen. 
 
 

 

 
 

Cena 2.190 Kč 
 

V ceně: 3x ubytování, průvodce. 

 

https://www.zonerama.com/aloismilacek/Photo/1029993/38646924
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Orlí hnízdo, solné doly 
a slavnosti slunovratu 
v Českém Krumlově 

 

16. - 18. června 
 

Zveme vás do horského útočiště 
Adolfa Hitlera - Orlího hnízda.  

V Českém Krumlově zažijete Slavnosti 
pětilisté růže, které jsou městskou 

historickou slavností. 
 

 
 
 

1. den: odjezd v nočních hodinách, přejezd 

přes noc. 
2. den: ráno příjezd do Obersalzbergu a 
výjezd na horu Kehlstein, kde se tyčí 

proslulá Hitlerova čajovna, nazývaná Orlí 
hnízdo. Možnost návštěvy dokumentačního 
centra a krytů Hitlerových pohlavárů. Poté 
přejedeme do půvabného městečka 
Berchtesgaden, kde si prohlédneme solné 

doly. Na závěr dne se projedeme po jezeru 
Königsee. Nocleh v ČR. 
3. den: po snídani odjezd do Českého 
Krumlova - města kultury, umění a 

neopakovatelné atmosféry. 
Neopakovatelným zážitkem bude pro vás 
účast na Slavnostech slunovratu, kdy 

páni z Rožmberka jsou zpátky! V 
renesančním duchu se odehrává i vrchol 
slavností – velkolepý historický 
kostýmovaný průvod, v němž nechybí 

rytíři na koních a především slavné 
osobnosti, spjaté s dávnou historií města. 
Ať už jsou jakákoliv očekávání, či věk 
návštěvníků, všichni si zde přijdou na své! 
Návrat ve večerních hodinách. 
 
 

Cena: 2. 290 Kč 
 

 

 
 

 
 

 

V ceně: doprava lux. Bus, průvodce, 1x 

ubytování se snídaní ve 2 lůžkových 
pokojích (vždy 2 pokoje mají společnou 
předsíňku a soc. zař.),  

příplatek za 1 lůžkový pokoj 200 Kč. 
Vstupné: cca 50 €, zámek 150 Kč. 
Příplatky: pojištění léčebných výloh a 

storna zájezdu 44 Kč / os. 
 
 

 

 
 

Perla na Dunaji, 
Bratislava a zámek Hof 

 
9. – 11. června 

 
Proč jet do Bratislavy? 

 Protože máme společnou historii. 
Protože Bratislava patří k nejmladším 

hlavním městům Evropy. Protože 
Slováci nám rozumí každé slovo. 

Co je v Bratislavě? 
 Moderní město 

s bohatou historií, krásnými památkami 
a útulnými kavárnami.   

 
1. den: odjezd v ranních hodinách. 
Dopoledne zastávka na hradu Děvín, který 

slovenští předkové vybudovali na soutoku 
Moravy a Dunaje. Odpoledne prohlídka 
města. Nejhezčí částí Bratislavy je její 

Staré Město, překvapivě malé a vyznat se v 
něm je docela jednoduché. Dóm sv. 
Martina, Stará radnice, Primaciálny 
palác, Michalská brána, Grassalkovičův 

palác, U dobrého pastýře … Ubytování.  
2. den: dokončení prohlídky města, 

možnost návštěvy muzeí a galerií. 
Odpoledne plavba vyhlídkovou lodí 
k poloostrovu, na kterém se nachází 
moderní galerie Danubiana. Zde si kromě 

úžasného zážitku z plavby lodí vychutnáte 
jedinečnou symbiózu výtvarných děl, 
architektury a okolní přírody. 

 

 

 
3. den: po snídani odjezd na zámek Hof, 

prohlídka zámku. Bývalé císařské 
venkovské sídlo prince Evžena Savojského 
a Marie Terezie je se svými více než 50ha 
největším zámeckým areálem na 
rakouském venkově. Prohlídka zámku a 
barokní zahrady se sedmi terasami mírně 
se svažujících k řece Moravě. Kromě 
císařského zámku stojí za návštěvu také 
idylický statek. Krátká zastávka na 
Moravském poli, kde prohrál svoji 

rozhodující bitvu i život český král  
Přemysl Otakar ll.  
Návrat ve večerních hodinách. 
 

Cena: 3.390 Kč 
 
V ceně: doprava lux. bus, 2x ubytování ve 

dvoulůžkových pokojích se soc. zař., 2x 
snídaně, průvodce. 
 
Zájemci o plavbu lodí na Danubianu 

uhradí při přihlášení na zájezd  
zálohu 300 Kč na lodní lístek. 
Příplatky: pojištění léčeb. výloh a storna 

zájezdu 66 Kč. 
Vstupné: cca 50 €. 

 

Wroclaw 
 

3. června 
 

Město sta mostů, vojvodské město plné 
historických budov a také zajímavé 
architektury 20. století. Vratislavské 
ostrovy omývané vodami řeky Odry 
představují poklidná útočiště jako 

stvořená k procházkám. 
 

 
 

Odjezd v ranních hodinách. 
Dopoledne zastávka u Haly století.  

Procházka po starém výstavním areálu 
s oválným jezírkem a zpívající fontánou. 
Možnost prohlídky přilehlé Japonské 
zahrady. Prohlídku Starého města 
začneme katedrálou sv. Jana Křtitele, 

která byla z velké části zničena za 2.sv. 
války a vzhled současné budovy je 
výsledkem poválečné rekonstrukce. 
Vratislavské náměstí obklopují barevné 

měšťanské domy, uprostřed se nachází 
radnice s nejstarší Šwidnickou pivnicí 

v Evropě. Zdejší pivo ochutnali světoví 
velikáni jako Goethe a Chopin. 
Kdo neochutnal zdejší pivo, jako by ani 
nebyl ve Wroclawi. Je čas na vás! 
A celým městem vás budou doprovázet 
trpaslíci, kteří ovládli město v roce 2003. 

Kdo z vás jich objeví nejvíce? 
Návrat ve večerních hodinách. 
 

Cena: 690 Kč  

 

 
 

 

V ceně: doprava lux. bus, průvodce. 
Příplatky: pojištění léčebných výloh a 

storna zájezdu 22 Kč / os. 
Vstupné cca 40 zl. 
 

 
 

 
 

 

Adventní zájezdy 2017 
 
 

 
 

 

Salzburk a čerti z Karibiku 
24. – 25. listopadu 

Cena: 2.190 Kč 
V ceně: 1x nocleh v ČR 

Budapešť a Bratislava 
2. – 3. prosince 
Cena: 2.490 Kč 

V ceně: 1x nocleh v ČR 

Drážďany – průvod štóly 
2. prosince 

Cena: 850 Kč 

Vídeň a Schönbrunn 
9. prosince 

Cena: 850 Kč 

Budyšín, Zhořelec 
a Kryštofovo Údolí 

16. prosince 
Cena: 790 Kč 

 

V ceně adventních zájezdů: 
doprava – lux. bus, průvodce. 

Příplatky: poj. léčebných výloh – 22 Kč / den. 
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Krakow a Wieliczka 
 

13. – 14. května 
 

Světový unikát starých solných dolů a 
královské město Krakow – jedno 

z nejkrásnějších měst Evropy. 
 

 
 

1. den: odjezd v ranních hodinách do 
Wieliczky. Dopoledne prohlídka solných 

dolů -  nejproslulejší solný důl na světě, 
který vznikal od středověku, kdy sůl byla 
mocným nástrojem vládců. Během 
prohlídkové trasy dlouhé asi 3,5 km budete 
obdivovat sochy a obrazy vytesané v soli či 
podzemní jezera. V sále s vynikající 
akustikou si vyslechnete část skladby F. 
Chopina. Odpoledne prohlídka Krakowa, 

hrad Wawel hlavní náměstí, Sukiennice, 
měšťanské domy, Jagellonská univerzita, 
Radniční věž, Mariánský kostel, Dračí 
doupě, relaxace u řeky Visly. Ubytování. 
2. den: po snídani se projdeme židovskou 

čtvrtí Kazimír. Poté se budeme věnovat 
symbolu Krakowa – návrší Wawel. Zde se 
nachází bývalá královská rezidence a 
katedrála s hrobkami králů a královen. 
Odpoledne budeme mít možnost 
prohlédnout si královské zámecké komnaty  
nebo navštívit některé z četných 
krakowských galerií či muzeí se vzácnými 
sbírkami… 
Návrat ve večerních hodinách. 

 

Cena:  2.390 Kč 

 

 

V ceně: doprava lux. bus, průvodce, 1x 

ubytování se snídaní ve 2 lůžkových 
pokojích. 
Příplatky: pojištění léčebných výloh a 

storna zájezdu 44 Kč / os. 
Vstupné: důl 70 zl., muzea  30 zl. 
 

 
 

Půvaby Solné komory 
 

31. srpna – 3. září 
 

Krásná příroda, kouzelná průzračná 
jezera a historické bohatství, to je Solná 
komora. Pojeďte s námi a objevte i vy 

krásy Solnohradska! 
 

 
 

Zájezd bez nočního přejezdu. 
 

1. den: odjezd odpoledne, nocleh v jižních 

Čechách. 
2. den: po snídani odjezd do Rakouska. 

Naší první zastávkou pro poznávání Solné 
komory bude kouzelná Mozartova 
vesnička St. Gilgen, ležící na břehu jezera 

Wolfgangsee, která je oblíbeným 
prázdninovým letoviskem významných 
osobností. Poté nás vyveze nejstrmější 
rakouská ozubená lanovka  na horu 
Schafberg (1.783m), odkud je   nádherný 

panoramatický výhled na 14 jezer, alpské 
pohoří i Šumavu. Prohlédneme si starobylý 
St. Wolfgang s kostelem se slavným 

vyřezávaným oltářem a malebnými 
uličkami. Ubytování v okolí. 
3. den: Bad Ischl – procházka známými 

lázněmi, kde v Císařské vile trávili svou 
dovolenou císař Franz Josef a Sisi. 
Zájemci můžou vilu navštívit. Po prohlídce 
přejedeme autobusem kolem jezera 
Hallstättersee do Obertraunu, odkud 

vyjedeme lanovkou ke vchodu do 
ledovcové jeskyně Rieseneishöhle. Zde 

máte na vybranou – navštívit jeskyni nebo 
vyjet lanovkou na vrchol Krippenstein 
(2.109 m), odkud se vám naskytne výhled 

na Dachstein.  
Den ukončíme návštěvou známého 
městečka Hallstatt. 
4. den: po snídani a ukončení pobytu 
odjedeme k nejhlubšímu jezeru Traunsee 
do Gmundenu, městu proslavenému 

keramikou, která se stala značkou celé 
Rakousko-uherské monarchie. Po 
návštěvě prodejny s proslulým zeleným 
plaménkovým vzorem možná uslyšíme i 
keramickou zvonkohru na radnici. Na 
závěr našeho putování Solnou komorou se 
zastavíme u vodního zámku Orth, který je 

spojen s pevninou jen 123 m dlouhým 
mostem.  
Návrat ve večerních hodinách. 

 

Cena: 4.490 Kč, sen. 4.290 Kč 
 

V ceně: doprava lux. bus, 1 x ubytování 

v ČR, 2x ubytování v Rakousku,  
3x snídaně, průvodce. 
Příplatky:  

pojištění léčebných výloh a storna zájezdu 
88 Kč. 
Vstupné: cca 60 €. 

Velkoměsta piva – Plzeň, 
Regensburg a Mnichov 

 

15. – 17. září 
 

Plzeň – město s dlouhou historií, která 
se odráží v nádherných stavbách 

v historickém centru, se za posledních 
pár let proměnilo k nepoznání.  

Regensburg – první hlavní město 
Bavorska s více jak 2000 let starou 

historií. 
Mnichov -  moderní kosmopolitní město 

srdce a dlouhé tradice. Mezi BMW a 
pivními zahrádkami, mezi uměním, 
kulturou, kreativitou a malebnými 

zákoutími, mezi barokem a 
modernismem: to nejsou žádné 

protiklady, nýbrž typický rys Mnichova. 
 

 
 

Zájezd bez nočního přejezdu. 
1. den: odjezd v ranních hodinách do 
Plzně. Prohlídka historického centra města 

s místním průvodcem. Osobní volno 
můžete využít k  návštěvě některého 
muzea nebo k procházce krásnými parky. 
Pro zájemce prohlídka pivovaru 
s ochutnávkou piva. Ubytování.  
2. den: Regensburg – prohlídka 
historického města. Kelheim – romantická 

plavba proti proudu Dunaje soutěskou. 
Dunajská průrva Weltenburg je jedna 
z nejkrásnějších v Evropě. Příjezd ke 
klášteru Weltenburg. Stejnojmenné 
opatství patří k vrcholným dílům baroka. Po 
jeho návštěvě ochutnáme jedno 
z nejstarších bavorských lahodných piv. 
3. den: po snídani odjezd do Mnichova. 

Hlavní město Bavorska nabízí tolik 
skvostných pamětihodností, že člověk ani 
neví, čím začít. Procházka městem 
s průvodcem: Marienplatz – nejstarší 

náměstí, kterému vévodí neogotická 
Novoměstská radnice s impozantní 

fasádou a zvukem nádherné zvonkohry z 
radniční věže, Starý dvůr, 
Kostel Panny Marie,     Mariánský 
sloup, Kostel Sv. Petra. Královská 
rezidence severně od Mariánského 

náměstí je rozsáhlý komplex budov, dvorů 
a parků. Uvnitř se dochovaly velké sbírky 
uměleckého řemesla. Zájemci si můžou 
prohlédnout i prodejní budovu s auty BMW.  
K večeru odjezd, návrat v pozdních nočních 
hodinách. 

Cena: 3.990 Kč, sen. 3.790 Kč 
 

V ceně: doprava lux. bus, 3 x ubytování 
se snídaní, průvodce. 
Příplatky: pojištění léčebných výloh a 

storna zájezdu 66 Kč. 
Vstupné: Plzeň 30 Kč, pivovar 180 Kč, 

Mnichov a lodní lístek cca 50 €. 
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Královské město Klatovy 
a půvaby Šumavy 

 

2. – 8. září 
 

Krajina Šumavy vás jistě upoutá svou 
pestrostí a malebností. Kopce, kopečky, 

potoky, lesy, malebné vesnice, hrady, 
zámky a architektonické památky, to 

vše nabízí území mezi Klatovy, 
Kašperkem, Železnou Rudou, Modravou 

a Antýglem, které důkladně 
prozkoumáme během našeho pobytu. 

 

 
 

Hotel, který se stane na 7 dnů naším 
domovem, byl postavený v roce 1929. 
Nachází se na klidném místě v centru 

města, sousedícím s historickým 
jádrem Klatov. Rekonstruovaný hotel 
připomíná svým zařízením atmosféru 

30. let minulého století. V novém  
wellness centru darujete svému tělu 

několik hodin pohody. Součástí 
wellness je venkovní vyhřívaný bazén 
se slanou vodou a vodopádem, vnitřní 

relaxační vyhřívaný bazén 
s protiproudem a masážními lavicemi, 
finská a solná sauna, sluneční louka. 
Vstup do wellness je po dobu pobytu 

zdarma. Různé druhy masáží a uhličité 
koupele si můžete dokoupit na místě. 

Během relaxačního pobytu se uskuteční 
zájezdy do okolí a na Šumavu. 

 

1. den: odjezd v ranních hodinách. Cestou 
zastávka a prohlídka hradu Švihov – jeden 

z nejlépe dochovaných gotických vodních 
hradů v Čechách, který nebyl nikdy dobyt. 
2. den: dopoledne - prohlídka královského 
města Klatovy s místním průvodcem. 

Tajemné katakomby pod Jezuitským 
kostelem, barokní lékárna, Černá věž 
s nádherným výhledem na městskou 
památkovou zónu, panorama Šumavy a za 
dobrého počasí i na Alpy. Odpoledne 
relaxace. 
3. den: dopoledne masáže, bazén. 

Odpoledne krátká zastávka na zámku 
Klenová, který je originální galerií pod 
širým nebem. Najdete tu historickou 

expozici z dějin hradu a zámku a několik 
výstav českého i zahraničního umění. 
Velhartice – nádherný hradní areál s 35m 

dlouhým kamenným mostem, tyčící se na 
skalnatém ostrohu nad říčkou Ostružnou. 
4. den: celodenní výlet do NP Šumava. 

Výlet Šumavou začneme prohlídkou 
Jezerní slatě - krytá dřevěná vyhlídka je 

vysoká 8 metrů a umožňuje bezpečný 
výhled na rozsáhlé a zrádné rašeliniště. 
Kvilda - prohlídka zajímavé expozice 
v  muzeu, zachycující historii obce, života a 

práce našich předků. Poté sjedeme do 
Modravy, krátká zastávka v obci a 
pokračujeme do Antýglu. Cestou si 

prohlédneme unikátní 72m dlouhý dřevěný 
hradlový most, který je replikou bývalého 
historického mostu. Most zachytával 
soustavou tyčí plavené dřevo a směroval je 
do plavebního kanálu. Z  Antýglu se 
projdeme Povydřím – 7 km procházka 

údolím divoké šumavské řeky Vydry mezi 
Antýglem, a Čeňkovou Pilou patří 

k nejkrásnějším místům na Šumavě.  
5. den: celodenní výlet do Železné Rudy 
– vyjedeme lanovkou na Pancíř, rozhledna 

na vrcholu nám nabídne krásné rozhledy na 
Šumavu. Vycházka k Černému a Čertovu 
jezeru. 
6. den: odpočinkový, relaxace. 
7. den: po snídani ukončení pobytu. 
Dopoledne navštívíme „bránu Šumavy“ 
Sušice, sušické muzeum seznamuje své 

návštěvníky především s historií sirkařské 
výroby a s dějinami sklářství na Šumavě. 
Velkým magnetem od roku 2004 je pro 
návštěvníky unikátní sušický mechanický 
betlém, v němž je téměř 150 pohyblivých a 
stejné množství nepohyblivých figurek a 
objektů. A zapomenout nemůžeme ani na 
hrad Kašperk, který patří k dominantě kraje. 
Prohlídka hradu, který nechal postavit král 
Karel IV. 
Návrat ve večerních hodinách. 

  
Cena zájezdu: 7.390 Kč,     

Senior: 7.190 Kč 
 

V ceně : doprava lux. bus, 6x ubytování ve 

wellnes hotelu***, 
2 lůžkové pokoje se soc. zař., 
6x polopenze, volný vstup do hotelových 
bazénů a sauny, průvodce. 
Fakultativní příplatek: 1 lůžkový pokoj 

1.500 Kč, 
pojištění storna zájezdu 60 Kč. 

 

 
 

Za relaxací a poznáním 
na jižní Slovensko, 

Malé Karpaty a  

Velký Meder 
 

27. září – 1. října 
 

1. den: odjezd v ranních hodinách. Průjezd 

malebnou krajinou Malých Karpat snad 
vděčí za své jméno výšce. Vždyť nejvyšší 
vrchol Záruby měří "pouhých" 768 
metrů!  Zastávka v půvabném městě 
Pezinok s vinařskou tradicí. Je nazýváno 
historickým vinohradským muzeem. 

Trasa nás provede centrem města a ukáže 
nám bohatou historii svobodného 
královského města. A nemůžeme pominout 
prohlídku hradu  Červený Kameň, který byl 

až do roku 1945 sídlem Pálfyovců, kteří 
proměnili strohou pevnost na renesančně-
barokové sídlo s nádhernou vnitřní 
výzdobou. Červený Kameň ve své době 
představoval jednu z nejmodernějších 
renesančních staveb. 
Ubytování ve Velkém Mederu. 
2. den: relaxace a pobyt v Thermal 
Corvinus s termální vodou (teplota vody  

25 – 38 °C), která má pozitivní účinky nejen 
na pohybové ústrojí. Areál kromě koupání 
nabízí i řadu dalších služeb – saunu, 
masáže, restauraci a bufet. 
3. den: Győr – výlet do Maďarska, 

prohlídka starobylého města s krásným 
barokním jádrem. Léčebné účinky termální 
vody jsou známy již od středověku. 
Navštívíme moderní lázně vybudované 
v roce 2003 s vnitřními i venkovními 
bazény. 
4. den: relaxace, masáže v Thermal  
Corvinus, procházka a nákupy ve  

Velkém Mederu.  
5. den: dopoledne pobyt v lázních, po 
obědě odjezd. Zastávka v Gabčíkovu - 

u vodního díla.  
Návrat ve večerních hodinách. 
 

Cena: 4.190 Kč,  

senior 3.990 Kč 
 

V ceně: doprava lux. bus, 4x ubytování ve 

2 lůžkových pokojích se soc. zař.       
(apartmán nebo pokoj), k dispozici 
vybavené kuchyňky s lednicí, průvodce. 
V ceně není: vstupné do lázní  -  V. Meder 

3 dny cca 25 €, Győr cca 3.000 HUF. 
Příplatky: 1 lůžkový pokoj 800 Kč, 

 pojištění léčebných výloh a storna zájezdu 
110 Kč. 
Pokud požadujete vyšší standart ubytování 
– hotel, informujte se v cestovní kanceláři 
Lada. 
 

Důležité informace: 
 
V ceně všech zájezdů je vždy: 
doprava lux bus, průvodce.  
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, plavby a 
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „cena 
zahrnuje“. 
Příplatky: pojištění léčebných výloh včetně 
storna zájezdu 22 Kč / os / den.  
Možnost zakoupit místenku dle přání: 100 Kč. 
Odjezdy na trase: Trutnov, Dvůr Králové n/L., 
Jaroměř, Úpice, Č. Kostelec, Náchod, Hradec 
Králové a dále po trase do místa pobytu.  
Sleva na vícedenní zájezdy  200 Kč / os. platí 
při rezervaci zájezdu do 28. února 2016 a 
zaplacení zálohy 500 Kč / os. Pro skupiny platí 
tyto slevy: skupina nad 10 osob – 11. osoba 50% 
slevy, nad 20 osob – 21. osoba zdarma, 
40 osob – 41. a 42. osoba zdarma. 
Místenka v autobusu 100 Kč / osoba. 
CK Lada je ze zákona pojištěna proti úpadku 
u pojišťovny Union.   
Nabídku dalších pobytových a poznávacích 
zájezdů našich partnerských cestovních 
kanceláří (cestovní smlouvu, všeobecné smluvní 
podmínky, pojištění a další) naleznete na 
stránkách: www.lada-trutnov.cz, kde si svůj 
vybraný zájezd můžete rezervovat i zakoupit.  

 

 

 
 

 

Těšíme se na vás! 
 
 
 


