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ZÁJEZDY PRO SKUPINY NA PŘÁNÍ
Pro větší kolektivy (min. od 8 osob, např. školní skupiny, fi remní kolektivy, zájmové skupiny, sportovní oddily atd.) 
jsme schopni zajistit zájezdy podle vašeho přání po celé Evropě nebo v USA. Vše záleží na Vašich požadavcích 
a přáních. V případě Vašeho zájmu či jakéhokoliv dotazu Vám rádi poradíme a připravíme konkrétní nabídku.  
Zadejte nám Vaší představu o zájezdu a obratem pro Vás  zpracujeme konkrétní nabídku včetně cenové 
kalkulace. Konečná cena bude stanovena podle počtu účastníků, charakteru akce, rozsahu požadovaných 
služeb, termínu, místa odjezdu atd. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO EVROPĚ 
• TÉMATICKÉ ZÁJEZDY • LYŽAŘSKÉ 
ZÁJEZDY • SPORTOVNÍ KURZY • POBYTY 
U MOŘE • PĚŠÍ NEBO CYKLOTURISTIKA
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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO 
CELÉHO SVĚTA ZAHRNUJE

• pojištění léčebných výloh
• úrazové pojištění 
• pojištění odpovědnosti za škodu
• pojištění osobních věcí
• pojištění storna zájezdu

Klienti cestovní kanceláře mohou sjednat 
pojištění prostřednictví cestovní kanceláře. 
Sjednatelem pojištění je: 

Pojišťovna VZP, a.s. 
Mírové náměstí 17 
466 01 Jablonec nad Nisou 
Tel.: +420 952 231 599

Chráníme to nejcennější

Pangea-Travel s.r.o. 
Podhorská 7 
466 01 Jablonec nad Nisou 

Tel.: +420 483 310 869 
Mobil: +420 606 817 036 
E-mail: pangea.havel@iol.cz

CHCETE 
CESTOVAT 
BEZ OBAV?

Zajistěte si spokojený 
pobyt v zahraničí 
prostřednitvím služeb 
poskytovaných 
Pojišťovnou VZP, a.s.

www.pangea-travel.cz

Pro větší kolektivy (min. od 8 osob, např. školní skupiny, fi remní kolektivy, zájmové skupiny, sportovní oddily atd.) 
jsme schopni zajistit zájezdy podle vašeho přání po celé Evropě nebo v USA. Vše záleží na Vašich požadavcích 
a přáních. V případě Vašeho zájmu či jakéhokoliv dotazu Vám rádi poradíme a připravíme konkrétní nabídku.  
Zadejte nám Vaší představu o zájezdu a obratem pro Vás  zpracujeme konkrétní nabídku včetně cenové 



TERMÍN: určuje si každá skupina sama, pouze u  některých zájezdů 
k moři uvádíme doporučený termín. CK Vám případně poradí, který ter
mín je nejvýhodnější, upozorní Vás na svátky v dané zemi nebo slevy na 
vstupech pro konkrétní dny.

ORIENTAČNÍ CENA: uvedené ceny jsou orientační, odvíjí se od konkreti
zace zakázky. Na skupinu 40-ti platících účastníků poskytneme 3 osoby 
zdarma  a 1 osobu za poloviční cenu, není-Ii uvedeno jinak (u  pobytů 
u moře je na každých 10 studentů 1 osoba dozoru zdarma). Konečná cena 
se odvíjí od počtu účastníků, požadovaného termínu, případných úprav trasy, 
služeb a místa odjezdu. Přistavení autobusu zdarma, odjezdy z celé České re
publiky.  Ceny zájezdů jsou kalkulovány podle kurzů měn k 15.8. 2017.

PROGRAM: uvedené programy lze samozřejmě na základě dohody po
změnit, zkrátit či prodloužit. Berte je jako inspiraci, samozřejmě je možné 
na základě dohody danou akci pozměnit, zkrátit či prodloužit, prostě vy
tvořit zájezd přesně „na míru“. Významnou roli hraje i místo odjezdu z ČR.

SMLOUVA: ke každému skupinovému zájezdu je uzavřena smlouva, 
u indi viduálních rezervací je uzavřena smlouva s každým klientem.

UBYTOVÁNÍ: většinou mládežnické ubytovny (hostely), turistické hotely 
či ubytovny, hotely Formule 1, IBIS budget,  bungalovy, apartmány, chat
ky. PožadujeteIi vyšší standard ubytování nebo jednolůžkový pokoj, je 
možné ho zařídit, ovšem musíte počítat s  příplatkem. Stravování je za
jištěno od snídaně až po plnou penzi, podle konkrétního typu zájezdu. 

POJIŠTĚNÍ: naše CK je pojištěna ze zákona proti úpadku u  ČPP, certifi kát 
najdete na našich www stránkách, automaticky jej přikládáme ke smlouvě.  
Samozřejmostí je také pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škody 
v zahraničí, které je součástí ceny u všech zájezdů. Nabízíme také připojiště
ní storno poplatků se zrušením zájezdu ze strany klienta. Pojištění storna se 
vztahuje na náhlou nemoc nebo úraz, případně závážnou rodinnou událost. 

POZNÁMKA: naše CK si vyhrazuje právo na úpravu cen s  ohledem 
na možné změny v legislativě týkajících se provozování CK, při výrazných 
změnách kurzu Kč vůči zahraničním měnám nebo změnám poplatků pro 
vjezd do měst či pobytových tax.

Další informace týkající se organizace zájezdů najdete na našich www 
stránkách nebo vám je na vyžádání obratem zašleme.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED OBJEDNÁNÍM:

INFORMACE, REZERVACE ZÁJEZDŮ:
mobil: 606 817 036
tel: 483 310 869
e-mail: pangea.havel@iol.cz
 info@pangea-travel.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:
PANGEA-TRAVEL.CZ s.r.o.

Podhorská 7 (naproti Eurocentru)
466 01 Jablonec nad Nisou

Motto: „Lépe jednou viděti, než stokrát slyšeti“.
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Zájezdy na lyže, sportovní kurzy 
a cyklozájezdy najdete z druhé strany 

katalogu nebo na našich
www stránkách.

�  JSTE MALÁ SKUPINKA? 
NABÍZÍME DOPLNĚNÍ 
NEBO SPOJENÍ SKUPIN!

�  MIMOŘÁDNÉ CENOVĚ 
VÝHODNÉ ZÁJEZDY
(sledujte aktuálně na našich 
webových stránkách)
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LONDÝN, královské město 
od 3.950 Kč* termín: I-XII kód: 900

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer 
2.den: ranní trajektem do Anglie, event. krátká 
zastávka v Doveru (procházka k Doverskému hra
du) nebo Canterbury (starobylé město, katedrála), 
GREENWICHE, královská observatoř a nultý poled
ník, námořní muzeum, možnost plavby po Temži, 
doky sv. Kateřiny, nová budova radnice, pevnost 
TOWER s korunovačními klenoty, TOWER BRIDGE, 
MONUMENT (místo požáru v  r.1666), fi nanční 
čtvrť CITY, impozantní KATEDRÁLA SV.  PAVLA, 
Milleniuem Bridge s výhledy na Londýn a Temži 
3.den: zámek WINDSOR nebo Hampton Court, 
zpět do centra Londýna, BRITSKÉ MUZEUM (vstup
né zdarma), pro zájemce Muzeum Madame Tu
ssaud’s, Baker Street a  Sherlock Holmes, Regents 
Park, HYDE PARK, event.další památky či muzea, 
4.den: Westminsterské opatství a  katedrála, BUC
KINGHAMSKÝ PALÁC, Houses of Parliament s  věží 
BIG BEN, London Eye (největší vyhlídkové kolo na 
světě), Whitehall, náměstí Piccadilly Circus, TRA
FAL GARSKÉ NÁMĚSTÍ a možnost prohlídky Národní 
galerie (vstupné zdarma), dle času další památky či 
muzea, večer odjezd Eurotunelem, noční transfer
5.den: návrat do ČR odpoledne

Období 4 dny/
1 noc*

5 dnů/
2 noci

6 dnů/
3 noci 

XI  II 3.950 5.200 6.100

III  IV 4.200 5.400 6.300

V  X 4.300 5.500 6.400

V  případě ubytování v  hostitelských rodinách 
(plná penze) je příplatek cca 150,- Kč/os. a noc

Orientační cena v  tabulce zahrnuje kompletní 
dopravu, plavbu trajektem a  zpáteční cestu Eu
rotunelem, ubytování v hotelu typu IBIS Budget, 
stravování formou snídaně, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, in
fomateriály, pedagogický doprovod zdarma. 
*  Zkrácená 4denní verze s  jedním noclehem, 

ubytování možné pouze v hostelu nebo ho-
telu se snídaní, případně lze zajistit večeře.

ADvENTNí LONDÝN
Zažijte s námi předvánoční atmosféru v Londýně, kdy 
nasvícená metropole nadchne každého. Navští víme 
samozřejmě nejznámější památky, ale těšit se můžete 
i na Trafalgarské náměstí s vánočním stromkem, bude 
čas i  nákupy na  adventních trzích (např. na Covent 
Garden) nebo na proslulé Oxford Street.
Podrobnosti včetně ceny vám rádi zašleme.

LONDÝN LETECkY
Především pro menší skupinky nabízíme letecké 
zájezdy do Londýna za výhodných podmínek.
Sdělte nám prosím požadavek na termín, pro
gram, počet osob, typ ubytování a my vám obra
tem zašleme cenovou kalkulaci.

LONDÝN s výlety
6.600 Kč termín: III-XI kód: 901

1.den: odjezd odpoledne, noční transfér 
2.den: trajektem z  Calais do Doveru, příjezd do 
LONDÝNA a prohlídka města, ubytovaní v hotelu
3.den: celodenní výlet mimo Londýn, tajemné 
prehistorické monumenty STONEHENGE, prohlíd
ka SALISBURY (katedrála s nejvyšší věží v Anglii), vý
znamné město WINCHESTER s jednou z nejstarších 
gotických katedrál v zemi, návrat na nocleh
4.den: staré univerzitní město OXFORD (univer
zitní areál, katedrála Christ Church), prohlídka 
STRATFORDU (rodný dům W.Shakespeara, kostel 
Trinity Church s  jeho hrobkou, Harvard House), 
dle časových možností hrad WARWICK. Variantně 
lze tento den uspořádat i  jiný výlet podle přání 
skupiny, např. Cambridge a palác Hampton Court 
5.den: dokončíme prohlídku LONDÝNA, večer 
odjezd Eurotunelem, noční transfer.
6.den: návrat do ČR odpoledne. 

Orientační cena 6.600 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, plavbu trajektem a zpáteční cestu Euro
tunelem, 3x nocleh v hotelu se snídaní, cestovní 
pojištění a pojištění proti úpadku CK, informační 
materiály, pedagogický doprovod zdarma. 
*  Pro zájemce lze zajistit za příplatek 3x noc-

leh v rodinách s plnou penzí.

STARÁ DOBRÁ ANGLIE
7.850 Kč termín: I-XII kód: 902

1.den: odjezd odpoledne, transfer do Francie
2.den: časně ráno přejezd trajektem do Calais, 
příjezd do LONDÝNA: 1.část prohlídky, kterou za
čneme v Greenwichi, odtud lodí nebo dráhou do 
centra, nocleh v hotelu (hostelu) na okraji Londýna 
3.den: dopoledne si prohlédneme královskou 
rezidenci WINDSOR, odtud přejezd do OXFORDU 
(prohlídka univerzitního areálu, muzeum), přesun 
do COVENTRY, podvečerní prohlídka města 
4.den: zastavíme u  působivého středověkého 
hradu WARWICK, poté si prohlédneme STRAT
FORD UPON AVON (kostel Trinity Church, rodný 
dům W.Shakespeara, New Place atd.), na závěr  
prohlídka lázeňského  město BATH
5.den: prehistorická památka STONEHENGE, pro
hlédneme si SALISBURY (katedrála s nejvyšší stře
dověkou věží v Anglii), na závěr dle času Winches
ter nebo BRIGHTON, nocleh na okraji Londýna
6.den: dopoledne Hampton Court (jeden z  nej
krásnějšícjh paláců tudorovské architektury), mož
nost zastávky ve Wimbledonu a začneme s 2. částí 
prohlídky Londýna (nutná 9tihodinová přestávka), 
zpáteční cesta Eurotunelem, noční transfer
7.den: návrat odpoledne

Orientační cena 7.850 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu včetně tunelu a trajektu, 4x nocleh v ho
telu/hostelu se snídaní (možnost zajištění večeří), 
služby průvodce, informační materiály  a mapky, 
cestovní pojištění a proti úpadku CK, pedagogic
ký doprovod zdarma. Úpravy programu po před
chozí dohodě možné, možnost zajištění večeře.

LONDÝN a PAŘíŽ
od 6.700 Kč* termín: I-XII kód: 903

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer do Francie 
2.den: ráno příjezd do PAŘÍŽE a  celodenní pro
hlídka nejzajímavějších míst města, ubytování 
3.den: po snídani odjezd do CALAIS, trajektem 
do Doveru, zastávka v  Doveru (procházka k  Do
verskému hradu) nebo CANTERBURY (starobylé 
město, katedrála), GREENWICH a  nultý poledník, 
odjezd na ubytování v rodinách 
4.den: Londýn  Westminster, Parlament a  Big 
Ben, Whitehall, Downing Street, Trafalgarské ná
městí, Národní galerie, Buckinghamský palác, 
Hyde Park, Britské muzeum (zdarma) 
5.den: Londýn  hrad Tower, Tower Bridge, doky sv. 
Kateřiny, Monument, fi nanční část City, katedrála 
sv. Pavla, odpoledne volný program nebo návštěva 
některých z muzeí (Madame Tussauds atd.), večer 
odjezd Eurotunelem, noční transfer 
6.den: příjezd do ČR odpoledne.

Orientační cena 6.700 Kč / 7.100 Kč* zahrnuje 
kompletní dopravu, cestu trajektem nebo Euro
tunelem, 1x nocleh se snídaní, 2x nocleh v hosti
telských rodinách s plnou penzí, služby průvodce, 
cestovní pojištění a  pojištění proti úpadku CK, 
informační materiály a  mapky, pedagogický do
provod zdarma.
* Cena 6.700 Kč platí pro ubytování v  hotelu 
IBIS Budget (na okraji Londýna)

UBYTOVÁNÍ RODINY, VÝUKA
  pro studentské skupiny nabízíme cenově výhodné nabídky ubytování v rodinách (Lon
dýn, Edinburgh, Brighton, Oxford, Cardiff , Dublin, ...) s možností výuky anglického jazyka.

kód: 901

VELKÁ BRITÁNIE

Především pro menší skupinky nabízíme letecké 
zájezdy do Londýna za výhodných podmínek.
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Skvosty ANGLIE
8.200 Kč termín: I-XII kód: 904

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer
2.den: časně ráno příjezd do Calais, trajektem do 
Doveru, možnost kratší zastávky v  CANTERBURY 
(katedrála), poté prohlídka LONDÝNA, nocleh 
3.den: prohlídka univerzitního města CAM
BRIDGE, přejezd do YORKU (mohutná katedrála, 
zbytky hradu a opevnění), nocleh 
4.den: přejezd do LIVERPOOLU a prohlídka měs
ta (působivá anglikánská kated rála, nábřeží Pier 
Head, muzeum Beatles, Shopping Centre), zastáv
ka v  CHESTERU, prohlídka katedrály s  pamětní 
deskou čsl. letcům z II. světové války, dle časových 
možností hrad WARWICK 
5.den: navštívíme STRATFORD, jedno z  nejslav
nějších anglických měst (rodný dům Shakespea
ra a kostel svaté Trojice, kde je pohřben, Harvard 
House atd.), zastávka v OXFORDU, sídlo nejstarší 
britské univerzity, na závěr SALISBURY s  nejvyšší 
katedrální věží v Anglii 
6.den: celodenní prohlídka LONDÝNA, zpáteční 
cesta Eurotunelem a noční transfer
7.den: návrat odpoledne.

Orientační cena 8.200 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, cestu trajektem a Eurotunelem, 4x noc
leh se snídaní v hostelu/hotelu, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, in
fomateriály, pedagogický dozor zdarma.
Po dohodě možnost ubytování v rodinách.

jIŽNí ANGLIE a LONDÝN
s ubytováním v rodinách
7.600 Kč termín: III-X kód: 905

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer 
2.den: ranním trajektem do Calais, přejezd do 
LONDÝNA: Westminster, Parlament a Big Ben, Whi
tehall, Downing Street 10, Trafalgarské náměstí, 
Buckinghamský palác, Hyde Park, nocleh 
3.den: přístav PORTSMOUTH, bývalá i současná ná
mořní základna Británie (rodné město Ch.Dickense, 
působení A.C.Doyla), prohlídka lodi Victory admi
rála Nelsona, Královské námořní muzeum, DDay 
Muzeum, zastávka u hradu Arundel, přímořské leto
visko BRIGHTON s  orientálním královský palácem, 
procházka u křídových útesů BEACHY HEAD 
4.den: prehistorická památka Stonehenge, město 
SALISBURY s  nejvyšší katedrální věží v  Anglii, pří
stavní město SOUTHAMPTON, odkud vypluly legen
dární lodě Mayfl ower a  Titanic (námořní muzeum, 
věci z Titaniku), variantně výlet na ostrov WIGHT 
5.den: dokončíme prohlídku LONDÝNA: hrad To
wer, Tower Bridge, doky sv.  Kateřiny, Monument, 
fi nanční část City, katedrála sv. Pavla, odpoledne 
volný program nebo návštěva některých z muzeí, 
večer odjezd Eurotunelem, noční transfer 
6.den: příjezd do ČR odpoledne.

Orientační cena 7.600 Kč zahrnuje dopravu, ces
tu trajektem a  zpáteční Eurotunelem, 3x nocleh 
v  hostitelských rodinách s  plnou penzí, cestovní 
pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby prů
vodce, infomateriály, pedagogický dozor zdarma.

Tajemná jIŽNí ANGLIE
8.150 Kč termín: IV-X kód: 906

1.den: odjezd večer, noční transfer 
2.den: příjezd do Belgie, zastávka u  Waterloo, 
poté prohlídka BRUSELU (variant ně lze zařadit 
např. i některé z měst  Gent, Bruggy), přejezd na 
nocleh do hotelu Formule 1 poblíž Calais
3.den: ranním trajektem do Calais, průjezd jižní 
částí Anglie, starobylé městečko RYE, přímořské 
město HASTINGS a místo slavné bitvy v r.1066 (Ba
ttle), přes BRIGHTON přejezd na ubytování
4.den: celodenní výlet, nejzápadnější cíp ostrova 
Land’s End, městečko PENZANCE s výhledem na St.
Michaels Mount, divoká vřesoviště v NP DARTMOOR, 
která vytvořila prostředí pro román A.C.Doyla „Pes 
Baskervillský“, legendární přístav PLYMOUTH
5.den: slavná katedrála a biskupství WELLS (pro
hlídka), zastávka v GLASTONBURY (hrob krále Ar
tuše), tajemné kameny Stonehenge, město SALIS
BURY s nejvyšší katedrální věží v Anglii
6.den: prohlídka LONDÝNA, tunel, noční transfer 
7.den: návrat odpoledne.

Orientační cena 8.150 Kč zahrnuje dopravu, cestu 
trajektem a  zpáteční Eurotunelem, 4x nocleh v hos
telu/hotelu se snídaní (možnost zajištění večeří), 
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby 
průvodce, infomateriály, pedagogický dozor zdarma.

LONDÝN a okolí
4.850 Kč termín: III-X kód: 907

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer
2.den: ranním trajektem z Calais do Doveru, přejezd 
do LONDÝNA, celodenní prohlídka, nocleh
3.den: celodení výlet mimo Londýn, navštívíme sta
ré univerzitní město OXFORD, zastávka v SALISBURY 
(slavná gotická katedrála, malebné centrum), na zá
věr prehistorické památky ve STONEHENGE
4.den: dokončíme prohlídku LONDÝNA (rozsah 
a zaměření dohodou), tunel, noční transfer
5.den: návrat odpoledne

Orientační cena 4.850 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, trajekt a zpáteční tunel, 2x nocleh (hotel 
typu IBIS Budget, 3L pokoje, snídaně za příplatek), 
služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění 
a pojištění CK proti úpadku, pedag. dozor zdarma.

LONDÝN a UNIvERZITNí MĚSTA
6.550 Kč termín: III-IX kód: 908

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer
2.den: příjezd do Calais, přeprava přes kanál a od
jezd do Londýna, prohlídka s průvodcem  Westmin
ster, Parlament, Big Ben, Downing Street, Bucking
hamský palác, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, 
Hyde Park, Oxford Street atd., nocleh 
3.den: prohlídka Oxfordu, univerzitní areál, kolej 
Christ Church College, možnost návštěvy jídelny 
(z fi lmu o Harry Potterovi), katedrála, kolej Magdalen 
College, Carfax Tower ze 13. st., Saint Aldate‘s Street, 
Radcliff  Camera atd., při návratu zastávka ve Windso
ru, rezidence královny Alžběty II., soukromá chlapec
ká škole v Etonu, návrat na nocleh
4.den: univerzitní Cambridge s možnou návštěvou 
jedné z kolejí, projížďka lodí po řece Cam, nocleh 
5.den: dokončíme prohlídku Londýna, hrad To
wer, St. Catherine Docks, Tower Bridge, volný pro
gram, plavba lodí do Greenwiche, Royal Observa
tory, nultý poledník, večer odjezd zpět do ČR 
6.den: návrat odpoledne

Orientační cena 6.550 Kč zahrnuje dopravu, tra
jekt a zpáteční tunel, 3x nocleh se snídaní, průvod
ce, cestovní pojištění, infomateriály, zákonné pojiš
tění CK proti úpadku, pedag. doprovod zdarma.

Velké Británie je jednoznačně zemí, kam 
se za studiem jazyků cestuje nejvíce. 
Nabízíme jazykové pobyty především pro 
studenty a ucelené školní kolektivy současně 
s  poznáváním Británie. Jazykový pobyt 
v  zahraničí je efektivní forma studia cizího 
jazyka v zemi jeho původu.
Jazykové kurzy včetně cesty mají různé 
délky (většinou 5 až 10 dnů nebo dohodou) 
a  v  různých intenzitách výuky (min. 9h 
výuky). Vlastní výuka probíhá v  menších 
skupinkách (12 až 15 os.), do kterých jsou 
studenti rozřazeni podle svých jazykových 
znalostí. Britská angličtina je pro mnohé stále 
tou „jedinou pravou“. Studium angličtiny ve 
Velké Británii umožňuje nejen zdokonalení 

znalostí jazyka, ale také poznání zdejšího 
života. Zájemci o  studium si mohou vybírat 
z  řady ověřených jazykových škol, které 
nabízí jak obecné kurzy angličtiny, tak kurzy 
se specifi ckým zaměřením. Kromě výuky ve 
větších britských městech (Londýn, Oxford, 
Portsmouth, Edinburgh) nabízíme studium 
také v  řadě menších měst či přímořských 
letoviscích.
Součástí jazykového kurzu je bohatý 
mimovýukový program, rádi vám poradíme 
a  dáme na výběr řadu odpoledních či 
celodenních výletů.

JAZYKOVÉ POBYTY 
VELKÁ BRITANIE

kód: 904
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NORMANSkÁ ANGLIE
7.950 Kč termín: IV-X kód: 909

1.den: odjezd v  ranních hodinách, transfer přes 
SRN a Belgii do Francie, ubytování poblíž Calais
2.den: po snídani trajekt do přístavu Dover, prů
jezd jižním pobřežím, zastávka v malebném měs
tečku RYE, návštěva romantických ruin vodního 
hradu Bodiam Castle z doby stoleté války, zastáv
ka v HASTINGS (místo vítezství Viléma Dobyvatele 
v r. 1066, procházka městem, po pláži), ubytování
3.den: bývalý římský přístav  PORTCHESTER s hra
dem, dále prohlídka města CHICHESTER (procház
ka městem, zastavení u katedrály, slavná zvonice 
a socha Sv. Richarda), zastavení u BEACHY HEAD 
(procházka po skalních útesech vysokých přes 
160 m), zastávka u Pevensey Castle (místa vylodě
ní Viléma Normanského), ubytování
4.den: odjezd do ROCHESTERU (mětečko, kde 
strávil své mládí Charles Dickens), prohlídka nejlé
pe zachovalého normanského hradu v Británii, 34 
metrů vysoká vyhlídková věž, dále prohlídka Can
terbury  jedno z nejdůležitějších míst anglického 
křesťanství, gotická katedrála (místo mučednické 
smrti Thomase Becketta), procházka historickým 
centrem, na závěr dne návštěva a prohlídka nor
manského hradu Dover Castle, nocleh
6.den: odjezd do centra LONDÝNA, prohlídka 
základních památek nebo podle přání skupiny, 
večerním trajektem z Doveru do Calais 
7.den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

Orientační cena 7.950 Kč zahrnuje kompletní do
pravu, trajekt a  tunel, 4x nocleh se  snídaní, služby 
průvodce, informační materiály a  mapky, cestovní 
pojištění, pojištění proti úpadku CK, pedagogický 
dozor zdarma.
Po dohodě možnost ubytování v rodinách.

SEvERNí ANGLIE
8.500 Kč termín: IV-X kód: 910

1.den: odjezd pozdě večer, noční transfer
2.den: dopoledne příjezd do AMSTERDAMU, pro
hlídka centra s možnou plavbou po grachtech, 
nočním trajektem z Ijmundenu do Newcastle
3.den: po vylodění v Newcastle zastávka u zbyt
ku zdí tzv. Hadriánova valu (oblast Housesteads), 
přejezd do NP LAKE DISTRICT, středisko Keswick, 
kamenné valy Castlerigg Stone Circle, sedlo Kirks
tone a kratší procházka, nocleh  
4.den: prohlídka CASTLE HOWARD, jeden z nej
krásnějších zámků v Anglii, zastávka v YORKU 
(Yorkminster, procházka po hradbách atd.), pro
hlídka zajímavého muzea Vikingů  Jorvik Viking 
Centre, odjezd na ubytování 
5.den: odjezd do WHITBY (město z románu Drá
kula Brama Stokera, ruiny opatství nacházející se 
vysoko nad mořem), zastávka ve SCARBOROUGH 
(zřícenina hradu, slavné trhy), možnost prohlídky 
mořského akvária Sea Life Centre, Flamborough 
Head (přírodní rezervace bílých útesů), nocleh
6.den: na závěr LONDÝN, prohlídka základních 
památek nebo program podle přání skupiny, ve
černím trajektem z Doveru do Calais, noční transfer
7.den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

Orientační cena 8.500 Kč zahrnuje kompletní do
pravu, noční trajekt a  tunel, 3x nocleh se snídaní, 
1x nocleh kajuty, služby průvodce, informační ma
teriály a  mapky, cestovní pojištění, pojištění proti 
úpadku CK, pedagogický dozor zdarma.

SkOTSkO a LONDÝN
od 9.300 Kč* termín: IV-X kód: 911

1.den: odjezd odpoledne, transfer do Francie 
2.den: ranním trajektem do Calais, přejezd do 
LONDÝNA a prohlídka města, odjezd na nocleh.
3.den: prohlédneme si YORK (historické centrum 
severní Anglie), nav štívíme HADRIÁNŮV VAL (zbytky 
římské pevnosti a nejzachovalejší část zdi u House
steads), zastávka na skotskoanglické hranici 

4.den: historické město STIRLING, hrad a památ
níky skotských válek za nezávislost (památník 
Williama Wallace, Roberta Bruceho), hrad Doune, 
největší britské jezero LOCH LOMOND a malebná 
vesnička Luss, na závěr si prohlídneme GLASGOW 
se svojí viktoriánskou architekturou
5.den: exkurze do nejstarší skotské palírny Glentu
rret, SCONE PALAC (významné místo, korunovač
ní místo skotských králů), prohlédneme si město 
DUNDEE, pohádkový zámek Glamis Castle, kde vy
růstala anglická královna, přímořské letovisko ST. 
ANDREWS (universita, zříceniny hradu a katedrály, 
muzeum golfu), přejezd přes most FORTH BRID
GES, ve své době jedinečné technické dílo 
6.den: zřícenina hradu hrad TANTALLON a  impo
zantní skála v  moři Bass Rock, tajemná katedrála 
v ROSSLYNU, prohlédneme si hlavní skotské město 
EDINBURGH (hrad, ulice Royal Mile, královský palác 
Holyrood, Scottův monument, Calton Hill atd.) 
7.den: ráno příjezd do LONDÝNA, dokončíme 
prohlídka města, večer odjezd Eurotunelem, noč
ní transfer Belgií a Německem
8.den: návrat do ČR odpoledne.

Orientační cena 9.300 / 10.150 Kč zahrnuje dopra
vu autobusem, 1x nocleh v hotelu se snídaní, 3x noc
leh v  hostitelských rodinách s  plnou penzí, trajekt 
CalaisDover a zpáteční cestu Eurotunelem,  služby 
průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojiště
ní proti úpadku CK, pedagogický dozor zdarma. 
*  Cena 9.300 Kč platí pro variantu se třemi 

noclehy ve vybavených bungalovech s mož-
ností vlastního vaření (místo rodin).

TRAJEKTY 
DO SEVERNÍ ANGLIE 
ZA VÝHODNOU CENU

Plánujete cestu do Skotska nebo severní Anglie? Využijte výhodnou cenovou nabídku pro plavbu 
nočním trajektem na trase Amsterdam  Newcastle nebo obráceně, časově i cenově úsporné proti 
cestě přes Londýn. Platí především pro studentské skupiny v období duben  červen a září  říjen. 
Podrobnosti na vyžádání rádi zašleme.
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ANGLIE a WALES
7.900 Kč termín: I-XII kód: 912

1.den: odjezd z Prahy odpoledne
2.den: časně ráno přejezd trajektem do Calais, 
příjezd do LONDÝNA: 1.část prohlídky, kterou zač
neme v Greenwichi, odtud lodí nebo dráhou do 
centra, přejezd na nocleh
3.den: podle zájmu možnost kratší prohlídky CO
VENTRY (ubytování skoro v centru), přejezd do měs
ta CHESTER (jedno z nejzachovalejších historických 
měst v  Anglii), oblast severního Walesu, městečko 
CONWY (hradby, malé rybářské domky, především 
mohutný hrad postavený králem Eduardem I.), hrad 
CAERNARFON patřící k  nejlépe dochovaným hra
dům v Evropě, vesnice s nejdelším názvem na světě 
(zkráceně se používá  název Llanfair P.G.)  
4.den: návštěva národního parku SNOWDO
NIA s  krásnými jezery a  nejvyšší horou Walesu 
Snowdon (1.085 m), průjezd přes centrální Wales 
k  působivému údolí řeky Wye (velšské hraniční 
městečko Monmouth, zbytky opatství TINTERN 
ABBEY atd.), na závěr dne zastávka v CHEPSTOW 
5.den: prohlédneme si CARDIFF (rychle se měnící 
velšská metropole, mohutný hrad, katedrála, rad
nice City Hall, pobřežní promenáda atd.), přejezd 
přes řeku Severn, zastávka v  městečku WELLS 
s nádhernou gotickou katedrálou, nocleh
6.den: prohlédneme si slavný přistav PORTS
MOUTH (vyhlídková věž Spinnaker Tower, rodný 
dům Ch. Dickense, zajímavé námořní muzeum 
atd.), dle času zastávka v  přímořském letovisku 
BRIGHTON (exotický palác Royal Pavilion, molo 
Palace Pier), návrat tunelem, noční přejezd
7.den: návrat do ČR.

Orientační cena 7.900 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu včetně trajektu a tunelu, 4x nocleh v ho
telu/hostelu se snídaní (možnost zajištění večeří), 
služby průvodce, infomateriály, cestovní pojiš
tění a  proti úpadku CK, pedagogický doprovod 
zdarma. Úpravy programu po předchozí dohodě 
možné, možnost zajištění večeře.
Po dohodě možnost ubytování v rodinách.

LONDÝN a BRUSEL
od 5.700 Kč termín: I – XII Kód: 913

1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.den: příjezd do Belgie, možnost zastávky 
u  Waterloo, prohlídka BRUSELU (symbol města 
Maneken Pis, náměstí Grande Place, katedrála 
sv. Guduly, Evropský parlament, Atomium, park 
Mini Europe), variantně lze zařadit místo Bruselu 
zastávku v Gentu nebo Bruggách, přejezd na noc
leh do hotelu Formule 1 poblíž Calais
3.den: po snídani přejezd trajektem do Doveru, 
kratší zastávka u  Doverského hradu, přejezd do 
Londýna, GREENWICH PARK – nultý poledník, okolí 
Královské hvězdárny, plavba výletní lodí do cent
ra,  BIG BEN, Parlament, WESTMISTER ABBEY, Hyde 
Park, Soho, Piccadilly Cirkus, odjezd na ubytování
4.den: dopoledne výlet ke královskému zámku 
WINDSOR, chlapecká škola v  Ettonu, odpoledne 
možnost návštěvy LEGOLANDU nebo některých 

muzeí v  Londýně (světoznámé muzeum vosko
vých figurín, muzeum Sherlocka Holmese, Sciene 
muzeum, BRITSKÉ MUZEUM, muzeum války apod.) 
5.den: prohlídka Londýna, BUCKIHGHAMSKÝ  
PALÁC se střídáním stráží, sídlo britského premi
éra na Downing Street č. 10, TRAFALGAR SQUARE 
a  pomník admirála Nelsona, katedrála sv. Pavla, 
pevnost TOWER, Tower Bridge, doky sv. Kateřiny, 
pro zájemce křižník Belfast, večer odjezd Eurotu
nelem, noční transfer 
6.den: návrat odpoledne.

Orientační cena 5.700* / 6.600 Kč zahrnuje 
kompletní dopravu, plavbu trajektem a zpáteční 
cestu Eurotunelem, 1x nocleh v hotelu F1 se sní
daní, 2x nocleh v hostitelských rodinách s plnou 
penzí, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku 
CK, informační materiály a  mapky, pedagogický 
doprovod zdarma.
* Cena 5.700 Kč platí pro zkrácenou 5tidenní 
variantu se 2 noclehy.

PO STOPÁCH  
HARRYHO POTTERA
5.700 Kč termín: III-IX kód: 914

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer
2.den: příjezd do Calais, trajektem přes kanál a od
jezd do Londýna, prohlídka s průvodcem  Westmin
ster, Pariament, Big Ben, Downing Street, Bucking
hamský palác, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, 
londýnská ZOO (scéna pro film Harry Potter a Kámen 
mudrců), nocleh na okraji  Londýna 
3.den: dopoledne Warner Bros Studio, atrakce ze 
světa natáčení Harryho Pottera, přesun do univer
zitního Oxfordu, kromě prohlídky města návštěva 
jídelny (předloha pro Velkou síň ve filmu), návrat 
na nocleh
4.den: celodenní  Londýn,  hrad Tower, doky sv. Ka
teřiny, Tower Bridge, křižník HMS Belfast, most 
Millennium Bridge (z  filmu Harry Potter a Princ dvo
jí krve), plavba po Temži do Greenwiche, návštěva 
Royal Observatory, nultý poledník, večer odjezd 
trajektem na pevninu, noční transfer
5.den: příjezd ke škole v odpoledních, případně ve
černích hodinách

Orientační cena 5.700 Kč zahrnuje dopravu, tra
jekt a zpáteční tunel, 2x nocleh se snídaní, služby 
průvodce, cestovní pojištění, infomateriály a map
ky, zákonné pojištění CK proti úpadku, pedagogic
ký doprovod zdarma

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ O  DEN: výlet do his
torického města  Bath  prohlídka města, návštěva 
Římských lázní, odpoledne přejezd do malebné 
vesničky Lacock  místo natáčení Harryho Pottera  
(např. bradavické chodbičky a  učebny, obchůdky 
v Prasinkách, atd), návštěva Lacock Abbey, kde se 
nachází autentický kotlík použitý ve filmu.

Pojeďte se s námi podívat do Spojených států 
amerických. Nabízíme několik poznávacích 
okruhů, zajistíme všechny potřebné služby 
(letenky, transfery, průvodce, ubytování, stra
vování, vstupenky atd.). 

NEW YORk
Ukázkový program :
1. den: odlet z Prahy do NY, transfer z letiště 
na ubytování, podle časových možností ještě 
případně prohlídka New Yorku 
2. den: dopoledne nás čeká Manhattan se 
svými mrakodrapy, pěší zóně High Lines, kom
plex budov OSN, Rockefeller Center
3. den:  procházka v Central Parku, Madison 
Square Garden, známý mrakodrap Empire Sta
te Building (vyhlídka), China Town, Little Italy
4. den:  lodní výklet okolo celého Manhatta
nu, Freedom Tower (nástupkyně  „Dvojčat“), 
Wall Street, slavný Brooklyn Bridge
5. den: jeden ze symbolů NY „Socha Svobo
dy“, Ellis Island a zajímavé  muzeum Imigrace, 
komplex slavné Kolumbijské University 
6. den: individuální program  možnost náku
pů, poslední procházky po Manhattanu, pří
padně některá muzea ... 
7. den: odlet  do Prahy

Orientační cena od 24.900 Kč/os. zahrnuje  
zpáteční letenku, 6x nocleh, služby průvodce, 
transfer z/na letiště v NY, cestovní pojištění, in
fomateriály, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Počítáno pro minimálně 12 platících studen
tů, 1 osoba dozoru zdarma, cena se může lišit 
podle konečného počtu účastníků a termínu.

K návštěvě USA je nutný biometrický pas a au
torizace ESTA nebo platný pas s vízem.

Mimo uvedený program nabízíme:

VÝCHOD USA
POZNÁVÁME FLORIDU
OKRUH ZÁPADEM USA
(podrobnosti zašleme)

ZÁJEZDY DO USA
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IRSkO, WALES a LONDÝN
od 11.600 Kč* termín: IV-X kód: 915

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer 
2.den: ranním trajektem do Anglie, celodenní 
prohlídka LONDÝNA, nocleh 
3.den: průjezd jižní Anglií, krátká zastávka v měs
tě BATH s  římskými lázněmi, přes záliv největší 
britské řeky Severn, trajekt do Irska 
4.den: vylodění v  Irsku, přejezd do města Cork, 
zastávka u  hradu BLARNEY CASTLE s  legendární 
kamenem výřečnosti, zříceniny opatství Muckross 
Abbey, vycházka v  jedinečné krajině NP KILLAR
NEY, přejezd na poloostrov DINGLE (prehistorické 
a raně křesťanské památky, překrásné scenérie) 
5.den: jedinečná oblast holých skalnatých návrší 
Burren a MOHERSKÉ ÚTESY vysoké až 180 metrů, 
megalitické hroby, Poulnabrone Dolmen, KILFE
NORA se zříceninou kláštera a vzácnými keltskými 
kříži, významný hrad BURNATY CASTLE 
6.den: město LIMERICK (původní sídlo Vikingů), 
přejezd přes vnitrozemí k pozoruhodné zřícenině 
hradu ROCK OF CASHEL (bývalé sídlo keltských 
králů, někdy bývá nazýváno jako „irská Akropo
le“), historické město Kilkenny 
7.den: hrabství WICKLOW a opatství GLENDALOU
GH, případně Hilf of Tara (nejvýznamnější prehisto
rická a raně křesťanská lokalita v  Irsku), odpoledne 
prohlídka Dublinu (katedrála sv. Patricka, dublinský 
hrad, staré město, nejstarší irská univerzita, prohlíd
ka muzea světově proslulého pivovaru Guiness atd.)
8.den: ráno trajektem do Holyheadu, průjezd se
verním Walesem,dle časových možností zastávka 
v CHESTERU nebo v OXFORDU 
9.den: dopoledne příjezd do LONDÝNA, dokončí
me prohlídku města, večer odjezd Eurotunelem, 
noční transfer přes Belgii a Německo
10.den: návrat do ČR odpoledne

Orientační cena 11.600 / 12.300 Kč zahrnuje 
kompletní dopravu autobusem, 3x nocleh v hos
telu se snídaní, 3x nocleh v hostitelských rodinách 
s  plnou penzí, veškeré trajekty a  zpáteční cestu 
Eurotunelem, služby průvodce, informační mate
riály a mapky, cestovní pojištění a pojištění proti 
úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma.
 * Cena 11.600 Kč platí pro variantu s noclehy 
v hotelu/hostelu.

Zelený ostrov IRSkO
11.950 Kč termín: III-X kód: 916

1.den: odjezd večer, noční transfer přes Německo
2.den: cesta přes Belgii a  Francii, trajektem do 
Doveru, ubytování
3.den: přejezd do jižního Walesu, cestou zastáv
ky, trajektem do irského ROSSLARE
4.den: návštěva muzea whisky OLD MIDLETON 

DISTILLERY (mlýny, sladovny, sušárny, degusta
ce), navštívíme BLARNEY CASTLE s  legendárním 
kamenem výřečnosti, odpoledne NP KILLARNEY, 
stejnojmenné městečko je východiskem k památ
kám v okolí jezer, opatství MUCKROSS ABBEY
5.den: tradiční cesta RING OF KERRY poloostro
vem Iveragh, horské a  pobřežní podmanivé sce
nérie, GAP OF DUNLOE, Waterville
6.den: půvabné městečko ADARE a  KILFENORA 
(místní hřbitov s  vysokými irskými kříži), navští
víme oblast BURREN, Poulnabrone Dolmen a fan
tastické MOHERSKÉ ÚTESY, Bunratty Castle
7.den: pozoruhodná zřícenina hradu ROCK OF 
CASHEL (bývalé sídlo keltských králů, nazýváno 
jako „irská Akropole“), přejezd do DUBLINU a pro
hlídka města (katedrála sv. Patricka, dublinský hrad)
8.den: ráno odjezd z  Dublinu, trajektem do Ho
lyhead v  severním Walesu, zastávka v  CONWY 
a CHESTERU, nocleh v Coventry
9.den: dle časových možností zastávka ve Strat
fordu, příjezd do LONDÝNA a  prohlídka města, 
Eurotunelem do Francie, noční transfer 
10.den: návrat do ČR odpoledne

Orientační cena 11.950 Kč zahrnuje dopravu au
tobusem, 6x nocleh v  hostelu se snídaní, veškeré 
trajekty a zpáteční cestu Eurotunelem, služby prů
vodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění 
proti úpadku CK, pedagogický dozor zdarma.

SkOTSkO, WALES a ANGLIE
10.950 Kč termín: IV-X kód: 917

1.den:  odjezd odpoledne, transfer do Calais
2.den: trajektem do Doveru, prohlídka LONDÝ
NA, přejezd na nocleh
3.den: působivé historické město YORK (impo
zantní katedrála, ulice se středověkými domy, 
hrad, opevnění), hranice Skotska a Anglie, nocleh
4.den: největší skotské jezero LOCH LOMOND 
a malebná vesnička LUSS, průjezd pohořím Gram
piany, vřesoviště RANNOCH MOOR a údolí GLEN 
COE s  krásnými přírodními scenériemi, středisko 
FORT WILLIAM pod nejvyšší horou Británie Ben 
Nevis, zdymadla Neptunovy schody, přejezd k je
zeru LOCH NESS, ruiny hradu Urquhart 
5.den:  přejezd do EDINBURGHU (hrad, Royal Mile 
atd.), návštěva středověkého městečka STIRLING 
s hradem, Wallace Monument
6.den:  zastávka u HADRIÁNOVA VALU, přírodně 
zajímavá jezerní oblasti LAKE DISTRICT, středisko 
KESWICK na břehu nejkrásnějšího jezera Winder
mere, zastávka v LIVERPOOLU
7.den:  národní park SNOWDONIA s nejvyšší ho

rou Walesu Snowdon, hrad CAERNARFON patřící 
k nejlépe dochovaným hradům v Evropě, městeč
ko CONWY (zachovalé hradby, rybářské domky 
a  mohutný hrad  nebo CHESTER, jedno z  nejza
chovalejších historických měst v Anglii
8.den: proslulá prehistorická kamenná svatyně 
STONEHENGE, město  SALISBURY s  katedrálou, 
podle času přímořské lázně BRIGHTON s  exotic
kou budovou Královského pavilonu, podvečerním 
trajektem do Calais, nocleh
9.den: ráno po snídaní možnost nonstop přejez
du do ČR (návrat večer) nebo zastávka a prohlíd
ka Bruselu a návrat 
10. den návrat do ČR ráno.

Orientační cena 10.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, cestu trajektem, 5x nocleh se snídaní, 2x 
nocleh s vlastním vařením, služby průvodce, ces
tovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, infor
mační materiály, pedagogický doprovod zdarma. 
* Možnost prodloužení zájezdu o další den.

velká cesta BRITÁNIí 
a IRSkEM
13.400 Kč termín: IV-X kód: 918

10tidenní cesta, během které projedeme Anglií 
a  Skotskem, přeplavíme se do Severního Irska, 
odtud přejedeme do Irska a  zpět trajektem do 
Walesu a  Anglie. Postupně navštívíme univer
zitní městečko Cambridge, historické centrum 
YORK, krátce opatství Melrose Abbey, hlavní 
skotské město EDINBURGH, historicky význam
ný Stirling s památníky (Wallace Monument, Ba
nockburn), největší britské jezero Loch Lomond, 
viktoriánské město GLASGOW, přesun trajektem 
do severního Irska, hlavní město BELFAST, pro
hlédneme si irské „údolí králů“ v  Newgrange, 
navštívíme DUBLIN, trajektem se přesuneme do 
severního Walesu, zastávka v Chesteru a STRAT
FORDU, na závěr nás čeká celodenní prohlídka 
britské metropole LONDÝN, přesun Eurotunelem 
do Francie a odjezd do ČR 

Orientační cena 13.400 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, veškeré trajekty a  zpáteční cestu Euro
tunelem, 2x nocleh v hostitelských rodinách s pl
nou penzí, 4x nocleh v hotelu/hostelu se snídaní, 
služby průvodce, cestovní pojištění a  pojištění 
proti úpadku CK, informační materiály a  mapky, 
pedagogický doprovod zdarma.

IRSKO, SKOTSKO
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Historie a příroda SkOTSkA
od 10.500 Kč* termín: IV-X kód: 919

1.den: odjezd večer, noční transfer 
2.den: trajektem do Doveru, zastávka v  CANTER
BURY (starobylé město, katedrála) a prohlídka CAM
BRIDGE (nocleh), nebo variantně celodenní Londýn
3.den: dopolední návštěva YORKU (historické 
centrum severní Anglie, katedrála, zbytky hradu 
a  opevnění), prohlédneme si  HADRIÁNŮV VAL 
(zbytky římské pevnosti a nejzachovalejší část zdi 
u Housesteads), foto na skotskoanglické hranici, 
významné opatství MELROSE ABBEY 
4.den: historický STIRLING, hrad a památník bitvy 
u  Bannocknburnu, dle času a  zájmu Wallaceho 
pomník,největší skotské jezero LOCH LOMOND 
a  vesnička Luss, náhorní planina Rannoch Moor, 
průjezd přes nádherné údolí GLEN COE, město 
Fort William na úpatí nejvyšší britské hory Ben 
Nevis, zdymadla NEPTUNOVY SCHODY 
5.den: nejznámější skotský ostrov SKYE, , skalní 
útvar Old Mann of Storr, útesy KILT ROCK, hrad 
DUNVEGAN a plavba s pozorováním tuleňů, nej
krásnější skotský hrad EILAN DONAN CASTLE 
6.den: Kaledonský kanál a jezero LOCH NESS, Fort 
Augustus, zřícenina hradu URQUHART, Drumnad
rochit a prohlídka expozice věnované lochnesské 
příšeře (pro zájemce možnost vyhlídkové plavby 
lodí po jezeře), zastávka v městě INVERNESS
7.den: přejezd na východní pobřeží, prohlídka 
ABERDEENU, fascinující polorozpadlá pevnost DUN
NOTTAR CASTLE, pohádkový zámek Glamis Castle, 
přístav DUNDEE (Scottova fregata Discovery) 
8.den: přímořské letovisko ST. ANDREWS (nejstar
ší skotská universita, zbytky katedrály, muzeum 
golfu), významné historické místo SCONE PALAC 
(korunovační místo skotských králů), přejezd přes 
most Forth Bridges, hlavní skotské město EDIN
BURGH (hrad, ulice zvaná Royal Mile, královský 
palác Holyrood, Calton Hill atd.), noční přejezd 
9.den: LONDÝN  celodenní prohlídka podle přání 
kolektivu, večer odjezd Eurotunelem, noční trans
fer přes Belgii a Německo
10. den: návrat do ČR odpoledne.

Orientační cena 10.500 / 11.350 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu autobusem, 6x ubytování se snídaní, 
cestu trajektem a zpáteční Eurotunelem, služby prů
vodce, infomateriály, cestovní pojištění a  pojištění 
proti úpadku CK, pedagogický dozor zdarma.
* Cena 10.500 Kč platí pro zkrácenou 9tidenní 
variantu.

Malebné SkOTSkO
10.300 Kč termín: V-X kód: 920

1.den: odjezd pozdě večer, noční transfer
2.den: noční transfer do Amsterdamu, prohlídka 
s plavbou po grachtech, noční trajekt z Ijmunde
nu do Newcastle
3.den: přejezd do Skotska, zastávka u  hradu 
BAMBURGH CASTLE, procházka po pláži a píseč
ných dunách, návštěva FALKIRK Wheel  technická 
pozoruhodnost, zdymadlo spojující dva plavební 
kanály, nocleh
4.den: prohlídka královského hradu STIRLING 
Castle,  DUNBLANE (nádherná gotická katedrála), 
The Trossachs, krajina Rob „Roye“ MacGregora 
a Waltera Scotta, výlet po jezeře LOCH KATRINE, 
možnost zastavení na hradě DOUNE, kde se natá
čel fi lm „Hledání svatého grálu“ humoristické sku
piny Monty Python, odjezd na nocleh
5.den: průjezd vřesovištěm RANNOCH MOOR, asi 
nejkrásnější skotské údolí GLEN COE s nádherný

mi scenériemi, zastávka ve Fort Williamu u  sou
stavy zdymadel na Kaledonském kanálu, návštěva 
zříceniny Urquhart Castle na břehu jezera LOCH 
NESS, průjezd horským masivem GRAMPIAN 
Mountains, nocleh 
6.den: prohlídka hlavního města Skotska EDIN
BURGHU (královský hrad, procházka po Královské 
míli,  Parlament, Princess Street ...)
7.den: odjezd do Anglie, návštěva a  prohlídka 
romantických ruin kláštera MELROSE, zastavení 
u HADRIANOVA valu, pevnost Chesters, večerním 
trajektem z Newcastlu do Ijmundenu
8.den: ráno vylodění z  trajektu, transfer do ČR, 
návrat ve večerních hodinách 

Orientační cena 10.300 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x noční trajekt včetně kajut, 4x nocleh 
se snídaní, služby průvodce, informační materiály 
a mapky, cestovní pojištění, pojištění proti úpad
ku CK, pedagogický dozor zdarma.
Po dohodě možnost ubytování v rodinách.

Za krásami SkOTSkA
s plavbou přes Severní moře
9.950 Kč termín: V-X kód: 921

1.den: odjezd v podvečerních hodinách
2.den: prohlídka AMSTERDAMU (včetně plavby 
po grachtech), nočním trajektem do Newcastlu.
3.den: prohlídka EDINBURGHU, ubytování u Loch Ness 
4.den: celodenní výlet na OSTROV SKY (městečko 
Portree, útesy Kilt Rock, skalní útvar Old Man off  
Storr,  pohoří Cuillins Hill, atd.), zastávka u nejkrás
nějšího skotského hradu EILAN DONAN CASTLE
5.den: pohoří GRAMPIANY, možnost výstupu na 
vyhlídkový vrchol Cairn Gorm vysoký 1.245 metrů  
(5.nejvyšší ve Skotsku, snadný výstup nebo po
zemní lanovka), v oblasti se vyskytují divoká stáda 
sobů, na závěr zastávka v Aviemore  
6.den: celodenní výlet kolem jezera LOCH NESS, 
zřícenina kdysi největšího skotského hradu 
URQUHART,  expozice věnovaná mystické lochnes
ské příšeře, možnost vyhlídkové plavby po jezeře  
7.den: zastávka ve městě INVERNESS, památník 
bitvy u Cullodenu (skotská “Bílá hora”), dle zájmu 
exkurze do  PALÍRNY WHISKY, městečko Nairn a po
dle časových možností pevnost Fort George
8.den: ráno odjezd z  ubytování, průjezd přes 
údolí GLENN COE, dle časových možností zastáv
ka v Carlisle, nocleh severně od Londýna 
9.den: celodenní LONDÝN (rozsah prohlídky do
hodou), zpáteční trajekt do Calais, noční transfer 
10.den: návrat v odpoledních hodinách 

Orientační cena  9.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, trajekt z  Amsterdamu do Newcastlu 
včetně kajuty, zpáteční tunel,  5x nocleh v dobře 
vybavených chatách s možností vlastního vaření, 
1x nocleh v  hotelu se snídaní,  služby průvodce, 
infomateriály, cestovní pojištění a  pojištění proti 
úpadku CK, pedagogický dozor zdarma.  
*  V období červenec – srpen počítejte 

s příplatkem od 1.000 Kč/osoba.

Glen Affric Holiday Park
Jen necelých 20 km od skotského jezera Loch Ness, 
u obce Cannich, nabízíme ubytování ve velice pří
jemných chatách areálu Glen Aff ric Holiday Park. 
Celý areál disponuje jedenácti dřevěnými chat
kami, které jsou velmi prostorné a  nedávno byly 
zrenovovány. V každé chatce se může ubytovat až 
6 osob (každá má 3 ložnice pro 2 osoby), dále k dis
pozici obývací pokoj se sedací soupravou a  TV, 
dobře vybavená kuchyně pro přípravu vlastních 
jídel (sporák, lednice, mikrovlnka, veškeré nádobí), 
koupelna, WC a terasa. Glen Aff ric Holiday Park se 
nachází v srdci Vysočiny, což předem znamená, že 
nabízí celou řadu zajímavých výletů. Přímo v místě 
můžete navštívit zajímavé „Africké údolí“, k jezeru 
Loch Ness je to necelých 20 km (zřícenina hradu 

Urquhart s nádhernou polohou u jezera nebo do 
zdejší expozice, věnované bájné vodní příšeře). 
Kdo chce vyrazit o kousek dál, může navštívít město 
Inverness, zámek Cawdor, některou z palíren whis
ky, pevnost Fort George, NP Cairngorms, oblast Fort 
William pod vrcholem Ben Nevis, ostrov Sky atd. 

Ukázkový program: 
1.den: odjezd navečer, noční transfer
2.den: prohlídka AMSTERDAMU (včetně plavby 
po grachtech), nočním trajektem do Newcastlu 
(délka plavby cca 14 hodin)
3.den: příjezd trajektem do Newcastlu, prohlídka 
EDINBURGHU, přejezd na ubytování k Loch Ness 
4.den: pohoří Grampiany, vyhlídkový vrchol 
CAIRN GORMS vysoký 1.245 metrů (5.nejvyšší ve 
Skotsku, snadný výstup nebo pozemní lanovka), 
exkurze do palírny whisky, město Inverness (pro
hlídka, nákupy).
5.den: celodenní výlet na OSTROV SKY (městeč
ko Portree, útesy Kilt Rock, skalní útvar Old Man 
off  Storr, pohoří Cuillins Hill, atd.), při návratu za
stávka u  nejkrásnějšího skotského hradu EILAN 
DONAN CASTLE
6.den: zastávka ve městě INVERNESS, zámek Caw
dor, městečko Nairn, pevnost Fort George
7.den: celodenní výlet kolem jezera LOCH NESS, zří
cenina kdysi největšího skotského hradu URQUHART,  
zajímavá expozice věnovaná mystické lochnes ské 
příšeře, možnost vyhlídkové plavby po jezeře
8.den: odjezd z  ubytování, nočním trajektem 
zpět do Ijmujdenu poblíž Amsterdamu  
9.den: po vylodění z trajektu transfer do ČR, ná
vrat ve večerních hodinách

Orientační cena 9.750 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x noční trajekt včetně kajut, 5x nocleh 
s  možností vaření, služby průvodce, informační 
materiály a  mapky, cestovní pojištění, pojištění 
proti úpadku CK, pedagogický dozor zdarma. 
V období červenec – srpen počítejte s příplatkem 
od 1.000 Kč/osoba.

SKOTSKO

UBYTOVÁNÍ PRO SKUPINY
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ŽENEvSkÉ jEZERO a okolí
od 4.650 Kč* termín: IV-X kód: 760

1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN 
2.den: příjezd do starobylého Meersburgu, od
kud se přeplavíme trajektem přes BODAMSKÉ JE
ZERO, prohlídka KOSTNICE spojená s českou his
torií (Husův dům, Husův kámen, Koncil, Münster, 
nábřeží a  přístav), RÝNSKÉ VODOPÁDY, na závěr 
hlavní město Švýcarska BERN (katedrála, Medvědí 
příkop, Orloj, Einsteinova expozice atd.) 
3.den: exkurze a  ochutnávka v  ČOKOLÁDOVNĚ 
NESTLÉ v  Brocu, přejezd k  Ženevskému jezeru, 
vodní hrad CHILLON, letoviska Montreux nebo 
Vevey, dle časových možností město LAUSANNE 
(přístavní část Ouchy, prohlídka olympijského 
muzea), na závěr malebné městečko a hrad GRUY
ÉRES (včetně prohlídky ukázkové sýrárny) 
4.den: vyberte si některou možnou variantu ce
lodenního výletu
a)  přes sedlo Forclaz do Savojských Alp, příjezd 

do CHAMONIX, možnost lanovkou na vrchol 
Aiguille du Midi (3.814 metrů, odtud se nabízí 
nádherné výhledy na masív Mont Blancu), vari
antně vyhlídkový vrchol Brévent nebo vláčkem 
na ledovec Meer de Glace, návrat přes ŽENEVU 
s  prohlídkou města (Palác národů, Památník 
reformace, možnost exkurze do sídla OSN atd.)

b)  exkurze do výzkumného střediska CERN
c)  přejezd do SIONU a  jeho historické centrum, 

dva hradní vrchy nad městem, přehrada GRAN
DE DIXENCE (nejvyšší tížná hráz světa)  pěšky 
nebo lanovkou ke koruně hráze, informační 
centrum ke stavbě přehrady, přírodní zemní py
ramidy v Euseigne, plavba lodičkou jeskynní St. 
Leonard po podzemním jezeře

d)  přes Jaunpass k  soutěsce řeky AARE, po cestě 
do průsmyku Sustenpass zastávka u jezera a le
dovce Stein (možnost vycházky k čelu ledovce), 
krátce město ALTDORF se sochou Viléma Tella, 
planina RÜTLI  místo vzniku Švýcarska 

e)  turistika v okolí Jaunu nebo autobusem do Len
ku / Gstadtu, turistika v okolí s využitím lanovky 

5.den: přes sedlo Jaunpass s výhledy na Bernské Alpy, 
kolem Interlakenu do GRINDELWALDU (možnost pěší 
vycházky k  ledovci nebo výlet horským vláčkem na 
KLEINE SCHEIDEGG), prohlédneme si LUCERN (dřevě
ný most Kapellbrücke, katedrála, městské hradby, Lví 
památník atd.), kolem jezera Wallensee do Lichten
štejnska (VADÚZ, knížecí palác), noční transfer  
6.den: návrat ráno

Orientační cena 4.650 / 5.550 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, trajekt přes Bodamské jezero, 23x 
nocleh se snídaní (s  možností vlastního vaření), 
služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění 
a  pojištění CK proti úpadku, pedagogický dozor 
zdarma. V  ubytovacím objektu je plně vybavená 
kuchyňka pro přípravu vlastní stravy (večeře). Úpra
vy programu po předchozí dohodě možné. 
* Cena 4.650 Kč platí pro 5tidenní variantu 
(pouze  2x nocleh).

NA SkOk DO ŠvÝCARSkA
od 3.250 Kč termín: IV-XI kód: 761

1.den: odjezd večer, noční transfer
2.den: ranním trajektem přes Bodamské jezero, 
prohlídka KOSTNICE (památky spojené s  českou 
historií, Husův dům, Husův kámen, Koncil, atd.), 
impozantní RÝNSKÉ VODOPÁDY na Rýnu u Schaff 
hausenu, zastávka v  BERNU (katedrála, Medvědí 
příkop, Orloj, Bundeshaus atd.), nocleh
3.den: celodenní výlet kolem Ženevského jeze
ra, zastávka u vodního hradu CHILLON, letovisko 
Montreux nebo Vevey, město LAUSANNE a olym
pijské muzeum, na závěr zastávka v ŽENEVĚ
4.den: odjezd z  ubytování, exkurze do čoko
ládovny (včetně ochutnávky) nebo zastávka 
v městečku Gruyeres (hrad, sýrárna), průjezd přes 
INTERLAKEN s  výhledem na Jungfrau, prohlídka 
LUZERNU, na závěr Lichtenštejnsko a hlavní město 
VADÚZ, noční transfer
5.den: návrat ráno

Orientační cena 3.250 / 4.100 Kč zahrnuje do
pravu, trajekt před Bodamské jezero, 12x nocleh 
se snídaní (hotel F1, 3L pokoje), služby průvodce, 
infomateriály, cestovní pojištění a  pojištění CK 
proti úpadku, pedagogický dozor zdarma.
* Cena 3.250 Kč platí pro zkrácenou 4denní va-
riantu (pouze  1x nocleh).

ŠvÝCARSkO a CERN
3.250 Kč termín: IV-X kód: 762

1.den: odjezd večer, noční transfer
2.den: ráno příjezd k  Ženevě do výzkumného 
střediska CERN, exkurze s  průvodcem, místní in
teraktivní muzeum, pozdě odpoledne prohlídka 
historického centra ŽENEVY, ubytování
3.den: po snídani odjezd, zastávka v  Lausanne 
(olympijské muzeum) nebo v  MONTREUX, exkur
ze do čokoládovny (včetně ochutnávky), zastávka 
v  městečku GRUYÉRES (hrad, sýrárna), na závěr 
prohlídka hlavního města BERN, noční transfer
4.den: návrat ráno

Orientační cena 3.250 Kč zahrnuje dopravu, 1x 
nocleh se snídaní, služby průvodce, infomateriály,
cestovní pojištění a  pojištění CK proti úpadku, 
pedagogický dozor zdarma. Prodloužení zájezdu 
o 12 dny navíc možné.
Návštěvu CERNU je nutné rezervovat s poměrně 
velkým časovým předstihem.

ŠvÝCARSkO, RAkOUSkO 
a BAvORSkO
5.950 Kč termín: IV-X kód: 763

1.den: odjezd večer, noční transfer přes Německo
2.den: ranním trajektem přes BODAMSKÉ JEZE
RO, prohlídka KOSTNICE spojená s českou historií 
(Husův dům, Husův kámen, Koncil, Münster atd.), 
malebné městečko STEIN A. R., impozantní RÝN
SKÉ VODOPÁDY, hlavní město Švýcarska BERN 
(katedrála, Medvědí příkop, Orloj, Einsteinova ex
pozice atd.) 
3.den: krátce se zastavíme v INTERLAKENU s fas
cinujícím výhledem na masív Jungfrau, přejezd 
do města LUCERN (dřevěný kapličkový most, Lví 
památník, městské hradby, katedrála), ve SCHWY
ZU náměstí a  nejstarší světský dům Švýcarska 
Betlehem, jezero Walensee a horský masív Sedm 
kurfi řtů, ministát Lichtenštejnsko a  hlavní město 
VADÚZ s knížecím palácem, přejezd do rakouské
ho Innsbrucku  
4.den: dopolední prohlídka INNSBRUCKU (svě
toznámá ulice Maria Theresien Strasse s  výhle
dem na masiv Nordkette, arkýř Goldenes Dachl, 
dóm sv. Jakoba, zámek Hofburg atd.), přes sedlo 
Fernpass do Bavorska (výhled na nejvyšší němec
kou horu Zugspitze), pohádkový zámek NEU
SCHWANSTEIN s blízkou propastí Marienschlucht, 
z vyhlídky můžeme obdivovat též zámek Hohen
schwangau, podvečerní prohlídka bavorské met
ropole MNICHOV, nocleh  
5.den: kolem jezera CHIEMSEE (zastávka), přes 
německé klimatické lázně Berchtesgaden do 
SALCBURKU, prohlídka (zahrady zámku Mirabell, 
Mozartův rodný dům, rezidenční náměstí, dóm 
sv. Rupperta, pevnost Hohensalzburg, atd.) a ná
vrat v pozdních večerních hodinách. Variantně je 
možné prodloužení programu na celý den (zařa
dit např. zámek Herrenchiemsee, Kufstein, Orlí 
hnízdo, solné doly), noční transfer do ČR a návrat 
až 6.den: ráno.

Orientační cena 5.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh se snídaní, služby průvodce, 
informační materiály, cestovní pojištění a pojiště
ní proti úpadku CK, prohlídka zámku Neuschwan
stein a  Herrenchiemsee s  českým výkladem pro 
studentské kolektivy zdarma, pedagogický do
provod zdarma. Možnost zajištění večeří, úpravy 
programu po předchozí dohodě možné.

ŽENEvSkÉ jEZERO a okolí

3.den:
ra, zastávka u vodního hradu CHILLON, letovisko 
Montreux nebo Vevey, město LAUSANNE a olym
pijské muzeum, na závěr zastávka v ŽENEVĚ
4.den:

ŠvÝCARSkO, RAkOUSkO 
a BAvORSkO

ŠVÝCARSKO
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ZA kRÁSAMI ŠvÝCARSkA
5.500 Kč termín: V-X* kód: 764

1.den: odjezd večer, tranzit Německem
2.den: ráno příjezd do německého města 
Meersburgu, trajektem přes Bodamské jezero do 
KOSTNICE, společná prohlídka města (Husův dům, 
Radnice, Koncil, Münster a Husův kámen), zastávka 
na Rýnských vodopádech u  Schaff hausenu, 
zastávka u  nejznámějšího švýcarského hradu 
CHILLON, přejezd na ubytování v Saas Balenu.
3.den: program v  okolí Saas Balenu, známé 
středisko SAAS FEE (lanovky zdarma), přehradní 
nádrže nad Saas Almagell
4.den: autobusem do Täsche, odtud vláčkem 
nebo pěšky do ZERMATTU pod Matterhorn 
(možnost výjezdu lanovkou)
5.den: průsmyk SIMPLONPASS s výhledem do údolí 
Rhony, zastávka v LUGANU, návštěva čokoládovny 
ALPENROSE (včetně ochutnávky) nebo „Švýcarsko 
v  miniatuře“ v  MELIDE (nejznámější švýcarské 
stavby), soutěska VIA MALA, noční transfer do ČR
6.den: návrat v ranních hodinách

Orientační cena 5.500 Kč zahrnuje dopravu, 3x 
nocleh se snídaní (možnost vlastní přípravy večeří), 
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, info
materiály, pedagogický dozor zdarma. 
*  Lanovky v  Saas Fee pro ubytované zdarma 
nebo se slevou (dle délky pobytu a termínu)

ENGADIN a TICINO 
s čokoládovnou a sýrárnou

od 4.650 Kč* termín: V-X kód: 765

1.den: odjezd večer, noční transfer přes Německo
2.den: ráno příjezd k  Bodamskému jezeru, za
stávka v Bregenzu (nábřeží, vyhlídková věž) a pro
hlídka historického centra SAINT GALLEN, průjezd 
krajem APPENZELL a  návštěva ukázkové sýrárny 
ve Steinu, navštívíme ministát Lichtenštejnsko 
(prohlídka hlavního města VADÚZ), odjezd na 
ubytování do oblasti Lenzerheide 
3.den: zastávka v  soutěsce VIA MALA, tunelem 
pod průsmykem San Bernardino (rozvodí mezí 
Rýnem a  Pádem) se dostaneme do italské části 
Švýcarska, jezera Lugano a Lago di Maggiore, pro
hlídky měst LOCARNO nebo LUGANO, na závěr 
zastávka v Caslanu (exkurze do čokoládovny, pro
hlídka, ochutnávka čokolády zdarma), dle přání 
skupiny švýcarský svět miniatur Melide 
4.den: přes průsmyk JULIERPASS, světoznámé 
horské středisko SVATÝ MOŘIC, krátká pěší vy
cházka k  nádhernému ledovci MORTERATSCH, 
jízda vyhlídkovým vláčkem po trase BERNINA 
EXPRESU přes průsmyk Albula, kdy vlak využívá 
neuvěřitelný systém serpentin a tunelů 
5.den: dopoledne nenáročná turistika nebo vý
jezd lanovkou na vyhlídkový vrchol Rotthorn 
u  Lenzerheide, odjezd do známého horského 
střediska DAVOS, průjezd přes malebnou oblast 
HORNÍ a DOLNÍ ENGADIN (jedna z nejkrásnějších 
částí Alp), návrat pozdě večer, v případě zájmu se 
nabízí ještě zastávka např. v  Innsbrucku atd., ná
vrat 6.den ráno.

Orientační cena 4.650 / 5.450 Kč zahrnuje dopra
vu, 23x nocleh se snídaní (s možností vlastního va
ření), cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, 
infomateriály, pedagogický dozor zdarma. 
*  Cena 4.650 Kč platí pro zkrácenou 5tidenní 

variantu.

Historie a příroda 
ŠvÝCARSkA  
5.500 Kč termín: V – X kód: 766

1.den: odjezd večer, transfer přes SRN a Rakousko
2.den: lanovkou na horu SÄNTIS  vyhlídka na 
Appenzellerské Alpy (za dobré viditelnosti lze 
spatřit území až 6 zemí), možnost krátké turistiky 
na vrcholu, zastávka St. Gallen, exkurze do sýrárny 
v APPENZELLU, přejezd na nocleh
3.den: město SION, prohlídka (staré město, dva 
hradní vrchy nad městem), přehrada GRANDE DI
XENCE (nejvyšší tížná hráz světa 285 m, zadržuje 
400 mil mł vody)  pěšky nebo lanovkou ke koru
ně hráze, zajímavé informační centrum ke stavbě 
tohoto díla, přehrady, přírodní zemní pyramidy 
v  EUSEIGNE, na závěr plavba lodičkou jeskyní St. 
Leonard po podzemním jezeře, návrat na nocleh
4.den: ČOKOLÁDOVNA V  BROCU (exkurze 
s ochutnávkou produktů a možností nákupů čo
kolády), v  Lausanne návštěva olympijského mu
zea, letovisko MONTREUX, vodní hrad CHILLON, 
variantně plavba lodičkou po Ženevském jezeře 
ze St. Gingolph do Vevey
5.den: přes Jaunpass k  soutěsce řeky AARE, po 
cestě do průsmyku SUSTENPASS zastávka u jezera 
a ledovce Stein (možnost vycházky k čelu ledovce), 
krátce město ALTDORF se sochou Viléma Tella, ve 
SCHWYZU muzeum dějin Švýcarska, náměstí a nej
starší dům Švýcarska Betlehem, noční transfer
6.den: návrat ráno

Orientační cena 5.500 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh se snídaní (možnost vlastní 
přípravy večeří), cestovní pojištění a  pojištění 
proti úpadku CK, informační materiály a  mapky, 
pedagogický doprovod zdarma.

Chata GASTLOSEN (jaun)
Ve Fribourgských Alpách (asi 40 km severně od 
Ženevského jezera), v  městečku Jaun (1050 m), 
nabízíme ubytování v turistické chatě Gastlosen. 
Je ideální pro školní skupiny, sportovní kolektivy, 
rodinné dovolené, školení, výcviky. Otevřeno 
celý rok, 15 minut chůze od centra obce (market, 
restaurace). Počet lůžek 90, celkem 23 pokojů (na 
každém umyvadlo), sociální zařízení společná, 
dobře vybavená kuchyně pro přípravu jídel, pro
storná jídelna a společenská míst. K dispozici fot
balové hřiště, dále hřiště na košíkovou a volejbal.

Možné výlety: turistika v  místě, čokoládovna 
v Brocu, hrad Gruyeres (včetně sýrárny), Ženevské 
jezero, hrad Chillon, Grindelwald, Chamonix atd.
Při cestě na/z  ubytování lze navšvívit Kostnici, 
Rýnské vodopády, Bern, Lucern, Vadúz

Ukázkový program:
1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN 
2.den: příjezd do starobylého Meersburgu, tra
jektem přes BODAMSKÉ JEZERO do KOSTNICE, 
prohldíka spojená s  českou historií (Husův dům, 
Husův kámen, Koncil, Münster, nábřeží a přístav),  
impozantní RÝNSKÉ VODOPÁDY, na závěr hlavní 
město Švýcarska BERN (katedrála, Medvědí pří
kop, Orloj, Einsteinova expozice atd.) 
3.den: exkurze a  ochutnávka v  ČOKOLÁDOVNĚ 
NESTLÉ v Brocu, přejezd k Ženevskému jezeru, pro
hldíka vodního hrad CHILLON, letovisko Montreux 
nebo Vevey, dle časových možností město LAU
SANNE (přístavní část Ouchy, prohlídka olympij
ského muzea), na závěr malebné městečko a hrad 
GRUYÉRES (včetně prohlídky ukázkové sýrárny) 
4.den: přes sedlo Jaunpass s výhledy na Bernské 
Alpy, kolem Interlakenu do GRINDELWALDU (mož
nost pěší vycházky k ledovci nebo výlet horským 
vláčkem na KLEINE SCHEIDEGG), prohlédneme 
si LUCERN (dřevěný most Kapellbrücke, městské 
hradby, Lví památník atd.), kolem jezera Wallen
see do Lichtenštejnska (VADÚZ, knížecí palác), 
noční transfer  
5.den: návrat ráno

Orientační cena 4.950 Kč zahrnuje 
kompletní dopravu, trajekt přes Bodamské 
jezero, 2x nocleh s  POLOPENZÍ, služby 
průvodce, informační materiály a  mapky, 
cestovní pojištění, pojištění proti úpadku 
CK, pedagogický dozor zdarma. Prodloužení 
zájezdu o jeden až dva dny po dohodě možné.

UBYTOVÁNÍ PRO SKUPINY
S POLOPENZÍ

Chata GASTLOSEN (jaun)
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CíSAŘSkÁ víDEŇ
 - historie a současnost
1.800 Kč termín: I-XII kód: 750

1.den: odjezd brzy ráno, příjezd do VÍDNĚ: Schön
brunn se zámeckým parkem, okružní jízda po Rin
gu, Opera, nám. Marie Terezie, Parlament, radni
ce, Votivní kostel, Hofburg, třída Graben, Dóm Sv. 
Štěpána, Mozartův dům, náměstí Am Hof  s  řím
skými vykopávkami, Augustiánský klášter a hrob
ka Habsburků, Korutanská třída a další
2.den: neobvyklý obytný dům Hundert
wasserhaus, Dunajský ostrov a  vyhlídková věž 
Donauturm, centrum OSN „vídeňský Manhattan“, 
možnost vyhlídkové plavby po Dunaji, zábavní 
park Prátr, dle přání návštěva některého z vídeň
ských muzeí atd., návrat večer.  

Orientační cena 1.800 Kč zahrnuje dopravu, 1x 
nocleh se snídaní ve Vídni, služby průvodce, ces
tovní pojištění a  pojištění CK proti úpadku, info
materiály, pedagogický dozor zdarma. 
*  Zvýhodněné ceny pro školy z  jižní Moravy, 

další slevy z ceny v období říjen-březen.

víDEŇ, SALCBURk, MELk 
a SOLNÁ kOMORA
3.250 Kč termín: III-XI kód: 751

1.den: odjezd brzy ráno, možná krátká zastávka 
v  LINCI, průjezd SOLNOU KOMOROU (UNESCO) 
s fotostopy či zastávkami: GMUNDEN, BAD ISCHL, 
HALLSTATT, ST. WOLFGANG ad.), nocleh v  SALC
BURKU a podvečerní prohlídka historického centra
2.den: dopoledne dokončíme prohlídku SALC
BURKU, odpoledne odjezd do VÍDNĚ, cestou 
zastávka u  známého benediktýnského kláštera 
v MELKU, příjezd do VÍDNĚ, nocleh
3.den: prohlídka VÍDNĚ: Schönbrunn včetně zá
meckého parku, prohlédneme si Hofburg, třída 
Graben, Dóm Sv. Štěpána, Mozartův dům, hrobku 
Habsburků, Hundertwasserhaus, zábavní park 
Prátr, muzea atd., dle přání další památky nebo 
muzea, návrat večer.

Orientační cena 3.250 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh se snídaní, služby průvodce, 
cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku, in
fomateriály, pedagogický doprovod zdarma.

víDEŇ a ÚDOLí WACHAU
od 1.950 Kč* termín: III-X kód: 752

1.den: odjezd brzy ráno , přejezd do Rakouska, 
kde si prohlédneme benediktýnský klášter MELK, 
průjezd malebným údolím WACHAU (UNESCO, 
možnost plavby výletní lodí po Dunaji), městeč
ko DÜRNSTEIN (nádherná barokní věž, zřícenina 
hradu Kueringů, kde byl vězněn Richard Lví srdce), 
historické město KREMS, nocleh
2.den: celodenní prohlídka VÍDNĚ, odjezd na 
nocleh na jižní Moravu
3.den: program na JIŽNÍ MORAVĚ (např. LEDNICE, 
VALTICE, MIKULOV, PÁLAVA nebo ZNOJMO a oko
lí, dle dohody), návrat večer.

Orientační cena 2.650 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojištění 
a pojištění CK proti úpadku, služby průvodce, in
formační materiály, pedagogický doprovod zdar
ma, možnost zajištění večeře v Rakousku (7 €/os.). 
*  Cena 2denní varianty bez J. Moravy 1.950 Kč.

víDEŇ, jIŽNí MORAvA
a archeologický park CARNUNTUM
od 1.800 Kč* termín: I-XII kód: 753

1.den: odjezd brzy ráno do oblasti MIKULOVA, 
program podle dohody (MIKULOV, PÁLAVA, LED
NICKOVALTICKÝ AREÁL ad.)
2.den: ráno odjezd do Rakouska, zastávka u pa
mátníku bitvy na MORAVSKÉM POLI v  r. 1278, 
archeologický park CARNUNTUM (skanzen Petro
nell, Pohanská brána, muzeum Carnuntinum, am
fi teátr, výukové programy pro školy), přejezd do 
Vídně a prohlídka Schönbrunnu, nocleh ve Vídni
3.den: dokončíme prohlídku VÍDNĚ, návrat večer

Orientační cena 1.800 / 2.450 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 12x nocleh se snídaní (možnost 
zajištění večeře), cestovní pojištění, služby prů
vodce, infomateriály, pedagogický dozor zdarma. 
* Cena 1.800 Kč platí pro 2denní variantu.

víDEŇ a BRATISLAvA
od 1.900 Kč* termín: III-XI kód: 754

1.den: odjezd ráno na Slovensko, zřícenina hradu 
DĚVÍN s nádherným pohledem na soutok Moravy 
a  Dunaje (variantně fi lmové ateliéry Koliba, tele
vizní vysílač s otáčivou restaurací), prohlídka BRA
TISLAVY: Hrad, Staré město, Michalská brána, Dóm 
sv. Martina, možnost plavby po Dunaji atd.
2.den: dle času zastávka v HAINBURGU, prohlídka 
VÍDNĚ: císařské sídla Schönbrunn, prohlédneme 
si Hofburg, třídu Graben, Dóm Sv. Štěpána, ná
městí Am Hof, Hoher Markt, Mozartův dům, hrob
ka Habsburků, Hundertwasserhaus atd., dle přání 
další památky nebo muzea, návrat večer.

Orientační cena 1.900 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 1x nocleh se snídaní, cestovní pojištění 
a pojištění CK proti úpadku, služby průvodce, in
fomateriály, pedagogický doprovod zdarma. 
*  Prodloužená 3denní varianta se dvěma nocle-

hy za cenu 2.450 Kč. Možnost zajištění večeře.

víDEŇ a NEZIDERSkÉ jEZERO
1.950 Kč termín: III-X kód: 755

1.den: odjezd brzy ráno, zastávka na Moravském 
poli (památník bitvy z r.1278), přejezd k NEZIDER
SKÉMU JEZERU (mírně slané stepní jezero, max. 
hloubka 1,9 metru, možnost plavby, infocentrum 
NP nebo exkurze do římského lomu ST.MARGARE
THEN), na závěr prohlídka města EISENSTADT: pěší 
zóna, Haydnovo muzeum a  mausoleum, zámek 
Esterázy ad., nocleh 
2.den: celodenní prohlídka VÍDNĚ, návrat večer.

Orientační cena 1.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 1x nocleh v hostelu se snídaní (možnost 
zajistit večeři),  služby průvodce, informační ma
teriály a mapky, cestovní pojištění a proti úpadku 
CK, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy (pro
dloužení zájezdu) programu po dohodě možné. 

SOLNÁ kOMORA, SALZBURk 
a NP BERCHTESGADEN
2.950 Kč termín: III-XI kód: 756

1.den: odjezd brzy ráno, přejezd do jedné z nej
hezčích rakouských oblastí  SOLNÁ KOMORA 
(UNESCO): možné zastávky GMUNDEN (letovisko 
na břehu jezera Traunsee),  BAD ISCHL (oblíbené 
letovisko císaře Františka Josefa – nepsané hlavní 
letní město Evropy 2. pol 19. stol), ST. WOLFGANG 
(mondénní lázně.), HALLSTATT (a  jeho kultura), 
nenáročná procházka kolem jezera GOSAUSEE 
s výhledy na masiv Dachsteinu
2.den: dopoledne hrad WERFEN nebo ledovcová 
jeskyně EISRIESEN WELT, zastávka v  Halleinu, od
poledne prohlídka SALZBURKU: Mozartovy domy, 
pěší uličky a náměstí, lanovkou na pevnost, atd.
3.den: národní park BERCHTESGADEN, nabízí se 
vícero možností: solné doly, plavba lodí po jezeře 
KÖNIGSSEE, Hitlerovo „Orlí hnízdo“, saliny v  BAD 
REICHENHALL, možnost koupání v  akvaparku 
Watzmann Therme atd., návrat večer.
Možnost prodloužení zájezdu o 4.den.

Orientační cena 2.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojištění 
a pojištění CK proti úpadku, průvodce, informační 
materiály, pedagogický doprovod zdarma. Úpra
vy programu po dohodě možné, možnost zajiště
ní večeří (od 67 €/os.).

Jednodenní zájezdy do VÍDNĚ
– celoročně ze všech míst České republiky
–  doprava, cestovní pojištění, služby průvodce, rezervace 

prohlídek, infomateriály, pedagogický dozor zdarma
– nabídkovou cenu rádi na požádání zašleme.

kód: 754

RAKOUSKO
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Severní TYROLSkO 
a SALCBURSkO
3.950 Kč termín: V-X kód: 757

1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.den: dopolední prohlídka INNSBRUCKU: malé, 
ale působivé centrum, skokanské můstky, event. 
lanovkou na předvrchol Karwendelského masívu 
(výška 2.000 m), zámek Ambras,  KITZ BÜHEL (his
torické památky, ale především známé lyžařské 
středisko), příp. WATTENS, expozice Swarovski
3.den: pěší vycházka podél KRIMMELSKÝCH 
VODOPÁDŮ (vysoké 380 m, příp. expozice Vod
ní dům), údolím řeky Salzach k ZELL am SEE, dle 
časových možností KAPRUN (exkurze do unikátní 
přehradní nádrže nebo elektrárny)
4.den: průjezd vysokohorskou silnicí HOCHAL
PENSTRASSE na vyhlídku France Josefa (2.379 m), 
možnost sestupu k  největšímu rakouskému le
dovci PASTERZEE, soutěska Lichtensteinklamm, 
návrat v noci.

Orientační cena 3.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, poplatek za vysokohorskou silnicí Ho
chalpenstrasse, 2x nocleh se snídaní, služby prů
vodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění 
proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma. 
Úpravy programu po předchozí dohodě možné, 
možnost večeří (cca 7 €/os.)

Z PASOvA do víDNĚ
od 2.950 Kč termín: III-XI kód: 758

Zájezdová varianta na známá témata s možností 
návštěvy NP ŠUMAVA nebo / případně BAVORSKÝ 
LES, prokládanou plavbou po Dunaji, prohlíd
kou měst a  míst na trase: PASOV, LINEC, VÍDEŇ, 
kulturní krajina WACHAU s  kláštery Melk nebo 
Göttweig, letovisky DÜRNSTEIN, KREMS či SPITZ 

Orientační cena 3denní varianty 2.950 Kč za
hrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh se snídaní 
(možnost zajištění večeří), služby průvodce, info
materiály, cestovní pojištění a  pojištění CK proti 
úpadku, pedagogický dozor zdarma. Úpravy pro
gramu možné. 4denní varianta za 3.650 Kč.

Metropole bývalého 
RAkOUSkA-UHERSkA
3.950 Kč termín: III-X kód: 759

1.den: odjezd odpoledne  a  nocleh na jižní Mo
ravě, případně odjezd již ráno s  programem dle 
výběru (PÁLAVA, MIKULOV, LEDNICE, možnost 
zajistit vinný sklípek pro dospělé atd.)
2.den: prohlídka rakouské metropole VÍDEŇ: 
zámek Schönbrunn a  jeho parky, Radnice, Parla
ment, Hofburg, Dóm sv. Štěpána, třída Graben, 
přes pevnostní HAINBURG, nocleh v Bratislavě.

3.den: zřícenina DEVÍN s  krásným pohledem na 
soutok Moravy a Dunaje, plavba vyhlídkovou lodí 
po DUNAJI do slovenské metropole BRATISLAVY 
(Bratislavský hrad, Michalská brána, Staré město, 
dóm sv. Martina atd.), odpoledne průjezd kolem 
Dunajského ohybu přes OSTŘIHOM s  mohutnou 
katedrálou, dále přes VISEGRÁD a  města umělců 
SZENTENDRE do BUDAPEŠTI, nocleh
4.den: celodenní prohlídka BUDAPEŠTI, pozemní 
lanovkou na Hradní vrch, Rybářská bašta, Matyá
šův chrám, možná exkurze do Parlamentu, oběd 
v  secesní Tržnici s  možností výhodných nákupů, 
možnost koupání v  termálech atd., výjezd na 
Gellért s výhledem na nasvícenou metropoli, pa
lačinka na rozloučenou, noční transfer do ČR
5.den: návrat ráno.

Orientační cena 3.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh se snídaní (možnost zajištění 
večeří), služby průvodce, informační materiály, 
cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku, pe
dagogický doprovod zdarma. Úpravy programu 
po předchozí dohodě možné.

víTEjTE v kORUTANECH
od 4.250 Kč* termín: V-X kód: 7591

1.den: odjezd pozdě v noci, transfer do Rakouska
2.den: přejezd vysokohorskou silnicí HOCHALPEN
STRASSE, vyhlídkový vrchol Edelweisspitze a  nad 
ledovec PASTERZEE, výhledy na severní stěny 
Grossglockneru (3.797 m), vesnička HEILIGENBLUT, 
dle časových možností ještě soutěska RAGGA
3.den: prohlídka impozantního hradu HOCH
OSTERWITZ (jedna z nejnavštěvovanějších pamě
tihodností v Rakousku), největší korutanské jezero 
WÖRTHER SEE, malebná vesnička MARIA WÖRTH 
na skalnatém poloostrově, rozhledna Pyramiden
kogel, na závěr prohlídka města VILLACH nebo 
KLAGENFURT (park miniatur Minimundus) s  pří
padnou vyhlídkovou plavbou po jezeře
4.den: výlet do údolí MALTATAL  jedna z nejkrás
nějších výletních tras v Rakousku, na konci údolí 
přehrada s  nejvyšší přehradní zdí (téměř 200 m 
vysoká), možnost nenáročných pěších túr kolem 
přehrady, na závěr návštěva města GMÜND (mu
zeum Porsche, historické centrum s hradem)
5.den: lázeňské středisko BAD KLEINKIRCHHEIM, 
možnost koupání v  termálech (St.Katarina nebo 
Römer Bad), horská oblast NOCKGEBIET a  prů
jezd panoramatickou horskou silnici NOCKALM
STRASSE (délka 34 km), možnost nenáročné pěší 
túry nebo výjezd lanovkou, příp. jízda na letní 
sáňkařské dráze (Nocky Flitzer), na závěr prohlíd
ka večerního SALZBURGU, noční transfer
6.den: návrat ráno.

Orientační cena 4.250 / 4.950 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, poplatky za vysokohorské silnice, 
3x nocleh se snídaní, cestovní pojištění a pojištění 
CK proti úpadku, služby průvodce, informační ma
teriály, pedagogický doprovod zdarma.
*  Zkrácena 5tidenní varianta se dvěma noclehy 

za cenu 4.250 Kč
*  Variantně 3. nebo 4. den možný celodenní výlet 

do SLOVINSKA, program dohodou.

Chata QUEHENBERGER
(Maishofen nebo Stuhlfelden)
Poblíž Zell am See, na okraji městečka Maisho
fen, se nachází bývalý statek rodiny Quehenber
ger rekonstruovaný na turistickou chatu. Cel
kem 47 lůžek v 2 až 6ti lůžkovýh pokojích, na 
každém umyvadlo, sociální zařízení jsou spo
lečná. Dobře vybavená kuchyně pro přípravu 
jídel, prostorná jídelna, společenská míst, WIFI 
připojení. Kousek od objektu je restaurace, do 
centra Maishofenu je to asi 1 km (supermarket, 
restaurace, pošta).
Možné výlety: turistika v  místě, Zell am See, Kap
run, Mittersill, oblast Berchtesgadenu, Krimml
Při cestě na/z  ubytování lze navšvívit Solnou ko
moru, Salzburg, Linec, oblast Berchtesgadenu

Ukázkový program: 
1.den: odjezd v ranních hodinách, příjezd do oblas
ti Solné komory, zastávka u Mondsee a v Bad Ischlu 
s možností prohlídky zdejší Císařské vily, nocleh
2.den: Krimmell, nejkrásnější rakouské vodopá
dy, k  tomu expozice Zázračný svět Krimmlu (vše 
o  vodě v  nejrůznějších podobách, naučné Aqua
centrum), odpoledne zastávka v  Kitzbühelu, zná
mé sportovní středisko (světový pohár v lyžování), 
historické centrum, domy s malbami, dle času vý
jezd na Hahnekamm, dojezd na ubytování 
3.den: průjezd vysokohorskou silnicí pod Gross
glockner  největší horu Rakouska, zastávky na 
zajímavých místech  Alpské muzeum, Hochmais, 
Fuscher Törl, tunel Hochtor, na závěr Výšina Fran
tiška Josefa (2 369 m), úžasné výhledy, odjezd zpět 
na ubytování a zastávka v Zell am See. Pro případ, 
že bude silnice na Grossglockner zavřená, bude 
připraven náhradní program. 
4.den: oblast Berchtesgadenu, Orlí hnízdo  Kehl
stein (bus, výtah), muzeum s expozicí ze života na
cistů, bunkry, dále návštěva solného dolu nebo je
zero Konigssee, návrat do ČR ve večerních hodinách

Orientační cena 3.900 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh s  POLOPENZÍ, služby prů
vodce, informační materiály, cestovní pojištění, 
pojištění proti úpadku CK, pedag. dozor zdarma.

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY 
RAKOUSKO

   výhodné cenové nabídky pro Vaše školní 
lyžařské kurzy v Rakousku

 podrobnosti z druhé strany katalogu

UBYTOVÁNÍ PRO SKUPINY
S POLOPENZÍ

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY 
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BERLíN, DRÁŽĎANY 
a POSTUPIM
od 2.850 Kč* termín: I-XII kód: 740

1.den: odjezd ráno, transfer do Německa, pro
hlídka DRÁŽĎAN: nově obnovený kostel P. Marie 
jako válečné memento, Brühlské terasy, Zwinger, 
Semperova opera atd., přes RADEBEUL (možnost 
zastávky v muzeu Karla Maye) nebo MÍŠEŇ (exkur
ze do světoznámé porcelánky) k  romantickému 
zámku MORITZBURG (známý z pohádky „Tři oříšky 
pro Popelku“), přejezd na nocleh do Berlína
2.den: celodenní prohlídka BERLÍNA**: Alexander
platz s  vyhlídkou z  televizní věže FERNSEHTURM 
(365 m), Dóm, Muzejní ostrov (UNESCO) s návště
vou některého z  jeho pěti muzeí, Humboldtova 
univerzita, třída Unter den Linden, Říšský sněm 
s  novou skleněnou kopulí (exkurze), Braniborská 
brána – symbol rozděleného města, Potsdamer
platz se svou moderní evropskou architekturou, 
autobusem přes Tiergarten do ZÁPADNÍHO BERLÍ
NA, pamětní kostel císaře Viléma I., zámek Charlo
tenburg, Olympijský stadión, návrat na nocleh
3.den: navštívíme POSTUPIM, bývalé palácové 
sídlo Pruské říše, prohlédneme si rokokový zámek 
SANSSOUCI se svým rozsáhlým parkem, zámek 
CECILIENHOF  místo podpisu Postupimské doho
dy, odjezd a návrat v noci.

Orientační cena 2.850 / 3.600 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 23x nocleh se snídaní (možnost 
večeří), průvodce, cestovní pojištění a  pojištění 
proti úpadku, informační materiály, pedagogický 
doprovod zdarma.  
*  Cena 3.600 Kč platí pro 4denní variantu se 

třemi noclehy.
**  formu, zaměření a  rozsah prohlídky Berlína 

lze samozřejmě upravit na základě vzájemné 
dohody, rezervace zajišťujeme.

BERLíN 
– město budoucnosti
od 1.800 Kč termín: I-XII kód: 741

Nabízíme 2-4denní zájezdy zaměřené na po
drobnější poznání této staronové německé met
ropole. Během zájezdu si prohlédneme: 
 Alexanderplatz, pohled na město z věže Ferseh
turm (2. nejvyšší stavba v Evropě, vyhlídka), Niko
lajskou čtvrť, Dóm, Muzejní ostrov s možností vy
hlídkové plavby, Pergamonské (či jiné) muzeum, 
památník Neue Wache, Humboldtovu univerzita, 
katedrálu sv. Hedviky, třídu Unter den Linden, Bra
niborskou bránu, Říšský sněm s  vyhlídkovou ko
pulí, nové vládní budovy a supermoderní budovu 
nádraží, zbytky Berlínské zdi – symbolu rozděle
ného města a muzeum na Check point Charlie.
  Potsdammerplatz nejmodernější evropskou ar

chitekturou, Kul tur forum s  řadou významných 
budov, Tiergarten a Vítězný sloupu, zámek Bëlle
vue (sídlo prezidenta), pamětní kostel císaře Vilé

ma I. jako válečné memento, obchodní dům Ka
DeWe, Europacentrum, zámek Charlottenburg, 
Olympijský stadión. 

  Dle zájmu možnost návštěvy muzeí, prohlídka 
historické ŠPANDAVY (nejstarší část Berlína), PO
STUPIM  se svými parky a zámkem, atd.

Výše uvedený program berte jako inspiraci, přes
ný program a délku pobytu zajistíme podle poža
davku zákazníka.

Období 2 dny/
1 noc

3 dny/
2 noci

4 dny/
3 noci

XI  II  1.800 Kč 2.550 Kč 3.250 Kč

III  IV  1.900 Kč 2.650 Kč 3.450 Kč 

V  X  2.000 Kč 2.750 Kč 3.650 Kč

Orientační cena v  tabulce zahrnuje kompletní 
dopravu, uvedený počet nocle hů se snídaní (mož
nost zajištění večeří), cestovní pojištění a pojiště
ní proti úpadku CK, informační materiály a mapky 
k trase, pedagogický dozor zdarma.

BERLíN a města HANZY
4.850 Kč termín: III-X kód: 742

1.den: odjezd brzy ráno, transfer do Německa, 
příjezd do POSTUPIMI a  prohlídka (zámek San
ssouci se svým rozsáhlý park), západní BERLÍN
2.den: dokončíme prohlídku Berlína (Říšský sněm 
a okolí, Braniborská brána, třída Unter den Linden, 
Muzejní ostrov, Alexanderplatz
a Fernsehturm), přejezd na nocleh
3.den: prohlédneme si LÜBECK, ve středověku 
nejvýznamnější město na Baltu (král Hansy), za
jímavá cihlová gotika, přístav HAMBURG při ústí 
Labe (druhé největší německé město, náměstí 
Rathausmarkt, Kunsthalle, Starý přístav, kostel sv.
Michala, vyhlídková plavba)
4.den: LÜNEBURSKÁ VŘESOVIŠTĚ  navštívíme 
zajímavé partie v  rozsáhlé přírodní rezervaci, 
prohlídka města BRÉMY (náměstí, socha Rolanda, 
románský dóm, čtvrť Schnoor Viertel s  malými 
domky), podvečerní zastávka v HANNOVERU (po
zoruhodná architektura), noční transfer
5.den: návrat ráno.

Orientační cena 4.850 Kč zahrnuje komplet
ní dopravu zájezdovým  autobusem, 3x nocleh 
se snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK, informační materiály 
a mapky k trase.

OSTROv HELGOLAND
3.950 Kč termín: IV-X kód: 743

1.den: odjezd večer, noční transfer
2.den: ráno příjezd do přístavu, odtud plavba 
lodí na unikátní ostrov HELGOLAND (červené úte
sy, bílé písečné pláže, zelené louky, skalní útvary, 
pěší prohlídka s průvodcem), návrat na pevninu
3.den: hanzovní město LUNEBURG s  množstvím 
středověkých památek, NP Lüneburské vřesoviště 
(umnikátní vřesová zahrada Schneverdingen), ma
lebná vesnice Undeloh obklopená vřesy, nocleh
4.den: dle dohody zastávka Brémy nebo Postu
pim, návrat večer

Orientační cena 3.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojiště
ní a  pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, 
infomateriály, pedagogický doprovod zdarma. 
Cena nezahrnuje plavbu lodí na Helgoland.

Zájezdy s výukou němčiny pro školní kolektivy 
představují výhodnou nabídku jazykových 
kurzů. Jedná se o  uzavřené skupiny, jimž  
můžeme nabídnout zajištění a  zorganizování 
nejen jazykového kurzu a ubytování, ale také 
doprovodného programu, a  to vše za velice 
příznivé ceny. Největším přínosem těchto akcí 
je bezpochyby překonání strachu mluvit cizím 
jazykem. Výuku němčiny můžeme nabídnout 
hned v  několika městech, ve kterých je také 
mož né poznat známá místa a  doplnit tak 
výuku o poznání dané lokality. 
Němčina je jazyk, který má přesný řád. Jazyk, 
kterým v  současné době hovoří zhruba 200 
milionů lidí a který tedy díky tomu patří mezi 
10 nejpoužívanějších jazyků planety. Využijte 
toho, že jsou německy mluvící země našimi 
sousedy, díky tomu jsou tyto kurzy ideální 
volbou. Zvolit můžete Berlín, Dráždany, Vídeň, 
Mnichov či jiná města. 
Obě země patří ke kulturně vyspělým zemím 
s  řadou moderních, ale i  historických měst, 
v  Rakousku na vás čekají i  krásné hory, 
Německo zase může nabídnout mořské 
pobřeží a  svůj pobyt si můžete zpestřit 
kulturním vyžitím všeho druhu.
Podrobnosti vám rádi zašleme.

Jednodenní zájezdy do BERLÍNA
– celoročně ze všech míst České republiky
–  doprava, cestovní pojištění, služby průvodce, rezervace 

prohlídek, infomateriály, pedagogický dozor zdarma
– nabídkovou cenu rádi na požádání zašleme

kód: 743

Jednodenní zájezdy do BERLÍNA

NĚMECKO

JAZYKOVÉ POBYTY 
NĚMECKO, RAKOUSKO
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Pohádkové zámky 
Ludvíka Bavorského
3.950 Kč termín: III-XI kód: 744

1.den: odjezd pozdě v noci / časně ráno
2.den: ráno / dopoledne příjezd do MNICHOVA 
(Nová radnice se zvonkohrou, Mariánské náměs
tí, kostel sv. Petra, Olympijský stadión a vyhlíková 
věž  OlympiaTurm), prohlídka téměř pohádkové
ho zámku NEUSCHWANSTEIN s  blízkou propastí 
Marienschlucht, z vyhlídky lze spatřit další známý 
zámek HOHENSCHWANGAU
3.den: prohlédneme si známé horské středisko 
GAPA, zastávka u  jezera Eibsee pod ZUGSPITZE, 
nenáročná turistická vycházka soutěskou PART
NACHKLAMM, benediktýnský klášter v  ETALLU, 
na závěr zastávka u  zámku LINDERHOF (barokní 
zámek s umělou jeskyní a jezírkem)
4.den: zastávka u  největšího bavorského jezera 
Chiemsee, kde si prohlédneme ostrovní zámek HE
RRENCHIEMSEE (napodobenina Versailles), průjezd 
přes národním parkem BERCHTESGADEN (zastáv
ka dle dohody), odjezd do ČR a návrat večer.

Orientační cena 3.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh se snídaní, služby průvodce, 
informační materiály, cestovní pojištění a pojiště
ní proti úpadku CK, pedagogický dozor zdarma. 
*  Prohlídka zámků Neuschwanstein (s  českým 

audioguidem) a  HERREN INSEL (bývá tam 
i česká průvodkyně) pro školní kolektivy zdar-
ma (do 18ti let). Úpravy programu po dohodě 
možné, možnost zajištění večeře v  ceně cca 
7 €/osoba.

BAvORSkO a BERCHTESGADEN
4.950 Kč termín: IV-X kód: 745

1.den: odjezd v  ranních hodinách, zastávka 
v  REGENSBURGU (jedno z  nejkrásnějších měst 
Evropy, kamenný most, Altes Rathaus, katedrála 
sv. Petra atd.), přejezd do MNICHOVA (Olympijský 
stadión  vyhlídková vež, Frauenkirche, náměstí 
Marienplatz, nová radnice a další), nocleh 
2.den: po snídani odjezd do romantického měs
ta FÜSSEN a  prohlídka pohádkového zámku 
NEUSCHWANSTEIN* s  blízkou propastí Marien
schlucht, jezero Alpsee, možnost pěší vycházky 
nebo lanovkou na ZUGSPITZE, přes průsmyk 
FERN PASS s výhledem na horu Zugspitze (nejvyšší 
vrchol Německa, 2.963 m), nocleh
3.den: dopoledne si prohlídneme INNSBRUCK, dle 
času zastávka ve starobylém KUFSTEINU, největší 
bavorské jezera Chiemsee a prohlídka ostrovního 
zámku Ludvíka Bavorského HERRENCHIEMSEE* 
(postavený ve stylu Versailles), nocleh 
4.den: oblast národního parku BERCHTESGADEN 
s možností návštěvy solného dolu nebo Hitlerovo 
„Orlí hnízdo“, nejčistší německé jezero Königssee 
s poutním kostelíkem Sv. Bartoloměje, návrat poz
dě večer nebo další nocleh v  Salcburku a  návrat 
až 5. den.

Orientační cena 4.950 Kč zahrnuje dopravu, 3x 
nocleh se snídaní (možnost zajištění večeří), služ
by průvodce, informační materiály, cestovní pojiš
tění a pojištění proti úpadku CK. 
*  Prohlídka zámků zámků NEUSCHWANSTEIN 

a HERRENCHIEMSEE pro školní kolektivy zdar-
ma (do 18ti let). Úpravy programu možné, 
možnost zajištění večeře v ceně cca 7 €/osoba. 

BAvORSkO 
a BODAMSkÉ jEZERO 
3.950 Kč termín: III-XI kód: 746

1.den: odjezd pozdě v noci, noční transfer
2.den: prohlídka zámku NEUSCHWANSTEIN, pře
jezd k  Bodamskému jezeru, zastávka v  LINDAU 
(úzké uličky se štítovými domy, Pohanská zeď věž 
Mangturm) a rakouském BREGENZU
3.den: město FRIEDRICHSHAFEN a  vzducholodě 
hraběte Zeppellina (zámek a muzeum), prohlídka 
barokního města MEERSBURG, UNTERUHLDIN
GEN (zrekonstruovaná vesnice na kůlech, která 
demonstruje život starých rybářů), SCHAFFHAU
SEN (Staré město, středověké opevnění a pevnost 
Munot) a impozantní RÝNSKÉ VODOPÁDY
4.den: malebné městečko STEIN AM RHEIN, kvě
tinový ostrov MAINAU nebo variantně poloostrov 
REICHENAU (benediktýnský klášter), prohlídka 
KOSTNICE zaměřená také na českou historii (Hu
sův dům, Husův kámen, Koncil, Münster atd.), 
trajektem přes Bodamské jezero, podvečerní pro
hlídka MNICHOVA, noční transfer
5.den: návrat ráno.

Orientační cena 3.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojiště
ní a  pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, 
informační materiály, pedagogický doprovod 
zdarma. Úpravy programu po předchozí dohodě 
možné, možnost večeří.

MNICHOv a NORIMBERk
2.250 Kč termín: I-XII kód: 747

1.den: odjezd brzy ráno, transfer do MNICHOVA, 
prohlídka olympijského areálu (včetně vyhlídky 
na Mnichov z Olympijské věže), návštěva zámec
kého komplexu Nymphenburg, prohlídka a volný 
čas v  historickém centru Mnichova (Marienplatz, 
radnice, Frauenkirche, Residenz a další památky), 
nocleh 

2. den: po snídani odjezd do nedalekého městeč
ka DACHAU (jeden z nejstarších nacistických kon
centračních táborů), přejezd do NORIMBERKU, 
prohlídka (Frauenkirche, radnice, Hauptmarkt, 
Dürerův dům, Frauentor, cisařský hrad atd.), ná
vrat ve večerních hodinách

Orientační cena 2.250 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem,  1x nocleh se 
snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění a zá
konné pojištění CK proti úpadku, pedag.dozor 
zdarma, informační materiály a mapky.

LIPSkO, DRÁŽĎANY a BMW
od 600 Kč* termín: I-XII kód: 748

1.den: odjezd brzy ráno, exkurze v továrně BMW 
Lipsko, délka prohlídky asi 2.5 hod, poté prohlídka 
města, Stará radnice, kostel sv. Tomáše s ostatky 
J.S.Bacha, muzeum Stasi nebo muzeum Forum 
Lepizig (expozice o životě v bývalé NDR), památ
ník bitvy národů z roku 1813
2.den: údolí řeky MULDE, historická MÍŠEŇ s ná
vštěvou porcelánky, na závěr si prohlédneme 
DRÁŽĎANY, návrat večer

Orientační cena 600 Kč platí pro jednodenní va
riantu bez noclehu (doprava, průvodce, cestovní 
pojištění, dozor zdarma).
* Dvoudenní varianta s noclehem a snídaní vy-
jde na 1.600 Kč.

„BÝvALÁ NDR“ a RUjANA
4.650 Kč termín: IV-X kód: 7481

1.den: ráno odjezd, prohlidka základních pamá
tek v centru BERLÍNA, nocleh 
2.den: unikátní Lüneburská vřesoviště (pro
cházka naučnou stezkou), zastávka v Lübecku 
(UNESCO, hanzovní město), nocleh.
3.den: SCHWERIN s polohou mezi jezery a ostrov
ním zámkem, hanzovní město WISMAR s řadou pa
mátek, ostrov Poel s vycházkou po pobřeží, nocleh 
4.den: ostrov RUJANA, útesy, pláže, mys Arcona,  
výhledy z majáku, NP Jasmund (křídové útesy), na 
závěr město Stralsund, noční přejezd
5.den: návrat v ranních hodinách

Orientační cena 4.650 Kč zahrnuje dopravu, 3x 
nocleh se snídaní (možnost zajištění večeří), ces
tovní pojištění, zákonné pojištění CK proti úpad
ku, služby průvodce, infomateriály, pedag.dozor 
zdarma.

LEGOLAND v NĚMECKU
Oblíbený zábavní park v Německu poblíž Ulmu, který kromě zábavy nabízí i řadu atrakcí vhodných pro 

výuku. Skupinová cena již od 1.350 Kč včetně celodenního vstupu. Podrobnosti Vám rádi zašleme.
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MNICHOv a REGENSBURG
2.100 Kč termín: I-XII kód: 749

1.den: odjezd brzo ráno, příjezd do REGENS
BURGU, procházka historickou částí města, Dóm 
sv. Petra (nejvýznamnější dílo gotiky v  jižním 
Německu), náměstí Alter Kornmarkt, vévodský 
dvůr, klášterní kostel Panny Marie Alte Kapelle, 
Rathausplatz se starou radnicí, Dunaj a Steinerne 
Brücke (nejstarší zachovaný most ve střední Evro
pě), památník WALHALLA s neoklasicistním chrá
mem (připomíná řecký Parthenon), nocleh
2.den:  prohlídku MNICHOVA začneme v rozsáh
lém sportovním areálu Olympiapark, výjezd výta
hem na věž Olympiaturm s překrásným výhledem 
na město a vzdálené Alpy, procházka historickým 
centrem Mnichova, volný čas na individuální zá
jmy nebo např. návštěva zajímavého technického 
muzea Deutsches Museum, návrat do ČR večer. 

Orientační cena 2.100 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem,  1x nocleh se 
snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění a zá
konné pojištění CK proti úpadku, pedag.dozor 
zdarma, informační materiály a mapky.

NORIMBERk a BAMBERk
1.850 Kč termín: I-XII kód: 7491

1.den: odjezd brzy ráno, příjezd do BAMBERKU, 
starého císařského a biskupského města, román
skogotický císařský dóm, kostely od gotiky po 
baroko, stará a  nová rezidence, atmosféra uliček 
a  nábřeží, stará radnice na ostrůvku a  malebné 
domy tzv. Malých Benátek na řece Pegnitz, pře
jezd do ROTHENBURGU, který je považován za 
nejzachovalejší středověké město v  Německu 
s  křivolakými uličkami, hrázděnými domy a  do
chovaným kompletním opevněním, nocleh 
2.den: prohlídka NORIMBERKU, procházka měs
tem  Radnice, Frauenkirche, Hauptmarkt, St. 
LorenzKirche, Frauentor, Dürerův dům, císařský 
hrad atd., volný čas na individuální zájmy nebo 
další program dle domluvy, návrat večer. 

Orientační cena 1.850 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem,  1x nocleh se 
snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění a zá
konné pojištění CK proti úpadku, pedag.dozor 
zdarma, informační materiály a mapky.

DRÁŽĎANY, MORITZBURG 
a TROPICAL ISLANDS
2.350 Kč termín: I-XII kód: 7492

1.den: odjezd v  ranních hodinách, příjezd do 
DRÁŽĎAN, procházka historickým centrem s jeho 
nejzajímavějšími pamětihodnostmi: Brühlslé te
rasy, Fürstenzug, Frauenkirche (významná stavba 
obnovená po ničivém náletu v r.1945), Hofkirche, 
Semperova opera, možnost návštěvy některého 
z  muzeí, např. Zwinger nebo Muzeum hygieny, 
zastávka u  romantického zámku MORITZBURG 
(znáte z pohádky Tři oříšky pro Popelku), nocleh 

2.den: celodenní pobyt ve vodním ráji TROPICAL 
ISLAND, návrat ve večeních hodinách

Orientační cena 2.350 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 1x nocleh se snídaní, celodenní vstup
né do Tropical Islandu, služby průvodce, cestovní 
pojištění a zákonné pojištění CK proti úpadku, pe
dagogický dozor zdarma, infomateriály a mapky.

HORNí A DOLNí LUŽICE
1.350 Kč termín: III-XI kód: 7493

1.den: odjezd v  ranních hodinách, příjezd do ŽI
TAVY (město na pomezí Čech, Polska a Německa), 
prohlídka a  poté se projedeme žitavskou úzko
rozchodnou dráhou do lázní OYBIN (poloha pod 
mohutnou pískovcovou horou se stejnojmenným 
hradem), přejezd do BAUTZENU, centra Lužických 
Srbů, prohlídka historického centra, podle času 
a zájmu případně Saurien park, nocleh
2.den: lázeňské městečko BURG (Borkowy), plav
ba lodičkou rameny řeky Sprévy, oblast Bloty (pří
rodní rezervace), přejezd do CHOTĚBUZI, návštěva 
zámku Branitz a jednoho z nejvýznamnějších par
ků 19. století, na závěr zastávka v  GÖRLITZ (řada 
architektonických památek), návrat večer 

Orientační cena 1.350 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem,  1x nocleh se 
snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění a zá
konné pojištění CK proti úpadku, pedag.dozor 
zdarma, informační materiály a mapky.

ÚDOLíM RÝNA a MOSELY
od 3.650 Kč* termín: I-XII kód: 7494

1.den: odjezd večer, noční transfer do Německa
2.den: ráno příjezd do MOHUČE a prohlídka měs
ta (románský Císařský dóm, náměstí Markt, Gu
tenbergovo muzeum), ÚDOLÍ RÝNA v úseku MO
HUČ  KOBLENC (možnost plavby lodí), téměř 80 
hradů a  zámků: BACHARACH, místo svatby Karla 
IV. a Anny Falcké, romantická skála LORELEI, vinař
ské město BOPPARD, město KOBLENZ na soutoku 
Rýna a Mosely, pohádkový hrad ELTZ
3.den: významný románský klášter MARIA LAACH, 
zbytky mostu u REMAGENU (známý z bojů na konci 
II.světové války), bývalé hlavní město BONN (rodný 
dům Beethovena), na závěr KOLÍN NAD RÝNEM s pro
slulou katedrálou (jedna z  nejvýznamnějších gotic
kých památek Evropy), muzeum čokolády
4.den: historicky významné město CáchyAACHEN 
(dóm s trůnem a ostatky K.Velikého, radnice s koru
novačním sálem), průjezd přes vulkanické pohoří EI
FEL (jezírka maary, zastávka v MONSCHAU zřícenina 
Manderscheid), variantně místo pohoří Eifel: LUCEM
BURK, údolím MOSELY přejedeme do města TREVÍR 
s řadou památek (antická Černá brána, zbytky amfi te
átru, římské lázně, Dóm sv. Petra, noční transfer
5.den: návrat ráno.

Orientační cena 3.650 / 4.350 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 23x nocleh se snídaní, služby 
průvodce, informační materiály, cestovní pojiště
ní a  pojištění proti úpadku CK, pedagogický do
provod zdarma. 
* Cena 3.650 Kč platí pro 4denní zájezd s  jed-
ním noclehem.

Chata BERGHOF (Lermoos)
Chata v rakouském Lermoosu s výhledem na Zug
spitze je ideální na ubytování pro větší skupiny. 
Nabízí celkem 47 lůžek, 22 pokojů, z toho 10 poko
jů má vlastní sociální zařízení, zbytek má společné 
WC a sprchy na chodbě. K dispozici dobře vybave
ná kuchyně pro přípravu jídel, prostorná jídelna, 
společenská místnost. Osoby ubytované na chatě 
mohou zdarma využívat zdejší bazén s  tobogá
nem. Do centra Lermoosu je to asi 1.5 km (řada 
restaurací, obchůdků, supermarket, lanovka).

Možné výlety: turistika (lanovky) v  místě, GaPa, 
Zugspitze, Neuschwanstein, Fussen, Ettal, Linderhof.
Při cestě na/z  ubytování lze navšvívit Mnichov, 
Chiemsee, Regensburg, Salzburg, oblast Berchtes
gadenu atd.

Ukázkový program:
1.den: odjezd v  ranních hodinách, zastávka 
u MONDSEE (jezero, městečko), největší bavorské 
jezero Chiemsee a ostrovní zámek HERRENCHIEM
SEE (prohlídka), nocleh
2.den: lanovkou z Ehrwaldu na vrchol ZUGSPITZE 
(výhodné ceny pro skupiny), jezero Eibsee, známé 
horské středisko GAPA, soutěska Partnachkla
mm, zastávka u zámku Linderhof, nocleh
3.den: téměř pohádkový zámek NEUSCHWAN
STEIN (návštěva s audioguide v češtině), vyhlídka 
z mostu Marienbrücke, procházka u jezera Alpsee, 
zastávka u barokního kláštera v Ettalu, nocleh

4.den: průsmyku Fernpass s výhledem na Zugspi
tze, zastávka v INNSBRUCKU (historické centrum, 
případně vyhlídka ze skokanských můstků), pro
hlídka KUFSTEINU (starobylé centrum, mohutná 
pevnost) nebo kratší vycházka v pohoří Wilderkai
ser, případně Regensburg, návrat večer

Orientační cena 3.950 Kč zahrnuje zájezdovou 
dopravu, 3x nocleh s POLOPENZÍ, služby průvod
ce, info materiály, cestovní pojištění a  pojištění 
CK proti úpadku, pedagogický dozor zdarma. 
Prodloužení zájezdu nebo úpravy programu po 
dohodě možné. Ceny platí pro období květen až 
říjen. 

1-2 DENNÍ ZÁJEZDY 
DO NĚMECKÝCH MĚST

– pro skupiny celoročně ze všech míst České republiky
–  nabídku a cenu rádi na požádání zašleme

kód: 7494

UBYTOVÁNÍ PRO SKUPINY
S POLOPENZÍ
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AMSTERDAM a OkOLí
od 2.950 Kč termín: III-XII kód: 770

1.den: odjezd večer, noční transfer
2.den: příjezd do Amsterdamu, prohlídka města s 
průvodcem, plavba po místních kanálech, náměstí 
Dam s královským palácem, dům Anny Frankové, 
ulice Damrak, ulice Rokin a květinový trh, kostel 
Oude Kerk a další zajímavá místa, nocleh
3.den: celodenní výlet v okolí Amsterdamu,  
přímořská rybářská vesnička Volendam (ukázka 
výroby sýrů), skanzen Zaanse Schans s větrnými 
mlýny a ukázkou dalších řemesel., na závěr 
město Delft s keramikou (fajáns) nebo návštěva 
Naardenu s muzeum J.A.Komenského, nocleh
4.den: dokončíme prohlídku Amsterdamu, ná
městí Museumplein, exkurze do pivovaru Heine
ken, ukázka zpracování diamantů, individuální 
program nebo návštěva dalších muzeí, např. mu
zeum Vincenta van Gogha, Rijksmuseum (slavná 
Rembrandtova Noční hlídka) atd., večere odjezd 
zpět do ČR.
5.den: návrat v ranních/dopoledních hodinách

Orientační cena 2.950 / 3.850 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu zájezdovým autobusem, 12x noc
leh, služby průvodce, cestovní pojištění, zákonné 
pojištění proti úpadku CK, informační materiály a 
mapky, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy 
programu po dohodě možné. 
* Cena 2.950 Kč platí pro 4-denní variantu

BELGIE a NIZOZEMí
4.950 Kč termín: I-XII kód: 771

1.den: odjezd v večer, noční transfer přes SRN
2.den: příjezd do BRUSELU, náměstí GrandPlace 
s cechovními domy (jedno z nejkrásnějších na svě
tě), čůrající chlapeček Mane ken Pis, Královský palác, 
sídlo Evropského Parlamentu, Atomium, Brupark, na 
závěr prohlídka města GENT, řada historických  pa
mátek, kdysi jedno z nejbohatších měst Evropy
3.den: hráze projektu Deltaplan (ústí řek Mása, 
Šelda a Rýn) do Nizozemí, větrné mlýny u KIN
DERDIJKU, královské sídelní město DEN HAGG 
a přímořské letovisko SCHEVENINGEN, na závěr 
zastávka ve světě miniatur Madurodam nebo 
v květinovém parku Keukenhof
4.den: dopoledne skanzen ZAANSE SCHANS 
(výroba sýrů a  dřeváků, větrný mlýn), malebný 
přístav VOLENDAM nebo město sýrů EDAM, od
polední prohlídka AMSTERDAMU, noční transfer 
5.den: návrat dopoledne.

Orientační cena 4.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojiště
ní a  pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, 
info materiály, pedagogický doprovod zdarma.

ZEMĚ SÝRŮ a TULIPÁNŮ
od 5.300 Kč* termín: III-XII kód: 772

1.den: odjezd v večer, transfer Německem
2.den: ráno příjezd do AMSTERDAMU, prohlídka 
města: náměstí Dam, Rembrandtův dům, plavba 
po grachtech, květinový trh, možnost návštěvy 
Rijksmuzea atd., odjezd na ubytování
3.den: program severně od AMSTERDAMU 
skanzen ZAANSE SCHANS (manufaktura na vý
robu sýrů a dřeváků, větrný mlýn atd.), prohlídka 
ALKMAARU (vyhlášené sýrové trhy) nebo EDA
MU, impozantní, 29 km dlouhá hráz AFSLUIT DIJK 
s výhledem na moře a jezero Ijsselmeer (budoucí 
polder?), rybářský přístav ENKHUIZEN (zajímavé 
muzeum poldrů), na závěr město NAARDEN (vod
ní pevnost, mu zeum J.A. Komenského)
4.den: dle přání prohlídka největší květinové 
burzy na světě v  AALSMEERU (pondělíčtvrtek), 
na jaře zastávka v květinovém parku KEUKENHOF 
(miliony cibulovin, pastva pro oči), přímořské láz
ně SCHEVENINGEN a královské sídelní město DEN 
HAAG, na závěr prohlídka miniatur v  Maduroda
mu nebo zastávka v 2. největším světovém přísta
vu  ROTTERDAM, noční transfer 
5.den: návrat dopoledne.

Orientační cena 5.300 / 6.100 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 23x nocleh v  hotelu/hostelu 
se snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK, informační materiály, 
pedagogický doprovod zdarma. Květinový park 
v  Keukenhofu je otevřen cca od 20.3. do 20.5., 
Rijksmuzeum pro studenty do 18 let zdarma. 
Úpravy programu po dohodě možné 
* cena 6.100 Kč platí pro prodlouženou 6tidenní 
variantu se třemi noclehy.

BELGIE a LUCEMBURSkO
2.950 Kč termín: I-XII kód: 773

1.den: odjezd ve večerních hodinách 
2.den: krátké zastavení na hřbitově amerických 
vojáků před městem Luxembourg, kde je pocho
ván generál Patton, prohlídka města LUXEMBURG 
(katedrála Notre Dame s  ostatky českého krále 
Jana Lucemburského, procházka historickým 
centrem, památník Jana Palacha atd.), přejezd do 
Belgie a návštěva starobylého universitního měs
ta LEUVEN, jehož radnice patří mezi nejkrásnější 
stavby svého druhu v Evropě, nocleh
3.den: prohlídka BRUSELU, návštěva zajímavostí 
a historických památek  královský palác, muzejní 
komplex, katedrála sv. Michala, jedno z  nejhez
čích náměstí na světě Grande Place, čůrající chla
peček Mannekenpis, kulinářské a obchodní bulvá
ry, Atomium (102 m vysoký model z EXPO 1958), 
před návratem do ČR krátká návštěva památníku 
u Waterloo, noční transfer
4.den: návrat do ČR v ranních hodinách 

Orientační cena 2.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem,  1x nocleh se 
snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění a zá
konné pojištění CK proti úpadku, pedag.dozor 
zdarma, informační materiály a mapky.

křížem krážem BENELUXEM
5.950 Kč termín: III-XI kód: 774

1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.den: ráno příjezd do LUCEMBURKU (katedrála 
P. Marie s  ostatky Jana Lucemburského, citadela 
sv. Ducha, velkovévodský palác), památník bitvy 
u WATERLOO, na závěr belgické a evropské hlavní 
město BRUSEL (náměstí GrandPlace s  cechovní
mi domy, čůrající chlapeček Maneken Pis, kated
rála sv.Guduly, Královský palác, Atomium)
3.den: dopolední prohlídka údajně nejkrásnějšího 
belgického města BRUGGY (bazilika svaté Krve, 
náměstí Markt, nejstarší belgická radnice,… a taky 
ty pralinky), variantně místo Brugg návštěva měst 
GENT a ANTVERPY, přejezd do Holandska, KINDER
DIJK (větrné mlýny), na závěr 2. největší světový pří
stav ROTTERDAM (centrum, věž Euromast)
4.den: možnost návštěvy největší květinové bur
zy na světě v  AALSMERU a  květinový park KEU
KENHOF (32 ha zahrad, vhodné pouze konec břez
na až květen), návštěva parku Madurodam, sídelní 
město DEN HAAG a největší holandské přímořské 
lázně SCHEVENINGEN, městečko DELFT známé 
výrobou keramiky a památníkem V. Oranžského
5.den: dopoledne si prohlédneme skanzen ho
landské vesnice ZAANSE SCHANS, poté prohlíd
ka AMSTERODAMU (náměstí Dam, Rembrandtův 
dům, plavba po grachtech, Mincovní náměstí, 
květinový trh a další), noční transfer
6.den: návrat dopoledne.

Orientační cena 5.950 Kč zahrnuje dopravu, 3x 
nocleh se snídaní v  hotelu/hostelu, služby prů
vodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění 
proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma. 
Úpravy programu po předchozí dohodě možné. 
Květinový park v Keukenhofu je otevřen cca 20.3 do 
20.5., Rijksmuzeum pro studenty do 18 let zdarma.

BENELUX

KEUKENHOF
Navštivte s námi známý 

květinový park.

kód: 773kód: 770
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ŘíM – věčné město 
od 3.450 Kč termín: I-XII kód: 730

1.den: odjezd v poledne, noční transfer
2.-4.den: ráno příjezd do Říma*, přesné pořadí 
prohlídky města zorganizuje průvodce přímo na 
místě podle přání skupiny: 
  prohlédneme si antické památky (Colosseum, 

Kapitol, Forum Romanum, Pantheon ad.), Be
nátské náměstí a  památník krále Emanuela II., 
barokní náměstí Piazza Navona s Berniniho fon
tánou, známé Španělské schody, zahrady Bor
ghese atd., 

  nevynecháme církevní stát VATIKÁN: chrám sv. 
Petra s papežskou kryptou, Andělský hrad, Vati
kánská muzea se Sixtinskou kaplí, dle zájmu letní 
sídlo římských císařů v TIVOLI se zbytky Hadriá
novy vily, Villy d’Este, 

  z  ŘÍMA odjedeme 4.den v  odpoledních / pod
večerních hodinách (dle dohody), při návratu 
možnost zastávky v  ORVIETU (katedrála) nebo 
jiné místo dle dohody, noční přejezd

5.den: návrat odpoledne.  

Období 4 dny/
1 noc

5 dnů/
2 noci

6 dnů/
3 noci

X  II 3.450 Kč 4.350 Kč 5.250 Kč

III  IV 3.600 Kč 4.550 Kč 5.450 Kč

V  IX 3.700 Kč 4.700 Kč 5.600 Kč

Orientační cena v  tabulce zahrnuje zájezdovou 
dopravu, 13x nocleh se snídaní, služby průvodce, 
informační materiály, cestovní pojištění a pojiště
ní proti úpadku CK, pedag. doprovod zdarma. 
*   Forum Romanum, Colosseum, Kapitolské mu-

zeum atd. pro studentské skupiny do 18ti let 
zdarma, zajistíme rezervace do Sixtínské kaple. 

*   Konkrétní formu, zaměření a rozsah prohlídky 
Říma lze samozřejmě upravit na základě vzá-
jemné dohody.

ŘíM a NEAPOLSkÝ ZÁLIv 
s výletem na ostrov Capri
5.950 Kč termín: III-X kód: 731

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer
2.den: příjezd do ŘÍMA a prohlídka města
3.den: prohlédneme si světoznámé POMPEJE, 
zničené výbuchem Vesuvu v  roce 79 n.l., zastáv
ka v NEAPOLI, výjezd na dominantu okolní kraji
ny VESUV (dosud činná sopka s  výškou 1.281 m, 
možnost výstupu ke kráteru, fascinující výhled na 
Neapolský záliv)

4.den: antické památky PAESTUM, starobylé 
AMALFI, SORRENTO, variantně výlet na ostrov CA
PRI, jeden z  nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského 
moře (Modrá jeskyně, Tiberiova vila), koupání
5.den: dokončíme prohlídku ŘÍMA, noční transfer
6.den: návrat odpoledne.

Orientační cena 5.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh se snídaní (možnost zajištění 
večeří), služby průvodce, informační materiály, 
cestovní pojištění a  pojištění proti úpadku CK, 
pedagogický doprovod zdarma; nezahrnuje lodní 
lístek na CAPRI. Zájezd nelze uskutečnit v  termí
nu od druhé poloviny července do konce srpna. 
Úpravy programu možné.

ŘíM, vESUv a POMPEjE
4.450 Kč termín: III-X kód: 732

1.den: odjezd v  odpoledních hodinách, transfer 
přes Německo a Rakousko do Itálie
2.den: ráno příjezd do ŘÍMA prohlédneme si an
tické památky (Colosseum, Kapitol, Forum Roma
num, Pantheon ad.), Benátské náměstí a památník 
krále Emanuela II., náměstí  Piazza Navona s Berni
niho fontánou, známé Španělské schody, zahrady 
Borghese atd.
3.den: ráno odjezd do světoznámých POMPEJÍ, 
zničené výbuchem Vesuvu v roce 79 n.l., po pro
hlídce výjezd na dominantu okolní krajiny VESUV 
(dosud činná sopka s výškou 1.281 m, možnost vý
stupu ke kráteru, fascinující výhled na Neapolský 
záliv), návrat na nocleh
4.den: bývalý římský přístav Ostia, procházka po 
pláži, koupání, odpoledne církevní stát Vatikán, 
chrám sv. Petra s  papežskou kryptou, Andělský 
hrad, Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí, bude 
časi na individuální program, navečer odjezd 
směr ČR, noční transfer
5.den: návrat v odpoledních hodinách

Orientační cena 4.450 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh v  dobře vybavených bunga
lovech s  možností vlastního vaření (možnost za
jistit snídaně nebo polopenzi), služby průvodce, 
informační materiály a mapky, cestovní pojištění, 
pojištění proti úpadku CK, pedagogický dozor 
zdarma.

ŘíM LETECkY
Především pro menší skupinky jsou určeny letec
ké zájezdy do Říma se zajištěním všech dalších slu
žeb (ubytování, stravování, průvodce, rezervace
prohlídek, výety do okolí atd.). Sdělte nám prosím 
požadavek na termín, počet osob, typ ubytování 
a další služby, my vám obratem zašleme cenovou 
kalkulaci.

ITÁLIE

Rezervace prohlídek
S ohledem na vysoký počet návštěvníků italských památek jsou vhodné (někde i nutné) předchozí 
skupinové rezervace, které vám garantují  zajištění vstupu na daný termín, hodinu, počet studentů 
a dozoru. S objednáním rezervací rádi pomůžeme, ovšem je nutné vše nahlásit v dostatečném časo
vém předstihu.
Jedná se např. o tyto rezervace:  Řím  COLOSSEUM, VATIKÁNSKÁ MUZEA, VILA BORGHESE, 
   Florencie  GALERIE UFFIZI, KAPLE BRANCACCIU,  PALAZZO PITTI, 

   Miláno  POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ  atd. 

S ohledem na vysoký počet návštěvníků italských památek jsou vhodné (někde i nutné) předchozí 

Především pro menší skupinky jsou určeny letec
ké zájezdy do Říma se zajištěním všech dalších slu

kód: 732
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ŘíM a FLORENCIE
od 4.450 Kč* termín: I-XII kód: 733

1.den: odjezd v podvečer, noční transfer
2.den: ráno příjezd do FLORENCIE, celodenní 
prohlídka: Piazza della Signoria se sochou Davida, 
dóm Santa Maria del Fiore, baptisterium a  kam
panila, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských, 
gotický kostel Santa Croce s  hroby a  pomníky 
věhlasných Florenťanů, most Ponte Vecchio, čtvrť 
Oltrarno a  palác Pitti, možnost prohlídky galerie 
Ufi zzi a další, přejezd na nocleh do ŘÍMA
3.-4.den: prohlídka ŘÍMA, jejíž přesné pořadí pro
hlídek objektů zorganizuje průvodce přímo na 
místě podle přání skupiny: 
  papežský stát VATIKÁN (chrám sv. Petra a  ná

městí, Sixtinská kaple, Andělský hrad, možnost 
návštěvy vatikánských muzeí), antické památky 
města (Colosseum, Kapitol, Forum Romanum, 
Pantheon), Benátské náměstí a  památník krále 
Emanuela II., Piazza Navona, Fontána di Trevi, 
Španělské schody atd., individuální volno 

  z  Říma odjedeme 4.den v  odpoledních hodi
nách (dle dohody), při návratu možnost zastávky 
v ORVIETU nebo ASSISI, noční přejezd

5.den: návrat dopoledne 

Orientační cena 4.450 / 4.650 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 2x nocleh se snídaní, služby prů
vodce, informační materiály, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK, pedagogický doprovod 
zdarma. Úpravy programu po dohodě jsou možné.
*   Cena nezahrnuje poplatek za vjezd do Florencie.
*   Cena 4.450 Kč platí pro období říjen-únor.
*    Cena pro 6tidenní variantu je 5.350 Kč 

(3x nocleh)

kouzelné BENÁTkY
od 1.800 Kč termín: I-XII kód: 734

1.den: odjezd večer, noční transfer
2.den: příjezd do BENÁTEK, prohlídka města 
s  průvodcem: náměstí sv. Marka, Dóžecí palác, 
Most vzdechů, zvonice sv. Marka (možnost výstu
pu na vyhlídku zvonice nebo prohlídka Dóžecího 
paláce), procházka labyrintem benátských uliček 
až k proslulému mostu Rialto (most Zlatníků), in
dividuální volno, nocleh.
3.den: další den BENÁTKY nebo prohlídka Verony, 
město proslulé milostným příběhem o  Romeovi 
a  Julii, bazilika San Zeno, dvoukostel San Fermo 
Maggiore, hrad rodu Scaligerů a  proslulý římský 
amfi teátr, noční transfer 
4.den: příjezd do ČR v ranních hodinách.

Orientační cena 1.800 / 2.700 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu zájezdovým autobusem, nocleh 
se snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění, 
zákonné pojištění proti úpadku CK, informační 
materiály a mapky, pedagogický doprovod zdar
ma. Úpravy programu po dohodě možné.. 
* Cena 1.800 Kč platí pro 3-denní variantu.

Perly SEvERNí ITÁLIE
od 2.950 Kč termín: II-XI kód: 735

1.den: odjezd v podvečer, noční transfer
2.den: průjezd kolem jezera LAGO DI GARDA, 
letovisko RIVA del GARDA (nábřeží a krásná pláž, 
pevnost Scaligeriů), možnost koupání, poloostrov 
SIRMIONE s  fascinujícím středověkým hradem 
a  Catulovou vilou, možnost plavby po jezeře, 
odpoledne prohlídka VERONY: náměstí Piazza 
Bra s římskou Arénou, kostel San Zeno Maggiore, 
Juliin dům, římské fórum Piazza delle Erbe, hrad 
Castelvecchio, most Ponte Scaligero atd.
3.den: dopoledne strávíme v  PADOVĚ (román
skogotická architektura, dominuje však renesan
ce), po zbytek dne prohlídka BENÁTEK (Piazzale 
Roma, most Ponte Rialto, Piazza San Marco s bazi
likou sv. Marka, Dóžecím palácem, zvonicí, kostely 
St. Maria Formosa, St. Giovanni e Paolo, možnost 
plavby po Canal Grande), noční transfer 
4.den: návrat ráno.

Orientační cena 2.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 12x nocleh se snídaní, cestovní pojiště
ní a pojištění proti úpadku, služby průvodce, info
materiály, pedagogický doprovod zdarma. 
* Cena prodloužené 5tidenní varianty se dvě-
ma noclehy 3.950 Kč.

SEvER ITÁLIE a RAkOUSkO
4.800 Kč termín: IV-X kód: 736

1.den: odjezd po půlnoci, kratší zastávka Kufs
tein, příjezd do INNSBRUCKU, prohlídka historic
kých pámatek, nocleh
2.den: možnost kratší  zastávka nad Innsbruckem 
(lyž.můstky), Brennerský průsmyk a  Europabruc
ke, městečko Vipiteno (Sterzing), soutěska Gilfen
klamm poblíž Vipitena nebo výjezd lanovkou za 
výhledy, na závěr BRIXEN, nocleh
3.den: prohlídka města BOLZANO (muzeum Otzi
ho), lanovka s výhledem na město a okolí, Merano, 
Juval, nocleh
4.den: program v  okolí jezera LAGO DI GARDA 
(poloostrov Sirmione s  hradem atd.), na závěr si 
prohlédnemem VERONU (Juliin dům, římské pa
mátky, most Ponte Scaligero atd.), noční přejezd
5.den: návrat v ranních hodinách

Orientační cena 4.800 Kč zahrnuje dopravu, 3x 
nocleh se snídaní (možnost zajištění večeří), ces
tovní pojištění, zákonné pojištění CK proti úpad
ku, služby průvodce, infomateriály, pedag.dozor 
zdarma.

TOSkÁNSkO a FLORENCIE
od 3.300 Kč* termín: I-XII kód: 737

1.den: odjezd v podvečer, noční transfer
2.den: krátká zastávka ve středověké MANTOVĚ, 
dále navštívíme starobylé město LUCCA, které 
měl v oblibě Karel IV. s proslulým dómem, vyhlíd
kovou věží Guinigi, Pucciniho rodný dům, odpole
dne nás čeká PISA se svou proslulou zvonicí (Šik
má věž), Dóm a Babtisterium
3.den: okružní cesta po nejznámějších místech 
TOSKÁNSKA: městečko VINCI s  rodným domem 
Leonarda da Vinci, SAN GIMIGNANO se středově
kými hradbami a rodovými věžemi, dílny na zpra
covaní alabastru, na závěr SIENA, snad nejkrás
nější místo v oblasti a údajně nejhezčí náměstí na 
světě, průjezd vinařskou oblastí CHIANTI
4.den: ráno příjezd do FLORENCIE, celodenní pro
hlídka: Piazza della Signoria se sochou Davida, dóm 
Santa Maria del Fiore, baptisterium a  kampanila, 
kostel San Lorenzo a  kaple Medicejských,  most 
Ponte Vecchio, čtvrť Oltrarno a palác Pitti, možnost 
prohlídky galerie Ufi zzi atd, noční transfer
5.den: návrat dopoledne.

Období 4 dny/
1 noc*

5 dnů/
2 noci

6 dnů/
3 noci

X  II 3.300 Kč 4.300 Kč 4.950 Kč

III  IV 3.550 Kč 4.500 Kč 5.150 Kč

V  IX 3.650 Kč 4.600 Kč 5.300 Kč

Orientační cena v tabulce zahrnuje kompletní do
pravu, výše uvedený počet noclehů (13x) se snída
ní, cestovní pojištění a  pojištění proti úpadku CK, 
služby průvodce, informační materiály a  mapky, 
pedagogický doprovod zdarma. Možnost večeří.
*   Cena nezahrnuje poplatek za vjezd do Florencie.

TOSkÁNSkO 
se zastávkou v Benátkách
5.450 Kč termín: I-XII kód: 738

6tidenní zájezd, během kterého postupně na
vštívíme následující místa: 
 prohlédneme si nejznámější památky BENÁTEK, 
 krátce se zastavíme u moře (s možností koupání), 
 navštívíme RIMINI a ministát SAN MARINO, 
 TOSKÁNSKO  dvě varianty celodenních výletů: 
a)  světoznámá PISA se slavnou šikmou věží, ma

lebná LUCCA a  městečko VINCI s  rodným do
mem a muzeem mistra Leonarda nebo 

b)  starobylé SAN GIMINGANO a  údajně nejkrás
nější toskánské město SIENA.     

Orientační cena 5.450 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, vjezd do Benátek a  Florencie, 1x noc
leh v hotelu se snídaní, 2x nocleh v bungalovech 
s  možností vlastního vaření (možnost zajistit 
snídaně a  večeře), služby průvodce, informační 
materiály a  mapky, cestovní pojištění a  pojištění 
proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma. 
Úpravy programu po předchozí dohodě možné
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Za krásami DOLOMIT
od 4.650 Kč termín: IV-X kód: 739

1.den: odjezd večer, noční transfer
2.den: zastávka v městečku Vipiteno (nejsevernější 
město Itálie), prohlídka Brixenu (město známé s vy
hnanstvím K.H.Borovského), zastávka v BOLZANU 
(muzeum legendarního Ötziho), na závěr mohutný 
sídelní hrad místních vévodů TIROL
3.den: jezero TOBLINO s  vodním hradem, skalní 
hrad v  Arcu, jezero LAGO DI GARDA a  letovisko 
RIVA DEL GARDA, přístavní městečko MALCESINE 
s  mohutným hradem Scaglierů, možnost výletní 
plavby lodí po jezeře nebo lanovkou na vyhlídko
vý vrchol Monte Baldo (2.218m, fascinující pohle
dy na jezero a okolní vrcholy)
4.den: možnost turistického programu dle doho
dy nebo zábavní park GARDALAND
5.den: DOLOMITY: odjezd do průsmyku PASSO 
DI PORDOI (2.239 m) s výhledem na masív Sella, 
možnost pěší vycházky nebo lanovkou, průsmyk 
FALZAREGO (2.105 m) s výhledy na masív Marmo
lada, prohlídka olympijské CORTINY D’AMPEZZO, 
na závěr kouzelné jezero MISURINA a pěší vycház
ka, fascinující skalní útvar TRE CIME DI LAVAREDO 
(2.999 m), noční transfer
6.den: návrat dopoledne.

Orientační cena 4.650 / 5.250 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu zájezdovým autobusem, 23x noc
leh se snídaní (bungalovy s možností vaření), služ
by průvodce, cestovní pojištění a  pojištění proti 
úpadku CK, informační materiály a mapky k trase. 
Úpravy programu možné.
* Cena 5.250 Kč platí pro 6tidenní variant

Nejkrásnější místa ITÁLIE
6.600 Kč termín: I-XII kód: 740

1.den: odjezd v podvečer, noční transfer
2.den: ráno příjezd do BENÁTEK a prohlídka měs
ta: náměstí sv.Marka, most Ponte Rialto, plavba 
po kanálech, Dóžecí palác ad., event. / variantně 
univerzitní město PADOVA nebo FERRARA (vodní 
hrad, katedrála, zvonice), nocleh 
3.den: prohlídka starobylé toskánské metropole 
FLORENCIE:  Piazza della Signoria se slavnou so
chou Davida, Baptisterium, dóm Santa Maria del 
Fiori, Most zlatníků ad., přejezd na nocleh
4.den: světoznámé POMPEJE zničené výbuchem 
sopky Vesuv r. 79 n.l., výjezd a  výšlap na VESUV 
(1.281 m) s  fascinujícím výhledem na Neapolský 
záliv, v případě zájmu zastávka v Monte Casinu.
5.den: celodenní prohlídka města ŘÍM, církevní 
stát VATIKÁN, antické památky, Piazza Navona, 
Fontána di Trevi, Španělské schody atd., odjezd
6.den: návrat odpoledne.

Orientační cena 6.600 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh se snídaní, služby průvodce, 
informační materiály, cestovní pojištění a pojištění 
proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma. 
Úpravy programu po předchozí dohodě možné.
*    Cena nezahrnuje poplatek za vjezd autobusu 

do Florencie a Benátek.

Údolí AOSTY, MILÁNO
a severoitalská jezera
4.950 Kč termín: III-X kód: 741

1.den: odjezd v podvečer, noční transfer přes SRN
2.den: přes průsmyk Sv. Bernarda, město AOSTA 
(řada římských památek  divadlo, fórum, Au
gustův oblouk, katedrála), podíváme se na jedi
nečně zachovalý hrad FÉNIS a  navštívíme jedno 
z  prvních italských lyžařských středisek BREUIL 
 CERVINA, ležícího přímo pod masivem Monte 
Rosa a slavným Matterhornem (možnost výjezdu 
lanovkou na Plateau Rosa s úžasným výhledem na 
okolní čtyřtisícovky)
3.den: prohlídka VERCELLI (basilika St.Andrea, 
dóm), romantické jezero LAGO DI MAGGIORE  
ARONA, rodiště a kolosální socha kardinála Karla 
Boromejského s výhlídkou, zřícenina jeho hradu, 
letovisko STRESA, možnost lodního výletu na Bo
romejské ostrovy)
4.den: jezero LAGO DI COMO (poloha v  idylické 
scenérii hor a  rozeklaných úbočí), prohlédne
me si malebné stejnojmenné městečko COMO 
s mramorovým dómem, na závěr navštívíme lom
bardskou metropoli MILÁNO: Milánský dóm, svě
toznámá budova opery La Scala, zámek Castello 
Sforzesco ad., noční transfer
5.den: návrat dopoledne.

Orientační cena 4.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh se snídaní (možnost zajistit 
večeře), služby průvodce, informační materiály 
a mapky, cestovní pojištění a pojištění proti úpad
ku CK, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy 
programu po předchozí dohodě možné.

jADERSkÉ POBŘEŽí ITÁLIE 
- vhodné i pro sportovní kurzy
Charakteristika:
Kemp nabízí veškerý komfort pro spokojený po
byt, určený především těm, kdo chtějí klidnější 
venkovní dovolenou. Ubytování je zajištěno 
v  kompletně vybavených karavanech pro 46 
osob, každý s prostornou a zastřešenou veran
dou. Karavany disponují vybavenou kuchyň
kou, lednicí s  mrazákem, sprchou a  WC. K  dis
pozici jsou 3 bazény, supermarket, prádelna, 
restaurace a pizzerie, herna, hřiště pro děti, tě
locvična a posilovna, půjčovna kol, stolní tenis, 
beach volejbal, víceúčelové hřiště (fotbal, bas
ketbal, volejbal).  Ideální poloha pro výlety do 
řady zajímavých míst:  např. Ravenna 8 km, San 
Marino 85 km, Rimini 55 km, Comacchio 47 km. 

Ukázkový program:
1.den: odjezd z ČR večer, noční transfer
2.den: v případě zájmu zastávka u Lago di Gar
da nebo ve VERONĚ, příjezd na ubytování
3.den: koupání a odpočinek u moře, odpoled
ne výlet do Ravenny, historické památky
4.den: koupání a odpočinek u moře, odpoled
ne fakultativní výlet do ministátu SAN MARINO 
5.den: dopolední koupání, odpoledne pro
hlídka malebného městečka COMACCHIO 
s  možností lodního výlet do přírodní parku 
v deltě Pádu
6.den: možnost fakultativního výletu do ně
kterého ze zábavních parků, např. MIRABILAN
DIA nebo park miniatur ITALIA IN MINIATURA
7.den: koupání a odpočinek, odpoledne fakul
tativní výlet do RIMINI
8.den: koupání a odpočinek, příprava na odjezd
9.den: odjezd z  místa ubytování, možnost fa
kultativní zastávky v BENÁTKÁCH, noční transfer
10.den: návrat v dopoledních hodinách

Termíny 2018 Cena 

23.3.  20.5. 4.850 Kč

18.5.  03.6. 5.550 Kč

01.6.  10.6 6.100 Kč

08.6.  01.7 6.550 Kč

10.8.  26.8. 6.100 Kč

24.8.  23.9. 5.100 Kč

*  mimosezóně možné i kratší termíny (min. 
2 noclehy), vhodné pro poznávací zájez-
dy, pro zájemce lze zajistit polopenzi 

Orientační cena zahrnuje dopravu na místo 
a  zpět (autobus je po celou dobu k  dispozici 
skupině), výše uvedené výlety (mimo fakult.), 
7x nocleh ve vybavených karavanech, spotře
bu elektřiny a  vody, použití bazénu, služby 
průvodce, informační materiály, cestovní po
jištění a pojištění proti úpadku CK, pedagogic
ký doprovod zdarma.

Příplatky: 
Závěrečný úklid: vlastní nebo 60€/APT
Klimatizace: 6€/den
Ložní prádlo: vlastní nebo 10€/pobyt
Fakultativní výlety (cena dohodou)

POBYTY U MOŘE
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SEvERNí ITÁLIE, BAvORSkO 
a italská část ŠvÝCARSkA
5.600 Kč termín: IV-X kód: 742

1.den: odjezd ráno, příjezd do MNICHOVA (Nová 
radnice se zvonkohrou, Mariánské náměstí, kos
tel sv. Petra, Olympijský stadión a vyhlídková věž 
OlympiaTurm), prohlídka téměř pohádkového 
zámku NEUSCHWANSTEIN s blízkou propastí Ma
rienschlucht, z  vyhlídky lze spatřit další známý 
zámek HOHENSCHWANGAU, nocleh v Innsbrucku
2.den: přes Brenner přejezd do Itálie, zastávka v BRI
XENU, kolem jezera Lago di Garda do SIRMIONE, 
malebné městečko u  jezera, hrad Rocca Scaligera, 
malebné město BERGAMO (Piazza Vechio, kaple Co
lleoni atd.), přejezd na nocleh k Milánu
3.den: lombardská metropole MILÁNO (světoznámý 
Milánský dóm, galerie Vittorio Emanuele II, budova 
opery La Scala, zámek Castello Sforzesco, pro zá
jemce kostel Sant Maria delle Grazie a slavná malba 
Poslední večeře  nutná včasná rezervace), přejezd 
k jezeru Lugano a prohlídka města LUGANO, na závěr 
zastávka v  Caslanu (exkurze do čokoládovny) nebo 
švýcarský svět miniatur Melide, nocleh
4.den: průjezd tunelem pod průsmykem San Ber
nardino (rozvodí mezí Rýnem a Pádem), zastávka 
v  soutěsce VIA MALA,  přes průsmyk JULIERPASS 
do světoznámého horského střediska SVATÝ MO
ŘIC, dle času a zájmu krátká pěší vycházka k nád
hernému ledovci MORTERATSCH, průjezd přes 
malebnou oblast HORNÍ a DOLNÍ ENGADIN (jedna 
z nejkrásnějších částí Alp), noční transfer
5.den: návrat ráno.

Orientační cena  5.600 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh se snídaní (možnost zajistit 
večeři),  služby průvodce, informační materiály 
a  mapky, cestovní pojištění a  proti úpadku CK, 
pedagogický doprovod zdarma. Úpravy (pro
dloužení zájezdu) programu po předchozí doho
dě možné.

ZA POZNÁNíM SICíLIE
8.950 Kč termín: IV-X kód: 743

1.den: odjezd v podvečerních hodinách
2.den: příjezd do POMPEJÍ, prohlídka areálu
3.den: ráno odjezd, podle času zastávka Paestum, 
trajekt San GiovaniMessina, příjezd do Taorminy
4.den: prohlídka TAORMINY, Catania, SYRACUSY
5.den: možnost výběru z uvedených variant 
a)  dopoledne ETNA (s využitím lanovky), zajímavá 

soutěska Alcantara
b) celodenní lodní výlet na LIPARSKÉ OSTROVY
c)  výlet do Agrigenta (Údolí chrámů), letovisko 

Eraclea Minoa    
6.den: ráno trajektem na italskou pevninu (San 
Giovani), přejezd do Říma, cestou např. zastávka 
na Vesuvu apod., nocleh na okraji Říma *
7.den: celodenní ŘÍM (rozsah prohlídky doho
dou), noční transfer
8.den: návrat v odpoledních hodinách
*    Variantně lze místo návratu přes Řím navští-

vit Palermo, Monreále, Cefalú a využít trajekt 
až do Livorna, s možností kratší zastávky ve 
Florencii. Podrobnosti rádi zašleme.

Orientační cena 8.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 5x nocleh se snídaní (s možností zajiště
ní večeří), trajekt na Sicílii a zpět, služby průvodce, 
infomateriály, cestovní pojištění a  pojištění proti 
úpadku CK, pedagogický dozor zdarma. Úpravy 
programu po předchozí dohodě možné.

DIvOkÁ kRÁSA SARDINIE
od 8.600 Kč   termín: IV-X   kód: 744

Druhý největší ostrov ve Středozemním moři 
(24 tisíc km2 , 1,6 mil. obyvatel) je doslova rozbrázděn 
horskými hřebeny (nejvyšší La Marmora 1834  m) 
a mezihorskými údolími, v nichž se choulí ztracené 
vesničky, kde se doslova zastavil čas. Klima se vyzna
čuje suchými horkými léty a mírnými zimami boha
tými na srážky. Více než polovina obyvatel pracuje 
stále v zemědělství (subtropické ovoce, tabák, olivy, 
víno), v horách se věnují tradičnímu pastevectví. Vý
znam turistického ruchu vzrostl v posledních letech, 
zvláště na pobřeží  vyrostla řada hotelů, bungalovů, 
pláží, mezi unikáty patří na 7000 tajemných pev
nostních staveb (nurágů). Ostrov nabízí neopakova
telnou dovolenou pro všechny věkové kategorie... 
Přesto ostrov zůstává i  nadále tak trochu ve stínu 
slavnějšího souseda  Korsiky.
Naše 7–10denní zájezdy míří do jednoho 
z  četných letovisek na pobřeží (Costa Paradiso 
nebo Costa Smeralda), odkud lze podniknout 
řadu zajímavých turistických výletů: středověké 
městečko Castel sardo, výlet lodí na ostrov 
La  Maddalena, staré město Nuoro, prohlídka 
nuragského sídliště Serra Orros, město a  přístav  
Alghero, Neptunova jeskyně, skalní útvary na Capo 
Testaa atd. 

Ceny začínají od 8.600 Kč, podle termínů. Po
drobnosti rádi zašleme nebo je najdete na našich 
www stránkách.

POBŘEŽI TOSkÁNSkA 
s výletem na ELBU
Pobytověpoznávací zájezd, více informací 
najdete na  našich www stránkách nebo Vám je 
na požádání rádi zašleme. Během zájezdu kromě 
pobytu u moře navštívíme tato místa: Lago di 
Garda, Pisa, Lucca, Carrara, Florencie, Sienna, San 
Gimignano.

GARGANO a APULIE  
Pobytověpoznávací zájezd, více informací 
najdete na našich www stránkách nebo Vám je na 
požádání rádi zašleme. Ubytování v apartmánech 
nebo karavanech v oblasti Mattinata, kromě 
koupání lodní výlet kolem pobřeží, město Vieste, 
Manfredonia atd.

LIPARSkÉ OSTROvY, ŘíM, 
vESUv A POMPEjE 
Charakteristika:
LlPARSKÉ OSTROVY (někdy též azývané jako 
Aiolské ostrovy), je souostroví sedmi ostrovů 
sopečného původu severně od Sicílie v  Tyr
hénském moři. Ostrovy, kde dnes žije asi 15.000 
obyvatel, patří vzhledem k  poměrně mírnému 
klimatu, výborným podmínkám pro koupání, 
potápění a  výlety mezi často vyhledávané tu
ristické cíle. Jedním z  nejzajímavějších ostrovů 
a nejbližší Sicílii je VULCANO o  rozloze 21 km2, 
kde můžete poznat jeho světoznámou pláž 
s  černým vulkanickým pískem, léčivé sopečné 
bahno a  minerální prameny nebo podniknout 
výstup až na vrchol vulkánu do výšky 391 m, 
odkud se naskýtá fantastický pohled. Skalnaté 
pobřeží a mohutný kužel sopky jsou to první, co 
spatří většina přijíždějících cestovatelů. Již Říma
né dali ostrovu jméno Vulcania podle římského 
boha Vulcana. Odtud tedy pochází i  výraz pro 
sopku ve většině západních jazyků: vulkán.

Ukázkový program:
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer
2.den: odpoledne příjezd do světoznámých 
POMPEJÍ, ubytování a  prohlídka antického 
města zničeného výbuchem Vesuvu v r.79 n.l.
3.den: přejezd k  Messinské úžině, trajektem 
na SICÍLII (největší ostrov Středomoří), dalším 
trajektem na liparský ostrov VULCANO
4.-7.den: program na LIPARSKÝCH OSTRO
VECH, řada možností: 
  výstup k  vyhaslému kráteru VULCANELLO 

(102 m), Údolí příšer, 
  koupání v  bahenních lázních (sirné jezírko), 

městečko a přístav Porto di Levante, 
  lodní výlet kolem ostrova a Koňská jeskyně
  výstup na GRAN CRATERE (391 m, doba vý

stupu cca 2 hod., fascinující výhled na celé 
souostroví, lze spatřit Sicílii a Etnu), 

  lodní výlety na okolní ostrovy: STROMBOLI 
(stále činná sopka s  pravidelnými erupcemi, 
noční pozorování), Panarea, Lipari a  hlavní 
město sou ostroví, pevnost a přístav, koupání 
a odpočinek u moře, které je zde neskutečně 
čisté, pláže písečné, skalnaté a i černá pláž

8.den: trajektem na sicilskou pevninu, návště
va města TAORMINA (výhled na sopku Etna, 
zachovalý řecký amfiteátr), zpět trajektem na 
italskou pevninu a noční přejezd
9.den: ranní výjezd na sopku VESUV, nádherný 
pohled na Neapolskou zátoku, příjezd do ŘÍMA 
a prohlídka města (Vatikán, Colosseum, Forum 
Romanum, Kapitol, Benátské náměstí, Panthe
on, fontána di Trevi a další), noční transfer do ČR
10.den: návrat odpoledne.

Orientační cena od 8.950 Kč (podle termínu, 
cenově výhodné termíny jsou květen  polovi
na června, druhá polovina září  říjen), zahrnuje 
kompletní dopravu, veškeré trajekty, 1x nocleh 
se snídaní, 5x nocleh s možností vlastního va
ření, služby průvodce, cestovní pojištění a po
jištění proti úpadku CK, infomateriály, pedag. 
doprovod zdarma.

POBYTY U MOŘE
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PAŘíŽ – kouzelné město
od 3.250 Kč* termín: I-XII kód: 701

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: ráno příjezd do PAŘÍŽE, prohlídka s  prů
vodcem: ostrov Cité a  katedrála Notre Dame, St. 
Chapelle a Justiční palác, Latinská čtvrť, univerzita 
La Sorbonne, Pantheón, Lucemburský palác a za
hrady, kostel St. Sulpice a známý bulvár St. Michel, 
Invalidovna, Martova pole a EIFFELOVA VĚŽ, od
jezd na nocleh
3.den: bývalé sídlo králů ve VERSAILLES, super
moderní čtvrť LA DEFÉNSE s novodobým symbo
lem Velkou Archou, Montmartre a basilika Sacre
coeur, variantně vědecký park La Villette, výletní 
plavba lodí po Seině s  neobvyklými pohledy na 
pařížské památky
4.den: Vítězný oblouk a  bulvár Champs Elysées, 
Elysejský palác, Place de la Concorde, Tuillerijské 
zahrady, Královský palác, Centre Pompidou, pro
hlídka galerie Louvre* či jiných muzeí, případně 
individuální volno s doporučením dalších zajíma
vostí, večer odjezd a  možná zastávka v  REMEŠI 
(korunovační katedrála), noční transfer
5.den: návrat dopoledne.

Období 4 dny/ 
1 noc

5 dnů/ 
2 noci

6 dnů/ 
3 noci

XI  II 3.250 Kč 4.100 Kč 4.800 Kč

III  IV 3.350 Kč 4.450 Kč 5.100 Kč

VX 3.450 Kč 4.550 Kč 5.300 Kč

Orientační cena v  tabulce zahrnuje kompletní 
dopravu, výše uvedený počet noclehů* (13x) se 
snídaní, cestovní pojištění a pojištění proti úpad
ku CK, služby průvodce, informační materiály, pe
dagogický doprovod zdarma. 

*    Standardně ubytování v hotelu F1, 
za příplatek možno IBIS Budget atd.

*    Prohlídka galerie Louvre, d’Orsay a zámku 
Versailles je pro studentské skupiny do 18ti 
let zdarma (nutná včasná rezervace)

PAŘíŽ a ZÁMkY NA LOIŘE
od 4.900 Kč* termín: III-XII kód: 702

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: ráno příjezd do PAŘÍŽE a prohlídka města 
s průvodcem, pozdě odpoledne odjezd na nocleh 
do ORLEÁNS 
3.den: celodenní výlet po vybraných zámcích na 
Loiře: doporučujeme např. CHAMBORD, BLOIS, 
AMBOISE a CLOSLUCÉ (Leonardo da Vinci), návrat 
na nocleh do ORLEÁNS a prohlídka města
4.den: dokončíme prohlídku Paříže s večerní za
stávkovu v  Remeši, variantně zámek FONTAINE
BLEAU  královské sídlo několika královských ge
nerací, prohlídka REMEŠE a  její architektonické 
skvosty, noční transfer přes SRN
5.den: návrat dopoledne.

Orientační cena 4.900 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 23x nocleh se snídaní, cestovní pojiště
ní a  pojištění CK proti úpadku, služby průvodce, 
informační materiály a  mapky, pedagogický do
provod zdarma. 
* Cena 5.550 Kč platí pro 6tidenní variantu.

ZA kRÁSAMI NORMANDIE
5.700 Kč termín: III-X kód: 703

1.den: odjezd ve večerních hodinách, noční transfer
2.den: zastávka ve VERDONU (památník bojiště 
z  I.světové války), poté prohlídka REMEŠE (krá
lovská katedrála, Martova brána atd.), ruiny hradu 
CHATEAU GAILLARD s  nádhernou polohou nad 
řekou Seinou, nocleh
3.den: dopoledne si prohlédneme ROUEN, pří
mořské letovisko ÉTRETAT se svými útesy, maleb
ný přístav HONFLEUR, nocleh
4.den: katedrála v BAYEUX (známá tapisérie), mís
to vylodění spojeneckých vojsk ARROMANCHES, 
hřbitov americké armády u  OMAHA BEACH, na 
závěr možnost exkurze do sýrárny nebo výrobny 
Calvadosu, navečer kratší prohlídka CAEN, nocleh
5.den: přejezd do PAŘÍŽE, prohlídka města s mož
ností vyhlídkové plavby po Seině, noční transfer
6.den: návrat kolem poledne

Orientační cena 5.700 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh se snídaní (možnost zajištění 
večeře), služby průvodce, informační materiály 
a mapky, cestovní pojištění, pojištění proti úpad
ku CK, pedagogický dozor zdarma.

Tajemná BRETAŇ 
a kouzelná NORMANDIE
7.250 Kč termín: III-X kód: 704

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: průjezd krajem Champagne, zastávka 
v královské REMEŠI (korunovační místo francouz
ských králů, gotická katedrála), příjezd do ROUEN, 
historické centrum, místo upálení Johanky z Arku 
na Starotržním náměstí v r.1431, prohlídka
3.den: přejezd přes most Pont du Normandie, 
bývalý významný přístav HONFLEUR (jedno z nej
hezčích míst Normandie, starý vnitřní přístav), 
krátce zastavíme u  pláže OMAHA (vylodění spo
jeneckých vojsk v r.1944), prohlédneme si BAYEUX 
se slavnou tapisérii, na závěr téměř zázračný kláš
ter MtStMICHEL (staré opatství na žulovém ost
růvku, výrazný příliv a odliv)
4.den: bývalý legendární korzárský přístav StMA
LO, průjezd přes část tzv. SMARAGDOVÉHO PO
BŘEŽÍ s  nádhernými přírodními scenériemi (útesy 
a moře), přejezd do vnitrozemí a prohlídka farního 
dvora StTHÉGONNEC, skalnatý výběžek POINTE 
DU RAZ s fantastickými výhledy na Atlantik (úte
sy, divoký příboj)
5.den: typické bretaňské městečko QUIMPER, 
průjezd jižní části Bretaně, cesta podél divokého 
pobřeží poloostrova QUIBERON, prohlídka CAR
NACU (proslulé prehistorické monumenty  dol
meny, menhiry), přejezd na nocleh
6.den: v případě zájmu a času dopolední zastávka 
v  CHARTRES (katedrála) nebo ve Versailles, poté 
nás čeká PAŘÍŽ, noční transfer Německem
7.den: příjezd dopoledne.

Orientační cena 7.250 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 4x nocleh se snídaní, služby průvodce, 
informační materiály, cestovní pojištění a pojiště
ní proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdar
ma. Úpravy programu na přání skupiny možné.

ALSASkO a ŠTRASBURk
od 2.950 Kč* termín: III-X kód: 705

1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.den: prohlídka jednoho z  nejkrásnějších fran
couzských hradů HAUT KOENIGSBOURG, návště
va historických městeček: COLMAR a RIQUEWIHR 
na tzv. vinné stezce  typické hrázděné domy, do
chovaná středověká opevnění, možnost exkurze 
do vinného sklepa spojená s ochutnávkou, nocleh 
v MULHOUSE s krátkou prohlídkou
3.den: dopolední výlet do pohoří VOGÉZY po 
horské silnici Route des Cretes s  výhledem na 
německý Schwarzwald (Černý Les) a  švýcarskou 
Juru, nenáročný výstup na nejvyšší horu Vogéz 
GRAND BALLON (1.424 m), odpoledne prohlídka 
historického centra ŠTRASBURKU  gotická kated
rála NotreDame, Rohanský palác, malebná Petite 
France, hrázděné domy, , palác Evropského parla
mentu a  Rady Evropy, možnost společné večeře 
na rozloučenou, noční transfer
4.den: příjezd ráno.

Orientační cena 2.950 / 3.650 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 12x nocleh se snídaní, cestovní 
pojištění a pojištění CK proti úpadku, služby prů
vodce, infomateriály, pedagogický dozor zdarma.
* Cena 3.650 Kč platí pro 5tidenní variantu se 
2 noclehy

FRANCIE

kód: 705
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FRANCOUZSkÁ RIvIÉRA 
a PROvENCE
od 4.950 Kč termín: III-XI kód: 706

1.den: navečer odjezd, transfer přes SRN do Francie
2. den: zastávka u  PONTDUGARD, přejezd do 
Avignonu, prohlídka historického centra (Palais 
des Papes, Pont StBénézet atd.), nocleh
3. den: prohlídka MARSEILLE, možnost výletu 
lodí na ostrov If, impozantní vápencové útesy 
CALAN QUES, nocleh
4.den: malebné městečko PortGrimaud, pře
jezd do ST. TROPEZ s proslulou četnickou stanicí, 
exkurze do parfumerie GALIMARD. Variantně lze 
tento den zařadit kaňon VERDON (projížďka ko
lem kaňonu, jezero St.  Croix, vesnička Moustiers 
St. Marie), nocleh
5.den: letovisko CANNES, světoznámé dějiště fi l
mových festivalů, variantně vesnička EZE, přejezd 
do MONACA, prohlídka: Knížecí palác, Oceáno
grafi cké muzeum atd., noční transfer
6.den: v odpoledních hodinách návrat do ČR.

Orientační cena 4.950 Kč / 5.950 zahrnuje kom
pletní dopravu zájezdovým autobusem, 3x nocleh 
se snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění a po
jištění proti úpadku CK, informační materiály a map
ky k trase. pedagogický doprovod zdarma. Úpravy 
programu podle přání skupiny po dohodě možné.
* cena 4.950 Kč platí pro zkrácený 5-ti denní 
zájezd se 2 noclehy

Podhůřím PYRENEjí 
až k dunám ATLANTIkU
7.300 Kč termín: IV-X kód: 707

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: zastávka v AVIGNONU nebo v NIMES, nocleh
3.den: jedinečně dochované středověké město 
CARCASSONNE, prohlídka TOULOUSE, nocleh
4.den: PYRENEJE, výjezd na Pic de Midi de Bigo
rre (jedinečný rozhled),  odpoledne světoznámé 
poutní místo LOURDES, nocleh
5.den: město PAU, přejezd k Atlantickému oceánu 
a letovisko BIARRITZ (možnost koupání), možnost 
návštěvy španělského SAN SEBASTIAN, nocleh
6.den: pobřeží Atlantiku, procházka po duně 
PILAT (117 m), možnost koupání, na závěr prohlíd
ka BORDEAUX, noční transfer
7.den: návrat odpoledne/večer.

Orientační cena 7.300 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem, 4x nocleh se 
snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění a po
jištění proti úpadku CK, infomateriály a mapky.

kORSIkA - západní pobřeží
pobytově-poznávací zájezd
od 8.550 Kč termín: III-V,X kód: 708

Zájezd se zamě ře ním na západní část Korsiky. 
Ubyto vání v  kempu Le Sud, který leží prakticky 
hned u  moře, kouzelná písečná pláž Ruppione 
(v zálivu d´Ajaccio). Díky poloze je ideálním výcho
zím místem pro výlety (Ajjacio, Porto, Corte, Bo
nifacio atd., na nádherné pláže zdejšího pobřeží 
nebo můžete navštívit i vnitrozemí ostrova).  

Ukázkový program:
1.-2.den: odjezd z ČR, transfer do Itálie, trajekt na 
Korsiku, zastávka v Bastii, ubytování 
3.den: volný den, seznámení se s okolím
4.den: výlet do města PORTO, romantická soutěs
ka SPELUNCA, mys Capu Rosso. 
* Variatně výlet do centrální části ostrova
5.den: koupání, odpočinek, možnost lodního vý
letu na KRVAVÉ OSTROVY
6.den: výlet až na samý jih Korsiky do města BO
NIFACIO, starý přístav a   opevnění, vyhlídková 
plavba lodí, procházka po útesech
7.den: Napoleonovo rodiště AJACCIO, historické 
město s mnoha památkami, Napoleonovo muze
um, odpoledne koupání, odpočinek
8.den: volný den, koupání, odpočinek, příprava 
na odjezd, možnost výletu v okolí
9.-10.den: ráno odjezd, trajekt na pevninu, noční 
transfer a návrat v odpoledních hodinách.
*  lze odjíždět až nočním trajektem BastiaLivorno 

ze soboty na neděli (odjezd z  Bastie ve 23.30 
hod), čímž se prodlouží pobyt na Korsice téměř 
celý den (příplatek cca 150200 Kč/os).

Orientační cena od 8.550 Kč (podle zvoleného 
termínu) zahrnuje kompletní dopravu včetně vý
letů, 2x trajekt, 7x nocleh v apartmánech s mož
ností vlastního vaření, cestovní pojištění a pojiště
ní proti úpadku CK, služby průvodce, informační 
materiály, pedagogický doprovod zdarma.

kORSIkA - východní pobřeží
pobytově-poznávací zájezd
od 7.900 Kč termín: III-V,IX-X kód: 709

pobytově  poznávací zájezd se zaměřením na 
východní pobřeží Korsiky. Ubytování zajištěno 
v  kempu Le Camporolo (45 km jižně od Bastie, 
bungalovy pro 46 osob, k  dispozici bazén), na 
programu kombinace koupání s výlety (Bonifacio, 
Porto Vecchio, Corte, Alérie, Cervione, Bastia atd.).

Orientační cena od 7.900 Kč (podle zvoleného 
termínu) zahrnuje kompletní dopravu včetně výle
tů, 2x trajekt, 7x nocleh v apartmánech s možností 
vlastního vaření, cestovní pojištění a pojištění proti 
úpadku CK, služby průvodce, infomateriály, pedag. 
dozor zdarma. Úpravy programu možné.

AZUROvÉ POBŘEŽí 
- vhodné i pro sportovní kurzy
Ubytování je zde zajištěno v Campingu Interna
tio nal na západním pobřeží poloostrova, pou
hých 100 metrů od moře, celý areál je zastíněn 
bujnou vegetací pínií. Hlavní pláž je oblázková 
s pozvolným přístupem, voda je velice čistá, pí
sečná pláž leží asi 800 metrů od kempu. Ubytová
ní v mobilhomech pro 4 osoby (22 m2), komplet
ně vybavený kuchyňský kout, 2 oddělené ložnice 
s  dvojlůžkem a  dvěma oddělenými lůžky, WC 
a sociální zařízení, privátní veranda se zahradním 
nábytkem. Další vybavení: centrální recepce, mi
nimarket, restaurace s terasou, dětské hřiště a hři
ště na volejbal, bazén, v místě půjčovna kol, ko
lečkových bruslí a windsurfi ngu, tenisové kurty. 

Ukázkový program:  
1.den: odjezd v odpoledních hodinách, transfer 
2.den: dopoledne si prohlédneme MONACO 
nebo CANNES, přejezd na ubytování do GIENS
3.den: koupání, seznámení se s okolím, možnost 
půldenní vycházky k útesům poloostrova Giens 
4.den: celodenní výlet do kaňonu VERDON 
s exkurzí do výrobny parfumerie
5.den: koupání, procházka v okolí, lodní výlet 
na ostrov Porquerolles
6.den: celodenní výlet do MARSEILLE (mož
nost výletu na ostrov If), dle času možnost za
stávky v Cassis, pobřežní skály Calanques
7.den: výlet do SAINT TROPEZ, prohlídka Port
Grimaud, cesta podél pobřeží, koupání 
8.den: dopolední prohlídka Hyeres, botanická 
zahrada, koupání, příprava na odjezd
9.den: odjezd, dle zájmu zastávka v NICE nebo 
St. Paul de Vence, případně další jiné místo dle 
přání skupiny, noční transfer do ČR 
10.den: návrat v odpoledních hodinách

Termíny 2018 Cena

27.4.  20.5. 7.450 Kč

18.5.  10.6. 7.950 Kč

08.6.  24.6. 8.300 Kč

17.8.  26.8. 8.100 Kč

24.8.  23.9. 7.700 Kč

* v ostatních termínech ceny dohodou 
**  v  mimosezóně možno i  kratší termíny 

(min. 3 noclehy).

Výše uvedené ceny zahrnují kompletní do
pravu včetně výše uvedených autobuso-
vých výletů, 7x ubytování v  mobilhomech 
s možností vlastního vaření, služby průvodce, 
infomateriály, cestovní pojištění a pojištění CK 
proti úpadku, pedagogický doprovod zdarma. 

Příplatky: 
Vratná kauce: 100 €/mobilhome 
Místní poplatky: 2,80 €/os./týden (nad 13 let) 
Ložní prádlo: vlastní 
Úklid: na přání nebo při předání neuklizeného 
mobilhomu 70 € 
Další fakultativní výlety (dohodou)

POBYTY U MOŘE
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BRATISLAvA, víDEŇ 
a BUDAPEŠŤ
3.950 Kč termín: I-XII kód: 790

1.den: odjezd ráno, přejezd na Slovensko, zastávka 
na zřícenině hradu DĚVÍN s nádhernou vyhlídkou na 
soutok Moravy a Dunaje (památní místo Slovenska), 
odpoledne prohlídka BRATISLAVY, oblíbené město 
MarieTerezie (Bratislavský hrad, Staré město, Michal
ská brána, Dóm sv. Martina, Primaciální palác atd.)
2.den: celodenní výlet v oblasti Bratislavy: MALÉ 
KARPATY a  vinařské město MODRA (zachovalé 
historické centrum, muzeum vinařství), prohlídka 
hradu ČERVENÝ KÁMEN (jedna z nejlépe zachova
ných středověkých staveb), starobylé město TR
NAVA s řadou historických památek, dle časových 
možností zastávka ve Smolenickém krasu
3.den: celodenní prohlídka VÍDNĚ, možnost vý
letní plavby po Dunaji do Bratislavy
4.den: celodenní prohlídka maďarské metropole 
BUDAPEŠT (závěrečná večeře), noční transfer
5.den: návrat do ČR ráno

Orientační cena 3.950 Kč zahrnuje kompletní do
pravu, 3x nocleh se snídaní, služby průvodce, ces
tovní pojištění a  pojištění proti úpadku CK, infor
mační materiály, pedagogický doprovod zdarma. 
Úpravy programu po dohodě možné.

Od DUNAjE k TATRÁM
5.950 Kč termín: III-X kód 791

7denní zájezd, během kterého navštívíme nej
zajímavější místa na Slovensku, prohlédneme si 
města, jeskyně, hrady a  zámky, nezapomeneme 
na turistiku a zastávku v termálech:
  začneme na zřícenině DĚVÍN (soutok Dunaje 

a Moravy), plavba výletní lodí po Dunaji do BRA
TISLAVY a prohlídka hlavního města

  následuje zastávka v NITŘE a KREMNICI (nejstarší 
mincovna na světě), přes Banskou Bystrici do ob
lasti SLOVENSKÉHO RÁJE

  turistika a  návštěva Dobšinské ledové jeskyně, 
prohlédneme si zříceninu SPIŠSKÝ HRAD a SPIŠ
SKOU KAPITULU („slovenský Vatikán“)

  prohlídka Belánské jeskyně a VYSOKÉ TATRY (tu
ristika Štrbské pleso a Mengusovská doliny) 

  NÍZKÉ TATRY a  Demänovská dolina (možnost 
prohlídky některé z  jeskyní), projdeme se Ro
háčskou dolinou a  prohlédneme si impozantní 
ORAVSKÝ HRAD 

  pěší výlet v  MALÉ FATŘE (oblast Vrátne doliny, 
řada variant turistických tras, možnost využít 
lanovku), na závěr zastávka v SÚLOVSKÝCH SKA
LÁCH, údolím Váhu do TRENČÍNA a návrat do ČR.

Orientační cena 5.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 6x nocleh s polopenzí, služby průvodce, 
cestovní pojištění a  pojištění proti úpadku CK, 
informační materiály a  mapky, pedagogický 
doprovod zdarma.

vYSOkÉ TATRY a OkOLí
od 3.950 Kč* termín: IV-X kód: 792

1.den: odjezd ráno, zastávka hrad STREČNO, pře
jezd do VYSOKÝCH TATER
2.den: národní park SLOVENSKÝ RÁJ a  turistika 
v jeho severní části (dolina Suchá Belá nebo Piecky, 
Kláštorisko, Prielom Hornádu), na závěr POPRAD 
(možnost návštěvy akvaparku PopradCity)
3.den: NP PIENINSKÝ a možnost  plavby na pltích 
po řece Dunajec, mohutný LUBOVNIANSKÝ HRAD, 
VYŠNÉ RUŽBACHY s  travertinovými jezírky a  kou
pelí v termálech, na závěr zastávka v KEŽMAROKU
4.den: prohlídka BELÁNSKÉ JESKYNĚ (působivě 
ozvučená, délka trasy 1400  m), ŠTRBSKÉ PLESO 
a zde turistika v okolí dle dohody (Popradské pleso, 
Ostrva, lanovkou na Solisko atd.), noční přejezd
5.den: návrat do ČR ráno.

Orientační cena 3.950 / 4.650 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 34x nocleh s  polopenzí, služby 
průvodce, cestovní pojištění a  pojištění proti 
úpadku CK, informační materiály, pedagogický 
doprovod zdarma. Úpravy programu a  prodlou
žení zájezdu po předchozí dohodě možné. 
*  Cena 4.650 Kč platí pro 6tidenní zájezd se 4 noc-

lehy (např. další den ve Vysokých Tatrách atd.).

NÁRODNí PARkY SLOvENSkA
5.300 Kč termín: IV-X kód: 793

1.den: odjezd ráno, zastávka v SÚLOVSKÝCH SKA
LÁCH, prohlídka mohutné zříceniny hradu LIETAVA
2.den: turistický program v NP MALÁ FATRA: velký 
výběr tras s možností využití lanovky na Velký Fat
ranský Kriváň, soutěska Horní, Dolní a Nové Diery, 
Malý a Velký Rozsutec, soutěska Tiesňavy a Tercho
vá, na závěr zastávka ve skanzenu VLKOLINEC
3.den: národní park VYSOKÉ TATRY, turistika růz
né náročnosti v oblasti Štrbského plesa a Mengu
sovské doliny, možnost lanovky na Solisko, pro
hlídka BELÁNSKÉ JESKYNĚ a města KEŽMAROK 
4.den: PIENINSKÝ národní park s  romantický
mi bradly, skalními věžemi a  stěnami, ČERVENÝ 
KLÁŠTOR a plavba na pltích na řece Dunajec, pro
hlídka LUBOVNIANSKÉHO HRADU, VYŠNÉ RUŽ
BACHY s unikátními travertíny a možnou koupelí, 
renesanční kaštiel STRÁŽKY 

5.den: severní část SLOVENSKÉHO RÁJE: turistika 
z  výchozího místa Podlesok, dolina Suchá Belá 
nebo Piecky, Kláštorisko, Prielom Hornádu, odpo
ledne SPIŠSKÝ HRAD (největší hradní zřícenina ve 
střední Evropě) a město POPRAD s možným kou
páním v akvaparku PopradCity
6.den: národní park NÍZKÉ TATRY a Demänovská 
dolina, návštěva jedné ze známých jeskyní, lyžař
ské středisko JASNÁ a  VRBICKÉ PLESO, lanovkou 
na CHOPOK a pěší túra v jeho hřebenové oblasti 
Chopku, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ a noční transfer
7.den: návrat ráno.

Orientační cena 5.300 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 5x nocleh s  polopenzí, služby průvod
ce, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, 
info materiály, pedagogický doprovod zdarma. 

ZA kRÁSAMI MALÉ FATRY
od 3.450 Kč termín: IV-X kód: 794

Navštivte s námi malebnou oblast slovenské Malé 
Fatry, kromě zdejších přírodních krás můžete ob
divovat i hrad Strečno, navštívit Žilinu, Rajecké 
Teplice, Súlov atd. Cena zájezdu u školních akcí se 
3 noclehy vychází již na 3.450 Kč/os, možnost i delší 
varianty, další podrobnosti vám rádi poskytneme.

SLOvENSkÝ RÁj a SPIŠ
od 3.950 Kč* termín: IV-X kód: 795

1.den: odjezd ráno, zámek BOJNICE, Banská Bystrica
2.den: jižní části SLOVENSKÉHO RÁJE: DOBŠIN
SKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ, prvo třídní vyhlídkový bod 
Havraní skála, soutěska Tiesňavy nebo lanovkou 
na Geravy, zastávka v POPRADU 
3.den: historická LEVOČA se svým největším go
tickým oltářem na světě a poutní místo Mariánská 
hora, prohlédneme si SPIŠSKÝ HRAD, Spišská ka
pitula (slovenský Vatikán), pěší vycházka v přírod
ní rezervaci DRVENIK (zajímavé vápencové útvary)
4.den: řada variant turistiky v  severní části SLO
VENSKÉHO RÁJE:  Podlesok, dolina Suchá Belá 
nebo Piecky, Kysel, Kláštorisko, Prielom Hornádu, 
případně Tomášovský výhled, podvečerní zastáv
ka na Štrbském plese, procházka, noční transfer.
5.den: návrat ráno.

Orientační cena 3.950 / 4.700 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 34x nocleh s  polopenzí, služby 
průvodce, infomateriály, pedagogický dozor zdar
ma, cestovní pojištění. Úpravy programu možné. 
*  cena 4.700 Kč platí pro prodlouženou 6ti-

denní variantu se 4 noclehy

POBYTY / ZÁJEZDY NA SLOVENSKO
 pro skupiny i jednotlivce
 celoročně v řadě míst Slovenska
 poznávací, turistické, tematické, sportovní, lyžařské …
Nabídku pro Vás rádi připravíme.

kód: 792

SLOVENSKO

ZA kRÁSAMI MALÉ FATRY
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BUDAPEŠŤ, perla na Dunaji 
s Bratislavou a přes Dunajský oblouk
1.950 Kč* termín: I-XII kód: 840

1.den: odjezd ráno, transfer na Slovensko a  za
stávka na DEVÍNĚ, symbolu slovenské státnosti: 
zřícenina hradu, soutok Dunaje a  Moravy, pro
hlídka BRATISLAVY, oblíbené město Marie Terezie 
(Hrad, Staré město, korunovační dóm sv. Martina, 
Michalská brána, prezidentský palác atd.), nocleh
2.den: průjezd Dunajským ohybem: bývalé krá
lovské město OSTŘIHOM s  mohutnou katedrá
lou, historický VISEGRAD s  citadelou, příjezd do 
maďarské metropole BUDAPEŠTI s  odpolední 
prohlídkou: Hradní vrch, Rybářská bašta, Matyá
šův chrám, vrch Gellért s citadelou a nádherným 
pohledem na město
3.den: dopoledne dokončíme prohlídku Buda
pešti: Památník Milénia, Vajdahunyadský hrad, 
chrám sv. Štěpána, Parlament (možná exkurze), 
možnost vyhlídkové plavby po Dunaji, zábavní 
Vidámpark atd., návrat do ČR pozdě večer nebo 
noční transfer a návrat až 4.den ráno.

Orientační cena 1.950 / 2.750 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 2x nocleh se snídaní  (možnost 
polopenze), cestovní pojištění a  pojištění proti 
úpadku CK, služby průvodce, informační materi
ály, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy pro
gramu po předchozí dohodě možné. 
*  2denní varianta s jedním noclehem za 1.950 Kč.

BUDAPEŠŤ a BALATON
3.700 Kč termín: III-X kód: 841

1.den: odjezd pozdě v noci, noční transfer
2.den: ráno příjezd do ŠOPRONĚ, nejkrásnější 
středověké město v Maďarsku  prohlídka, lázeň
ské městečko SARVÁR spjaté se slovenskou „Čach
tickou paní“ Alžbětou Báthoryovou, největší ma
ďarský hrad SÜMEG, přejezd na nocleh k Balatonu 
3.den: bauxitové jeskyně TAPOLCA s  plavbou na 
lodičkách, čedičová hora BADACSONY (výlet do 
okolních vrchů a  vinohradů), poloostrov TIHANY 
(skanzen, opatství, nádherné pohledy na Balaton), 
možnost koupání v Balatonu a zastávka v SIOFÓKU
4.den: celodenní BUDAPEŠŤ s prohlídkou nejzná
mějších míst: Hradní vrch, Parlament, Matyášův 
chrám, Památník Milénia atd., koupel v některých 
z termálních lázní, pohled na večerní město z vr
chu Gellért, noční transfer
5.den: návrat ráno.

Orientační cena 3.700 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh s polopenzí, služby průvodce, 
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, in
formační materiály, pedagogický doprovod zdar
ma. Úpravy programu po dohodě možné.

MAĎARSkÁ MOZAIkA
4.450 Kč termín: III-X kód: 842

1.den: odjezd ráno, transfer na Slovensko a krát
ká zastávka v  BRATISLAVĚ, průjezd Dunajským 
ohybem (Dunakanyar) a  Pilišskou vrchovinou se 
zastávkou v OSTŘIHOMI (bývalé královské město 
s mohutnou katedrálou ve stylu chrámu sv. Petra 
ve Vatikánu)
2.den: celodenní prohlídka BUDAPEŠŤi: Budínská 
část s Hradním vrchem, Rybářskou baštou a koru
novační Matyášův chrám, citadela na vrchu Gellért 
a  nádherný pohled na město, na pešťské straně 
neogotická budova Parlamentu (možná exkurze), 
katedrála sv. Štěpána, Markétin ostrov, možnost vy
hlídkové plavby po Dunaji, Památník Milénia, zají
mavý Vajdahunyadský hrad, případně Széchenyiho 
či jiné termální lázně, korzo po pěší zóně, projížďka 
nejstarším metrem na evrop. kontinentě atd.
3.den: celodenní výlet do oblasti BALATONU: 
zastávka v  lázeňském městě BALATONFÜRED 
a možnost koupání, poloostrov TIHANY s benedik
týnským opatstvím a  sopečnými jezírky, skanzen 
SZÁNTÓDPUSZTA, trajektem přes jezero a zastávka 
v SIÓFOKU (prohlídka, nákupy), návrat na nocleh
4.den: ráno odjezd z  BUDAPEŠTI, královský zá
mek a  habsburská rezidence GÖDÖLLÖ, přejezd 
do EGERU na prohlídku: bazilika, citadela, nejse
vernější turecká památka  Minaret, možnost ná
vštěvy zdejších termálů nebo v nedalekém EGER
SZALÓKU (maďarské Pamukkale s  bílými kužely 
travertinu, na závěr vesnice UNESCO HOLLÓKÖ 
s tradiční architekturou, příp. národní park Buko
vé hory nebo krasová oblast AGGTELEK (krápní
kové jeskyně s podzemní plavbou), noční přejezd
5.den: návrat brzy ráno.

Orientační cena 4.450 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, trajekt Tihány, 3x nocleh s  polopenzí, 
cestovní pojištění a  pojištění proti úpadku CK, 
služby průvodce, infomateriály, pedagogický do
zor zdarma. Úpravy programu po dohodě možné.

východní MAĎARSkO
s výletem do severního RUMUNSkA
od 4.950 Kč* termín: III-X kód: 843

1.den: odjezd večer, noční transfer do Maďarska
2.den: národní park AGGTELEK (krápníkový sys
tém Baradla a prohlídka jeskyně), krátká zastávka 
v  MISKOLCI (historické centrum, hrad Diósgyör), 
event. koupání v  jeskynních termálních lázních 
Tapolca, proslulé vinařské městečko TOKAJ, nád
herné výhledy na soutok Tiszy a Bodrogu
3.den: přejezd do Rumunska, průjezd přes Satu 
Mare, město BAIA MARE (centrum, Muzeum ves
nice, minearologické muzeum),
4.den: celodenní výlet v  oblasti MARAMURES 
(tradiční dřevěné stavby a kostely, průsmyk GUITI 
a vyhlídkový vrchol, nádherná krajina) 
5.den: návrat do Maďarska, prohlídka DEBRE
CENU se slavnostmi (léto) nebo koupelí v  neda
lekých lázních HAJDÚSZOBOSZLÓ, přejezd do 
maďarské pusty, NP HORTOBÁGY (Pastýřské mu
zeum, vahadlové studně, místní ZOO), možná pro
jížďka bryčkou po pusztě, pozorování jezdeckého 
umění hajduků
6.den: vyhlídková plavba po řece TISZE, prohlídka 
EGERU (jedno z nejhezčích maďarských barokních 
měst, pevnost, minaret), příp. koupel v některých 
z termálních lázní (Eger, Egerszalók)
7.den: celodenní prohlídka BUDAPEŠTI (Hrad
ní vrch, Parlament, Památník milénia, Štěpánův 
chrám, Gellértův vrch), pozdě odpoledne odjezd 
a  zastávka ve Visegrádu a  Ostřihomi (katedrála, 
nový most přes Dunaj), noční transfer
8.den: návrat ráno.

Orientační cena 6.750 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 5x nocleh s polopenzí, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, infor
mační materiály, pedagogický doprovod zdarma. 
*  cena 4.950 Kč platí pro zkrácenou 6tidenní 

variantu se 3 noclehy (bez Rumunska)

MAĎARSKÉ TERMÁLY
celoroční termíny

výhodné ceny pro skupiny

Bükfürdö • Harkány • Hevíz • Hajdúszoboszló

kód: 842

MAĎARSKO
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NORSkÁ MOZAIkA
od 8.950 Kč* termín: V-IX kód: 801

1.den: odjezd v  poledne, transfer přes SRN nebo 
Polsko a plavba nočním trajektem do jižního Švédska 
2.den: západním pobřežím Švédska přes hraniční 
fj ord Iddefj orden (hraniční most SVINESUNDBRON, 
dlouhý 420 metrů, výška 60 metrů), průjezd přes 
hlavní norské město OSLO a náhorní plošinu Vald
resfl ya do oblasti pohoří Jotunheimen 
3.den: dopolední pobyt v  nádherné oblasti nej
vyššího skandinávského pohoří JOTUNHEIMEN 
(v překladu „Domov obrů“), které je poseto stovka
mi ledovců, nádhernými jezery a vodopády, krátká 
pěší turistika v oblasti jezera Bygdin nebo Gjende, 
případně hřeben BESEGEN, dřevěný kostel v Lomu, 
zastavíme se v  oblasti národního parku DOVRE
FJELL se stády divokých pižmoňů a  nádhernou 
horou SNOHETTA, zastávka v městečku DOMBAS 
4.den: průjezd údolím ROMSDALEN kolem řeky 
Rauma (úchvatné peřeje a  vodopády), prohlídka 
malebného přístavu ANDALSNES, pověstná stěna 
Trollů a  výjezd jedenácti serpentinami proslave
nou TROLLÍ CESTOU, nejkrásnější norský fj ord GEI
RANGER s možností vyhlídkové plavby (vodopády 
Sedm sester), podle času a hezkého počasí vyje
deme na vyhlídkový vrchol DALSNIBBA do výšky 
1.476 m s fascinujícím panoramatickým výhledem 
na svět norských hor, fj ordů a ledovců 
5.den: městečko STRYN, pěší vycházka k  obrov
skému ledovcovému splazu BRIKSDALBREEN, pře
jezd podél Nordalfj ordu do Sogndalu 
6.den: prohlídka BERGENU (historické centrum 
a  hanzovní domy Bryggen, vyhlášený rybí trh, 
přístavní pevnost, vrchol ), přes fj ord Eidfj orden 
a majestátní soutěskou Mabodalen vyjedeme na 
náhorní plošinu HARDANGERVIDDA, kde žijí po
slední stáda divokých sobů 
7.den: mohutné vodopády VORINGFOSSEN, pře
jezd oblasti TELEMARK (jedna z  nejkrásnějších 
oblastí Norska), Rjukaňský kaňon a  dominantní 
vrchol Gausta, odkud lze vidět 1/6 Norska 
8.den: prohlídka města OSLO (muzea na poloo
strově Bygdoy, pevnost Akershut, přístav a  rybí 
trh, radnice, královský palác, Vigelandův park, 
známý lyžařský areál  Holmenkollen atd.), odpo
ledne odjezd na nocleh k norskošvédské hranici 
9.den: trajekt do Helsingoru se zámkem KRON
BORG, kam byl umístěn děj Hamleta, prohlídka 
dánské metropole KODAŇ (údajně nejdelší pěší 
zóna světa Stroget, Královský palác, soška „Malá 
mořská víla“, přístav Nyhavn, zábavní park Tivoli, 
Guinessovo muzeum světových rekordů, možnost 
exkurze do pivovaru Tuborg atd.), noční trajekt 
10.den: návrat odpoledne.

Délka zájezdu Cena

10 dnů/7 noclehů 10.950 Kč

9 dnů/6 noclehů 10.300 Kč

8 dnů/5 noclehů  9.750 Kč 

7 dnů/4 noclehy  8.950 Kč*

Orientační cena zahrnuje dopravu, veškeré tra
jekty, noclehy v  turistických chatách s  možností 
vlastního vaření, služby průvodce, infomateriály, 
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, pe
dagogický dozor zdarma. Úpravy programu včet
ně délky zájezdu (710denní) po dohodě možné. 
*  u 7-denního zájezdu nedoporučujeme z časo-

vých důvodů zařazení Bergenu a Telemarku  

ZA PŮLNOČNíM SLUNCEM
(Norsko, Švédsko a Lofoty)

10.950 Kč termín: V-IX kód: 802

1.den: kolem poledne odjezd do německého Ros
tocku, noční trajekt
2.den: ráno příjezd trajektem do švédského 
Trelleborgu, zastávka u  2.největšího švédského 
jezera Vättern (městečko Granna), kratší prohlíd
ka hlavního města Švédska  STOCKHOLM, nocleh
3.den: odjezd dále na sever, zastávky NP Sku
leskogen, vodopády STORFORSEN, nocleh
4.den: přejezd severního polárního kruhu, prů
jezd přes známé hornické město Kiruna a NP ABIS
KO (Laponská brána), nocleh
5.den: zastávka v přístavu NARVIK, pobyt na sou
ostroví LOFOTY a VESTERÁLY, nocleh
6.den: souostroví LOFOTY, malebný přístav He
ningsvaer, „hlavní město“ Svolvaer, odpoledne 
trajektem zpět na pevninu, nocleh 
7.den: průjezd divokou krajinou Nordlandu  se
verní polární kruh, hory, řeky, fj ordy a vodopády 
(např. Laksforsen), na závěr prohlídka TRONDHEI
MU (bývalé královské město, katedrála, dřevěný 
most, pevnost atd.), nocleh 
8.den: průjezd přes NP DOVREFJELL, dále nejvyš
ší skandinávské pohoří JOTUNHEIMEN (zastávka 
u jezera Gjende), nocleh
9.den: dopoledne prohlídka OSLO (centrum, rad
nice, přístav, král. zámek), přejezd do Švédska, za
stávka v TANUM (skalní kresby z doby bronzové), 
přejezd do Trelleborgu, noční trajekt 
10.den: ráno příjezd trajektem do Rostocku, 
transfer před Německo, návrat odpoledne.

Orientační cena 10.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x noční trajekt, 7x nocleh v turistických 
chatkách s  možností vaření, služby průvodce, 
info materiály, cestovní pojištění a  pojištění proti 
úpadku CK, pedagogický dozor zdarma.

ZA kRÁSAMI NORSkA
8.950 Kč termín: VI – IX Kód: 803

1.den: odjezd v poledne, transfer přes SRN, noční 
trajekt do Švédska
2.den: ráno příjezd trajektem do Trelleborgu, 
západním pobřežím Švédska přes hraniční fj ord 
Iddefj orden, olympijský LILLEHAMMER, největší 
norské jezero Mjosa,  příjezd na nocleh oblasti po
hoří Jotunheimen 
3.den: celodenní pobyt v  nádherné oblasti nej
vyššího skandinávského pohoří Jotunheimen, tu
ristika různé náročnosti v  oblasti jezera GJENDE, 
možnost plavby lodí po jezeře, výstup na zajíma
vý hřeben Bessegen atd. 
4.den: zastávka v  DOMBASU, úchvatné peřeje 
a  vodopády na řece Rauma, údolí ROMSDALEN 
a  pověstné stěny Trollů, CESTA TROLLŮ a  cesta 
Orlů, údajně nejkrásnější norský fj ord GEIRAN
GER, vyhlídkový vrchol Dalsnibba s  nádherným 
panoramatickým výhledem z výšky 1476 m
5.den: městečko LOM s  dřevěným kostelíkem, 
průjezd  horskou krajinou SOGNEFJELL (nejvýše 
položené silniční sedlo ve Skandinávii, 1434 m), 
krátká vycházka k  ledovcovému splazu Nigard
sbreen, nejdelší norský fj ord SOGNEFJORD, údolí 
Laerdalen a  jeden z  nejhezčích dřevěných nor
ských kostelů v BORGUNDU
6.den: prohlídka města OSLO (radnice, přístav, 
pevnost Akershut, královský palác, parlament, uni
verzita, Vigelandpark, muzea, atd.) 
7.den: trajekt do dánského Helsingoru se zám
kem KRONBORG, kam byl umístěn děj Hamleta, 
prohlídka KODANĚ (exkurze do pivovaru Tuborg, 
nejdelší pěší zóna světa Stroget, Královský palác, 
“Malá mořská víla”, přístav Nyhavn, zábavní park 
světa Tivoli, atd.), noční trajekt do Rostocku
8.den: návrat odpoledne.

Orientační cena 8.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, veškeré trajekty, 1x nocleh se snída
ní, 4x  nocleh v  turistických chatkách s  možností 
vlastního vaření, cestovní pojištění a  pojištění 
proti úpadku CK, informační materiály a  mapky, 
pedagogický doprovod zdarma. Další úpravy pro
gramu po dohodě možné.

SKANDINÁVIE
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DÁNSkO a jIŽNí ŠvÉDSkO 
se zastávkou v Berlíně nebo Legolandu
od 5.500 Kč* termín: IV – X Kód: 804

1.den: odjezd večer, noční transfer Německem
2.den: ráno příjezd do Dánska, prohlédneme si 
RIBE (úzce spojené s  českou královnou Dagmar 
a  zároveň nejstarší dánské město, zbytky hradu, 
katedrála), největší dánský přístav Esbjerg,  pobře
ží a písečné duny v malebné oblasti BLAVAND (vy
hlídkový maják, procházka po pobřeží a dunách, 
možnost koupání), na závěr prohlídka ODENSE 
(rodný dům pohádkáře Andersena)
3.den: prohlídka KODANĚ (pěší zóna Stroget, zá
mek, katedrála Frederikskirke, idylický přístav Ny
havn, světoznámá socha Malá mořská víla, zábav
ní park Tivoli, exkurze do pivovaru Tuborg  atd.)
4.den: odjezd do Helsingoru (Hamletův zámek 
KRONBORG), trajektem do švédského Helsingbo
ru, přírodní park Kullaberg (zajímavé mořské útesy, 
naučná stezka, maják), za špatného počasí variant
ně vikingské muzeum a skanzen ve Foteviken, na 
závěr zastávka ve švédském MALMÖ, přejezd přes 
pozoruhodný most Oresund zpět do Kodaně
5.den: bývalé sídelní město ROSKILDE (Dóm s krá
lovskými hrobkami, zajímavé muzeum vikingských 
lodí a života Vikingů, “dánský fj ord”), přejedeme na 
romantický ostrově MON a projdeme se po velko
lepých křídových útesech Mons Klint, večerní tra
jekt GedserRostock, noční transfer
6.den: návrat do ČR ráno

Orientační cena 5.500 / 6.400 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, veškeré trajekty a  poplatky za 
mosty, 23x nocleh v hostelu se snídaní (možnost 
zajistit večeře), služby průvodce, cestovní pojiště
ní a pojištění proti úpadku CK, informační materi
ály a mapky, pedagogický doprovod zdarma.
*  cena 5.500 Kč platí pro zkrácenou 5tidenní va-

riantu (pouze 2x nocleh)
*  v  případě rozšíření programu o  prohlídku 

Berlína (celkem 4x nocleh) cena 6.950 Kč, 
u Lego landu vychází cena na 7.300 Kč

LAPONSkO, FINSkO, 
POBALTí a ŠvÉDSkO
11.450 Kč termín: V-IX kód: 805

1.-2.den: odjezd odpoledne, transfer přes Polsko 
a Pobalí, zastávka ve VARŠAVĚ a v RIZE 
3.den: příjezd do TALLINU a prohlídka města (opev
něné Staré město, katedrální vrch Toompea, Velká 
mořská brána, Radnice, hanzovní domy, přístav atd.) 
4.den: trajektem do HELSINEK, prohlídka (Us
penská katedrála, Senátní náměstí, přístav, skalní 
chrám Temppeliaukio, olympijský stadión  OH 
1952), centrum zimních sportů LAHTI
5.den: průjezd jezernatou oblastí Finska, impo
zantní vodní hrad OLAVONLINNA, ledovcové 
morény u  Punkaharju, národní park UKKOKOLI 
u jezera Pielinen (jedinečné výhledy na typickou 
jezernatou fi nskou krajinu) 
6.den: vyhlídkový vrchol RUKATUNTURI, pro
cházka národním parkem Oulanka na hranici 
s Ruskem (vodopády, peřeje), přejezd přes SEVER
NÍ POLÁRNÍ KRUH, příjezd do NP PYHÄTUNTURI 
(v laponštině „Svatý tundrový vrchol“) 
7.den: posvátné laponské jezero INARI, překro
číme 70 stupňů severní šířky a  podíváme se do 
Norska k  BARENTSOVU MOŘI, norské město KIR
KENES, malebná rybářská vesnička Bukoynes 
8.den: vesnička Santa Klause na polárním kruhu, 
ROVANIEMI (metropole fi nské části Laponska, zají
mavá expozice Arktikum), noční přejezd 
9.den: ráno příjezd do STOCKHOLMU a prohlídka 
města (Staré město, královský zámek, Radnice), 
kolem jezera VÄTTERN do jižního Švédska, noční 
trajekt do Německa
10.den: odpoledne návrat do ČR.

Orientační cena 11.450 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, veškeré trajekty, 5x nocleh s  možnos
tí vaření, 1x nocleh se snídaní, služby průvodce, 
informační materiály, cestovní pojištění a  pojiš
tění proti úpadku CK, pedagogický doprovod 
zdarma. Úpravy programu či prodloužení zájezdu 
na základě dohody možné, případně lze zařadit 
Petrohrad (nutné vízum), mys Nordkapp, návrat 
přes Norsko atd., nutno ovšem počítat s úpravami 
trasy, délky zájezdu a ceny. 
*  V případě prodloužené 11tidenní varianty se 

sedmi noclehy orientační cena 12.200 Kč.

vELkÁ CESTA kOLEM BALTU
10-ti denní zájezd, během něhož poznáme Litvu 
se zastávkou v NP Trakaj a VILNIUSU, geografi cký 
střed Evropy, letovisko Jurmala a  lotyšská me
tropole RIGA, přejezd do estonského TALLINU, 
trajektem do Helsinek, program v jižním FINSKU, 
nočním trajektem do STOCKHOLMU a poté celo
denní prohlídka města, průjezd jižním Švédskem 
s několika zastávkami na zajímavých místech, na 
závěr prohlídka KODAŇE, trajekt do Rostocku, 
noční transfer a 10.den návrat v ranních hodinách. 
Další podrobnosti rádi zašleme nebo je najdete 
na našich wwwstránkách. 

Orientační cena 10.600 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem, 4x nocleh se 
snídaní, 2x nocleh v  chatkách, veškeré trajekty 
včetně kajut během noční plavby, služby průvod
ce, cestovní pojištění a zákonné pojištění CK proti 
úpadku, pedag.dozor zdarma, infomateriály.

Napříč DÁNSkEM 
a ŠvÉDSkEM
8.850 Kč termín: IV-X kód: 806

1.den: odjezd večer, noční transfer Německem
2.den: ráno příjezd do Dánska, prohlédneme si 
RIBE (úzce spojené s  českou královnou Dagmar 
a zároveň nejstarší dánské město, zbytky hradu, ka
tedrála), pobřeží a písečné duny v malebné oblasti 
BLAVAND s možností koupání, na závěr prohlídka 
ODENSE (rodný dům pohádkáře Andersena)
3.den: bývalé sídelní město ROSKILDE (Dóm s krá
lovskými hrobkami, zajímavé muzeum vikingských 
lodí a  života Vikingů, “dánský fj ord”), prohlídka 
KODANĚ (exkurze do pivovaru Tuborg, pěší zóna 
Stroget, zámek, přístav Nyhavn, Malá mořská víla, 
zábavní park Tivoli atd.), nocleh v Kodani
4.den: přejezd po unikátním mostu a  tunelem 
přes Oresundskou úžinu, prohlídka MALMÖ nebo 
přírodní park KULLABERG (zajímavé mořské úte
sy, naučná stezka, maják), zastávka ve druhém 
největším śvédském městě GÖTEBORG, na závěr 
národní park TIVEDEN u jezera Vättern  
5.den: prohlídka STOCKHOLMU (královský palác, 
radnice, historická čtvrť Gamla Stan, kostel sv. Mi
kuláše, loď Vassa atd.), nocleh    
6.den: odjezd na ostrov ÖLAND, kde je největší 
stepní oblast severní Evropy, větrný mlýny, pohře
biště z doby kamenné, nejstarší a největší maják 
ve Švédsku, hrad Eketorp, možnost koupání), noč
ní trajekt z Trelleborgu do Rostocku
7.den: návrat odpoledne

Orientační cena 8.850 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu včetně trajektů (mostů), 4x nocleh v turis
tických chatkách s možností vaření nebo hostelech 
se snídaní, služby průvodce, informační materiály  
a mapky, cestovní pojištění a proti úpadku CK, peda
gogický doprovod zdarma. Úpravy programu zájez
du po dohodě možné.

ZÁJEZDY PRO SKUPINY
  do celé Skandinávie za výhodné ceny v letních měsících
 konkrétní nabídku rádi zašleme
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královský kRAkOv 
a solné doly WIELICZkA
s možnou zastávkou v Osvětimi
od 1.900 Kč* termín: I-XII kód: 780

1.den: odjezd ráno a přejezd do Polska, možnost 
prohlídky bývalého koncentračního tábora OSVĚ
TIM, nocleh Krakov
2.den: navštívíme nejstarší solné doly v  Evropě 
WIELICZKA (unikátní podzemní prostory), poté se 
budeme věnovat podrobnější prohlídce KRAKO
VA (hradní vrch WAWEL s  katedrálou, Královská 
cesta, Rynek, Jagelonská univerzita, stará čtvrť 
Kazimierz), nocleh 
3.den: dopoledne se zastavíme Ojcovském ná
rodním parku (bizarní skalní útvary, hrady) nebo 
si prohlédneme významné poutní místo KALWA
RIA ZEBRZYDOWSKA (UNESCO, vycházková trasa), 
návrat  večer

Orientační cena 1.900 / 2.650 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 2x nocleh s  polopenzí, cestovní 
pojištění a  pojištění proti úpadku CK, průvodce, 
infomateriály, pedagogický doprovod zdarma. 
*  Cena 1.900 Kč platí pro zkrácenou 2-denní 

variantu s jedním noclehem.

kRAkOv, WIELICZkA
A SEvERNí SLOvENSkO
4.250 Kč termín: III-X kód: 781

5-tidenní cesta, během níž krátce zastavíme 
ve Wadovicích, prohlédneme si KRAKOV, nevy
necháme solné doly WIELICZKA, podle zájmu 
OJCOVSKÝ NÁRODNÍ PARK s  bizarními skalními 
útvary a zámkem Ojcow, při přejezdu na Sloven
sko se zastavíme ve známém tatranském středis
ku ZAKOPANÉ (dřevěná architektura), čeká nás 
slovenská část  VYSOKÝCH TATER a Štrbské pleso 
(nenáročná turistika),  DEMÄNOVSKÁ DOLINA 
a prohlídka některé ze známých jeskyní, na závěr 
ORAVSKÝ HRAD nebo variantně turistika v  Malé 
Fatře, návrat do ČR večer.

Orientační cena 4.250 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 4x nocleh s polopenzí, služby průvodce, 
informační materiály a mapky, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK, pedagogický dopro
vod zdarma.

vARŠAvA A kRAkOv
s prohlídkou solných dolů
3.600 Kč termín: I-XII kód: 782

1.den: odjezd v  ranních hodinách, příjezd do 
KRAKOVA a  prohlídka města, vrch Wawel s  krá
lovským zámkem, procházka starým městem tzv. 
Královskou cestou, Hlavní náměstí, gotická tržnice 
Sukiennice, kostel Panny Marie s největším gotic
kým vyřezávaným oltářem na světě, Floriánská 
brána, židovská čtvrť, nocleh
2.den: dopoledne navštívíme solný důl VIELIČKA, 
přejezd do Varšavy, cestou kratší zastávka v  Oj
covském národním parku, nocleh 
3.den: VARŠAVA  celodenní prohlídka města, Staré 
Město (Staroměstské náměstí, katedrála sv. Jana, Krá
lovský zámek), Královská cesta a Krakowskie Przed
mieście, prezidentský palác, rodný dům M.C.Sklo
dovské, památník varšavského povstání za II.světové 
války, vyhlídka na město z Paláce národů, návštěva 
Wilanowského paláce a přilehlých zahrad (bývalá re
zidence Jana III. Sobieského), noční transfer
4.den: návrat v ranních hodinách 

Orientační cena 3.600 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh s  polopenzí, cestovní pojiš
tění, zákonné pojištění proti úpadku CK, služby 
průvodce, informační materiály a  mapky, peda
gogický doprovod zdarma.

POLSkÉ POBŘEŽí BALTU
s návštěvou „polské Sahary“
4.500 Kč termín: III-X kód: 783

1.den: odjezd večer, noční transfer na sever Polska  
2.den: příjezd do FROMBORKU (významné histo
rické místo, katedrální komplex, kde je pochován 
M.Kopernik, Kopernikova věž a  jeho muzeum), 
prohlídka křižáckého hradu v  MALBORKU (nej
větší hrad ve střední Evropě), zastávka na Wisel

ské kose (Krynica Morska, procházka po pobřeží 
a hledání jantaru), odjezd na nocleh do Gdaňsku
3.den: navštívíme SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK, 
nazývaný jako „polská Sahara“, pohyblivé písečné 
duny (až 40 m vysoké), významné přístavní město 
GDYNĚ s Oceánografi ckým a Námořním muzeem, 
na závěr zastávka v  SOPOTECH, známé letovisko 
u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823 Napo
leonův lékař Jean Haff ner (možnost koupání)
4.den: prohlédneme si GDAŇSK, jedno z  nejkrás
nější měst na Baltu, Královská cesta, Neptunova 
fontána, Zlatá brána, katedrála, středověký ná
kladní jeřáb Žurav, poloostrov Westerplatte a pa
mátník II.světové války, noční přejezd
5.den: návrat do ČR ráno/dopoledne

Orientační cena 4.500 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 2x nocleh s polopenzí, cestovní pojiště
ní a  pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, 
infomateriály a  mapky, pedagogický doprovod 
zdarma. Úpravy programu po dohodě možné

vELkÁ CESTA POLSkEM
se zastávkou v Bělověžském pralese
5.950 Kč termín: IV-X kód: 784

1. den: odjezd v ranních hodinách, přejezd do Polska, 
korunovační město polských králů GNIEZNO (kated
rála s ostatky sv. Vojtěcha), prohlídka starobylé TORU
NĚ (rodný dům Mikuláše Kopernika, radnice, „Šikmá“ 
vež, křižácký hrad), nocleh v Gdaňsku
2.den: dopoledne si prohlédneme GDAŇSK (Nep
tunova fontána, Zlatá brána, středověký jeřáb 
Žuraw atd.), odpoledne výlet GDYNĚ a  SOPOTY 
s možností plavby lodí, nocleh
3.den: křižácký hrad MALBORK (jeden z  největ
ších hradních komplexů ve střední Evropě), va
riantně lze zařadit památník bitvy u  Grunwaldu, 
zastávka ve  FROMBORKU (půvabné přímořské 
městečko s  katedrálou, kde působil Koperník), 
oblast MAZURSKÝCH JEZER (střediska Gyzicko, 
Hitlerovo „Vlčí doupě“)
4.den: Bělověžský prales u  hranic Polska 
a Běloruska (jedinečná příroda, volně žijící zubři)
5. den: prohlédneme si VARŠAVU (Staré město, krá
lovský zámek, katedrála, prezidentský palác atd.) 
6. den: navštívíme 700 let staré solné doly WIE
LICZKA, na závěr královské město KRAKOW (vrch 
Wawel s  hradem, Královská cesta, Hlavní Rynek
největší náměstí ve střední Evropě, čtvrť Kazi
mierz), noční přejezd
7. den: návrat v ranních hodinách

Orientační cena 5.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 5x nocleh se snídaní (možnost zajištění 
večeří), cestovní pojištění a pojištění proti úpadku 
CK, služby průvodce, informační materiály a map
ky, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy pro
gramu po dohodě možné

zdarma. Úpravy programu po dohodě možné

POLSKO

OSVĚTIM
Zajišťujeme celoročně 
skupinové exkurze do 

Osvětimi s českým výkladem, 
podrobnosti včetně ceny vám 

rádi zašleme, možno spojit 
i s Krakowem a solnými doly 

Wieliczka

Zajišťujeme celoročně 
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HISTORIE a PŘíRODA LITvY
4.950 Kč termín: IV-X kód: 810

1.den: odjezd večer, noční transfer  
2.den: historický NP TRAKAI (oblast se 
61 jezery, vodní hrad Trakai, bývalé sídlo 
litevských knížat), prohlídka VILNIUSU 
(Staré město, Gediminasův hrad, kate
drála, palác, Staré město, univerzitní areál, kostel 
sv. Anny, místní republika Užupio), nocleh
3.den: GEOGRAFICKÝ STŘED EVROPY severně od 
Vilniusu, procházka NP Labanoras (jezero Baltis, 
pěší vycházka k rozhledně), proslulá HORA KŘÍŽŮ
4.den: jedinečná přírodní zajímavost KURSKÁ 
KOSA, písečné duny vysoké až 50 metrů, rybářské 
městečko NIDA a  muzeum jantaru, nekonečné 
písečné pláže, vrch Čarodějnic, návrat na pevninu
5.den: kratší prohlídka KAUNASU (starý hrad, 
klášter Pažailis), noční transfer 
6.den: návrat do ČR dopoledne 

Orientační cena 4.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem,  3x nocleh se 
snídaní (možnost zajištění večeří), trajekt na Kur
skou kosu, služby průvodce, cestovní pojištění 
a zákonné pojištění CK proti úpadku, pedag.dozor 
zdarma, informační materiály a mapky.

víTEjTE v POBALTí 
7.750 Kč termín: IV-X kód: 811

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer Polskem 
2.den: příjezd do Litvy, zastávka v druhém největ
ším litevském městě KAUNAS (historické centrum, 
nejstarší pevnost v  zemi Kaunaský hrad, klášter 
Pažaislis), přímořské letovisko PALANGA, procház
ka po pobřeží, molo dlouhé přes 400 m 
3.den: trajektem na KURSKOU KOSU (Národní 
park), písečné duny, největší pohyblivá duna 
v  Evropě nazvaná „Parnidžio kopa“ (výška až 52 

metrů, vyhlídkový bod), rybářské městečko NIDA, 
muzeum Jantaru, maják, dřevěné sochy v Preile,  
4.den: navštívíme proslulou HORU KŘÍŽŮ u Šiauli
ai (desítky tisíc křížů), přejezd do lotyšské Jelgavy 
(zámek s  hrobkou kurónských vévodů), lotyšský 
NP GAUJA (malebná krajina s pozoruhodnými pří
rodními útvary, středověký hrad Turaida) 
5.den: největší město Pobaltí a lotyšská metropole 
RIGA: stará část města, Rižský dóm, hrad, kostel sv. 
Petra a Pavla, Švédská brána, secesní centrum
6.den: prohlídka města TALLIN (opevněné Staré 
město, brána Viru, Radniční náměstí, vrch Toompea, 
zámek Petra Velikého) a přímořský NP Lahemaa 
7.den: univerzitní město TARTU, nejvyšší pobalt
ská hora SÚUR MUNAMÄGI s rozhlednou (318 m), 
přejezd do Litvy a  zastávka u  GEOGRAFICKÉHO 
STŘEDU EVROPY poblíž Vilniusu 
8.den: prohlédneme si VILNIUS (katedrála, Staré 
a Židovské město, Gediminasův hrad atd.), na zá
věr historický národní park TRAKAI (oblast jezer 
se dvěma vodními hrady, bývalé sídlo litevských 
knížat), noční transfer do ČR 
9.den: návrat dopoledne. 

Orientační cena 7.750 Kč zahrnuje komplet
ní dopravu, trajekt na Kurskou kosu, 6x nocleh 
se snídaní (možnost zajištění večeří), cestovní po
jištění a pojištění proti úpadku CK, služby průvod
ce, informační materiály, pedagogický doprovod 
zdarma. Úpravy programu po dohodě možné.  

kouzlo POBALTí a HELSINkI
7.950 Kč termín: IV-X kód: 812

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer Polskem 
2.den: prohlídka druhého největšího litevského 
města KAUNASU (Staré město, hrad, barokní radnice) 
3.den: přejezd k „Hoře křížů“ u ŠIAULIAI (desetiti
síce různých křížů z celého světa), největší město 
Pobaltí a lotyšská metropole RIGA, stará část měs
ta, Rižský dóm, Švédská brána, secesní centrum 
4.den: celodenní prohlídka Tallinu (opevněné Sta
ré město, Velká mořská brána, Radniční náměstí, 
pravoslavná katedrála Alexandra Něvského, han
zovní cechovní a kupecké domy atd.) 
5.den: celodenní výlet do Helsinek, trajekt nás 
zaveze až do přístavu, který leží v  centru města, 
prohlídka (Uspenská katedrála, Senátní náměstí, 
skalní chrám Temppeliaukio, olympijský stadión, 
místo konání Helsinské konference)
6.den: Lahemaarahvuspark, největší a nejkrásnější 
NP v severním Pobaltí, romantická zřícenina hradu 
TOOLSE, kolem Čudského jezera (5.největší v Evro
pě, působící dojmem moře), příjezd do univerzitní
ho město TARTU, nocleh 
7.den: prohlídka Tartu, podíváme se na Pobaltí 
z rozhledny na nejvyšší hoře Súur Munamägi (318 
metrů), přejezd do Litvy a  současně uznávaný 
GEOGRAFICKÝ STŘED EVROPY 
8.den: hlavní město Litvy VILNIUS (katedrála, Sta
ré a  Židovské město, Gediminasův hrad atd.) na 
závěr historický národní prak Trakai (oblast se 61 
jezery, vodní hrad TRAKAI, bývalé sídlo litevských 
knížat), noční transfer do ČR 
9.den: návrat dopoledne

Orientační cena 7.950 Kč zahrnuje kompletní do
pravu, 6x nocleh se snídaní (možnost zajištění večeří), 
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, služ
by průvodce, infomateriály, pedagogický doprovod 
zdarma. Cena nezahrnuje trajekt do Helsinek a zpět.

LITvA, LOTYŠSkO a vARŠAvA
5.950 Kč termín: IV-X kód: 813

1.den: odjezd večer, noční transfer do Litvy
2.den: druhé největší litevské město KAUNAS 
(zachovalé historické centrum, nejstarší pevnost 
v zemi, hrad, klášter Pažaislis a další), nocleh  
3.den: prohlédneme si proslulou HORU KŘÍŽŮ 
u  Šiauliai (desítky tisíc křížů), zastávka na pobře
ží Baltu – vyhlášené letovisko JÜRMALA (dlouhé 
písečné pláže, borovicové lesy), na závěr největ
ší město Pobaltí a  lotyšská metropole RIGA (sta
rá část města, Rižský dóm, Švédská brána, Dům 
Černohlavců, muzeum okupace Lotyšska, secesní 
centrum atd.), návrat na nocleh
4.den: zastávka u  současně uznávaného GEO
GRAFICKÉHO STŘEDU EVROPY severně od hlav
ního města Litvy VILNIUSU, který si poté prohléd
neme (katedrála, Gediminasův hrad, univerzitní 
areál, prezidentský palác,  Staré a Židovské město 
atd.),  historický NP TRAKAI (oblast se 61 jezery, 
vodní hrad Trakai, bývalé sídlo litevských knížat), 
přejezd na nocleh do Polska 
5.den: ráno odjezd z  ubytování v  severním Pol
sku, v  poledne příjezd do VARŠAVY, prohlídka 
(Staré město, královský hrad, „sovětský“ Palác 
vědy a  kultury, Chopinův památník, muzeum M. 
C. Sklodovské, podle časových možností reziden
ce králů WILANÓV atd.), noční transfer
6.den: návrat ráno/dopoledne.

Orientační cena 5.950 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh s polopenzí, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, in
formační materiály, pedagogický doprovod zdar
ma. Úpravy programu po dohodě možné.

LITvA a severní Polsko  
Poznávací zájezd, více informací najdete na našich 
www stránkách nebo Vám je na požádání rádi 
zašleme. V rámci zájezdu navštívíme Varšavu, 
oblast Mazurských jezer, Vlčí doupě (místo 
atentátu na Hitlera), historický NP Trakaj, Vilnius, 
Kaunas, Horu Křížů, po dohodě lze zařadit 
Kurskou kosu

SKUPINOVÉ ZÁJEZDY DO POBALTÍ
 za výhodné ceny v letních měsících

 konkrétní nabídku rádi zašleme
 za výhodné ceny v letních měsících

POBALTÍ, HELSINKY
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Toulky 
ZAkARPATSkOU UkRAjINOU 
od 4.350 Kč* termín: IV-X kód: 816

1.den: odjezd v podvečer, noční transfer
2.den: hlavní město Zakarpatské Ukrajiny UŽHO
ROD (katedrála, biskupský palác, hrad ze 13. stole
tí, muzeum a skanzen lidové architektury), město 
MUKAČEVO s  hradem na skále, zříceniny hradu 
NEVICKOJE nad údolím řeky Uh 
3.den: město CHUST na řece Tise, přejezd horskou 
krajinou do vísky Siněvirská Polana, dále k  jeze
ru SINĚVIR ležícímu uprostřed nádherné přírody 
(okolí inspirovalo Jaroslava Foglara pro některé své 
romány), muzeum vorařství, pro Čechy význam
ná obec KOLOČAVA na říčce Těreble, místní škola 
s muzeum Ivana Olbrachta, hrob Eržiky a Nikoly Šu
haje, kostel s hroby zastřelených četníků 
4.den: podél rumunské hranice a údolím řeky Tisy 
do horské obce JASIŇA, bývalé nejvýchodnější 
městečko za I.republiky, kraj pod nejvyšší ukrajin
skou horou Hoverlou (2.061m), JABLONICKÝ PRŮ
SMYK, horská rekreační obec Vorochta 
5.den: den vyhrazený na pěší vycházky zdejší ne
porušenou a  krásnou přírodou (tzv. POLONINY), 
na závěr možnost koupání v  unikátních solných 
jezerech u SOLOTVINY, noční transfer 
6.den: návrat dopoledne

Orientační cena 4.350 / 4.950 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 23x nocleh s polopenzí, cestovní 
pojištění a  pojištění proti úpadku CK, služby prů
vodce, infor mační materiály, pedagogický dopro
vod zdarma. Úpravy programu po dohodě možné. 
*  Cena 4.350 Kč platí pro zkrácenou 5tidenní 

variantu se 2 noclehy.

NEZAPOMENUTELNÁ MOSkvA
od 14.500 Kč termín: I-XII kód: 817

1.den: odlet do Mosky, transfer z letiště na ubytování 
2.den: prohlídka Moskvy  Rudé náměstí, Chrám V. 
Blaženého, Mauzoleum, GUM, Ulice Tverskaja, Bolšoj 
teatr, ruský „Bílý dům“, chrám Krista Spasitele atd. 
3.den: procházka po Arbatu, prohlídka Kremlu, 
na závěr výletní plavba lodí po řece Moskva 
4.den: návštěva Treťjakovské státní galerie (jedno 
z největších muzeí na světě), letní sídlo cara v Ko
lomenském, Novoděvičí klášter, univerzita MGU 
5.den: individuální program, odlet zpět do ČR 

Orientační cena od 14.500 Kč* zahrnuje letenky,  
transfer z/na letiště, 4x nocleh se snídaní, služby 
průvodce, cestovní pojištění, infomateriály a map
ky, zákonné pojištění CK proti úpadku, pedago
gický doprovod zdarma. Počítáno pro 12 platících 
+ dozor zdarma. Nezahrnuje poplatky spojené se 
zajištěním ruského víza ve výši cca 2.200 Kč. 
*  Konečná ceny závisí na sezóně, letenkách, 

obsazenosti hotelů/hostelů a počtu účastní-
ků ve skupině.

POBALTí A jIŽNí FINSkO
se zastávkou v Petrohradu
10.450 Kč termín: IV-X kód: 818

1.den: odjezd navečer, noční transfer Polskem 
2.den: prohlídka druhého největšího litevského 
města KAUNASU (Staré město, hrad, barokní rad
nice, unikátní „muzeum čertů“), nocleh 
3.den: přejezd k „Hoře křížů“ u ŠIAULIAI (desetiti
síce různých křížů z celého světa), největší město 
Pobaltí a lotyšská metropole RIGA, stará část měs
ta, Rižský dóm, Švédská brána, secesní centrum 
4.den: celodenní prohlídka Tallinu (opevněné 
Staré město, Velká mořská brána, Radniční ná
městí, pravoslavná katedrála Alexandra Něvské
ho, hanzovní cechovní a kupecké domy atd.) 
5.den: ranním trajektem až do centra HELSINEK, 
prohlídka (Uspenská katedrála, Senátní náměstí, 
skalní chrám Temppeliaukio, olympijský stadión, 
místo konání Helsinské konference), nocleh
6.den: průjezd jezernatou oblastí jižního Finska, 
přejezd do Ruska, nocleh
7.den: navštívíme světoznámé PETRODVOR
CE („ruské Versailles“), pozoruhodný palácový 
a  parkový celek na ploše 800 ha, 170 fontán, 
palácový komplex v PUŠKINU s Kateřinským pa
lácem a  Jantarovou komnatou, navečer návrat 
do Petrohradu, nocleh
8.den: celodenní prohlídka PETROHRADU, jedno 
z nejkrásnějších měst světa, rozkládá se na 40 os
trovech spojených 300 mosty, nespočet historic
kých památek: Něvský prospekt, Petropavlovská 
pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, Triumfální 
oblouk, Alexandrův sloup, budova Admirality, ka
tedrála sv. Izáka, křižník Aurora, Zimní palác a dal
ší, noční transfer
9.den: geografi cký střed Evropy poblíž Vilniusu, 
hlavní město VILNIUS (prohlídka), nocleh
10.den: dopoledne zastávka v  NP TRAKAI, pře
jezd do Polska, možnost kratší prohlídky centra 
Varšavy, noční transfer
11.den: návrat v ranních hodinách 

Orientační cena 10.450 / 11.350 Kč zahrnuje 
kompletní dopravu, 1x trajekt, 5x nocleh se sní
daní (možnost zajištění večeře), 1x nocleh v  turi
stických chatkách s  možností vaření, služby prů
vodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění 
proti úpadku CK, pedagogický dozor zdarma.
V  ceně nejsou zahrnuty poplatky spojené se 
zajištěním ruského víza, aktuálně ve výši cca 
2.300 Kč/os (vystavení víza, visa support/pozvá
ní, registrace v Rusku)
*  Cena 10.450 Kč platí pro zkrácenou 10ti den-

ní variantu.

PETROHRAD a POBALTí
s návštěvou jantarové komnaty
od 9.600 Kč termín: IV-X kód: 819

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer Polskem
2.den: zastávka u „HORY KŘÍŽŮ“ u Šiauliai, největ
ší město Pobaltí a lotyšská metropole RIGA
3.den: prohlídka TALLINU (opevněné Staré měs
to, Velká mořská brána, Radniční náměstí, pravo
slavná katedrála atd.), nocleh
4.den: přejezd do Ruska (hraniční město NARVA, 
kratší zastávka) a příjezd do Petrohradu, dle času 
základní prohlídka, nocleh
5.den: celodenní prohlídka PETROHRADU, jedno 
z nejkrásnějších měst světa, rozkládá se na 40 os
trovech spojených 300 mosty, nespočet historic
kých památek: Něvský prospekt, Petropavlovská 
pevnost s  katedrálou sv. Petra a  Pavla, Triumfální 
oblouk, Alexandrův sloup, budova Admirality, ka
tedrála sv. Izáka, křižník Aurora, Zimní palác a další
6.den: navštívíme světoznámé PETRODVORCE („ruské 
Versailles“), pozoruhodný palácový a parkový celek na 
ploše 800 ha, 170 fontán, palácový komplex v PUŠKINU 
s Kateřinským palácem a Jantarovou komnatou, nave
čer návrat do Petrohradu, nocleh
7.den: dokončíme prohlídku Petrohradu, např. 
vyhlídková plavba lodí, prohlídka Ruského muzea 
či Ermitáže variantně výlet k Ladožskému jezeru, 
pozdě večer odjezd do Litvy, noční transfer
8.den: geografi cký střed Evropy poblíž Vilniusu, 
zastávka v NP TRAKAI, nocleh 
9.den: prohlídka VILNIUSU, odpoledne odjezd 
10.den: návrat v dopoledních hodinách.

 Orientační cena 9.600 / 10.250 Kč zahrnuje 
kompletní dopravu, 6x nocleh se snídaní, cestovní 
pojištění a  pojištění proti úpadku CK, služby 
průvodce, informační materiály, pedagogický 
doprovod zdarma. V  ceně nejsou zahrnuty 
poplatky spojené se zajištěním ruského víza, 
aktuálně ve výši cca 2.200 Kč/osoba (vystavení 
víza, visa suppor t/pozvání, registrace v Rusku)
*  Cena 9.600 Kč platí pro zkrácenou 9tidenní 

variantu.

PETROHRAD LETECkY
Především pro menší skupinky nabízíme letecké 
zájezdy do Petrohradu za výhodných podmínek.
Sdělte nám prosím požadavek na Váš termín, pro
gram, počet osob, typ ubytování a my Vám obra
tem zašleme cenovou kalkulaci.

RUSKO, UKRAJINA

NEZAPOMENUTELNÁ MOSkvA

Staré město, Velká mořská brána, Radniční ná
městí, pravoslavná katedrála Alexandra Něvské
ho, hanzovní cechovní a kupecké domy atd.) 
5.den:
prohlídka (Uspenská katedrála, Senátní náměstí, 
skalní chrám Temppeliaukio, olympijský stadión, 

*  Cena 4.350 Kč platí pro zkrácenou 5tidenní *  Cena 4.350 Kč platí pro zkrácenou 5tidenní 

NEZAPOMENUTELNÁ MOSkvA

Především pro menší skupinky nabízíme letecké 
zájezdy do Petrohradu za výhodných podmínek.
Především pro menší skupinky nabízíme letecké 
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Poklady BALkÁNU 
(Makedonie, Bulharsko, 
Soluň a Chalkidiki)
8.400 Kč termín: III-X kód: 850

1.den: odjezd dopoledne, transfer
2.den: ráno příjezd do makedonské metropole SKOP
JE, prohlídka města s celou řadou zajímavosti (pevnost 
Kale, mešita Mustafa Paši, hodinová věž, procházka po 
osmanském kamenném mostě přes řeku Vardar, atmo
sféra největšího makedonského tržiště  bitbazaru, so
cha Matky Terezy/místo jejího narození, výlet na vrchol 
Vodno s křížem Tisíciletí/největší na světě), odpoledne 
odjezd na nocleh k Ohridskému jezeru
3.den: OHRIDSKÉ JEZERO, jedno z nejstarších jezer 
na naší Zemi (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanga
nikou), fascinují příroda, nejvýznamnější makedon
ský monastýr z 10. stol.  proslulý klášter SV. NAU
MA, možnost vyhlídkové plavby po jezeře, na závěr 
prohlídka města OHRID (místo spjaté s působením 
žáků Cyrila a Metoděje, Staré město, kostel sv. Jovan 
Kaneo, amfi teátr, Samuelova pevnost)
4.den: přejezd do SEVERNÍHO ŘECKA, zastávka 
v  SOLUNI (Bílá věž, Galeriův oblouk, byzantské 
kostely  Agia Sofi a atd.), možnost koupání
5.den: dopolední program v severním Řecku (např. 
v oblasti CHALKIDIKI, program dohodou *), odpole
dne přejezd do BULHARSKA, prohlédneme si MEL
NIK (Melnické pyramidy a Roženský monastýr)
6.den: kráter vyhaslé sopky poblíž Rupite, údajně 
jedno z nejenergičtějších míst planety a působení 
proslulé věštkyně baby Vangy, pohoří PIRIN a sedlo 
Predel s kratší pěší vycházkou (za špatného počasí 
možnost zastávky v  lázeňském městě Sandanski, 
údajné místo narození Spartaka, socha), na závěr 
prohlídka perly Balkánu  RILSKI MONASTYR
7.den: známé horské středisko BOROVEC v severní 
části pohoři Rila, možnost výjezdu lanovkou na vr
chol JESTREBEC (2.369 m), prohlídka bulharské me
tropole SOFIA (chrám Alexandra Něvského, Národní 
muzeum, mešita Velká džajíma, ruský kostel, diva
dlo, římské památky atd.), noční transfer do Srbska
8.den: přejezd do ČR a návrat odpoledne, v přípa
dě zájmu lze zařadit prohlídku Bělehradu a návrat 
až 9.den: v ranních hodinách.

Orientační cena 8.400 Kč zahrnuje kompletní do
pravu, 4x nocleh s polopenzí, 1x nocleh se snídaní 
(možnost vlastního vaření), služby průvodce, infor
mační materiály a mapky, cestovní pojištění a pojiš
tění proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdar
ma. Úpravy programu po předchozí dohodě možné.
*  prodloužení o další den možné, nabízí se např. 

na Chalkidiki, cena této varianty je 8.950,- Kč.

A PROČ NE ALBÁNIE ?
6.950 Kč termín: III-X kód: 851

1.den: odjezd navečer, transfer do Černé Hory
2.den: příjezd do oblasti zálivu Boka Kotorska, 
město KOTOR, katedrála Sveti Tripun, lodní výlet 
v zálivu atd., nocleh
3.den: přejezd do Albánie ke Skadarskému jeze
ru, město SKADAR, prohlídka včetně hradu Roza
fa, TIRANA, prohlídka, nocleh
4.den: archeologický areál Apollonia, průjezd 
přes NP LOGARA, Llogarský průsmyk, Ali Pašova 
pevnost v Palermském zálivu, letovisko Saranda 
s výhledem na řecký ostov Korfu, nocleh
5.den: zastávka v BUTRINT s antickým areálem, 
krasový pramen Modré oko, město Gjirokastra (ci
tadela, „bílé“ střechy), nocleh
6.den: malebné město BERAT s pevností, kostelíky 
a mešitou, na závěr přístav Dürres, transfer do ČR
7.den: návrat zpět odpoledne/navečer 

Orientační cena 6.950 Kč zahrnuje kompletní do
pravu zájezdovým autobusem, 4x nocleh se snídaní 
(možnost zajištění večeří), služby průvodce, cestovní 
pojištění a zákonné pojištění proti úpadku CK, info
materiály, pedag. dozor zdarma. Termín realizace 
zájezdu vhodný v období dubenčerven, záříříjen.

Za krásami BULHARSkA
s koupáním v Černém moři
8.450 Kč termín: III-X kód: 852

1.-2.den: přejezd na Balkán do bulharské SOFIE, pro
hlídka hlavního města (chrám Alexandra Něvského, 
zbytky římských staveb, mešita Velká džámija)
3.den: odjezd do pohoří RILA a světoznámý RIL
SKÝ MONASTÝR (UNESCO), kratší pěší vycházka, 
prohlídka dřevěného BAČKOVSKÉHO KLÁŠTERA 
s komplexem budov, kaplí, kostnic, arkád a kobek
4.den: přejezd do PLOVDIVU, prohlídka (největší 
a  nejkrásnější město Trácie, arabská a  byzantská 
architektura), odjezd k moři
5.-7.den: pobyt u moře s pojený s výlety: navštíví
me např. VARNU (rušné pobřežní město, návštěva 
zajímavého archeologického muzea, akvária, celá 
řada památek atd.), dále oblast zvanou KAMENI 

LES (bizarní kamenné útvary staré 50 miliónů let), 
starobylý SOZOPOL, malebné městečko NESEBR 
(kdysi první řecká kolonie na Černém moři), pro
slulé sídlo rumunské královny Marie BALČIK, mož
nost lodního výletu atd.
8.den: slavný PRŮSMYK ŠIPKA, který významně roz
hodoval nejen o  bulharských dějinách, bývalé carské 
město VELIKO TARNOVO (patří mezi historicky a archi
tektonicky nejvýznamnější místa v  Evropě), průjezd 
přes pohoří STARÁ PLANINA, skalní útvary BELOGRAD
ČIK s pevností, jeskyně s prehistorickými nákresy
9.-10.den: transfer zpět se zastávkou v Bělehradu 

Orientační cena 8.450 Kč zahrnuje komplet
ní dopravu, 3x nocleh s  polopenzí, 3x nocleh se 
snídaní, služby průvodce, informační materiály, 
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, pe
dagogický doprovod zdarma.

TAjEMNÁ TRANSYLvÁNIE 
s návštěvou „českého“ BANÁTU
od 6.200 Kč* termín: IV-X kód: 853

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer 
2.den: příjezd do Rumunska, zastávka ve středo
věkém městě SIGHISOARA (rodný dům Vlada Te
pese Drákuly), které můžeme považovat za vstup
ní bránu do Transylvánie, přejezd do BRAŠOVA 
(historické centrum, Kupecký palác, Černý kostel, 
hradby s baštami), nocleh 
3.den: výlet v okolí Brašova, prohlídka hradu BRAN, 
který je mylně nazýván Draculovým hradem, poho
ří BUCEGI, Busteni a nejvyšší útesy v Evropě, horské 
středisko SINAIA, královský zámek Peles, nocleh
4.den: opravdový DRACULŮV HRAD Poienari, 
zastávka u přehrady Lacul Vidraru, v  letních mě
sících přejezd přes nejvyšší rumunské pohoří  FA
GARAŠ (vycházka kolem jezera Lacul Balea), jinak 
průjezd údolím řeky Olt, nocleh 
5.den: prohlídka SIBIU (připomínající spíše No
rimberk, bývalé hlavní město transylvánských 
Sasů, prohlídka historického centra, Lhářův most), 
zemní pyramidy Ripa Rosie (jen z  autobusu), 
město ALBA IULIA (místo vyhlášení sjednocení  
Rumunska v r.1918), podle časových možností Re
metská soutěska a klášter, nocleh 
6.den: příjezd do města Hunedoara a  prohlídka 
hradu KORVÍN (největší rumunská pevnost zalo
žená ve 14.stol.), prohlédneme si římské vykopáv
ky Sarmizegetusa, s  Transylvánií se rozloučíme 
průjezdem přes soutěsku ŽELEZNÁ VRATA TRAN
SYLVÁNIE (významné místo rumunských dějin), 
přejezd do oblasti Banátu, zastávka u Dunaje
7.den: oblast Banátu, prohlídka „české“ vesnice 
Svata Helena, odpoledne odjezd směr ČR, dle 
časových možností případná kratší zastávka Arad 
nebo Timisoara, noční transfer  
8.den: návrat do ČR

Orientační cena 6.200 / 6.950 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 5x nocleh se snídaní (možnost 
zajištění večeří),cestovní pojištění a pojištění proti 
úpadku CK, služby průvodce, infomateriály, peda
gogický doprovod zdarma 
* zkrácena 7-denní verze bez Banátu za 6.200 Kč

BANÁT
Nedotčená příroda na úpatí rumunských Karpat a možnost nahlédnutí do  života našich krajanů, 
právě to dělá z Banátu stále atraktivní místo,  které opravdu stojí za to poznat. Zajistíme ubytování 
v jedné z vesnic, k tomu řada zajímavých výletů v okolí (své hraje i blízkost Dunaje) a to i na trase do 
Banátu a zpět. Podrobnosti rádi zašleme nebo je najdete na našich www stránkách.

kód: 851

Nedotčená příroda na úpatí rumunských Karpat a možnost nahlédnutí do  života našich krajanů, 

BALKÁN
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Poznáváme BARCELONU
Nabízíme autobusové zájezdy zaměřené na po
znávání Barcelony a  případně i  blízkého okolí. 
Pokud jste menší skupinka, zapomeňte na dlouhé 
cestování autobusem a využijte letecké přepravy.
V  případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, po
drobnosti rádi zašleme, zájezd pro vás zajistíme.

Malá cesta 
velkým ŠPANĚLSkEM
9.100 Kč termín: III-XI kód: 830

1.den: odjezd ráno, transfer do Španělska 
2.den: příjezd do BARCELONY, hlavní město Kata
lánska a druhé největší ve Španělsku, katedrála Sv. 
Rodiny, Park Güell, Španělské náměstí, Olympijský 
stadión a hora Montjuic s pevností, bulvár RAMB
LA  nejslavnější ulice ve Španělsku, gotická čtvrť 
a katedrála sv. Eulálie, možnost koupání přímo na 
městské pláži, nocleh 
3.den: odjezd do ZARAGOZY (mudéjarsko  gotic
ká katedrála, sídlo arabských panovníků Aljafaríja), 
odpoledne přejezd do MADRIDU, ubytování a pří
padná večerní prohlídka, kdy město nejvíce žije 
4.den: prohlídka Madridu, Královský palác, budova 
Opery, Puerto del Sol, park Buen Retiro, jedna z nej
větších světových obrazáren  Museum del Prado 
5.den: královský klášter a  zámek EL ESCORIAL, 
vyhlídka Filipa II., grandiózní památník padlých 
v  občanské válce i  místo odpočinku generála 
Francisca Franca, starobylé TOLEDO (do r. 1561 
hlavní město Španělska, katedrála, dům malíře El 
Greca, synagoga atd.) 
6.den: příjezd do VALENCIE, prohlídka (Radnič
ní náměstí, obchodní část s  Hedvábnou burzou 
a tržnicí, církevní část s katedrálou a moderní část, 
tzv. „Město vědy a umění“), zastávka u moře 
7.den: přejezd přes COSTA DEL AZAHAR (Pobřeží 
pomerančového květu), koupání, město PENIS
COLA (centrum města s dosud zachovalým opev
něním, rybářský přístav), nocleh v jižní Francii 
8.den: nabízí se zastávka v  Nimes, AVIGNONU, 
Pont du Gard, případně  koupání (program dle 
dohody), transfer do ČR 
9.den: návrat odpoledne.

Orientační cena 9.100 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 6x nocleh se snídaní, služby průvodce, 
informační materiály, cestovní pojištění a  pojiš
tění proti úpadku CK, pedagogický doprovod 
zdarma. Úpravy programu po dohodě možné, pro 
zájemce možnost zajištění večeří.

BARCELONA, ANDORRA 
a jIŽNí FRANCIE
od 6.550 Kč* termín: III-XI kód: 831

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer
2.den: prohlédneme si MONACO a Cannes
3.den: město PERPIGNAN s  katalánským náde
chem, možnost zastávky na koupání, prohlídka 
FIGUERAS (místo působení Salvadora Dalího), na 
závěr středověké městečko GIRONA 
4.den: celodenní BARCELONA, hlavní město Ka
talánska a  druhé největší ve  Špa nělsku: Gaudí
ho stavby, Španělské náměstí, Park Güell, bulvár 
RAMBLA  nejslavnější ulice ve Španělsku, gotická 
čtvrť a katedrála sv. Eulálie, hora Montjuic s pev
ností a  Olympijským stadiónem, možnost kou
pání přímo na městské pláži, dle přání skupiny 
možnost zařazení návštěvy kláštera MONTSERRAT 
5.den: přejezd přes ANDORRU (prohlídka včetně 
nákupů) do Francie, prohlédneme si středověké 
opevněné městečko CARCASSONNE 
6.den: nabízí se zastávka v  Nimes, AVIGNONU, 
Pont du Gard, případně koupání (program dle do
hody), transfer do ČR 
7.den: návrat odpoledne.

Orientační cena 6.550 / 7.200 Kč zahrnuje kom
pletní dopravu, 4x nocleh se snídaní, služby prů
vodce, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku 
CK, informační materiály, pedagogický doprovod 
zdarma. Možnost večeří.
*  cena 6.550 Kč platí pro 6tidenní variantu.

ŠPANĚLSkEM na GIBRALTAR 
a do PORTUGALSkA
od 11.450 Kč termín: III-X kód: 832

10/11tidenní zájezd, během kterého
 si prohlédneme BARCELONU
  pojedeme podél pobřeží na jih Španělska, prů

jezd pohořím SIERRA NEVADA, nevynecháme 
nádherné město GRANADA (maurský palác Al
hambra), prohlédneme si britský GIBRALTAR, 
nejjižnější bod Evropy „mys Marroque“

  možnost výletu trajektem do severní Afriky 
(CEUTA, TANGER) 

  město SEVILLA se svojí jedinečnou katedrálou 
  přejezd do Portugalska a průjezd známou oblastí 

ALGARVE, letovisko LAGOS a koupání v Atlantiku
  nejzápadnější bod Evropy „mys Cabo da Roca“, 

hlavní město LISABON (Belém, historické cent
rum), mramorové město Estremoz 

  cestou zpět navštívíme jedinečné TOLEDO a hlav
ní město MADRID (královský palác, světoznámé 
muzeum Prado)

  ministát ANDORRA (prohlídka a výhodné náku
py) a přes horské sedlo ve výšce 2.300 m přeje
deme z Andorry do jižní Francie

(na závěr koupání v moři nebo prohlídka památek 
např. Avignon, Pont du Gard apod.), návrat večer. 

Orientační cena od 11.450 Kč zahrnuje komplet
ní dopravu, 67x nocleh se snídaní nebo s  mož
ností vlastního vaření, cestovní pojištění a  pojiš
tění proti úpadku, informační materiály a mapky, 
pedagogický doprovod zdarma. Podrobností 
k  zájezdu rádi zašleme, termín realizace zájezdu 
vhodný hlavně v  mimosezóně, tj. dubenčerven, 
záříříjen.

Napříč ŠPANĚLSkEM 
do ANDALUZIE
10.350 Kč termín: III-X kód: 833

10tidenní cesta do Španělska, během níž po
stupně navštívíme  BARCELONU, prohlédneme 
si MADRID a nedaleký komplex EL ESCORIAL, ne
vynecháme TOLEDO (hlavní město Španělska do 
r. 1561, památky arabské, židovské i  křesťanské 
kultury), průjezd oblastí Consuegra, krajina větr
ných mlýnů známá z  příběhů o  Donu Quijotovi, 
navštívíme CÓRDOBU, prohlédneme si SEVILLU, 
přístav CÁDIZ a podíváme se na Atlantský oceán 
u nejjižnějšího bodu Evropy  mys Marroque, ur
čitě nevynecháme britskou kolonii GIBRALTAR, 
zastávka v GRANADĚ, jeskynní městečko GUADIX, 
prohlédneme si VALENCII a  na závěr koupání na 
Costa del Azahar, transfer do ČR
Orientační cena 10.350 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem, 6x nocleh se 
snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění a zá
konné pojištění proti úpadku CK, infomateriály, 
pedagogický dozor zdarma. Termín realizace zá
jezdu vhodný v období březenčerven, záříříjen.

Napříč ŠPANĚLSkEM 
do 

ŠPANĚLSkO - COSTA BRAvA
Ubytování zajištěno v Blanes, které bývá čas
to označováno jako „Brána na Costa Bravu“.  
Malebné letovisko s  dlouhu písečnou pláží 
se starým přístavem a  skalnatým útesem 
s  vyhlídkou. Za návštěvu stojí i  zábavní park 
Marineland, který se nachází poblíž letoviska. 
Ubytování zajištěno v hotelu (pro studentské 
skupiny 24L pokoje s příslušenstvím), stravo
vání formou bufetové polopenze.

Ukázkový program: 
1. - 2.den: odjezd z ČR, transfer do Španělska
3.den: volnější den, seznámení se s  okolím, 
prohlídka známého letoviska BLANES (přístav, 
zřícenina hradu, botanická zahrada)
4.den: celodenní výlet do BARCELONY, pro
hlídka hlavního města Katalánska
5.den: možnost návštěvy zábavního parku 
MARINELAND nebo koupání v místě ubytování
6.den: dopoledne výlet do GIRONY (katedrála, 
staré město), po návratu koupání
7.den: celodenní výlet do TARRAGONY (kated
rála, římské hradby, nádherné pláže), při návra
tu zastávka v Montserratu
8.den: volnější den, koupání, možnost lodního 
výletu, příprava na odjezd
9.den: po snídani volno, koupání, odjezd
10.den: návrat do ČR

Termíny 2018 Cena 

10.5.  27.5. 7.950 Kč

25.5.  10.6. 8.550 Kč

08.6.  24.6. 8.950 Kč

31.8.  23.9. 8.600 Kč

* v ostatních termínech cena dohodou

Výše uvedené ceny zahrnují kompletní dopravu 
včetně uvedených autobusových výletů, 7x 
uby tování v hotelu s polopenzí, služby průvodce, 
info materiály, cestovní pojištění a  pojištění CK 
proti úpadku, pedagogický doprovod zdarma.

POBYTY U MOŘE

ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO

Nabízíme autobusové zájezdy zaměřené na po
znávání Barcelony a  případně i  blízkého okolí. 

talánska a  druhé největší ve  Špa nělsku: Gaudí
ho stavby, Španělské náměstí, Park Güell, bulvár 
RAMBLA  nejslavnější ulice ve Španělsku, gotická 
čtvrť a katedrála sv. Eulálie, hora Montjuic s pev
ností a  Olympijským stadiónem, možnost kou
pání přímo na městské pláži, dle přání skupiny 

BARCELONU
Nabízíme autobusové zájezdy zaměřené na po
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Poznáváme SLOvINSkO
s výletem na Istrii a do Terstu
4.800 Kč termín: IV – X kód: 961

1.den: odjezd ve večerních hodinách
2.den: příjezd do Slovinska, zastávka u mamutího 
skokanského můstku v  PLA NICI, přes  Kranjskou 
Goru k  BOHINSKÉMU JEZERU– odtud procházka 
k vodopádu na říčce Savici, BLEDSKÉ JEZERO – lo
dičkou ke kostelíku na ostrově uprostřed jezera 
nebo koupání ve vodě jezera, přejezd na ubytování
3.den: prohlídka významného jaderského přísta
vu TERST (piazza del Unita, římské divadlo, hradní 
vrch a  katedrála), zámek MIRAMARE na pobřeží 
jaderského moře (bývalá habsburská residence se 
zámeckým parkem), podle času prohlídka KOPE
RU, návrat na ubytování 
4.den: průjezd kolem Sečovljanských solných 
polí, přejezd do sousedního Chorvatska – ve 
vnitrozemí Istrie opevněné městečko MOTO
VUN, v POREČI centrum města s katedrálou sv. 
Eufrasia, možnost koupání, při návratu zpět za
stávka ve středověkém městě PIRAN, návrat na 
ubytování. Variantně lze tento den vyhradit na 
prohlídku LUBLANĚ (sleva z ceny).
5.den: návštěva Slovinského krasu  největší slo
vinská jeskyně POSTOJNSKÁ JAMA, prohlídka 
Predjamského hradu (postavený ve 123 metrech 
vysoké dutině převislé skály), návštěva slavného  
hřebčína v LIPICI (španělská škola), noční transfer 
6.den: příjezd v ranních hodinách

Orientační cena 4.800 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu, 3x nocleh v hotelu se snídaní (možnost 
zajištění večeře), služby průvodce, informační ma
teriály  a mapky, cestovní pojištění a proti úpadku 
CK, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy pro
gramu po předchozí dohodě možné.

SLOvINSkO a kORUTANY
4.900 Kč termín: IV-X kód: 962

1.den: odjezd večer, nočni přejezd
2.den: krátce TERST, malebný PIRAN na slovin
ském pobřeží, ráj romantiků, rodiště houslisty 
Giuseppe Tartiniho, odpoledne zastávka v  LIPICI 
(světoznámý chov koní  lipicánů), nocleh
3.den: zajímavý Predjamský hrad, prohlídka PO
STOJNA (světově významný jeskynní systém dlouhý 
přes 20 km), odpoledne hlavní město LJUBLJANA, 
historické jádro, hrad, Trojmostí od světoznámého 
architekta Jože Plečnika atd., nocleh
4.den: jezero BLED (procházka v okolí, hrad), sou
těska VINTGAR, známé středisko Krajnska Gora 
v Julských Alpách, večer nocleh Korutany
5.den: nádherný hrad HOCHOSTERWITZ na do
lomitovém pahorku, okolí jezera Wörthersee, 
prohlídka VILLACHU, na závěr výjezd panaroma
tickou silnicí pod vrchol Dobratsch, noční transfer 
6.den: návrat v ranních hodinách

Orientační cena 4.900 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem, 3x nocleh se 
snídaní (možnost večeří), služby průvodce, ces
tovní pojištění a  zákonné pojištění proti úpadku 
CK, infomateriály, pedagogický dozor zdarma.

ZA kRÁSAMI CHORvATSkA
5.500 Kč termín: IV-X kód: 963

1.den: odjezd večer, noční transfer
2.den: ráno příjezd do NP PLITVICKÁ JEZERA, pro
cházka nejhezčími partiemi včetně plavby lodí po 
jezeře, odjezd do chorvatského letoviska BIOGRAD 
NA MORU, ubytování, seznámení se s okolím 
3.den: celodenní výlet, NP KRKA, vodopády stej
nojmenné řeky (procházka podél 17 kaskád Skra
dinského vodopádu s bohatou vegetací, možnost 
koupání), prohlídka města  ŠIBENIK s mnoha pa
mátkami (pevnost sv. Mikuláše, katedrála sv. Jaku
ba, biskupský palác, ), návrat na ubytování 
4.den: celodenní výlet, odjezd do oblasti  STARI-
GRAD-PAKLENICA (úpatí horského pásma Velebit), 
kaňony Velká a Malá Paklenica, zastávka v ZADARU 
(staré město  Pevninská brána, římské fórum, rotun
da Sveti Donat), návrat na ubytování   
5.den: volnější den v místě ubytování, procházka 
městečkem Biograd, možnost koupání, LODNÍ 
VÝLET kolem okolních ostrůvků (zastávka na os
trově Vrgada), navečer odjezd směr ČR
6.den: návrat v dopoledních hodinách

Orientační cena 5.500 Kč zahrnuje kompletní 
dopravu zájezdovým autobusem včetně uvede
ných výletu, 3x nocleh s  polopenzí, služby prů
vodce, cestovní pojištění a  zákonné pojištění CK 
proti úpadku, pedag.dozor zdarma, informační 
materiály a mapky. V období červenec a srpen se 
cena navyšuje s ohledem na dražší ubytování.

MAkARSkÁ RIvIÉRA 
(pobytově-poznávací)
od 5.850 Kč termín: IV-X kód: 964

1.den: odjezd večer, noční transfer
2.den: příjezd na místo ubytování poblíž leto
viska BAŠKA VODA (Baško Polje nebo Promajna, 
oblázkové pláže), seznámení se s okolím, koupání
3.-8.den: program dohodou, koupání a fakultativ
ní výlety: MAKARSKÁ, OMIŠ a  kaňon řeky Cetiny, 
DUBROVNÍK, různé varianty lodních výletů, pohoří 
BIOKOVO, výlet do BOSNY A HERCEGOVINY atd.
9.den: ráno odjezd z ubytování, návštěva známé
ho národního parku PLITVICKÁ JEZERA s  jezírky, 
vodopády, kaskádami, noční transfer
10.den: návrat dopoledne.

Orientační cena od 5.850 Kč (podle termínu) za
hrnuje kompletní dopravu (autobus je po celou 
dobu k dispizici skupině, výhodné ceny fakult.výle
tů), 7x nocleh ve vybavených apartmánech s mož
ností vaření (možnost zajistit snídaně či polopenzi), 
služby průvodce, informační materiály  a  mapky, 
cestovní pojištění a proti úpadku CK, pedagogický 
doprovod zdarma. Cena nazahrnuje možné fakul
tativní výlety (autobusové, výlety lodí).

ZA kRÁSAMI ČERNÉ HORY
od 5.950 Kč termín: IV-X kód: 965

Nabízíme zajímavý poznávací zájezd na Bal
kán. Cesta přes Bosnu se zastávkou v  SARAJEVU 
a  v  Mostaru, v  Černé Hoře uvidíme městě PLJE
VLJA s  nejvyšším minaretem bývalé Jugoslávie, 
pohoří DURMITOR,  průjezd přes monumentální 
most v kaňonu řeky TARY, navštívíme oblast BOKY 
KOTORSKE (unikátní balkánský fj ord), zajímavý NP 
LOVĆEN  a  slavná CETINJE, bývalé hlavní město 
a centrum náboženského života, návštěva středo
věkého KOTORU, pevnost sv. Ivan, lodní výlet po 
Boce Kotorské, ostrovy Gospa a  Škrpjela, město 
námořníků Perast, zastávka u poloostrova SV. STE
FAN (perla Jaderského moře), klášter MORAČA, 
možnost jednodenního výletu do „zapomenuté“ 
země Evropy ALBÁNIE. Návrat přes Chorvatsko, 
Slovinsko a Rakousko do ČR.  Konečná cena zájez
dU vám bude upřesněna podle počtu účastníků, 
termínu, délky zájezdu, počtu noclehů.

HOTEL ADRIA, 
Biograd na Moru
Biograd na Moru je oblíbené letovisko ve střední 
Dalmácii. Je oblíben jako výchozí místo výletů na 
Kornatské ostrovy a k vodopádům řeky Krky.
Hostům je k  dispozici sauna, vnitřní i  venkovní 
bazén. Pokoje jsou 24 lůžkové se sprchou, WC, 
balkonem, TV + SAT, klimatizace, telefon. 
Sportovní možnosti: zdarma  minigolf, stolní 
tenis, badminton, hřiště na košíkovou, házenou 
a malou kopanou, za poplatek  tenis, šlapadla. 

Pro skupiny nabízíme výhodné 
ubytování po celou sezónu

kód: 962

SLOVINSKO, CHORVATSKO


