
Jednodenní záJezdy
Ceny zahrnují: dopravu, vjezdy a průvodce. Ceny nezahrnují: vstupy a pojištění LV (tarif I.)

ORCHIDEJE A KAMÉLIE v Drážďanech 
Prohlídka skleníků s nádhernými rozkvetlými kaméliemi na zámku Zuschendorf (cca 1,5 
h), po poledni návštěva mezinárodní prodejní výstavy orchidejí na Velikonočním veletrhu  
v Drážďanech (cca 4 h). Poté krátká procházka po centru nádherně obnovených Dráž-
ďan.  Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Termín:   24. 3. 2018       č. z. 24032018
Cena:  890 Kč 
Trasa A + Ústí nad Labem

NA KOLE kolem Neziderského jezera      
Cyklistický výlet na pomezí Maďarska a Rakouska do oblasti Neziderského jezera. Trasu 
lze prodloužit či zkrátit dle individuálních možností. Začátek je ve Weiden am See směr 
Podersdorf am See, kde jsou z mola výhledy na jezero, přes Illmitz (puszta, výlety do 
národního parku), přívozem přes jezero do Mörbische (6 €), ev. do Fertörákosu (římský 
vápencový lom), cesta končí ve vinařském městečku Rust. 
Termín:    28. 4. 2018        č. z. 28042018/02   
Cena:  990 Kč 
Trasa B

KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI  
- hrad KSIAZ a WROCLAW (Vratislav)    

Dopoledne návštěva květinami vyzdobeného hradu Ksiaz, kde se konají tradiční květinové 
slavnosti. Odpoledne procházka historickým centrem jednoho z nejstarších a nejkrásnějších 
polských měst na Odře - Wroclawi, staročeské Vratislavi.
Termín:      1. 5. 2018     č. z. 1052018
Cena:  790 Kč
Trasa A + Jaroměř a Náchod, bez Prahy a Poděbrad       

KAMENNÁ SOUTĚSKA - nebeská procházka Sky 
Walk a vodopády Myrafäll

Ráno výjezd na náhorní plošinu Hohe Wand s lávkou Sky Walk s vyhlídkami na  Vídeň-
skou pánev, poté na Schneeberg a Raxalpe. Odpoledne turistika Kamennou soutěskou 
po skalách, dřevěných můstcích a lávkách až k vodopádům Myrafälle a zelenému jezírku  
s možností občerstvení (túra 3 - 4 hod, lehčí i obtížnější varianta). 
Termín: 12. 5. 2018  č. z. 12052018     
Cena:  990 Kč
Trasa B 

Podzemí OSÓWKA, hrad KSIAZ a SVÍDNICE
Zájezd do jednoho z nejtajemnějších míst Evropy – Hitlerova podzemního komplexu 
Riese v Sovích horách, spojený s prohlídkou jednoho z největších a nejkrásnějších polských 
hradů Ksiaz. Na závěr zastávka u jednoho z největších hrázděných kostelů světa ve Svíd-
nici – kostela Míru (UNESCO). 
Termín:   19. 5. 2018      č. z. 19052018/01    
Cena:  790 Kč
Trasa A + Jaroměř, Česká Skalice a Náchod, bez Prahy a Poděbrad         

PASOV a plavba lodí s ohňovou show
Odpoledne příjezd do středověkého Pasova, prohlídka města s průvodcem, osobní volno 
k návštěvě pamětihodností či k procházce na soutok tří řek, nebo na nákupy. Od 19. hod 
plavba lodí do údolí Donautal, kde proběhne show Dunaj v magickém ohni zakonče-
ná ohňostrojem s tancem na palubě lodi vč. tříchodové večeře. Návrat do přístavu kolem 
půlnoci. 
Termín:    19. 5. - 20. 5. 2018       č. z. 19052018/02      
Cena:       1190 Kč 
POZOR - PRODEJ JÍZDENEK (1700 Kč) BUDE UKONČEN nejpozději 7. 3. 2018. 
Trasa A + Příbram a Strakonice

ROKLE RODODENDRONŮ, AZALEK  
A SPREEWALD

Krajina Lužických Srbů, krásných parků a Sprévského pralesa. Dopoledne návštěva zá-
meckého parku v Kromlau s čedičovým Ďáblovým mostem a rozkvetlou roklí plnou ro-
dodendronů a azalek. Přejezd zajímavou krajinou do parku Nochten (velká kvetoucí skalka)  
a 7000 valounů nahrnutých v době ledové ze Skandinávie. Odpoledne malebné lužické měs-
to Lübbenau, plavba na pramicích (Kahnech) pralesními kanály po Sprévě. 
Termín:  26. 5. 2018          č. z. 26052018/01
Cena:  1190 Kč - dospělí, 1090 Kč - senioři 55 + a děti do 18 let.
Trasa A bez Poděbrad a Prahy.

LEGOLAND Německo
Zájezd pro děti i dospělé. Celý den plný zábavy ve slavném zábavním parku s více než 50 
atrakcemi z 50 miliónů Lego kostiček.
Termín:  26. 5. 2018        č. z. 26052018 /02
Cena:            1590 Kč - dospělí, 1390 Kč - děti do 18 let
Cena nezahrnuje: výhodné skupinové vstupné 19 € (děti i dospělí stejně). 
Trasa A + Plzeň 

zážitkové cesty 2018

Všeobecná ujednání

Při objednávání a realizaci platí všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře ČiLe s.r.o. 
Garantem zájezdů je Cestovní kancelář ČiLe s.r.o.,  pojištěna u Evropské cestovní pojišťovny č. smlouvy: 1180000256,  IČ: 06563431.

First moment sleva ze základní ceny zájezdu (minimálně s jedním přenocováním), při úhradě minimálně 30 % do 28. 2. 2018. Tyto slevy se 
nesčítají se slevami pro seniory a děti, platí výhodnější cena. 

Skupiny: pro skupiny platí slevy z ceny - skupina nad 10 osob - 11. osoba dostane 50 % slevu, skupina nad 20 osob - 21. osoba jede zdarma. 
Nástupní místo skupiny je možné dle dohody. Pro skupiny nabízíme programy upravené dle požadavků.

Doporučujeme pojištění léčebných výloh v zahraničí ALLIANZ pojišťovny a.s. které zahrnuje: krytí léčebných výloh (vyjma zubaře), úrazové 
pojištění, pojištění zavazadel, poj. odpovědnosti za škodu , asistenční  služby a stornovací poplatky max. 80 % . Více info v CK nebo na webových 
stránkách www.ck-cile.cz. Pojistné podmínky si předem důkladně prostudujte, aby zahrnovaly vše co potřebujete! 
Pozor, pojištění Allianz pojišťovny platí do 3 000 m n. m. a pro těhotné max. do 26. týdne těhotenství (dle specifických podmínek).  

Tarif I. - denní pojistné i pro rekreační sport:  dítě do 15 let  - 21 Kč, dospělý  - 42 Kč, senior nad 70 let  - 84 Kč, nekryje storno zájezdu. 
Tarif II. - pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 4 dny:  dítě do 15 let – 91 Kč, dospělý 182 Kč,   
    senior nad 70 let - 546,- Kč, vč. storna max. 16.000 Kč.
Tarif III. - pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 8 dnů:  dítě do 15 let – 145 Kč, dospělý 290 Kč,    
    senior nad 70 let - 870 Kč vč. storna max. 16.000 Kč.
Tarif IV. - pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 10 dnů:  dítě do 15 let – 180 Kč, dospělý 360 Kč,    
    senior nad 70 let - 1080 Kč, vč. storna max. 16.000 Kč.
Ostatní tarify na vyžádání. 

Doprava je zajištěna klimatizovanými autobusy s WC, videem a možností nákupu teplých i studených nápojů od řidičů v zahraničí.   
Svozy (a rozvozy) na trasu jsou zajišťovány osobními automobily a mikrobusy.

Odjezdová a svozová místa:
Trasa A: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady OMV, Praha.
+ 200 Kč - Lanškroun, Svitavy, Letohrad, Vamberk, Choceň, Chrudim.
 Trasa B: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Lanškroun, Svitavy, Brno.
+ 200 Kč - Letohrad, Vamberk, Choceň, Chrudim, Holice, Hradec Králové, Pardubice.
Skupiny nad 8 osob příplatky neplatí a odjezdová místa lze přizpůsobit.

Veškeré programy jsou orientační, změna je možná. 
Více informací na webu: www.ck-cile.cz, včetně informací o vstupech, předpokládaných průvodcích a obsazenosti.

CeSToVní KAnCeLáŘ
Lenka Čížová

KonTAKTy

www.ck-cile.cz
www.zazitkovecesty.cz
e-mail: info@ck-cile.cz

Cestovní kancelář ČiLe s.r.o.  
Lenka ČÍžová
Hýblova 286  
560 02 Česká Třebová
tel: + 420 777 025 093
tel: + 420 774 944 051
fax: +420 464 600 511  

       Provizní prodejce:

Přidejte se k nám na facebooku 
http://www.facebook.com/skisafari

Norimberk – DELFÍNÍ SHOW a ZOO 
Procházka historickým centrem Norimberku a celé odpoledne v ZOO s velkým počtem zví-
řat a možností vidět představení cvičených delfínů. Vhodné pro děti. 
Termín:    2. 6. 2018       č. z. 2062018 /02
                   30. 6. 2018           č. z. 30062018 
Cena:       1190 Kč - dospělí  
                   890 Kč - děti do 15 let
Trasa A + Plzeň

ORLÍ HNÍZDO a Solné doly Berchtesgaden
Dopoledne návštěva slavného Orlího hnízda (čajovna Kehlsteinhaus) a podzemních krytů 
Obersalzberg. Přejezd do Berchtesgadenu – návštěva Solných dolů, možnost koupání 
ve Watzmanských termálních lázních nebo procházka malebným městečkem. 
Termíny:    2. 6. 2018      č. z. 2062018/01
                  22. 9. 2018      č. z. 22092018/01
Cena:  1190 Kč
Trasa A + Tábor a České Budějovice

KITTENBERGERSKÉ ZAHRADY  
a plavba lodí údolím Wachau po Dunaji

Dopoledne prohlídka překrásných rozkvetlých Kittenbergerských zahrad. Poté přejezd 
do Melku s možností návštěvy kláštera nebo procházka po městečku. Odtud plavba lodí 
kouzelným údolím Wachau (UNESCO) do Kremsu.  
Termín:  9. 6. 2018       č. z. 9062018   
Cena:  990 Kč
Trasa B 

LEVANDULOVÉ SLAVNOSTI  
u Balatonského jezera    

Výlet do maďarské Provence, do vesnice Tihány, kde se konají levandulové slavnosti 
a levandulové trhy. Navštívíme levandulový dům i pole s možností samosběru levandule. 
Termín:  asi 23. 6.2018 - upřesníme v lednu    č. z. 23062018   
Cena:  1290 Kč        
 1190 Kč - senioři 55 + a děti do 18 let
Trasa B

ORLÍ HNÍZDO a jezero KÖNIGSEE
Dopoledne návštěva slavného Orlího hnízda (čajovna Kehlsteinhaus) a podzemních krytů 
Obersalzberg. Odpoledne přejezd k nejhlubšímu německému jezeru Königsee do srdce  
národního parku a do městečka Schönau am Königsee. Možnost procházek, nákupů, kou-
pání v jezeře nebo plavby lodí přes jezero ke kostelu svatého Bartoloměje.
Termín:          7. 7. 2018     č. z. 7072018
 25. 8. 2018     č. z. 25082018
Cena:  1190 Kč 
Trasa A + Tábor a České Budějovice

NA KOLE údolím Wachau
Cyklistický výlet do malebného údolí Wachau (UNESCO) v Rakousku. Nádherná ces-
ta z Melku (velkolepý klášter) po pohodlné cyklostezce podél Dunaje přes Dürnstein, 
Weißenkirchen či Willendorf do cca 36 km vzdáleného půvabného města Krems. Trasu 
lze prodloužit či zkrátit dle individuálních možností.
Termín:           1. 9. 2018                č. z. 1092018 
Cena:  990 Kč 
Trasa B + Znojmo

SASKÉ ŠVÝCARSKO  
– stolové hory a skalní města

Pevnost Königstein s krásnými výhledy, pro zájemce výšlap na stolovou horu Lilienstein, 
dále Bastei – skalní město s unikátním mostem přes Kuní jámu ke skalnímu hradu 
Neurathen. V podvečer lázně Bad Schandau – možnost koupání nebo návštěva maleb-
ného městečka.
Termín:  15. 9. 2018     č. z. 15092018 
Cena: 990 Kč - dospělí, 890 Kč - senioři 55 + a děti do 18 let
Trasa A + Ústí nad Labem

Vyhledávač dovolené za nejlepší ceny: 

www.zazitkovecesty.cz 

Jsme autorizovanými prodejci:  
Čedok a.s., Fischer, a.s., Exim tours a.s.,  

Blue Style k.s., Eso travel a.s., atd.



VíCedenní záJezdy 
HOLANDSKO s květinovým korzem,  
hrázemi a Amsterodamem

Amsterodam -  hráze Osterschelde: Waterland Neeltje Jans -  Euromast  Rotterdam  - Zaanse Schans - 
park Keukenhof - květinové korzo - brusírna diamantů - dřeváky - sýry
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách,  noční přejezd přes SRN.
2. den: Ráno příjezd do květinového parku Keukenhof, návštěva rozkvetlého parku, pole tulipánů, odpoled-
ne květinové korzo - překrásné květinové vozy projíždějící mezi městečky. Odjezd na ubytování (v městečku 
Oosthuisen a okolí).
3. den: Po snídani odjezd do sýrárny a výrobny dřeváků, možnost ochutnávky a nákupů. Dále přejezd do ob-
lasti největších hrází za Rotterdamem, návštěva hráze Osterschelde: Waterland Neeltje Jans (prohlídka 
interiéru hráze, možnost prožít si situace při různé síle větru a poznat život v moři). Návrat na ubytování přes západní část přístavu v Rotterdamu, v podvečerních hodinách 
návštěva vyhlídkové věže Euromast. Ubytování ve večerních hodinách.
4. den: Po snídani návštěva skanzenu holandské vesnice s větrnými mlýny Zaanse Schans.   Amsterodam – prohlídka brusírny diamantů (možnost nákupu šperků za 
výhodné ceny).  Projížďka lodí po grachtech s výkladem o zajímavostech Amsterodamu, procházka městem s průvodcem, individuální volno k prohlídce muzeí dle vlastního 
výběru. Večer procházka červenými uličkami. V pozdních nočních hodinách odjezd do ČR.
5. den: Návrat v odpoledních až podvečerních hodinách.
Termín:  20. 4. - 24. 4. 2018                 č. z. 20042018
Cena: v soukromí : 5590 Kč - dospělí, 5290 Kč  - senioři 55 + a děti do 18 let
 v penzionu: 6290 Kč 
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 2x ubytování ve 2-3 lůžk. pokojích v  soukromí s holandskou snídaní nebo v 2-4 lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím v penzionu,  
2x snídani, průvodce, návštěvu brusírny diamantů, exkurzi ve výrobně dřeváků a holandského sýra, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), vstupy, jízdenky, pobytovou taxu (cca 2 € /os./noc,  platí se na místě), přípl. za 1 lůžk. pokoj 2000 Kč  v soukromí, 2800 Kč v penzionu 
(při včasném přihlášení lze doobsadit).
Sleva na 3. a 4. osobu v penzionu - 500 Kč/os .(neplatí pro soukromí). 
Trasa A + Ústí nad Labem

Perly jižního Polska
Krakov - solný důl Vělička – Vratislav - květinové slavnosti na hradě Ksiaz - podzemí Osówka - Svídnice   
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (cca ve 4 h). Dopoledne návštěva podzemního komplexu Riese v So-
vích horách – podzemí Osówka, propojeného s jedním z největších a nejkrásnějších polských hradů, hradem 
Ksiaz. Na hradě jsou nádherné zahrady, parky a vyhlídky. V dubnu se tam navíc konají  květinové slavnosti.  Poté 
krátká zastávka u jedinečného hrázděného kostela Míru ve Svídnici (UNESCO). Ubytování. 
2. den: Po snídani procházka po Vratislavi s průvodcem (staré město, Tumský ostrov, historické památky,  
trpaslíci). Odpoledne krátké volno na náměstí před radnicí (na návštěvu vyhlídkové věže, nákupy či pozdní 
oběd).  Přejezd na ubytování směr Krakov. 
3. den: Ráno příjezd do unikátního solného dolu Vělička. Prohlídka nejstaršího činného dolu v Evropě. Přejezd do Krakova (UNESCO) - nejpamátnější místo v dějinách polského 
národa. Prohlídka pamětihodností vč. hradu Wawel. Navečer osobní volno a odjezd zpět do ČR. Návrat v pozdních nočních  hodinách.
 Termín:  28. 4. - 30. 4. 2018              č. z. 28042018/01   
                 28. 9. - 30. 9. 2018              č. z. 28092018/02
Cena:  4290 Kč                               
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, vjezdy, parkovné, 2x ubytování, 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku.  
Cena nezahrnuje: vstupy, večeře, přípl. za 1 lůžk. pokoj 1000 Kč/2 noci, pojištění LV (tarif II). 
Trasa:   Česká Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí 
 (+ 200 Kč svoz z Lanškrouna, Svitav, Holic, Pardubic, H. Králové a Jaroměře).

MÁJOVÝ RÝN, LUCEMBURSKO  
a vinice MOSELY

Schengen - Lucembursko - Trevír - Mosela -  Bernkastel - Kues - Cochem - hrad Eltz - Koblenz - soutok 
Rýna a Mosely - Deutsches Eck - Rýnský ohyb - Marksburg - Mouse - Katz - Boppard - lodí po Rýnu - St. 
Goar - skála Loreley - Bingen - Mohuč  
1. den: Odjezd v podvečerních  hodinách z ČR. 
2. den: Ráno příjezd do Schengenu, procházka po památných místech nábřeží Mosely. Přejezd do Lucembur-
ku, hlavního města na skálách a středověké nedobytné pevnosti. Procházka starým městem s velkovévodským 
palácem, na vyhlídky, na náměstí Jana Palacha i katedrálu panny Marie s ostatky českého krále Jana Lucemburského. Individuálně lze navštívit kasematy. Odpoledne prohlídka 
nejstaršího německého města Trevíru (UNESCO) s majestátní katedrálou, římskými památkami a římskou bránou Porta Nigra. Odjezd na ubytování.  
3. den: Po snídani výjezd starou lanovkou nad Rýn s výhledem na slavný Rýnský ohyb. Dále cesta nejkrásnější částí údolí Rýna (UNESCO) mezi Kolblenzí a Mohučí, část 
autobusem, část lodí. K vidění budou nedobytný hrad  Marksburg, pohodlný Stolzenfels, honosný Boppard, hrady Katz (Kočka) a Maus (Myš). Z Bingenu se popluje lodí 
„cestou 14 hradů“, pod skálou  Loreley, kolem Myší věže na ostrůvku až do hrázděného St. Goaru. V podvečer Koblenz, procházka městem na Deutsches Eck, na rohu 
soutoku Rýna a Mosely, osobní volno. Návrat na ubytování, možnost ochutnávky místního vína. 
4. den: Po snídani nás čeká cesta podél vinic, hrázděných měst a hradů Mosely. Nejznámější německý hrad Eltz s romantický údolím, podél Mosely do nejkrásnějšího 
hrázděného městečka Bernkastel-Kues. Odtud  se budeme vracet zpět do ČR, zastavíme v Mohuči (Mainz), arcibiskupském městě na soutoku Rýna a Mohanu. Procházka do 
hrázděného historického centra a k románskému Dómu sv. Martina.
5. den: Návrat v časných ranních  hodinách. 
Termín:  4. 5. -  8. 5. 2018              č. z. 4052018
Cena:  5590 Kč, 5290 Kč - senioři 55 +
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 2 x ubytování v *** hotelu  (2  lůžkové pokoje s příslušenstvím a možností přistýlky), 2x snídani, vjezdy do měst, parkovné, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), vstupy, loď, pobytovou taxu (cca 2 €/os./noc), příplatek za 1 lůžk. pokoj 1000 Kč /2 noci (při včasném přihlášení lze doobsadit),  
2x bufetovou večeři (600 Kč), ochutnávka vína (10 €). 
Trasa A + Havlíčkův Brod, Polná u Jihlavy, Plzeň, bez H. Králové a Poděbrad.

ŠVÝCARSKÝ HVĚZDNÝ TROJLÍSTEK  
se slevovou kartou 50 %

Jungfrau (Panna) - Mönch (Mnich) - Eiger (Požírač) - Trümmelbachské vodopády - Grindelwald  
- Lauterbrunnen - vodopád Staubbach - Interlaken (Mezijezeří) - Brienzersee - Thunnersee - Bernské Alpy
VLAKY A ZUBAČKY na Top of Europe (Jungfraujoch) - Kleine Scheidegg - Schynige Platte - Harder Kulm   
a lanovka na First  s 50 % SLEVOU z plného jízdného.
1. den: Odjezd v  podvečerních hodinách z ČR.  
2. den: Ráno příjezd do Grindelwaldu, procházka starým městečkem pod slavným trojlístkem Jungfrau, 
Mönch a Eiger, výjezd lanovkou na First s úchvatným výhledem na severní stěnu Eigeru a další čtyřtisícovky, 
zdatnější mají možnost procházky k jezírku Bachalpsee (2h, pevné boty) nebo procházky po neuvěřitelných závěsných chodnících First Cliff Walk s překrásnými výhledy. 
Odpoledne výjezd z Interlakenu zubačkou z roku 1908 na Harder Kulm, krásné výhledy na Bernské Alpy a jezera Brienzersee a Thunnersee,  po sjezdu odjezd na ubytování, 
večeře pro zájemce. 
3. den: Po snídani, celodenní výlet do říše pod Jungfrau. Ze stanice Grindelwald Grund výjezd zubačkou do romantické stanice Kleine Scheidegg, poté slavnou zubačkou 
na TOP OF EUROPE - nejvýše položené nádraží v Evropě. Vyhlídky na ledové pole ve stěně Eigeru, výjezd až do výšky 3 454 m n. m. do sedla Jungfraujoch, do observatoře 
Sphinx (3 571 m n. m.) či do ledového paláce. Procházka na Aletschský ledovec (UNESCO), nejdelší alpský ledovec. Navečer sjezd přes slavný Wengen do Lauterbrunnenu, 
kouzelného údolí 72 vodopádů. Zhlédnutí 10 skalních ledovcových vodopádů Trümmelbach i největšího alpského volně padajícího vodopádu Staubbach. Návrat na ubyto-
vání, ev. večeře. 
4. den: Po snídani vyklizení pokojů, dopoledne návštěva slavného Interlakenu. Panoramatická jízda dráhou z r. 1893 vedoucí z Wilderswilu na Schynige Plate. Na vrcholu 
je v dosahu nostalgické muzeum medvídků Teddy Bear a alpská zahrádka. Lze obejít vrcholovou pohodovou okružní cestou.  Navečer odjezd zpět do ČR. 
5. den:  Návrat v ranních hodinách.
Na lanovky a zubačky (vlaky) uvedené v programu sleva 40 - 50 % z plného jízdného! Nutné předem rezervovat, a proto uvést ve smlouvě, co budete absol-
vovat, platba proběhne v CHF na místě. 
Termíny:  9. 5. - 13. 5. 2018 Cena: 6490 Kč                   č. z. 9052018
 29. 8. - 2. 9. 2018 Cena: 6690 Kč                   č. z. 29082018/01

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, vjezdy, parkovné, 2x ubytování v hotelu (2 lůžk. pokoje s příslušenstvím a možností přistýlky) – květen ***Interlaken, srpen ** Innert-
kirchen, 2x snídani (bufetové stoly), pojištění CK proti úpadku, slevovou kartu na 50% cenu uvedených lanovek a zubaček. 
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), vstupy a lanovky, zubačky a vlaky (cca 190 CHF po slevě), přípl. za 2 večeře (1500 Kč Interlaken, 800 Kč Innertkirchen), přípl. za 1 lůžk.
pokoj Interlaken 1400 Kč/2 noci, Innertkirchen 800 Kč/2 noci).  
Trasa A + Plzeň 

Májový víkend na BODAMSKÉM JEZEŘE  
a APPENZELLSKÉ ALPY

Květinový ostrov Mainau - Kostnice - Rýnské vodopády - Appenzellské Alpy - lanovkou na  Säntis  
- Lindau - Bregenz - lodí po Bodamském jezeře (Bodamsee)
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Časně ráno příjezd na rozkvetlý květinový ostrov Mainau (návštěva pavilonu motýlů, rozária, zám-
ku i dalších pokladů jezerních zahrad). Poté přejezd do Kostnice do starého města a k místu upálení Mistra 
Jana Husa. Odpoledne návštěva Rýnských vodopádů, nejmohutnějších říčních vodopádů Evropy. Odjezd na 
ubytování.
3. den: Po snídani přejezd do hor, výjezd lanovkou na vrch Säntis (2 505 m n. m.) s překrásnými výhledy do 
5 států, Bodamské jezero a Alpy. Návrat k Bodamskému jezeru do kouzelného ostrovního městečka Lindau, 
projížďka lodí k Bregenzu, podvečerní romantická procházka živými náměstíčky, s posezením pod palmami. 
Navečer odjezd zpět do ČR.
4. den: Návrat v časných ranních hodinách. 
Termín:  25. 5. - 28. 5. 2018        č. z. 25052018
Cena:  3790 Kč                     
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 1x ubytování se snídaní v penzionu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif II), vstupy, jízdenky, večeře (400 Kč/os), přípl. za 1 lůžk. pokoj 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit).  
Trasa A + Plzeň 

PERLY TOSKÁNSKA
Florencie - Pisa - Lucca - Siena  -  San Gimignano - Montecatini Terme
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR. 
2. den: Ráno příjezd do Pisy (UNESCO) - Náměstí zázraků, šikmá věž, nekropole, kostel Panny Marie. Odpole-
dne staroslavná Lucca, její kostely, oválné náměstí Amfiteatro a kouzelné uličky. Navečer odjezd na ubytování 
do lázeňského města Montecatini terme, procházka rušným lázeňským městem s možností vyjet lanovkou 
do starého města na kopci Montecatini Alto. 
3. den: Po snídani celodenní výlet do toskánského vnitrozemí – Siena (UNESCO), dějiště středověkých koň-
ských dostihů Palio s krásnou katedrálou a zachovalým gotickým centrem. Přejezd romantickým vnitrozemím 
do „středověkého Manhattanu“ do San Gimignana (UNESCO), města gotických rodových věží s krásnými vý-
hledy. Návrat na ubytování. 
4. den: Po snídani  přejezd do Sesto Fiorentino, odtud vlakem s průvodcem do Florencie (UNESCO), celo-
denní návštěva kolébky renesance, procházka starým městem s průvodcem, volno k návštěvě nejznámějších 
památek (Piazza del Duomo, Giottova kampanila, dómy, kaple Medicejských, Michelangelův David,  zájemci 
navštíví galerii Uffizi). Večer návrat zpět do ČR. 
5. den: Návrat v dopoledních až poledních hodinách. 
Termín:           30. 5. - 3. 6. 2018                             č. z. 30052018 
                3. 10. - 7. 10. 2018      č. z. 3102018/01 (V barvách podzimu)      
Cena:  6990 Kč                            
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 2x ubytování v hotelu*** (2  lůžk. pokoje s příslušenstvím a možností 
přistýlky), 2x rozšířenou kontinentální snídani, vjezdy do měst, parkovné, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), vstupy (cca 50 €),  jízdenky (3 €), pobytovou taxu (cca 2 €/os./noc), přípl. za 1 lůžk. pokoj 1000 Kč/2 noci (při včasném přihlášení lze 
doobsadit).   
Trasa A + Plzeň 

SLOVINSKEM od Alp k moři
Slovinské Alpy - Bledské jezero -  Bohinjské jezero - soutěska Vintgar - lanovka na Vogel - Kopper 
(Cappodistria) - zámek Miramare -  Piran - Predjamski hrad - jeskyně Postojna - hlavní město 
Lublaň  
1. den: Odjezd ve večerních až nočních hodinách.
2. den: Ráno procházka divokou soutěskou Vintgar, kolem Bohinjského jezera pod vrch Vogel s možností 
výjezdu lanovkou s překrásnými výhledy. Navečer příjezd do lázeňského městečka Bled, procházka kolem je-
zera k vyfocení malebného hradu a ostrůvku s kostelíkem uprostřed, odjezd na ubytování k moři do Kopperu. 
Možnost procházky po pobřežní promenádě, starým městem, ev. koupání, pro zájemce večeře. 
3. den: Po snídani odjezd do Itálie do zámku Miramare, postaveného na břehu moře s krásnými zahradami. 
Odpoledne návštěva slovinských Benátek – městečka Piran. V podvečer volno v Kopperu k procházkám, na 
koupání v moři atd., pro zájemce večeře. 
4. den: Po snídani odjezd do Postojny, návštěva největšího jeskynního systému v Evropě s bohatou krasovou 
výzdobou a tajemnými endemity. Zastávka na vyfocení nejznámějšího slovinského hradu postaveného ve 
skále -Predjamského hradu. Odpoledne a v podvečer návštěva hlavního města Ljublany. Procházka nej-
krásnějšími památkami s průvodcem, možnost návštěvy hradu, kam lze vyjet zubačkou či vyjít pěšky, osobní 
volno na večeři a odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat v časných ranních hodinách.
Termín:  6. 6. - 10. 6. 2018  č. z. 6062018
Cena:  4290 Kč                 
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, vjezdy, 2x ubytování v *** hotelu Koper přímo na pobřežní promená-
dě se snídaní (bufetový stůl), pojištění CK proti úpadku, průvodce.
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), pobytové taxy (cca 3 €/os./noc, platí se na místě), přípl za 2 x tříchodové večeře 700 Kč, přípl. za 1 lůžk. pokoj 1100 Kč (při včasném 
přihlášení lze doobsadit). Třetí osoba na pokoji sleva 300 Kč.
 Trasa A 

VELKÁ DOLOMITSKÁ CESTA
Brixen - Messnerovo muzeum Kronplatz - jezero Pragser Wildsee - jezero Misurina - Col da Varda - 
Tre Cime di Llavaredo - Cortina d´Ampezzo - Velká dolomitská cesta - Passo Falzarego - Passo Pordoi 
- jezero Karersee
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Ráno návštěva městečka Brixen, procházka biskupským městem k exilovému domku K. H. Borovské-
ho, přejezd pod Kronplatz, pro zájemce výjezd lanovkou, prohlídka nového muzea Reinholda Messnera, díla 
architektky Zahy Hadid. Přejezd k legendárnímu jezeru Pragser Wildsee, kde dle legendy leží poklad Fanů, 
procházka kolem jezera, dojezd na ubytování, kousek od jezera Misurina. Večeře pro zájemce.
3. den: Snídaně, dopoledne u jezera Misurina - lze vyjet lanovkou na Col da Varda, přímo nad jezero s pře-
krásnými výhledy na půl Dolomit. V poledne výjezd busem panoramatickou placenou silnicí přímo pod slavné 
Lavarédské věže. Zájemci mohou věže obejít po turistickém chodníku (lze vidět Monte Piano i místa tvrdých 
válečných střetů, střílny, bunkry, ...). Různě dlouhé trasy dle osobních dispozic. Navečer návrat do hotelu, pro zájemce večeře.
4. den: Po snídani Velká dolomitská cesta, masívy Cristallo a Sorapis, krátká zastávka v malebné Cortině d‘Ampezzo, sedlo Passo Falzarego, Col di Lana, Cinque Torri, 
nejvyšší hora Dolomit Marmolada, sedlo Passo Pordoi. Pro zájemce výjezd lanovkou na Terasu Dolomit v masivu Sella s nejkrásnějším výhledem na Dolomity. Přes Canazei 
pod Sasso Lungo a údolí Val di Fassa výjezd k jezeru Carersee s úchvatným výhledem na dolomitský útvar Latemar, poté návrat do ČR. 
5. den: Předpokládaný příjezd v ranních hodinách.
Termín:      13. 6. - 17. 6. 2018   č. z. 13062018
Cena:   4690 Kč      
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 2 x ubytování v hotelech (2 lůžk. pokoje s příslušenstvím a možností přistýlky), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), vstupné, lanovky, přípl. za 2 večeře 1000 Kč, vyhlídkovou silnici pod Tre Cime, pobytové taxy (cca 2 €/os. /noc) ), 
přípl. za 1 lůžk. pokoj 600 Kč.
Trasa A + Plzeň 

BAVORSKO a „Hory v plamenech“
Klášter Ettal - zámek Linderhof - zámek Neuschwanstein a strž Pöllaschlucht - zámek a jezero  
Herrenchiemsee - soutěska Partnachklamm - Zugspitze - visutý most Highline 179 - hrad Ehren-
berg - Bad Tölz - Ga-Pa - Füssen - Lermoos - ohnivá alpská show 
1. den: Odjezd ve večerních až nočních hodinách.
2. den: Ráno krátká zastávka u benediktýnského kláštera Ettal, návštěva zámku a zahrady Linderhof,  
vč. umělé jeskyně. Přejezd do Rakouska - výjezd lanovkou na nejvyšší německou horu Zugspitze (2 962 m n. 
m.) s působivými výhledy, dojezd na ubytování v malebném vysokohorském středisku Lermoosu. Od hotelu 
je překrásný výhled na Zugspitzi. 
3. den: Po snídani odjezd do městečka  Schwangau  pod pohádkovým zámkem Neuschwanstein, strž 
Pöllaschlucht s Mariánským mostem, kouzelné jezero Alpsee. Odpolední zastávka ve středověkém městečku 
Füssen se štítovými domy, přejezd do Reute s nejdelším visutým mostem v Alpách - Highline 179 (délka 406 m, výška 114 m). Možnost procházky po mostě nebo po okolí. 
Návrat na hotel do Lermoosu. V případě příznivého počasí začíná ve 22 h panoramatická ohnivá show - možnost sledovat úchvatné obrazce vyčarované cca desetitisíci 
svatojanskými ohni na masivech Zugspitze, Sonnenspitze i Grubigstein. 
4. den: Po snídani odjezd do Garmisch-Partenkirchenu, zastávka u skokanských můstků, nenáročná procházka soutěskou Partnachklamm. Přejezd do malebného měs-
tečka s malovanými domy Bad Tölz, známého ze seriálu Big Ben. Dále návštěva zámku Herrenchiemsee umístěného na ostrově v jezeře Chiemsee. Plavba lodí na ostrov  
k zámku. Navečer odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do Prahy po půlnoci, dále dle trasy.
Termín:  21. 6. - 25. 6. 2018         č. z. 21062018 
Cena:  4490 Kč - dospělí, 4190 Kč  - senioři 55 + a děti do 18 let
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, vjezdy, parkovné, 2x ubytování v penzionu *** ve 2  lůžk. pokojích s možností přistýlky, průvodce, 2x bohatou bufetovou snídani, 
pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif II), vstupy a jízdné na lanovku a loď, přípl. za 1 lůžk. pokoj 1000 Kč/os./2 noci (při včasném přihlášení lze doobsadit).
Trasa A + Plzeň 

ZA KRÁSAMI ROZKVETLÝCH ALP   
- luxusní pobyt s výlety a wellness

TOP
2017  

Švýcarsko - Rakousko - Lichtenštejnsko - Německo
Květinový ostrov Mainau - Kostnice - Bodamské jezero - Lichtenštejnsko - Vaduz - Innsbruck  
- Voralbersko - Montafon - Lünersee - vysokohorská silnice Silvreta - Piz Buin - Schesaplana - Galtür 
- Ischgl - Silvretastausee -  Rätikon - Appenzell - Säntis - Ebenalp - Aischwirt - Inntal
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách. 
2. den: Časně ráno příjezd na trojmezí tří zemí (Švýcarsko, Německo, Rakousko) k Bodamskému jezeru, ná-
vštěva květinového ostrova Mainau v době květu růží a mučenek, rozária, pavilonu motýlů a překrásných 
jezerních zahrad. Prohlídka Kostnice, starého města i pamětního místa, kde byl upálen mistr Jan Hus a Jeroným 
Pražský.  Odjezd na ubytování do městečka Gortipol - St. Gallenkirch, pro zájemce večeře. 
3. den: Po snídani výlet do údolí Brandertal, výjezd lanovkou k jezeru Lünersee pod ledovcový masív Schesaplana, na hranicích se Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Poho-
dová (cca 2 h dlouhá) procházka přes rozkvetlé louky a potoky kolem jezera s výhledy na pohoří Rätikon. 
4. den: Po snídani výlet do švýcarského Appenzellu a do Lichtenštejnska. Dopoledne výjezd lanovkou na vrch Ebenalp s překrásnými výhledy na jedinečně zvrásněný 
Säntis. Procházka ke slavnému hostinci Aischwirt schovanému pod skálou, návštěva prehistorické jeskyně. Cestou zpět zastávka v hlavním městě Lichtenštejnska Vaduzu, 
pro zájemce výstup ke knížecímu hradu, ostatní se projdou po městě. Návrat na ubytování. 
5. den: Volný den určený k turistice v okolí hotelu, ležícím v překrásném údolí Montafon, nebo ke koupání v místních letních lázních či  k relaxaci v hotelovém wellness. Ráno 
pro zájemce vyjížďka a procházka na horský romantický Alm, kde je možné za příplatek 9 € (k uhrazeným večeřím) uspořádat grilovačku (oběd), jedná se o velmi veselou akci 
v naprosto nedotčené přírodě plné motýlů. 
6. den: Ráno vyklizení pokojů, výstup vysokohorskou panoramatickou silnicí  Silvretahochalpenstraße k přehradnímu jezeru Silvretastausee. Možnost procházky kolem 
jezera nebo na gigantickou přehradu. Přes letoviska Isgl a Galtür  sjezd do mohutného údolí Inntal, odpoledne návštěva Innsbrucku, jednoho z nekrásnějších alpských měst  
s „nejkrásnějším náměstím na světě“. Navečer odjezd zpět do ČR.
7. den: Návrat v nočních až časných ranních hodinách. 
Termín:  2. 7.  - 8. 7. 2018        č. z. 2072018
Cena:  9390 Kč ,  8890 Kč - senioři 55 +
Cena zahrnuje:  autobusovou dopravu, 4x  ubytování se snídaní ve **** hotelu, 4 x snídaně bohatý bufet, použití relaxační zóny v hotelu, průvodce, pojištění CK proti úpadku.  
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), vstupy, jízdenky,  přípl. za 4 večeře (4 chodové výborné menu) 1200 Kč, přípl. za 1 lůžk. pokoj 1500 Kč (při včasném přihlášení lze 
doobsadit). Slevy na děti do 15 let se 2 platícími na pokoji: 3000 Kč.
Trasa A + Plzeň 

POHODOVÁ DOVOLENÁ 
POD DOLOMITSKÝMI ŠTÍTY

Náhorní plošina Rennon (Ritten) - zemní pyramidy - Schlern - Bolzano - Ötzi - Brixen - Lago di Garda 
- Monte Baldo - Sirmione - Malcesine - Merano - Dorf Tirol - Castel Tirol - Trauttmansdorf - Plose - 
Ahrntall - Val Gardena - Ortisei - Seisser Alm 
1. den: Odjezd ve večerních hodinách. 
2. den: Ráno výjezd na náhorní plošinu Rennon, návštěva zemních pyramid, unikátních přírodních útvarů 
připomínajících obrovské houby, překrásné výhledy na Dolomity. Odpoledne Bolzano, procházka historickým 
centrem, pro zájemce návštěva Ötziho, legendárního “muže z ledu” nebo starého města. Odjezd na ubytování 
přímo v Brixenu.  Navečer orientační procházka městem s průvodcem. Večeře.
3. den: Po snídani celodenní výlet k jednomu z nejkrásnějších a nejhlubších alpských jezer, k jezeru Lago di 
Garda. Dopoledne výjezd otáčivou lanovkou vysoko nad jezero, na vrchol Monte Baldo, s překrásnými výhledy na polovinu Dolomit. Procházka středověkým městečkem 
Malcesine se starými uličkami a Scaligerským hradem. Přejezd vyhlídkovou silnicí  podél jezera do prastarého Sirmione. Plavba na lodičce podél poloostrova s římskými 
Catullovými lázněmi, středověkým hradem a uličkami a procházka do hradbami obehnaného města. Možnost koupání v jezeře. Navečer odjezd zpět do Brixenu na večeři.
4. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do lázeňského a dostihového  Merana, procházka historickým městem pod Ötztalskými ledovci. Výjezd malou lanovkou na “jab-
lečnou” náhorní plošinu a pohodová procházka do malebné vesnice Dorf Tirol s rodovým hradem. Odpoledne návštěva zámku Trauttmansdorf s nejkrásnějšími zahradami 
Itálie, oblíbeného místa císařovny Sissi. Návrat na  ubytování do Brixenu na večeři. 
5. den: Volný den, určený k turistice po blízkém okolí hotelu (hora Plose)  nebo ke koupání v místních lázních, ev. k relaxaci v hotelovém bazénu či na zahradě. V případě 
zájmu může být zorganizována vyjížďka do Ahrntalského údolí s odpolední procházkou na Angerer Alm, cestou zpět návštěva řezbářské dílny. Večeře spojená s malou 
ochutnávkou místního vína.
6. den: Ráno vyklizení pokojů, odjezd do údolí Val Gardena. Výjezd lanovkou ze střediska St. Ulrich vysoko na náhorní plošinu Seisser Alm, procházka přes rozkvetlé louky  
s krásnými výhledy na Sellu, Sasso Lungo, Schlern a další Dolomitské vrcholy. Navečer odjezd zpět do ČR.
7. den: Návrat v nočních až časných ranních hodinách.
Termín:  24. 7. - 31. 7. 2018        č. z. 24072018
Cena:  8890  Kč - dospělí, 8390 Kč - senioři 55 + a děti do 18 let
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 4 x  ubytování s polopenzí ve *** hotelu v Brixenu (snídaně švédské stoly, výborná 4 - chodová večeře vč. salátového bufetu), použití 
relaxační zóny v hotelu (bazén, sauna, zahrada), průvodce, pojištění CK proti úpadku., výlet s hudbou na Angerer Alm, návštěvu řezbářské dílny, 1x malou ochutnávku vína  
(3 vzorky), výlety dle programu. 
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), vstupy a  jízdenky,  pobytové taxy (2 €/os./noc, platí se na místě), přípl. za 1 lůžk. pokoj 1800 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit). 
Slevy na děti do 10 let se 2 platícími na pokoji: 1500 Kč.
Trasa A + Plzeň

SRDCE ŠVÝCARSKA
Lucern - Vierwaldstättské jezero - Pilatus - Brünigpass - Hasli - Grimselpass - Wallis - Goms - Fiesch 
- Zermatt - Matterhorn - Gornergrat - Aletschský ledovec - Gornergrattský ledovec - Monte Rosa  
- Dom - Täschhorn - Eggishorn - strž Lammaschlucht - závěsný most - hrad Chillon - Ženevské jezero 
- Montreux
1. den: Odjezd v  podvečerních hodinách z ČR.  
2. den: Ráno příjezd do Luzernu, procházka městem se slavným kaplovým mostem. Cesta lodí přes Vierwald-
stätské jezero, které je „srdcem“ Švýcarska, pod legendární masív Pilatus, výjezd nejstrmější ozubnico-
vou tratí na světě (až 48% stoupání / klesání) na vrch s vyhlídkami na polovinu Švýcarska, dračí jeskyně. 
Sjezd lanovkou do Kriensu. Přejezd přes sedlo Brüningpass do údolí Hasli a dále přes Grimselpass na ubyto-
vání do horského městečka Fiesch. Večeře pro zájemce. 
3. den: Po snídani celodenní výlet do Mattertallu, výjezd vlakem z Täsche do elektrozóny vysokohorského Zermattu. Možnost výjezdu na Klein Matterhorn - nejvýše polo-
ženou lanovku v Evropě, nebo zubačkou na Gornergratt (nejvýše položené otevřené nádraží v Evropě). Pro zájemce legendární procházka k jezírkům, ve kterých se zrcadlí 
Matterhorn,  Monte Rosa, Dom, Täschhorn, Gornergratský ledovec. Navečer procházka přes závěsný most nad strží Lammaschucht. Návrat na ubytování, ev. večeře. 

4. den: Po snídani vyklizení pokojů, výjezd lanovkou na Eggishorn nad hotelem. Překrásné výhledy na nejdelší alpský ledovec Aletschsglettscher a hvězdný trojlístek Jung-
frau, Mönch a Eiger. Cestou dolů zastávka na tradiční oběd ve stylové restauraci v Kühbodenu (v ceně jízdenky). Po poledni odjezd údolím Goms kolem Sionu do Chillonu. 
Prohlídka jednoho z nejkrásnějších a nejstarších švýcarských hradů (inspirace pro hrad Ariely). Procházka pobřežní promenádou Ženevského jezera plnou květin do Montreux, 
krátký rozchod v luxusním letovisku a odjezd zpět do ČR. 
5. den: Návrat v ranních hodinách.
Termín:       15. 8. - 19. 8. 2018         č. z. 15082018 
Cena:        6690 Kč      
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, vjezdy, parkovné, 2 x ubytování v ***hotelu (2  lůžk. pokoje s příslušenstvím a možnosti přistýlky), 2 x snídani (bufetové stoly), prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), vstupy, lanovky, zubačky a vlaky, přípl. za 2 večeře 1400 Kč, přípl. za 1 lůžk. pokoj 1000 Kč/2 noci.
Sleva: 3. osoba na přistýlce sleva 200 Kč.
Trasa A + Plzeň

PLITVICKÁ JEZERA  a koupání v JADRANU
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd na Plitvice, prohlídka národního parku, cca 140 vodopádů, jeskyně, jezera. Odpoledne  
odjezd do přímořského letoviska, ubytování v hotelu.
3. den: Snídaně, celodenní koupání v moři, možnost lodního výletu. 
4. den: Snídaně, vyklizení pokojů, celodenní koupání v moři, navečer odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat v časných ranních hodinách.
Termín:  29. 8. - 2. 9. 2018  č. z. 29082018/02
Cena:  4690 Kč - dospělí, 4390 - senioři 55 + a děti do 18 let     
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 2 x ubytování v hotelu v přímořském letovisku (2  lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím a možností přistýlky), 2 x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku.  
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif III), vstupy, přípl. za 2 večeře 600 Kč, přípl. za 1 lůžk. pokoj 1000 Kč/2 noci, pobytová taxa 2 €/noc, Plitvická jezera 110 Kn.
Trasa B

ALPY ČTYŘ ZEMÍ s HORSKÝM EXPRESEM
VÍKENDOVKA na pomezí Německa - Rakouska - Lichtenštejnska - Švýcarska 
Ga-Pa - Zugspitze - sedlo Fernpass - Silvreta Hochalpenstraße (vysokohorská silnice) - Lichten-
štejnsko - Chur - Horský express (Albula, Landwasserviadukt) - Svatý Mořic - Piz Bernina - ledovec 
Morteratsch - Engadin
1. den: Odjezd ve večerních hodinách. 
2. den: Časně ráno zastávka v Garmisch-Partenkirchen u skokanských můstků, přejezd do Ehrwaldu, 
výjezd lanovkou na nejvyšší německou horu Zugspitze s působivými výhledy. Přejezd přes sedlo Fern-
pass, panoramatická zastávka s výhledy na Zugspitzland, sjezd do Inntalu a odtud výjezd vysokohorskou 
panoramatickou silnicí Silvretahochalpenstraße k přehradnímu jezeru, procházka kolem jezera. Odjezd 
na ubytování, pro zájemce večeře. 
3. den: Po snídani průjezd Vaduzem a Lichtenštejnskem do Graubündenu, do nejstaršího švýcarského 
města Chur, procházka překrásným historickým městem s průvodcem. Přejezd do městečka Tiefencastel a odtud horským vlakem přes průsmyk Albula a slavný Land-
wasserský viadukt do Svatého Mořice. Krátká prohlídka letoviska, přejezd pod ledovec Mörteratsch pod jedinou čtyřtisícovsku východních Alp - Piz Bernina. Procházka 
pohodlnou cestou až k úpatí ledovce. Přes švýcarský národní park a údolí Engadin (kde pramení majestátní Inn) přejedeme do Rakouska a zpět do ČR. 
4. den: Návrat v časných ranních hodinách.
Termín:  7. 9. - 10. 9. 2018        č. z. 7092018
Cena:  3790 Kč                       
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu,1x ubytování se snídaní v penzionu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.  
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif II), vstupy, jízdenky,  večeře (400 Kč/os.), přípl. za 1 lůžk. pokoj 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit).
Jízdenka na Horský Express se musí objednávat předem, je nutné uvést do smlouvy. Úhrada průvodci v busu (vlak Tiefencastel - St. Moritz cca 25 CHF).
Trasa A + Plzeň 

MONTE LUSSARI, KORUTANSKÁ JEZERA  
a LIPICÁNI

VÍKENDOVKA s noclehem v horském hotelu, 1 700 m n. m., kam vede jen lanovka.
Lipicánský hřebčín v Piberu - Hundertwasserův kostel v Bärnbachu - nocleh na Monte Lussari se 
západem a východem slunce - lodí po Wörthersee - Velden - poloostrov Maria Wörth -  vyhlídka 
Pyramidenkögel 
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách.
2. den: Ráno zastávka v Bärnbachu na vyfocení jedinečného barevného kostela od F. Hundertwassera. Piber  
- chovná farma Lipicánů, prohlídka hřebčína. Přejezd do Itálie.  Výjezd na horu Monte Lussari k procházce bílé 
vesničky s kostelíkem na kopci. Zájemci zde mohou nocovat a v případě pěkného počasí vidět jedinečný západ  
a východ slunce v horách (místa k ubytování jsou omezená, doporučujeme včasnou rezervaci). Ostatní se ubytují 
pod kopcem v městečku Tarvisio. Pro zájemce tříchodová večeře.
3. den: Po snídani sjezd dolů lanovkou. Wörthersee (největší a nejkrásnější korutanské jezero), plavba lodí na malebný poloostrov s kostelíkem Maria Wörth a odtud 
autobusem na novou největší atrakci regionu –  na 70 m vysokou vyhlídkovou věž Pyramidelkögel vysoko nad jezerem. Odvážlivci mohou sjet z věže po skluzavce dlouhé 
125 m. Navečer návštěva Klagenfurtu, procházka malebným centrem, zájemci mohou místo města navštívit Minimundus se 156 zmenšeninami nejvýznamnějších staveb 
ze 40 zemí světa. Odjezd zpět do ČR.
4. den: Návrat v pozdních nočních hodinách až časných ranních hodinách.
Termín:  14. 9. - 17. 9. 2018         č. z. 14092018
Cena:   3490 Kč                       
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 1x ubytování v horském hotelu (2-4 lůžk. pokoje s příslušenstvím) nebo v penzionu v Tarvisiu, 1x snídani (bufetový stůl),  průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.  
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif II), vstupy, jízdenku na lanovku,  loď, pobytové taxy (2 €/os./noc, platí se při příjezdu), přípl. za tříchodovou večeři 300 Kč (velmi dobře vaří 
a na kopci není jiná restaurace), přípl. za 1 lůžk. pokoj 500 Kč - jen v Tarvisiu  (při včasném přihlášení lze doobsadit do 2-3 lůžkového pokoje v hotelu na kopci).  
Sleva pro 3. a 4. osobu na pokoji je 200 Kč. 
Trasa B

BENÁTKY A OSTROVY MURANO, BURANO a TORCELLO
Benátky – laguna – Lido di Jesolo – Murano – Burano - Torcello
1. den: Večer odjezd přes Rakousko do Punta Sabbioni. 
2. den: Plavba lodí z přístavu Punta Sabbioni po ostrovech laguny. Nejdříve Murano, ostrov sklářů - ukázka 
výroby benátského skla v předváděcí huti, dále ostrov Burano, ostrov krajky s krásnými barevnými domy 
a nakonec  nejmenší ostrov Torcello se spoustou historických památek. Návrat lodí do Punta Sabbioni a od-
jezd na ubytování v přímořském letovisku  Lido di Jesolo, večer možnost procházky podél moře, ev. koupání, 
možnost večeře. 
3. den: Po snídani odjezd busem do Punta Sabbioni, lodí do Benátek, prohlídka města s průvodcem (náměstí, 
chrám a kampanila San Marco, Dóžecí palác), pro zájemce procházka s průvodcem uličkami starého města až  
k mostu Rialto. Odpoledne individuální volno. V podvečer plavba zpět do Punta Sabbioni. Odjezd busem zpět do ČR.
4. den: V ranních až dopoledních hodinách příjezd zpět do ČR (ČT v cca 8-9 h ráno). 
Termín:  27. 9. - 30. 9.2018  č. z. 27092018/01
Cena:  3490 Kč                                                     
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu do Punta Sabbioni a zpět, průvodce, 1x ubytování v hotelu v Lido di Jesolo (2 lůžk. pokoje s možností přistýlky), 1x snídaně v hotelu, 
parkovné, vjezdy pro autobus do Punta Sabbioni - Benátek, pojištění CK proti úpadku.  
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif II), dopravu lodí do Benátek a na ostrovy (30 €), vstupy, přípl. za 1 lůžk. pokoj 600 Kč, přípl. za dvouchodovou večeři 400 Kč.
Trasa A + Tábor a České Budějovice 

Aktuální  informace na webu: www.ck-cile.cz  
včetně informací o vstupech, předpokládaných průvodcích a obsazenosti.


