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

ORCHIDEJE A KAMÉLIE v Drážďanech 
Prohlídka skleníků s nádherně rozkvetlými kaméliemi na zámku Zuschendorf (cca 1,5 h), 
odpoledne návštěva mezinárodní prodejní výstavy orchidejí na Velikonočním veletrhu  
v Drážďanech (cca 4 hod). Poté krátká procházka po centru obnovených Drážďan.
Termín:   25. 3. 2017       č. z. 25032017
Cena:  890 Kč 
Trasa A + Ústí nad Labem

KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI 
- hrad KSIAZ a WROCLAW

Dopoledne květinové slavnosti na jednom z největších polských hradů Ksiaz. Odpoledne 
návštěva jednoho z nejstarších a nejkrásnějších polských měst Wroclawi (Vratislavi), pro-
cházka historickým centrem s průvodcem.
Termín:    29. 4. 2017        č. z. 29042017   
Cena:  790 Kč 
Trasa A + Jaroměř, Náchod, bez Prahy a Poděbrad

KAMENNÁ SOUTĚSKA - vodopády Myrafäll  
a NEBESKÝ CHODNÍK

Ráno výjezd na náhorní plošinu Hohe Wand s vyhlídkovou lávkou Sky Walk a vyhlídka-
mi na Schneeberg a Raxalpe. Odpoledne turistika Kamennou soutěskou po skalách, 
dřevěných můstcích a lávkách až k vodopádům Myrafälle a zelenému jezírku (túra 3-4 h). 
Termíny:      13. 5. 2017     č. z. 13052017
                    26. 8. 2017     č. z. 26082017   
Cena:  990 Kč
Trasa B 

NA KOLE údolím Wachau
Cyklistický výlet do malebného údolí Wachau (UNESCO) v Rakousku. Nádherná cesta po po-
hodlné cyklostezce podél Dunaje do cca 36 km vzdáleného malebného města Krems. Trasu 
lze prodloužit či zkrátit podle individuálních možností, lze jet oba břehy. 
Termín:    13. 5. 2017       č. z.   13052017  
               2. 9. 2017         č. z.   02092017        
Cena:    990 Kč     
Trasa: Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová
Za příplatek 300 Kč:  Pardubice, Hradec Králové, Holice, Lanškroun, Litomyšl, Svitavy, Brno. 

ROKLE RODODENDRONŮ, AZALEK A SPREEWALD 
Krajina Lužických Srbů, krásných parků a Sprévského pralesa. Dopoledne návštěva lužic-
kého města Lübbenau, plavba na pramicích (Kahnech) pralesními kanály. Odpoledne 
návštěva zámeckého parku v Kromlau s čedičovým Ďáblovým mostem a rozkvetlou roklí 
plnou rododendronů a azalek. 
Termíny:         16. 5. 2017      č. z. 16052017     cena: 940 Kč
                 20. 5. 2017       č. z. 20052017             cena: 990 Kč
Trasa A bez Prahy a Poděbrad 

Park MUSKAU, skalka NOCHTEN  
s vláčkem a BUDYŠÍN

Ráno návštěva parku a zámku v Bad Muskau (UNESCO), poté cesta vláčkem - tzv. Muža-
kovský vrásový oblouk po romantické úzkorozchodné trati. Odpoledne návštěva Lužické-
ho valounového parku Nochten s velkým množstvím druhů rostlin a skalniček. Navečer 
krátká zastávka ve středověkém městě Lužických Srbů - Bautzenu (Budyšínu). 
Termín:   24. 5. 2017      č. z. 24052017    cena: 840 Kč
                   1. 7. 2017          č. z. 01072017             cena: 890 Kč
Trasa A + Hořice, Jičín, Turnov,  Liberec, bez Prahy,  Poděbrad

Podzemí OSÓWKA, hrad KSIAZ a SWÍDNICE
Zájezd do jednoho z nejtajemnějších míst Evropy – Hitlerova podzemního komplexu 
Riese v Sovích horách propojeným s jedním z největších a nejkrásnějších polských hradů 
- Ksiaz. Prohlídka areálu hradu. Zastávka u jednoho z největších hrázděných kostelů světa 
ve Swídnici – kostela Míru (UNESCO). 
Termín:    27. 5. 2017       č. z. 27052017      
 9. 9. 2017   č. z. 09092017
Cena:       790 Kč 
Trasa A + Jaroměř, Náchod, bez Prahy a Poděbrad

LEGOLAND Německo
Zájezd pro děti i dospělé. Celý den plný zábavy v zábavním parku s více než 50 atrakcemi  
z 50 milionů Lego kostiček.
Termín:  27.5.2017           č. z. 27052017
Cena:  1590 Kč - dospělí, 1390 Kč - děti do 18 let.
Cena nezahrnuje: výhodné skupinové vstupné: 18 € (děti i dospělí platí stejně).
Trasa A + Plzeň 

zážitkové cesty 2017

ALPY ČTYŘ ZEMÍ s HORSKÝM EXPRESEM
Německo - Rakousko - Lichtenštejnsko - Švýcarsko
Ga-Pa - Zugspitze - sedlo Fernpass - Silvreta Hochalpenstraße (vysokohorská 
silnice) - Lichtenštejnsko - 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, pře-
jezd do Ehrwaldu, výjezd lanovkou na nejvyšší německou horu Zugspitze s působivými 
výhledy. Přejezd přes sedlo Fernpass, panoramatická zastávka s výhledy na Zugspitzland, 
sjezd do Inntalu a odtud výjezd vysokohorskou panoramatickou silnicí Silvretaho-
chalpenstraße k přehradnímu jezeru. Odjezd na ubytování, pro zájemce večeře. 
3.den: po snídani průjezd Vaduzem a Lichtenštejnskem do Graubündenu, do nejstar-
šího švýcarského města Chur, procházka překrásným historickým městem s průvodcem, 
přejezd do městečka Tiefencastel a odtud horským vlakem přes průsmyk Albula  
a slavný Landwasserský viadukt do Svatého Mořice. Krátká prohlídka letoviska, pře-
jezd pod ledovec Mörteratsch pod jedinou čtyřtisícovsku východních Alp - Piz Bernina 
(4050 m.n.m.). Procházka pohodlnou cestou až k úpatí ledovce. Přes švýcarský národní 
park a údolí Engadin (kde pramení majestátní Inn) přejezd do Rakouska a zpět do ČR. 
4.den: návrat v nočních až časných ranních hodinách
 Termín:      8. 9. - 11. 9. 2017       č. z. 08092017
Cena:         3690 Kč
Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 1x ubytování se snídaní v penzionu, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: vstupné, jízdenky,  večeře (+400 Kč/os.), pojištění LV (tarif II), přípl. za 
1lůžk. pokoj (600 Kč), při včasném přihlášení lze doobsadit. 
Jízdenku na Horský express je nutné objednat předem - uveďte do smlouvy, úhrada 
průvodci v busu: vlak Tiefencastel - St. Moritz cca 20 CHF. 
Trasa A + Plzeň 

CYKLISTIKA ve SPREEWALDU  
- okurková cyklostezka

Lübbenau - Lehde - Gurken - Radweg - Spreewald - Dolní Lužice - Lübben
1.den: po půlnoci odjezd z ČR, ráno příjezd do Lübbenau, malebného města na řece Spré-
vě vyložení kol, možnost projížďky Sprévským pralesem po Kahnech (místní lodě), cesta 
na kole Okurkovou cyklostezkou přes skanzen vesnice Lehde do cca 36 km vzdáleného 
Turnowa-Preilacku, kde je ubytování. Trasu lze prodloužit dle dispozic. Cestou je mnoho 
zajímavých míst (hrady, městečka, kahny, atd.) Kola budou přes noc uskladněna v prosto-
rách u hotelu. Možnost večeře v hotelu nebo procházky po malém městečku.  
2.den: po snídani odjezd další cyklostezkou do města Lübben - cca 42 km, opět s možností 
indiv. odboček či zastávek. Navečer sraz v Lübbenu, nakládka kol do busu a odjezd zpět do 
ČR. Návrat v pozdních nočních hodinách. 
Termín:  23. 9. - 24. 9. 2017    č. z. 23092017
Cena:      2990 Kč   
Cena zahrnuje: 1x ubytování v **Landhotelu s bufetovou snídaní (2-3lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, wifi a TV), dopravu autobusem, dopravu kol cyklovlekem, průvodce, vjezdy, 
pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh (tarif II), přípl. za 1lůžk. pokoj (450 Kč), dvou-
chodovou večeři (500 Kč). 
Trasa: Česká Třebová, Vysoké Mýto, Pardubice (+ 300 Kč Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Lito-
myšl, Holice, Hradec Králové, Poděbrady OMV, Praha, Ústí nad Labem).
Upozorňujeme cyklisty, že i přes veškerou snahu nakládka kol trvá dlouho a je nutná 
součinnost všech zúčastněných. Kola budou dopravována v klasickém cyklovleku a je možné  
(ne běžné) jejich poškození. Cyklistická přilba je nutností!
Průvodce Vám může být nápomocen při orientaci v terénu a drobných opravách. Nemůže být 
u všech účastníků najednou a nemá pojízdnou opravnu. Doporučujeme před cestou navštívit 
cykloservis a základní vybavení na drobné opravy s sebou, navíc mapu či navigaci.

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: příjezd do přístavu Punta Sabbioni, odtud plavba 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, zpět plavba s vaporetti. Odpoledne 
individuální volno. V podvečer plavba přes lagunu zpět do Punta Sabbioni, odjezd na ubytování 
do Lido di Jesolo, večer možnost procházky podél moře, pro zájemce večeře. 
3.den: po snídani odjezd do Punta Sabbioni, odtud celodenní výlet s průvodcem po ost-
rovech laguny, nejdříve Murano, ostrov sklářů - výroba Benátského skla, dále barevný 
ostrov Burano, ostrov krajky. Na závěr nejmenší ostrov Torcello se spoustou historických 
památek. Večer návrat lodí do přístavu v Punta Sabbioni a autobusem zpět.
4.den: v ranních až dopoledních hodinách příjezd zpět do ČR. 
Termín:       28. 9. - 1. 10. 2017   č. z. 28092017
Cena:   3490 Kč      
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu do Punta Sabbioni a zpět, služby průvodce, 1x uby-
tování v hotelu v Lido di Jesolo (2lůžk. pokoje s možností přistýlky), 1x snídaně v hotelu, 
parkovné, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif II), dopravu lodí do Benátek a na ostrovy (30 €), vstup-
né, přípl. za 1lůžk. pokoj (600 Kč), dvouchodovou večeři (+400 Kč).
Trasa A + Tábor,  České Budějovice

Aktuální  informace na webu:

www.ck-cile.cz 
včetně informací o vstupech, předpokládaných průvodcích a obsazenosti.

Všeobecná ujednání

Při objednávání a realizaci platí všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Lenka Čížová (na přihlášce a webových stránkách).
Garantem zájezdů je Cestovní kancelář Lenka Čížová,  pojistila Evropská cestovní pojišťovna č. smlouvy 1180000114,  IČO: 662 79 631.

First moment sleva 5% ze základní ceny zájezdu (minimálně s jedním přenocováním), při úhradě minimálně 30% do 28.2.2017.

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., pojištění kryje: léčebné výlohy v zahraničí, úraz, zavazadla, 
odpovědnost za škodu, asistenční  služby a stornovací poplatky max. 15.000 Kč/os. Přesné informace v CK nebo na webových stránkách  
www.ck-cile.cz. Pojistné podmínky si předem důkladně prostudujte, aby zahrnovaly vše co potřebujete!

Tarif I. - denní pojištění i pro sportovce - dítě do 15 let - 20 Kč/den, dospělý  40 Kč/den, senior nad 70 let 80 Kč/den,  nezahrnuje  storno zájezdu.
Tarif II. - pojištění do 5 dnů - dítě do 15 let 82 Kč, dospělý 164 Kč, senior nad 70 let 328 Kč, zahrnuje i storno zájezdu do 80%, max. 15.000 Kč.
Tarif III. - pojištění do 10 dnů - dítě do 15 let 109 Kč, dospělý 218 Kč, senior nad 70 let 436 Kč, zahrnuje i storno zájezdu do 80%
Ostatní tarify na vyžádání. 

Doprava je zajištěna klimatizovanými autobusy s WC, videem a možností nákupu teplých i studených nápojů od řidičů. Svozy 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, Svitavy, Brno
+ 200 Kč - Lanškroun, 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. 

CeSToVní KAnCeLáŘ
Lenka Čížová

KonTAKTy

www.ck-cile.cz
www.ubytovani-alpy.com
e-mail: info@ck-cile.cz

Cestovní kancelář ČiLe   
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 množstvím 
zvířat a s představeními cvičených delfínů. Vhodné pro děti. 
Termín:  3. 6. 2017        č. z. 030620171
Cena:            1190 Kč - dospělí,   890 Kč děti do 15 let
Trasa A + Plzeň 

KITTENBERGERSKÉ ZAHRADY  
a plavba lodí údolím Wachau po Dunaji 

Dopoledne návštěva překrásných rozkvetlých Kittenbergerských zahrad. Poté přejezd 
do Melku s možností návštěvy kláštera nebo procházka městečkem. Odtud plavba lodí 
kouzelným údolím Wachau do Kremsu. 
Termín:  3. 6. 2017       č. z.: 030620172
Cena:      890 Kč
Trasa B

ORLÍ HNÍZDO a Solné doly Berchtesgaden
Dopoledne návštěva Orlího hnízda (čajovna Kehlsteinhaus) a podzemních krytů Ober-
salzberg. Přejezd do Berchtesgadenu - návštěva Solných dolů, možnost koupání ve 
Watzmanských termálních lázních nebo procházka městečkem. 
Termíny:   10. 6. 2017      č. z. 10062017
                   23. 9. 2017      č. z. 23092017
Cena:         1190 Kč
Trasa A + Tábor a Č. Budějovice 

SCHAFBERG, BAD ISCHL a HALLSTATT
Ráno výjezd zubačkou z městečka St. Wolfgang na horu Schafberg odkud je překrásný 
výhled na jezera Solné komory a alpské velikány. Odpoledne návštěva císařské vily v Bad 
Ischlu a nejmalebnějšího rakouského městečka Hallstattu. 
Termíny:  24. 6. 2017      č. z.  24062017
Cena:            1290 Kč
Trasa A + Tábor a Č. Budějovice 

ORLÍ HNÍZDO a jezero KÖNISEE
Dopoledne návštěva Orlího hnízda (čajovna Kehlsteinhaus) a podzemních krytů Ober-
salzberg. Odpoledne přejezd  k nejhlubšímu a nejčistšímu německému jezeru Königsee 
do městečka Schönau am Königsee. Možnost procházek, nákupů, koupání v jezeře nebo 
plavby lodí přes jezero ke kostelíku svatého Bartoloměje.
Termín:  8. 7. 2017     č. z. 08072017 
                      12. 8. 2017     č. z. 12082017
Cena:  1190 Kč 
Trasa A + Tábor a Č. Budějovice 

VODNÍ SOUTĚSKA  
a PRASTARÉ DOLY na železnou rudu

Ráno štýrské alpské sedlo Präbichl s vyhlídkou na důl Erzberg, staré hornické město  
Eisenertz - návštěva malebného centra, obrněného kostela a vyhlídkové věže. Poté přejezd 
k jezeru Leopoldsee, procházka po břehu. Přejezd k vodní soutěsce Wasserlochklam 
do Palfau  - turistika soutěskou plnou nádherných vodopádů (2 - 3 hod).
Termín:  16. 9. 2017     č. z. 160920171
Cena:  1190 Kč 
Trasa B

SASKÉ ŠVÝCARSKO  
– stolové hory a skalní města

Pevnost Königstein s krásnými výhledy, pro zájemce výšlap na stolovou horu Lilien-
stein, dále Bastei - skalní město s unikátním mostem přes Kuní jámu ke skalnímu 
hradu Neurathen. V podvečer lázně Bad Schandau - možnost koupání nebo návštěva 
malebného městečka.
Termín:  16. 9. 2017     č. z. 160920172
Cena:  890 Kč 
Trasa A + Ústí nad Labem 

Vyhledávač dovolené
za nejlepší ceny: 

www.zazitkovecesty.cz 
Jsme autorizovanými prodejci 
CK Čedok, Fischer, Exim tours, 

Blue Style, Eso travel atd.

VíCedenní záJezdy 
HOLANDSKO s květinovým korzem 

Amsterodam - Delftský porcelán - Den Haag - Madurodam - Scheveningen Bad 
-Euromast  Rotterdam - Volendam - park Keukenhof - květinové korzo - brusírna 
diamantů - dřeváky - sýry - fajáns 
1.den: odjezd v odpoledních hodinách,  noční přejezd přes SRN.
2.den: ráno příjezd do květinového parku Keukenhof, návštěva rozkvetlého parku, pole 
tulipánů, odpoledne květinové korzo – 70. ročník, kdy překrásné květinové vozy projíždí 
mezi městečky. Odjezd na ubytování.
3.den:  po snídani exkurze ve výrobně delftského porcelánu, zastávka v městečku 
Delft. Odjezd do Haagu – prohlídka Madurodamu - miniaturního Holandska nebo ná-
vštěva lázeňského městečka Scheveningen Bad, procházka po písečných plážích Se-
verního moře. Podvečerní návštěva vyhlídkové věže Euromast v Rotterdamu s krásným 
výhledem na přístav, moře a půl Holandska. Návrat na ubytování.
4.den: po snídani exkurze ve výrobně holandských dřeváků, návštěva sýrárny  
s možností nákupu sýrů za přijatelné ceny. Vesnička Volendam. Amsterodam – prohlíd-
ka brusírny diamantů s možností zakoupení šperků za výhodné ceny.  Projížďka lodí po 
grachtech, procházka městem s průvodcem, prohlídka muzeí dle vlastního výběru. Večer 
procházka červenými uličkami. V pozdních nočních hodinách odjezd do ČR.
5.den: návrat v odpoledních až podvečerních hodinách.
Termín: 21. 4. - 25. 4. 2017 č. z.:  21042017                 
Cena: 5590 Kč/os. - ubytování v soukromí               
            7290 Kč/os. - ubytování v hotelu Ibis Budget  u Schipholu 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování ve 2-3lůžk. pokojích v  soukromí s ho-
landskou snídaní nebo v hotelu Ibis Budget se snídaní, průvodce, návštěvu brusírny diaman-
tů, exkurzi ve výrobně dřeváků, sýra, delftské fajance, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif II), vstupné a jízdenky (cca 60 €), příp. za 1lůžk. pokoj 
(2000 Kč v soukromí, 2800 Kč v hotelu). Při včasném přihlášení lze doobsadit. 
Trasa A + Ústí nad Labem

ČARODĚJNICE v HARTZU a HRÁZDĚNÁ MĚSTA
Hartz - Hexentanzplatz (taneční místo čarodejnic) - Gernrode - Quedlinburg  
- Goslar - Wernigerode - důl Rammelsberg - pověsti - legendy - divoká údolí - hra-
dy a hrázděná města - a plno čarodějnic  
1.den: odjezd po půlnoci. Ráno příjezd do středověkého Quedlinburgu (UNESCO) s více 
než 1200 hrázděnými domy. Dále Gernrode, návštěva předrománského otónského koste-
la sv. Cyriaka s hrobem markraběte Gera. Odpoledne výjezd lanovkou v májovém údolí 
Bodental na vrch Hexentanzplatz, kde se dle legend od středověku slétaly čarodějnice. 
Odjezd na ubytování. 
2.den: prastaré císařské falcké město Goslar (UNESCO), kde po 300 let sídlili králové a císaři. 
Pro zájemce důl na stříbrnou rudu Rammelsberg (UNESCO). Přejezd do hrázděného města 
Wernigerode, kde se začnou slétat čarodějnice, aby se vydaly na cestu „čarodějným expre-
sem“ do Brockenu. Procházka městem (v čarodějnickém kostýmu se slevou J).
3.den: návrat v pozdních nočních hodinách (Praha kolem druhé hodiny, ČT cca v 5 hodin). 
Termín: 29. 4. - 1. 5. 2017  č. z. 29042017                 
Cena: 2990 Kč   
Cena zahrnuje: 1x ubytování v penzionu se snídaní, dopravu autobusem, průvodce, vjez-
dy, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif II), vstupné (40-50 €), jednolůžkový pokoj (+600 Kč). 
Trasa A + Ústí nad Labem 

PAŘÍŽ a Versailles 
Paříž - Versailles - Louvre - Latinská čtvrť - Eiffelova věž - Seina - Concorde - 
Champs Elyseés - Vítězný oblouk - Montmartre
1.den: odjezd v odpoledních hodinách až podvečerních hodinách, noční přejezd. 
2.den: ráno příjezd do Paříže, procházka městem s průvodcem: Latinská čtvrť - Pantheon, 
rozkvetlé Lucemburské zahrady, Sorbonna, Ille de la Cité - katedrála Notre Dame, nejstarší 
květinový trh, Justiční palác, St. Chapelle, Radnice, Břicho Paříže - Centre Georgie Pom-
pidou, Forum des Halles, Královský palác, Louvre, zájemci mohou navštívit Parfumerii 
Fragonard (s možností výhodného nákupu), stará Opera Garnier, náměstí Concorde, 
navečer odjezd autobusem na ubytování.
3.den: výlet do Versailles, návštěva gigantického zámku francouzských králů i krásných 
rozkvetlých zahrad. Po návratu do Paříže návštěva bulváru Champs Elyseés, Vítězného 
oblouku, večerního Montmartru - Moulin Rouge, Pigale, bazilika Sacré - Coeur a ná-
městí malířů. Noční projížďka Paříží - krátká zastávka na náměstí Trocadero na svítící 
Eiffelovu věž.
4.den: pokračování v prohlídce města - Invalidovna, Martova pole, Eiffelova věž, projížď-
ka lodí po Seině, individuální volno třeba k návštěvě Oranžerie, či Louvre. Odjezd z Paříže 
ve večerních hodinách. 
5.den: návrat v ranních hodinách do Prahy (cca v 9 hodin), dále dle trasy. 
Termín:     4. 5. - 8. 5. 2017      č. z.: 040520171
 25. 10. - 29. 10. 2017  č. z.: 25102017
Cena:       4290 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu Premierre Classe (3lůžk. po-
koje se soc. zařízením),  průvodce,  poplatky za vjezdy do Paříže, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupné (cca 70 €), snídaně (340 Kč/2 snídaně), přípl. za 2lůžk. pokoj 
(800 Kč/pokoj - při včasném přihlášení lze doobsadit), pojištění LV (tarif II). 
Trasa A + Plzeň 

PERLY TOSKÁNSKA
Florencie - Pisa - Lucca - Siena - Volterra -  San Gimignano  
1.den: odjezd v odpoledních a podvečerních hodinách z ČR. 
2.den: ráno příjezd do Pisy (UNESCO) - Náměstí zázraků, šikmá věž, nekropole, kostel Pany 
Marie, odpoledne staroslavná Lucca, její kostely, oválné náměstí Amfiteatro a kouzelné 
uličky, možnost vyhlídky ze středověké věže Torre di Giunigi. Navečer odjezd na ubytování. 

3.den: po snídani celodenní výlet do toskánského vnitrozemí - Siena (UNESCO), dějiště 
středověkých koňských dostihů Palio, s krásnou katedrálou. Přejezd romantickým vnitro-
zemím do San Gimignana (UNESCO), města gotických rodových věží, krásné výhledy na 
toskánskou krajinu. Poté římské město alabastru Volterra, známé z Twilight ságy.
4.den: po snídani přejezd do Sesto Fiorentino, odtud vlakem s průvodcem do  Floren-
cie (UNESCO), celodenní návštěva kolébky renesance, procházka starým městem, volno  
k návštěvě nejznámějších památek (Piazza del Duomo, Giottova kampanila, dómy, kaple 
Medicejských, Michelangelův David, pro zájemce galerie Uffizi). Večer návrat do Sesta  
a cesta zpět do ČR. 
5.den: návrat v dopoledních až poledních hodinách. 
Termín: 4. 5. - 8. 5. 2017              č. z. 040520172
              27. 9. - 1. 10. 2017       č. z. 27092017           
Cena: 6990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování (2-3lůžk. pokoje s příslušenstvím 
a možností přistýlky), 2x snídani, vjezdy do měst, parkovné, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění LV (tarif II), vstupné (cca 50 €),  jízdné (3 €), místní průvodce  
(5 €), pobytovou taxu (1,5 €/os./noc). 
Přípl. za 1lůžk. pokoj (1000 Kč/2 noci - při včasném přihlášení lze doobsadit). 
Zájemci o návštěvu Galerie Uffizi to uvedou do přihlášky, objednává se předem (cca 500 Kč). 
Trasa A + Plzeň 

JARNÍ OKRUH SLOVINSKEM
Víkendový zájezd - Slovinské Alpy - Bledské jezero -  Bohinjské jezero -  Savický 
vodopád - soutěska Vintgar - lanovkou na Vogel - Predjamski hrad - jeskyně Po-
stojna - hlavní město Lublaň
1.den: odjezd v pátečních večerních až nočních hodinách.
2.den: ráno příjezd do lázeňského městečka Bled, procházka kolem jezera. Návštěva divoké 
soutěsky Vintgar, cesta kolem Bohinjského jezera pod vrch Vogel, možnost výjezdu la-
novkou. Navečer procházka k Savickému vodopádu, odjezd na ubytování, pro zájemce večeře. 
3.den: po snídani odjezd do Postojny, návštěva největšího jeskynního systému  
v Evropě s bohatou krasovou výzdobou a tajemnými endemity. Zastávka na vyfocení nej-
známějšího slovinského hradu postaveného ve skále - Predjamského hradu. Odpoledne 
a v podvečer návštěva hlavního města Ljublany - nejkrásnější památky s průvodcem, mož-
nost návštěvy hradu, kam lze vyjet zubačkou, osobní volno na večeři a odjezd zpět do ČR.
4.den: návrat v časných ranních hodinách.
Termín:   5. 5. - 8. 5. 2017      č. z. 05052017
Cena:       3490 Kč  
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vjezdy, 1x ubytování ve ***penzionu se snídaní, po-
jištění CK proti úpadku, průvodce. 
Cena nezahrnuje: vstupné a pojištění LV (tarif II), pobytové taxy (2 €/os./noc), večeře 
(+350 Kč/os.), 1lůžk. pokoj (+ 600 Kč), při včasném přihlášení lze doobsadit.  
Trasa A bez Poděbrad a Prahy  

VELKÁ DOLOMITSKÁ CESTA  
- když Dolomity kvetou

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 Brixenu, procházka k exilovému domku K. H. Borovského, přejezd 
pod Kronplatz, možnost výjezdu lanovkou a návštěvy nového muzea R. Messnera, pře-
jezd k legendárnímu jezeru Pragser Wildsee, procházka kolem jezera v srdci národního 
parku Fanes, dojezd na ubytování, kousek od jezera Misurina. Zájemci mají večeři. 
3.den: snídaně, dopoledne u jezera Misurina, lze vyjet lanovkou na Col da Varda nad 
jezero Misurina s překrásnými výhledy na půl Dolomit. V poledne výjezd autobusem pa-
noramatickou placenou silnicí přímo pod slavné Věže Lavarédské, které si mohou 
zájemci obejít po turistickém chodníku. Různě dlouhé trasy dle dispozic. Navečer návrat 
do hotelu, pro zájemce večeře.
4.den: po snídani Velká dolomitská cesta - průjezd pod masívy Cristallo a Sorapis, krát-
ká zastávka v malebné Cortině d‘Ampezzo, sedlo Passo Falzarego - Col di Lana, Cinque 
Torri,  Marmolada, výstup do sedla Passo Pordoi, zájemci vyjedou lanovkou na Terasu 
Dolomit v masivu Sella s nejkrásnějším výhledem na Dolomity a Marmoladu, nejvyšší 
horu Dolomit. Přes Canazei pod Sasso Lungo a údolí Val di Fassa výjezd k jezeru Carersee 
s výhledem na dolomitský útvar Latemar, poté návrat do ČR. 
5.den: předpokládaný návrat v ranních hodinách.
Termín:   14. 6. - 18. 6. 2017     č. z. 14062017
Cena:      4490 Kč  
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vyhlídkovou silnici pod Tre Cime, 2x ubytování  
v hotelu (2-4 lůžk. pokoje s příslušenstvím), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, pojištění LV (tarif II), přípl. za 1lůžk. pokoj (600 Kč),  
2x večeře (+ 940 Kč), pobytové taxy (cca 2 €/ os./noc).  
Trasa A + Plzeň 

PERLY ALPSKÉHO TROJMEZÍ  
- Rakousko, Itálie, Slovinsko

Soutěska Kesselfallklamm - kamenná brána Steintor - Lipicánský hřebčín  
v Piberu - Hundertwasserův kostel v Bärnbachu - Graz - lanovkou na poutní místo 
Monte Lussari - skokanské můstky v Planici - Bled - lodí po Wörthersee - Velden  
- poloostrov Maria Wörth -  vyhlídka Pyramidenkögel -  Klagenfurt - Minimundus  
1.den: odjezd v pozdních večerních hodinách.
2.den: ráno příjezd k tzv. Malé medvědí soutěsce - Kesselfallklamm, krátká procházka 
ke kamenné bráně Steintor. Graz - hlavní město Štýrska, procházka městem, výjezd na 
rozkvetlý Zámecký vrch s Hodinovou věží a krásným výhledem, volno na oběd. Odpoled-
ne zastávka v Bärnbachu na vyfocení jedinečného kostela od F. Hundertwassera a na závěr 
dne Piber, chovná farma Lipicánů. Přejezd na ubytování.
3.den: po snídani přejezd masívem Karawanki do italského Tarvisia, nad nímž se vypíná 
svatá hora Monte Santo di Lussari, výjezd kabinovou lanovkou na vrchol do překrásné 
bílé vesničky s kostelíkem a nádhernými výhledy. Odpoledne obchůzka křišťálového jezera 

Fusine a zastávka v Planici u opravených skokanských můstků. Poté návštěva slovinských 
lázní Bled s kostelíkem na ostrůvku uprostřed jezera a s hradem. Návrat zpět na ubytování. 
4.den: po snídani výlet k největšímu a nejkrásnějšímu korutanskému jezeru Wörthersee, 
plavba z letoviska Velden velkou lodí na malebný poloostrov s kostelíkem Maria Wörth, 
následně přejezd autobusem k vyhlídkové věži Pyramidelkögel vysoko nad jezerem. 
Výjezd výtahem nebo výstup po schodech na 70 m vysokou věž s nádhernými výhledy. 
Dolů mohou zájemci sjet po skluzavce dlouhé 125 m. Navečer návštěva Klagenfurtu, 
procházka centrem města nebo návštěva parku Minimundus se zmenšeninami nejvýzna-
mějších staveb ze 40 zemí světa. Odjezd zpět do ČR. 
5.den: předpokládaný návrat v pozdních nočních hodinách.
Termín:    22.  6. - 26. 6. 2017        č. z. 22062017
Cena:      4490 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v *** hotelu (2-4 lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím), 2x bufetovou snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, pojištění LV (tarif II), pobytové taxy (2 €/os./noc), 
2x tříchodová večeře (980 Kč), přípl. za 1lůžk. pokoj (1500 Kč - při včasném přihlášení lze 
doobsadit). 
Trasa A bez Prahy a Poděbrad 

ZA KRÁSAMI ROZKVETLÝCH ALP 
- luxusní pobyt s výlety

Švýcarsko - Rakousko - Lichtenštejnsko - Německo
Voralbersko - Montafon - Lünersee - vysokohorská silnice Silvreta - Piz Buin 
-Schesaplana - Galtür - Ischgl - Silvretastausee - Vaduz - Malbun - Rätikon  
- Appenzell - Säntis -  Bodamské jezero - květinový ostrov Mainau - ostrovní město 
Lindau - Bregenz - Achensee - parní vlak Jenbach - Inntal
1.den: odjezd v pozdních večerních hodinách. 
2.den: časně ráno zastávka v Jenbachu, výjezd parní zubačkou k vysokohorskému 
jezeru Achensee. Poté cesta autobusem mohutným údolím Inntal přes letoviska Isgl  
a Galtür vysokohorskou panoramatickou silnicí Silvretahochalpenstraße k pře-
hradnímu jezeru Silvretastausee. Procházka kolem jezera nebo možnost výhledů na pře-
hradu či na horu Piz Buin. Odjezd na ubytování do luxusního hotelu do městečka Gortipol  
- St. Gallenkirch přímo na Silvretě, pro zájemce večeře. 
3.den: po snídani výlet do sousedního údolí Brandertal, odtud lanovkou k jezeru Lüner-
see pod ledovcový masív Schesaplana na hranicích se Švýcarskem a Lichtenštejnskem. 
Možná 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 výhledem na jedinečně zvrásněný Säntis, procházka ke 
slavnému hostinci Aischwirt, který je ve skále. Cestou zpět zastávka ve Vaduzu, zájemci 
vyšplhají ke knížecímu hradu, ostatní se projdou po městě. Návrat na ubytování. 
5.den: volný den, určený k turistice po blízkém okolí hotelu v překrásném údolí Montafo-
nu  nebo ke koupání či k relaxaci v hotelovém wellness. Navečer pro zájemce organizovaná 
procházka na horský, romantický Alm, kde je možné za příplatek 9 € (k uhrazeným ve-
čeřím) uspořádat grilovačku, zpravidla se jedná o velmi veselou akci .
6.den: ráno vyklizení pokojů, odjezd na trojmezí tří zemí (Švýcarsko, Německo, Rakousko) 
k jednomu z největších alpských jezer Bodamskému jezeru, návštěva květinového os-
trova Mainau. Přejezd do ostrovního města Lindau, po procházce středověkým městem 
projížďka lodí po jezeře Bodensee k Bregenzu. Navečer odjedeme zpět do ČR.
7.den: návrat v nočních až časných ranních hodinách
Termín:      3. 7. - 9. 7. 2017       č. z. 03072017
Cena:          9390 Kč
 Sleva na děti do 15 let se 2 platícími na pokoji: 3 000 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x luxusní ubytování s bohatou bufetovou snídaní ve 
**** hotelu v alpském městečku Gortipohl - St. Gallenkirch, použití relaxační zóny v hotelu 
(vč. páry, whirpool), průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: vstupné, jízdenky, 4x večeře - 4 chodové výborné menu  (1200 Kč/os.), 
pojištění LV (tarif III), přípl. za 1lůžk. pokoj 1500 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit).
Trasa A + Plzeň 

SRDCE ŠVÝCARSKA
Lucern - Vierwaldstätské jezero - Pilatus - Brünigpass - Hasli - Grimselpass - Wallis 
- Goms - Fiesch - Zermatt - Matterhorn - Gornergrat - Aletský ledovec - Gorner-
grattský ledovec - Mont Rosa - Dom - Täschhorn - Eggishorn - Ernen - strž Lamma-
schlucht - závěsný most - Furkapass - Altdorf - Axenstraße.  
1.den: odjezd v  podvečerních hodinách z ČR.  
2.den: ráno příjezd do Luzernu procházka městem se slavným kaplovým mostem. Cesta 
lodí přes Vierwaldstätské jezero, které je „srdcem“ Švýcarska pod legendární masív Pila-
tus, výjezd nejstrmější ozubnicovou tratí na světě (až 48% stoupání) na vrch Pilatus 
s vyhlídkami na půl Švýcarska, dračí jeskyně. Přejezd přes sedlo Brüningpass do údolí Hasli 
a dále přes  Grimselpass na ubytování do horského městečka Fiesch, večeře pro zájemce. 
3.den:  po snídani celodenní výlet do Mattertalu, výjezd vlakem z Täsche do elektrozóny 
vysokohorského Zermattu. Možnost výjezdu na Klein Matterhorn - nejvyšší položenou 
lanovku v Evropě nebo zubačkou na Gornergrat (nejvýše položené otevřené nádraží v Evro-
pě). Pro zájemce legendární procházka k jezírkům, ve kterých se zrcadlí Matterhorn, 
Mont Rosa (nejvyšší hora Švýcarska), Dom, Täschhorn, Gornergratský ledovec. Návrat 
na ubytování do Fiesche, ev. večeře. 
4.den: po snídani vyklizení pokojů, výjezd lanovkou na Eggishorn nad hotelem. Překrás-
né výhledy na nejdelší alpský ledovec Aletschglettscher a hvězdný trojlístek Jungfrau, 
Mönch a Eiger. Cestou dolů zastávka na tradiční oběd ve stylové restauraci v Kühbodenu 
(zdarma k jízdence). Dále autobusem ke strži Lammaschucht na závěsný most do nej-
kouzelnější rétorománské vesnice v Gomsu do Ernenu. Nenáročná procházka do Ernenu. 
Přejezd přes jedno z nejvyšších sedel Furkapass, pohled na čelo Rhonského ledovce  
a sjezd k Vierwaldstätskému jezeru. Návštěva Altdorfu, návsi, kde střílel legendární Vilém 
Tell na jablko umístěné na hlavě jeho syna a po Axenstrasse podél Gotthardské dráhy 
přes město Schwyz, které dalo Švýcarsku jméno, odjezd zpět do ČR. 
5.den:  návrat v ranních hodinách.
Termín:     16. 8. - 20. 8. 2017        č. z. 16082017
Cena:        6490 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vjezdy, parkovné, 2x ubytování v ***hotelu -  2-4 
lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x bufetovou snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, zubačky, vlaky, 2x večeře (+1400 Kč), 1lůžk. pokoj 
(+1000 Kč), pojištění LV (tarif II), 3. osoba na přistýlce sleva 200 Kč.
Trasa A + Plzeň 


