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Vážení klienti,
dovolujeme si Vám představit nový katalog Cestovní kanceláře ČiLe na rok 2020, plný zajímavých poznávacích, pobytově-poznávacích zájezdů, zájezdů
lyžařských, jednodenních výletů a nově i leteckých zájezdů.
Již od roku 2012 se Vám snažíme ukázat ta nejkrásnější a nejzajímavější místa Evropy. Prozkoumáváme úchvatnou přírodu, kocháme se nádhernými
výhledy, poznáváme prastará lidská sídla, zkrátka vybíráme cíle, které se Vám líbí, a věříme, že se budou líbit i nadále. Nezapomínáme ani na dětské
cestovatele, pro které je připravena nabídka zájezdů např. za zvířátky do zoo nebo do oblíbených zábavních parků.
Na zimní období Vám již tradičně nabízíme množství adventních zájezdů, na nichž si můžete užít tu pravou vánoční atmosféru, a pro milovníky zimních
sportů pořádáme lyžařské zájezdy do Rakouska a Itálie.
Před několika lety jsme začali pořádat pobyty s výlety, tedy dovolené v pohodlných hotelech v krásném prostředí, doplněné výpravami za poznáváním.
Jelikož se setkaly s velikým ohlasem, máme na příští léto připraveno již osm těchto pobytů, které jsou určeny pro všechny aktivní cestovatele. K novinkám mezi nimi patří poznávání Slovenska či pobyt v alpském Glemmtalu.
Příští rok rozšiřujeme svou nabídku i o vlastní letecké zájezdy. Vydat se s námi můžete na Madeiru a do Skandinávie, kde se chystáme navštívit
Stockholm, Tallinn i Helsinky.
Věříme, že Vás programy osloví a že si užijete nezapomenutelné chvíle v těchto úžasných destinacích.
Zároveň bychom chtěli také poděkovat za přízeň našim stálým klientům. Proto nově zavádíme věrnostní slevu ve výši 2 % z ceny zájezdu, kterou je
možné kombinovat i se slevou FIRST MOMENT. Naši věrní zákazníci tak mohou ušetřit až 7 % z celkové částky.
Pro ty, kteří rádi fotografují, jsme navíc připravili novou fotosoutěž o ceny, kterou najdete na našem Facebooku.
Velice si vážíme přízně našich stálých zákazníků a srdečně vítáme klienty nové. Věříme, že budete s naší cestovní kanceláří spokojeni a že si z našich
zájezdů přivezete spoustu nezapomenutelných zážitků.
Těšíme se na společné cestování.
Kolektiv Cestovní kanceláře ČiLe, s.r.o.
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SOUTĚŽENÍ SE SKŘÍTKEM ČILÍKEM
Na Facebooku CK ČiLe http://www.facebook.com/skisafari bude probíhat fotosoutěž

„S naším maskotem Čilíkem na cestách”.
Podmínky soutěže:
- soutěž bude probíhat vždy po dobu jednoho měsíce (od prvního do posledního dne kalendářního měsíce).
- do soutěže se zapojíte zasláním fotografie z cest s obrázkem postavičky našeho maskota Čilíka na mailovou adresu
info@ck-cile.cz . Do mailu uveďte souhlas se zveřejněním ve znění: Souhlasím se zveřejněním zasílané fotografie a jejím využitím pro potřeby CK ČiLe. Také souhlasím se zveřejněním svého celého jména (případně křestního jména a města,
např. Jana ze Svitav).
- postavička Čilíka je součástí tohoto katalogu, bude ke stažení na stránkách CK ČiLe nebo Vám ji můžeme poslat mailem na vyžádání. Stačí vystřihnout,
případně zatavit či vyrobit hezčí :-).
- nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce budou všechny zaslané fotografie z minulého měsíce zveřejněny na Facebooku CK ČiLe, aby mohlo
probíhat hlasování o nejkrásnější fotografii formou udílení „lajků“.
- vyhrává fotografie s největším počtem “lajků” k poslednímu dni měsíce.
- vyhodnocení se bude konat po ukončení konkrétní soutěže vždy 1x měsíčně. O vítězi bude CK ČiLe informovat na Facebooku. Ceny (batůžky, ručníky,
trička) budou k vyzvednutí v kanceláři CK ČiLe, Hýblova 286, Česká Třebová nebo dle individuální domluvy.
- soutěž začíná v prosinci 2019 a soutěžit budeme minimálně po celý rok 2020. Fotografie nesmí být urážlivé pro žádnou stranu ani proti dobrým
mravům. Naopak vítáme fotografie vtipné a nápadité.
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VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Pro stálé zákazníky, kteří s naší CK cestovali během posledních dvou let, máme připravenou speciální věrnostní slevu ve výši 2 % na nákup nových
zájezdů z katalogu CK ČiLe 2020. Tuto slevu lze sčítat se slevou First moment (výsledná sleva činní 7%).
Podmínky slevy:
- zákazník při objednání doloží, že s námi cestoval během posledních dvou let (smlouva, doklad o platbě);
- souhrnná hodnota odjetých zájezdů za poslední dva roky musí být minimálně 5 000 Kč;
- sleva se vztahuje na nákup zájezdu pořádaného CK ČiLe s minimálně jedním ubytováním.

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
Při objednávání a realizaci zájezdů platí všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Čile, s.r.o. (viz přihláška a webové stránky).
Garantem zájezdů je Cestovní kancelář Čile, s.r.o., pojištěná u Evropské cestovní pojišťovny, č. smlouvy: 1180000283, IČO: 065 63 431.
SLEVA First moment platí pro zájezdy, realizované duben-říjen 2020, s alespoň jedním ubytováním.
Sleva 5 % se počítá ze základní ceny zájezdu. Poskytována je při úhradě minimálně 30 % ceny zájezdu při jeho zakoupení do 28. 2. 2020.
Skupiny: skupinám poskytuje CK slevu ze základní ceny:
- skupina 10 až 20 osob: jedna osoba získá 50% slevu ze základní ceny;
- skupina nad 20 osob: 21. osoba získá 100% slevu ze základní ceny.
Nástupní místo skupiny je možné dle dohody.
Pro skupiny nabízíme programy upravené dle požadavků. Včas přihlášené skupiny lze doplnit.
Pojištění léčebných výloh v zahraničí Allianz pojišťovny, a. s., (i pro lyžaře na vyznačených sjezdovkách) zahrnuje krytí léčebných výloh (vyjma zubaře), úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, asistenční služby a stornovací poplatky u tarifů II–IV do maximální
výše 20 000 Kč u tarifu V do maximální výše 40 000 Kč. Více informací v CK nebo na webových stránkách www.ck-cile.cz.
Pojistné podmínky si předem důkladně prostudujte a zkontrolujte, že zahrnují vše, co potřebujete! Pozor, pojištění Allianz pojišťovny, a. s., platí do
výšky 3 000 m n. m. a pro těhotné max. do 26. týdne těhotenství (viz Podmínky Allianz pojišťovny, a. s.).
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/pobyt, dospělý: 182 Kč/pobyt, senior nad 70
		 let: 364 Kč/pobyt.
Tarif III:
pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 8 dnů. Dítě do 15 let: 145 Kč/pobyt, dospělý: 290 Kč/pobyt, senior nad 		
		 70 let: 580 Kč/pobyt.
Tarif IV:
pojistné pro Evropu, zahrnující rekreační sportovce max. na 10 dnů. Dítě do 15 let: 180 Kč/pobyt, dospělý: 360 Kč/pobyt, senior 		
		 nad 70 let: 720 Kč/pobyt.
Tarif V: 		 pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 8 dnů. Dítě do 15 let: 186 Kč/pobyt, dospělý: 372 Kč/pobyt, 		
		 senior nad 70 let: 744 Kč/pobyt.
Ostatní tarify na vyžádání.
Připojištění důrazně doporučujeme!!!
Uvedená cena vstupů je orientační, určuje ji provozovatel. Celková výše závisí na okolnostech (např. na počasí, na provozovateli) a rozhodnutí klienta. Klient nemusí absolvovat všechny prohlídky, zvolí si sám dle svého uvážení. Ceny upřesníme v pokynech k zájezdu. Pozor, mnoho vstupů je předem
rezervováno, pokud klient plánuje individuální program, je nutné vyzvat CK ke zrušení vstupů.
Doprava je zajištěna (pokud není uvedeno jinak) zájezdovými klimatizovanými autobusy s WC, videem a možností nákupu teplých i studených nápojů
u řidičů v zahraničí. Svozy na určená nástupní místa jsou zajišťovány osobními automobily a mikrobusy, svezou pouze osoby s potvrzením na smlouvě.
Nástupní místa:
Trasa A: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice nebo Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (OMV), Praha, dále dle
trasy zájezdu.
- Olomouc, Ostrava, Brno: na zájemce z těchto měst počkáme po dohodě u konkrétního vlaku u nádraží v České Třebové (pouze u vícedenních
zájezdů).
- Svozy a rozvozy (negarantované): + 200 Kč/os.:
Lanškroun, Svitavy, Choceň, Jaroměř, Žamberk, Letohrad, Vamberk, Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Třebechovice.
Trasa B: Vysoké Mýto, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Svitavy, Letovice, Brno, dále dle trasy zájezdu.
- Praha, Kolín, Pardubice: na zájemce z těchto měst počkáme po dohodě u konkrétního vlaku u nádraží v České Třebové.
- Svozy a rozvozy (negarantované): +200 Kč: Pardubice, Hradec Králové, Holice, Chrudim, Letohrad, Žamberk, Choceň.
Pro uzavřené skupiny je cena dle dohody.
**Plánovaný čas odjezdu a příjezdu z/do České Třebové. Další místa navazují na tento čas dle konkrétní trasy.
Čas příjezdu i odjezdu bude přizpůsoben trase, provozu na silnicích a dopravním podmínkám, přičemž odchylka od uvedeného času může být i dvě
hodiny. Konkrétní časy budou upřesněny v podrobných pokynech, které klienti obdrží týden před odjezdem na zájezd. Zastávky autobusu budou
v souladu s platnými dopravními předpisy maximálně po 3–4,5 hodinách jízdy a jejich délka 15–45 minut vychází z potřeb řidiče. CK nepřebírá zodpovědnost za delší zpoždění způsobená dopravní situací či nepřízní počasí.
***Ostatní služby mohou být zajištěny v jazyce dané země či v angličtině. Charakter našich zájezdů určuje ke každému zájezdu průvodce či technický
doprovod, který může být klientům nápomocen.
Klienti budou služby čerpat v rámci skupiny asi 30–50 osob. Při nižším počtu zájemců než 30 osob se služba či zájezd nemusí uskutečnit.
Pro informace o vhodnosti zájezdu pro osoby s omezenou schopností pohybu se prosím obraťte na cestovní kancelář.
Pobytové taxy se v mnoha zemích musí platit přímo na místě spolu s prokázáním se platným cestovním dokladem. Jejich výši určují místní radnice
a může se během roku měnit. Nejčastěji jsou kolem 1–3 €/os./noc, jejich výše Vám bude upřesněna.
Doobsazení pokoje druhou osobou je možné při včasném přihlášení a při souhlasu obou osob (na smlouvě), jinak je nutné doplatit jednolůžkový
pokoj.
Veškeré programy a ceny vstupů jsou orientační, změna je možná.

Velký vyhledávač dovolených:

www.ubytovani-alpy.com
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POBYTY S VÝLETY
Termální lázně Velký Meder
Slovenské termální lázně s autobusovou dopravou.
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**) směr Brno. Odpoledne
příjezd do Velkého Mederu, ubytování. Možnost jít se vykoupat zhruba na 3 hodiny do termálních lázní (8 €).
2.–4. den: Individuální volno s možností koupání v nedalekém Aquaparku (otevřeno 9.00–
21.00) s možností zlevněných vstupů (černý náramek), viz www.thermalcorvinus.sk.
Možnost fakultativního výletu Gabčíkovo.
5. den: Ráno do 10.00 opustíme ubytování, ale stále budeme mít možnost koupání do asi 13.00.
Poté odjezd směrem do ČR, návrat ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**), další
dle trasy.
Termín:
22.–26. 4. 2020 (středa až neděle) číslo zájezdu: 22042020
7.–11. 10. 2020 (středa až neděle) číslo zájezdu: 7102020
Cena: 				
3 190 Kč
Cena osoba na 3. a 4. lůžku: 		
2 990 Kč
Cena dítě do 2,99 roku bez nároku na lůžko:
1 000 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC, 4x ubytování v apartmánu či studiu s kuchyňkou a příslušenstvím s možností přistýlky, nedaleko lázní, 4x nárok na zlevněné vstupné do areálu termálních lázní s možností dvou vstupů denně, služby technického doprovodu, pojištění CK proti
úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), stravování, lázeňské taxy (asi 1 €/os./noc), příplatek za neobsazené lůžko v apartmánu či studiu 1 700 Kč, vstupné do lázní, (asi 34 €/ 4 dny / dospělý, 27 € / 4 dny / děti 3–15 let a senioři).
Trasa B
Další zákonné informace viz ***

Za krásami rozkvetlých Alp
+ Silvretta Classic Rallye Montafon
Květinový ostrov Mainau – Kostnice – Bodamské jezero – Lichtenštejnsko – Vaduz
– Innsbruck – Vorarlbersko – Montafon – Lünersee – vysokohorská silnice Silvretta – Piz Buin – sedlo Bielerhöhe-Schesaplana – Galtür – Ischgl – Silvretta
Stausee – Rätikon – Appenzell – Säntis – Ebenalp – Wildkirchli – Äscher – Inntal
– Bludenz – čokoládovna Milka
Čtyři země během šesti dnů: Švýcarsko – Rakousko – Lichtenštejnsko – Německo.
Luxusní hotel s wellness a výbornou kuchyní.
Pro milovníky veteránů Silvretta Classic Oldtimer Rallye Montafon 2020.
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách (Česká Třebová okolo 20.00**) směrem Praha, Mnichov, Bregenz.
2. den: Časně ráno příjezd na trojmezí Švýcarska, Německa a Rakouska k jednomu z největších předalpských jezer Bodamskému jezeru na
květinový ostrov Mainau, kde navštívíme rozárium, pavilon motýlů a překrásné jezerní zahrady. Poté přejedeme do Kostnice, krásného starého
města na břehu jezera i místa, kde byl upálen mistr Jan Hus a jeho přítel Jeroným Pražský. Starým městem se projdeme k nábřeží i k Husovu kameni.
Odjedeme na ubytování do hotelu v městečku Gortipohl přímo na úpatí vysokohorské silnice Silvretta-Hochalpenstraße v kouzelném údolí
Montafon, kde nás čeká večeře.
3. den: Po snídani vyrazíme na výlet do sousedního údolí Brandnertal, odkud vyjedeme lanovkou k jezeru Lünersee (1 970 m n. m.), ležícím
v úchvatné horské krajině, pod majestátní ledovcový masiv Schesaplana (2 965 m n. m.) na hranicích se Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Nabízí se
tu pohodová (2 hod. dlouhá) procházka přes rozkvetlé louky a potoky kolem jezera s výhledy na pohoří Rätikon a návštěva čokoládovny Milka
Lädele v Bludenzu, kde lze výhodně nakoupit čokoládu ze široké nabídky tovární prodejny. Odpoledne se vrátíme do hotelu, večeře.
4. den: Po snídani se vydáme do švýcarského Appenzellu a do Lichtenštejnska. Dopoledne vyjedeme lanovkou na vrch Ebenalp, odkud se budeme kochat překrásnými výhledy na jedinečně zvrásněný Säntis (2 505 m n. m.). Procházkou se dostaneme ke slavnému hostinci Wildkirchli-Äscher, který je schovaný pod skálou a na ni nalepený. Navštívíme i prehistorickou jeskyni a obydlí poustevníka. Cestou zpět zastavíme ve Vaduzu,
v hlavním městě Lichtenštejnského knížectví, zájemci vyšplhají až ke knížecímu hradu, zatímco ostatní se projdou po městě. Návrat na ubytování
na večeři. V tento den by měly začít kolem hotelu jezdit desítky naleštěných veteránů (včetně klenotů značky ŠKODA) v rámci Silvretta Classic
Oldtimer Rallye Montafon 2020. Dle programu rallye budou tři dny projíždět kolem hotelu na start či dojíždět do cíle na konci údolí v Partenenu
či Gortipohlu .
5. den: Volný den, určený k turistice po blízkém okolí hotelu, který leží v překrásném údolí Montafon. Čas lze využít i ke koupání v oblíbených
místních letních lázních, případně k relaxaci v hotelovém wellness či sledování veteránů (v závislosti na programu rallye). V případě zájmu je možné
ráno zorganizovat vyjížďku s procházkou na alpský Alm, kde lze za příplatek uspořádat v čase oběda grilování (10 €). Zpravidla se jedná o příjemnou akci s uvolněnou atmosférou ve zcela nedotčené přírodě přísně chráněné oblasti, plné motýlů a pasoucích se stád. Večeře.
6. den: Po vyklizení pokojů vystoupáme vysokohorskou panoramatickou silnicí Silvretta-Hochalpenstraße k přehradnímu jezeru Silvretta-Stausee, které si turisté obejdou. Ostatní budou obdivovat gigantickou přehradu a užívat si nádherných výhledů, např. na Piz Buin (3 312 m n. m.)
v sedle Bielerhöhe, a loučit se s překrásnou nedotčenou horskou skupinou Silvrettagruppe. Přes letoviska Ischgl a Galtür sjedeme do mohutného údolí Inntal a odpoledne navštívíme jedno z nekrásnějších alpských měst Innsbruck, s „nejkrásnějším náměstím na světě“ se zlatou stříškou a s masivem Nordkette v pozadí. Po procházce městem s průvodcem si večer užijeme krátké volno ve městě a poté nás čeká odjezd zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v nočních až časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 4.00**), další dle trasy.
Termín:
30. 6.–6. 7. 2020 (úterý až pondělí = svátek) číslo zájezdu: 30062020/02
Cena: 				
9 990 Kč
Slevy na děti do 15 let se 2 platícími na pokoji:
3 000 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 4x ubytování ve ****hotelu Silvretta v alpském
městečku Gortipohl v údolí Montafon, 4x snídani (formou bohatého snídaňového bufetu), 3x večeři (výborná kuchyně, převážně čtyřchodové menu
včetně salátového bufetu), 1x tradiční místní večeři, výlety uvedené v programu, využití hotelové relaxační zóny (sauny, páry, venkovní bazén),
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (2 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový
pokoj 1 500 Kč, vstupné a lanovky (asi 40 € + 25 CHF).
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Saalbach–Hinterglemm (léto s kartou)
Vodopád Golling – soutěska Salzachklamm – hrad Werfen – skokanské můstky Bischofshofen – soutěska Liechtensteinklamm – Glemmtal – Saalbach–Hinterglemm
– Konec údolí Talschluss – Golden Gate Bridge – Ďábelská voda – Vysoké Taury –
Zell am See – Zellerské jezero – Magic lake show – projížďka po jezeře – Montelinův
zážitkový svět – stezka v korunách stromů – Hookovy lázně
Ubytování v luxusním ****hotelu nedaleko centra města a lanovky.
Jocker card, zahrnující vstupy a lanovky v Glemmtalu, v ceně.
Vhodné pro rodiny s dětmi, celé údolí je Montelínův zážitkový svět.
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách (Česká Třebová okolo 23.00**) směrem Praha,
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Dolní Dvořiště, Salzburg, Saalbach.
2. den: Ráno přijedeme do malebné vesničky, od níž se vydáme k 75 metrů vysokému dvoustupňovému vodopádu Golling (2 €), řítícímu se
z Alp. Poté projedeme soutěskou Salzachklamm a zastavíme na krátkou fotopauzu pod mohutným hradem Werfen a skokanskými můstky
Bischofshofen. Čeká nás i nenáročná procházka soutěskou Liechtensteinklamm (8 €), kde soustavou chodníků a lávek dojdeme mezi skálami
až k vodopádu. Večer přijedeme na ubytování s výbornou večeří do údolí Glemmtal. Zájemci mohou vyrazit i o nedalekého centra malebného
města Saalbach.
3. den: Po snídani vyzvedneme kartu, která nám umožní používat zdarma lanovky, autobusy, bazény a další atrakce údolí Glemmtal. Dopoledne
vyrazíme na výlet na Konec údolí (Talschluss), kam nás doveze vláček a kde si užijeme krásné vodopády, salaše, turistické trasy i tzv. Ďábelskou
vodu. Tento den nás také čeká největší lanový park Rakouska s možným přeletem údolí (zavěšeni na lanech). Jeho součástí je i most Golden
Gate Bridge, spojující obě strany údolí ve výšce 42 m a navazující na stezku v korunách stromů.
Poté budete mít možnost dojít pěšky či dojet autobusem do hotelu, kde nás bude čekat večeře. V případě, že se opět bude konat světelná show v Zell
am See u jezera, neopomeneme večerní výlet do Zell am See na Magic lake show. Návrat okolo 23.30.
4. den: Po snídani si užijeme volný den, určený ke koupání v lázních kapitána Hooka či k turistice na Kohlmaisu (nad hotelem) s výhledy na
vysoké Taury (včetně Grossglockneru). Vedou zde také stezky určené pro rodiny s dětmi (zážitkový svět klauna Montelina a zlého skřeta
Kodoka), panoramatické cesty, vedoucí k jezírkům či k almům, přičemž všechny lanovky jsou v ceně. V Saalbachu je možné navštívit vlastivědné
muzeum. Večeře.
5. den: Po snídani přejedeme do malebného horského města Hinterglemmu. Je možné vyjet na vrchol Zwölferkogelu, navštívit pohádkový
les, projít Alpskou zahrádku či vyjet lanovkou na Reiterkogel a přejít do Saalbachu. Oblíbené je i koupání v lázních kapitána Hooka či
návštěva hotelového wellness, večeře.
6. den: Ráno po snídani a po vyklizení pokojů vyjedeme lanovkou na horu Schrattberg a rozloučíme se překrásnými výhledy na Vysoké Taury.
Poté odjedeme autobusem do Zell am See, kde se projdeme k jezeru a lodí poplujeme po Zellerském jezeře (10 €). Odpoledne odjezd zpět do ČR.
Návrat do ČR v nočních hodinách (Praha okolo 22.00, Česká Třebová okolo 24.00**), další dle trasy.
Termín:		
7.–12. 7. 2020 (úterý až neděle)
číslo zájezdu: 7072020
Cena: 						9 490 Kč
Cena za dítě do 11,99 let v pokoji se dvěma dospělými platícími:
1 990 Kč
Cena za dítě do 15,99 let v pokoji se dvěma dospělými platícími:
5 390 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 4x ubytování ve 2–4l ůžkovém pokoji s příslušenstvím ve ****hotelu, 4x snídaně formou bufetových stolů, 4x večeře se 4 chody (s možností výběru, většinou včetně salátového bufetu), občas
tematická večeře (Pinzgau či Italská), odpolední svačinka, 4denní Jocker card, použití relaxační zóny v hotelu, terasy, stolního fotbalu, wifi, služby
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za jednolůžkový pokoj 1 800 Kč, pobytové taxy
(asi 2 €/os./ noc), vstupné a jízdné (asi 20 €).
Trasa A (+ Tábor, České Budějovice)
Další zákonné informace viz ***

Pohoda u Balatonu
Jezero Balaton – levandulový poloostrov Tihany – lázně Balatonfüred – kostel Lébény – opatství Pannonhalma – termální jezero Hévíz – šnečí parlament a zámek
Keszthely – hrad Szigliget – sopka Badacsony – město Veszprém – výlet lodí po jezeře – večer v csárdě
Pobyt v hotelu u pláže s výlety do nádherného okolí.
Ideální pro rodiny s dětmi i cyklisty.
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 7.00**) směrem Brno, Bratislava, Győr a Balatonfüred. Poznávání Maďarska začneme ve městě Lébény, kde si prohlédneme románskou baziliku sv. Jakuba z počátku 13. století (400 HUF). Cestou se zastavíme
v tradičním korunovačním městě uherských královen Veszprém, kde se projdeme středověkým městem na hradní vrch. Odtud se pojedeme ubytovat na poloostrov do Tihany. Poté nás čeká volno na koupání a procházky, individuální
večeře s možností ochutnávek místních jídel (langoše, palačinky, rybí polévka).
2. den: Po snídani budeme poznávat jedinečný vulkanický poloostrov Tihány, odkud se naskýtají nádherné výhledy na kopce severního Balatonu. Vysoko na ostrohu nad jezerem uvidíme staré opatství s nejhezčí balatonskou vyhlídkou, malebný skanzen pod širým nebem s původními domy s rákosovými střechami a s levandulovými krámky, poustevnické domky, vytesané do skály, Paprikový dům a možná ještě
i fialová levandulová pole, levandulový dům a mnoho voňavých výrobků z této rostliny, která bude právě dokvétat. Společná večeře v hotelu.
3. den: Po snídani začne den určený k odpočinku u jezera Balaton. Navečer vyrazíme do nedalekého lázeňského města Balatonfüred, kde se
projdeme po rušné promenádě i parkem. Navečer je možný výlet lodí po jezeře Balaton (2000 HUF). Volno v lázeňském městě, určené k nákupům či na individuální večeři.
4. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet. Cestou uvidíme sopku Badacsony, zastavíme pod mohutnou zříceninou hradu ze 13. století
Szigliget, na který vyšplháme, kde se nám naskytnou krásné výhledy (800 HUF). Navštívíme i blízké Keszthely, kde stojí barokní zámek rodu
Festetics s bohatou knihovnou, jízdárnou, překrásnými francouzskými zahradami, sbírkou kočárů, loveckých trofejí a exotickou zahradou. Zájemci
mohou navštívit některý ze zámeckých okruhů, nebo se projít po starém městě a podívat se na Šnečí parlament, sestavený ze 4,5 milionů šnečích
ulit ze dna Panonského moře (550 HUF). Nakonec dojedeme do rušných lázní Hévíz, kde se vykoupeme v největším kráterovém termálním jezeře
v Evropě s hloubkou 38 m (3 200 HUF). Návrat do hotelu na společnou večeři.
5. den: Snídaně, volný den, s možností koupání, cyklistiky či procházek, navečer je možné zajistit večeři v typické maďarské csárdě s vínem
a hudbou (500 - 650 Kč/dle zvoleného menu).
6. den: Po snídani a vyklizení pokojů se vydáme zpět směrem do ČR. Poté po cestě zastavíme u Pannonhalmy (UNESCO), kde se nachází benediktinské opatství sv. Martina, založené v roce 996. Návrat do ČR v podvečerních hodinách (Česká Třebová okolo 19.00**), další dle trasy.
Termín:
12.–17. 7. 2020 (neděle až pátek) číslo zájezdu: 12072020
Cena: 					
8 490 Kč
Cena na 1. a 2. dítě s rodiči na pokoji: dítě do 3,99 let bez večeří: 2 500 Kč / dítě 4–11,99: 5 500 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, všechny autobusové výlety uvedené v programu,
5x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušenstvím v ***hotelu, 5x snídani (formou bufetového stolu) ve vlastní restauraci s terasou, 2x jednoduchou dvouchodovou večeři, vstupy na hotelovou pláž včetně použití lehátek, wifi, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 500 HUF = asi 40 Kč/osoba/noc), příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 100 Kč, vstupné.
Ubytování: je zajištěno v hotelu ***Aquilo Panoráma a přilehlé vile na břehu zálivu Tihany na Balatonu. Hosté mohou využívat vlastní pláž nebo
ostrov o rozloze 750 m². Hotel je vzdálen od centra Tihany asi 2,5 km a 4 km od rušného Balatonfüredu. Pokoje jsou vybaveny příslušenstvím, TV,
mini lednicí, bezpečnostní schránkou a klimatizací. Většina pokojů nabízí nádherný výhled na záliv Tihany a Balatonfüred.
Trasa B (+ Bratislava)
Další zákonné informace viz ***

Cyklistika u Balatonu
Program je souběžný se zájezdem Pohoda u Balatonu, cyklisté se mohou či nemusí účastnit
výletů, mohou si sami jezdit po okolí Balatonu. Návrhy tras na www.ck-cile.cz. První a poslední den je program společný se skupinou Pohoda u Balatonu.
Cyklotrasy lze prodlužovat či zkracovat v závislosti na vlastní kondici. Průvodce s cyklisty nejezdí, návrhy tras jsou bez záruky. Podpora cyklistů sídlí u hotelu v Activ point Tihany, podél
Balatonu se jich nachází několik.
Cena za přepravu vlastního kola: 1 200 Kč/kolo,
v půjčovně u hotelu lze zapůjčit kolo za 4 000 HUF/den či za 2 500 HUF/ do 4 hodin.
Další informace viz. zájezd Pohoda u Balatonu.
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Švýcarsko-italské Lago Maggiore
s výletem do Milána
Ticino – nejstrmější lanovka na světě Stoos – Fronalpstock – Vierwaldstättské jezero
– Rigi – Pilatus – Rütli – Axenstrasse – Gotthardský průsmyk – Bellinzona – Arona –
Santa Caterina del Sasso – Mottarone – Giardino botanico Alpinia – MILÁNO – Boromejské ostrovy – Isola Bella, Madre a Pescatorri – Val Verzasca – Lavertezzo –
Vogorno – Locarno – Madonna del Sasso – Cardada Cimetta
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Praha,
Rozvadov, Mnichov, Bregenz.
2. den: Ráno přijedeme do Švýcarska k Vierwaldstättskému jezeru. Nejstrmější lanovkou
na světě se dostaneme do horského střediska Stoos, kam nesmí auta. Tato nová lanovka je
naprostým unikátem, neboť originální vagónky ve tvaru sudů zajišťují, že cestující zůstanou ve
vzpřímené poloze i při stoupání pod úhlem až 47,7 stupňů. Ze Stoosu mohou zájemci pokračovat
sedačkovou lanovkou až na dechberoucí jezerní a ledovcové vyhlídky na Fronalpstocku (1 922 m n. m.). Z těchto výšek, kde zrovna budou dokvétat
koberce květů, si prohlédneme Vierwaldstättské jezero a mnoho dalších jezer, hory Rigi a Pilatus, a dokonce i louku Rütli, kde v roce 1291 vzniklo
Švýcarsko. Po břehu Vierwaldstattského jezera přejedeme po silnici Axenstrasse, vyhloubené ve skalách nad jezerem, a postupně vystoupáme
na Gotthardský průsmyk. Odpoledne dorazíme do města Bellinzona, do města tří hradů (UNESCO). Odvážnější vystoupají až k Montebello či
Castelgrande, zatímco ostatní si užijí starých uliček a náměstí. V podvečer dojedeme na ubytování ve městě Baveno na břehu jezera Lago Maggiore,
kde nás čeká večeře.
3. den: Po snídani vyrazíme na výlet do blízkého okolí, do oblasti jednoho z nejhlubších alpských jezer Lago Maggiore. V Aroně se podíváme na
gigantickou sochu Karla Boromejského a poté si prohlédneme lázeňské městečko Stresa, odkud je možné vyrazit lodí ke klášteru sv. Kateřiny Santa
Caterina del Sasso, který je zavěšený na skále nad jezerem. Zájemci mohou místo toho vyjet lanovkou na Mottarone, odkud se naskýtá nádherný
výhled a za jasných dnů je možné vidět sedm jezer. V polovině kopce lze vystoupit z lanovky a navštívit botanickou zahradu Giardino botanico Alpinia
s více jak tisícem rostlin. Po návratu na ubytování je možné koupání a poté nás čeká večeře.
4. den: Po snídani mohou zájemci vyrazit na celodenní fakultativní výlet do Milána. Tento výlet je za příplatek 300 Kč, uskuteční se v případě minimálně
15 zájemců. Uvidíme gigantickou katedrálu Duomo, z jejíž střechy si můžeme užít nádherné výhledy. Projdeme galerií Victora Emanuela, původní
pevností Viscontiů Castello Sforzesco a neopomeneme ani operu La Scalla a několik nejslavnějších kostelů. Odpoledne můžeme využít individuální
volno na nákupy či návštěvu některého z věhlasných muzeí. Návrat na večeři.
Ti, kteří nepojedou na výlet, stráví volný den v malebném městě Baveno, na pláži, nebo vyrazí na výlet lodí.
5. den: Po snídani nás čeká odpočinkový den, který lze využít ke koupání v jezeře a k poznávání historického města Baveno. Je možné se vydat i na
výlet lodí na Boromejské ostrovy. Uvidíme Isola Bella s překrásným palácem Boromejských a parkem, zahradní ostrov Isola Madre s mnoha
rostlinami, pávy a papoušky a jediný trvale osídlený ostrov Isola Pescatorri s duchem rybářské vesnice s velmi pěkným výhledem. Po návratu do
hotelu nás čeká večeře.
6. den: Po snídani vyklidíme pokoje a vyrazíme do hlubokého údolí Valle Verzasca, které nám pro svoji krásu vyrazí dech. V městečku Lavertezzo
se projdeme po kamenném mostě přes průzračnou řeku pod vysokými alpskými masivy, v níž je možné se i vykoupat. Cestou zastavíme u přehrady
Vogorno podívat se na místo, odkud dokáže skočit jen James Bond. Navštívíme lázeňské město Locarno, kde na na březích jezera uvidíme granátová
jablka, citronovníky a nespočet pestrobarevných květů. Zubačkou vyjedeme k velkolepému poutnímu místu z 15. století na skále nad Locarnem
Madonna del Sasso. Odtud budeme pokračovat lanovkou k horské stanici Cardada Cimetta (1 496 m n. m.), kde se z vyhlídkových teras otevřou
úžasné výhledy na jezero a okolní Lepontské Alpy. Individuální volno bude možné využít na večeři či procházku (2 km) do barevné Ascony, která je
nejníže položeným městem Švýcarska. K večeru odjezd zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**), další dle trasy.
Termín:		
18.–24. 7. 2020 (sobota až pátek)
číslo zájezdu: 18072020
Cena: 					9 490 Kč
Sleva: pro 1–2 děti do 10,99 let se dvěma platícími osobami na pokoji: 1 200 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, výlety dle programu, 4x ubytování ve 2–4 lůžkovém
pokoji s příslušenstvím v ***hotelu, 4x snídaně (formou bufetového stolu), 4x večeře (tříchodové), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj
2 200 Kč, vstupné, lanovky, lodě (asi 80 CHF a 70 €), výlet do Milána 300 Kč.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Léto u alpského jezera Lago di Garda
Lago di Garda – Malcesine – Monte Baldo – Limone Sul Garda – Riva del Garda – Lago
di Tenno – Ville del Monte – Calvola – Canale di Tenno – Sirmione – Verona – Arco –
vodopády Cascata Varone – Lago di Molveno – Pradel – Brenta
Pohodový pobyt v hotelu s bazénem, kousek od jezera Lago di Garda v Itálii, které je
známé příjemným klimatem – na jihu teplé a mělké, na severu hluboké, schované ve
stínu vysokých alpských masivů.
Každodenní výlety do překrásného okolí v ceně.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Praha, Innsbruck,
Rovereto.
2. den: Ráno dorazíme k jednomu z nejkrásnějších a nejhlubších alpských jezer Lago di Garda. Vyhlídkovou silnicí přejedeme do městečka Malcesine.
Lanovka (22 €) s otáčejícími se kabinkami nás vynese vysoko nad jezero na vrchol Monte Baldo, kde nás čekají překrásné výhledy na Dolomity až na
ledovec Presena. Po procházce při níž si užijeme nádherné výhledy na okolní hory, sjedeme do středověkého městečka Malcesine se spletí starých
uliček a hradem Scaligero. Zájemci mohou využít možnosti koupání a ostatní přejedou lodí (10 €) na západní stranu jezera Lago di Garda (kam se
autobus nedostane) do městečka Limone Sul Garda, které je schované pod mohutnou skálou, je proslaveno pěstováním citrónů a dlouhověkostí svých
obyvatel. Navečer příjezd na ubytování do Riva del Garda, večeře.
3. den: Po snídani vyjedeme na výlet do nedalekého okolí, zastavíme u jeskynních vodopádů Varone (6 €), kde si projdeme jeskyně, prohlédneme
si botanickou zahrádku a obdivovat můžeme i četné vodopády vč. skalních. Autobus nás doveze k Lago di Tenno. Zájemci se mohou vykoupat
v křišťálově průzračné vodě a ostatní se vydají na procházku kolem jezera. Ti zdatnější zvládnou pěší výlet do asi 3 km vzdálených vesniček na kopci
Ville del Monte, která se řadí mezi ty nejkrásnější v Itálii a je považována za vůbec nejzachovalejší středověkou vesnici v celé zemi. Její části Calvola,
Canale i Pastoedo nás okouzlí zachovalými středověkými kamennými domy, křivolakými uličkami a výhledem na jezero Garda. Zájemci se mohou
vrátit pěšky zpět do Riva del Garda, ostatní tam přejedou autobusem. V podvečer bude čas na koupání či prozkoumání půvabného města Riva del
Garda, večeře.
4. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet vyhlídkovou silnicí podél jezera Lago di Garda až na jeho jižní břeh. Přejedeme do lázeňského města
Sirmione na jižním výběžku pevniny, zasahujícím hluboko do jezera. Tady si projdeme středověké uličky, prohlédneme další hrad rodu Scaligeri,
ochutnáme úžasnou zmrzlinu a obdivovat můžeme i staré římské Catullovy lázně. Ty uvidíme i během vyjížďky na motorových člunech (8 €) kolem
celého poloostrova. Zájemci mohou využít možnosti koupání na městské pláži. Na odpoledne přejedeme do staroslavné Verony, města Romea a Julie,
kde uvidíme římský amfiteátr, staré hradby, středověké kostely i slavný balkón, na nějž Shakespeare umístil proslulou romantickou scénu. Návrat
na večeři.
5. den: Po snídani nás čeká odpočinkový den, který lze využít ke koupání v bazénu, či k pobytu u jezera a v historickém městě Riva del Garda.
V případě zájmu lze zajistit ochutnávku místních specialit, carne salada, vína a olivového oleje (12 €) spojenou s nákupem místních specialit
(sýr, víno, pršut, olivy, balzamico, pesto) za výhodné ceny producentů v místním družstvu, návrat na večeři.
6. den: Po snídani vyklidíme pokoje a vyrazíme do hlubokého údolí pod masiv Brenta. Krátká zastávka v Arcu, v jehož historické části se lze
projít kamennými uličkami a vystoupat do výšky 130 metrů k hradu, odkud se naskytne krásný pohled na olivové háje, město, skály a jezero.
Panoramatickou silnicí dojedeme k Lago di Molveno pod dolomitský masiv Brenta. Lanovkou (16 €) vyjedeme na Pradel (1 350 m n. m.), kde se
rozloučíme s Dolomity překrásnými výhledy na jezero a špičatý masiv Brenta s typickými dolomitskými štíty. Milovníci turistiky vyjdou až na rifugio La
Montanara či na hřeben Palon de Tovre, ostatní se ještě mohou vykoupat v jezeře. K večeru odjezd zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 7.00**), další dle trasy.
Termín:
31. 7.– 6. 8. 2020 (pátek až čtvrtek)
číslo zájezdu: 31072020
Cena: 		
10 690 Kč
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- sleva pro dítě do 6,99 let se 2 platícími osobami na pokoji: 3 500 Kč;
- sleva pro dítě do 7–11,99 let se 2 platícími osobami na pokoji: 2 200 Kč;
- sleva pro třetí osobu na pokoji: 500 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, výlety dle programu, 4x ubytování ve 2–4lůžkovém
pokoji s příslušenstvím v ***hotelu, 4x snídaně (formou bufetového stolu), 4x večeře (tříchodové menu včetně salátového bufetového stolu), služby
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 1,5 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový
pokoj 2 500 Kč, vstupné, lanovky, loď.
Ubytování: je zajištěno v ***rodinném hotelu Villa Giuliana v klidnější části Riva del Garda asi 1 km od centra města a 300 m od jezera Lago di
Garda. Pláže u jezera jsou zdarma. Hotel je vybaven restaurací, wifi, zahradou s výhledem na okolní hory a venkovním bazénem. Pokoje jsou vybaveny
příslušenstvím, fénem, satelitní TV, trezorem, klimatizací a převážně i balkonem.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Pohodová dovolená pod štíty Dolomit
a Lago di Garda
Náhorní plošina Renon (Ritten) – zemní pyramidy – Schlern – Bolzano – „muž z ledu“
Ötzi – Brixen – Lago di Garda – Monte Baldo – Limone sul Garda – Malcesine – Merano – Dorf Tirol – Castel Tirolo – Trauttmansdorff – Plose – Ahrntal – Val Gardena –
Ortisei – Seiser Alm
Ubytování v krásném Brixenu v hotelu s krytým bazénem a výbornou kuchyní.
Každý den výlety do úchvatného okolí.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Praha, Rozvadov,
Innsbruck, Rovereto.
2. den: Ráno přijedeme k jednomu z nejkrásnějších a nejhlubších alpských jezer Lago di Garda. Dopoledne nás otáčivá lanovka vynese vysoko
nad jezero na vrchol Monte Baldo, kde nás čekají překrásné výhledy na půlku Dolomit a procházka po vyhlídkách nad jezerem. Poté sjedeme do
středověkého městečka Malcesine s dominantou hradu Scaligero. Pro zájemce možnost koupání, nebo přejezd lodí přes jezero do úchvatného
městečka vtěsnaného pod skálu na západním břehu jezera - Limone sul Garda, krátká procházka romantickým městečkem (ve městě není prostor pro
autodopravu) přejezd lodí zpět do Malcesine. Odpoledne odjedeme na ubytování přímo do Brixenu. Večeře.
3. den: Po snídani vyrazíme na výlet do údolí Val Gardena. Ze střediska St. Ulrich (Ortisei) vyjedeme lanovkou vysoko na náhorní plošinu Seiser
Alm, kde nás čeká pohodlná procházka přes rozkvetlé louky s krásnými výhledy na Sellu, Tofanu, Sassolungo, Schlern a další dolomitské vrcholy.
Po sjezdu dolů se projdeme luxusním letoviskem Ortisei. Odpoledne návrat zpět do Brixenu, orientační procházka městem s průvodcem uvidíme staré
centrum, Dóm, Havlíčkův domek a hotel U Slona, večeře.
4. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do lázeňského a dostihového města Merano. Po procházce tímto historickým městem pod ledovci
Ötztalských Alp vyjedeme malou lanovkou na tzv. „jablečnou“ náhorní plošinu, odkud se vydáme pohodovou chůzí do malebné vesnice Dorf Tirol
s rodovým hradem tyrolských hrabat Castel Tirolo, osobní volno v této malebné vesničce nad roklí. Odpoledne budeme pokračovat návštěvou zámku
Trauttmansdorff s nejkrásnějšími zahradami Itálie. Na oblíbeném místě císařovny Sissi si v exotických zahradách budeme užívat nádherné vyhlídky
i klid u jezírka. 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, případně k relaxaci v hotelovém bazénu
či na zahradě.
V případě zájmu více účastníků je možné fakultativně zorganizovat vyjížďku do Ahrntalského údolí, kde se učil lézt po skalách nejznámější brixenský
rodák Reinhold Messner. Překrásné údolí je vklíněné pod rakouské třítisícové vrcholy. Odpoledne lze pokračovat procházkou k romantické horské chatě
Angerer Alm, kde můžeme poobědvat. Cestou navštívíme také řezbářskou dílnu s originální prezentací výrobků. Celý výlet se uskuteční při zájmu
min. 20 osob, cena výletu vč. vstupu do dílny je 12 €.
Večeře spojená s malou ochutnávkou místního vína.
6. den: Ráno po snídani a po vyklizení pokojů vyjedeme autobusem na náhorní plošinu Renon (Ritten), kde si prohlédneme unikátní přírodní útvary
připomínající obrovské houby, zvané zemní pyramidy. Odtud se nám naskytnou také překrásné výhledy na Dolomity. Odpoledne nás čeká procházka
historickým centrem Bolzana. Zájemci se mohou podívat na Ötziho, legendárního „muže z ledu“, starého přes 5 000 let, ostatní si projdou rušné
město a mohou si užít malebné italské uličky. Večer odjezd zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v nočních až časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.
Termín:
3.–9. 8. 2020 (pondělí až neděle)
číslo zájezdu: 3082020
Cena: 				
8 990 Kč
Cena dítě do 8 let se dvěma dospělými na pokoji: 4 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 4x ubytování ve 2–4 lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v ***hotelu v Brixenu, 4x snídani formou bufetového stolu, 4x večeři (převážně čtyřchodové menu), použití relaxační zóny v hotelu, výlety uvedené
v programu, 1x malou ochutnávku vína (3 vzorky), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj:
2 200 Kč vstupné a lanovky (asi 80-90 €), výlet do Ahrntalu 12 €.
Ubytování: ***Hotel Angerer leží na okraji turisticky atraktivního městečka Brixen v docházkové vzdálenosti od Aquareny (vnitřní i venkovní bazény),
supermarketu a historického centra města. V hotelu je k dispozici restaurace, bar, trezor, wifi, wellness (vnitřní bazén, finská a infra sauna), zahrada.
Příjemně zařízené 2–4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a TV, některé s balkónem.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Nejkrásnější místa slovenských hor
Jánošíkovy diery – Terchová – Vlkolínec (UNESCO) – lázně Bešeňová – Liptovská Mara
– Spišský hrad (UNESCO) – Levoča (UNESCO) – Demänovská ledová jeskyně – Štrbské
pleso – Salaš Krajinka – Oravský Podzámok – Oravský hrad
1. den: Ráno odjezd z ČR (Česká Třebová okolo 7.00**). První den zamíříme do Malé Fatry
a navštívíme Terchovou, rodiště „zbojnického vůdce horních chlapců“ Juraje Jánošíka. Pak se
vydáme po známé trase Jánošíkových dier, kde se nachází asi dvacet menších vodopádů, nad
kterými vedou železné lávky a žebříky. Procházka kolem Bieleho potoka zabere 4 hodiny a její
náročnost si každý přizpůsobí svým možnostem. K večeru se ubytujeme v penzionu, kde máme
možnost využít bazén či wellness a kde nás také čeká večeře.
2. den: Po snídani se vydáme poznávat oravský region a Liptov. Z obce Oravský Podzámok
vyrazíme na Oravský hrad (8 €), velkolepý hradní komplex ze 13. století na 112 m vysoké skále.
Poté si odpočineme v termálních lázních Bešeňová (24 €/3 hod), kde využijeme možnosti koupání, wellness nebo tobogány. Návrat do penzionu,
večeře.
3. den: Po snídani opět vyjedeme na výlet. Tento den zavítáme do Demänovské ledové jeskyně v Nízkých Tatrách (7 €). Její ledová výplň vznikala
posledních 500 let a v kombinaci se sintrovou výzdobou vytváří mimořádně atraktivní prohlídkovou trasu. Odtud se pak vydáme do Vysokých Tater ke
Štrbskému Plesu a lanovkou (15 €) ke krásným výhledům na okolní hory. Na večeři se vrátíme do hotelu.
4. den: Po snídani navštívíme impozantní Spišský hrad (UNESCO) (8 €), který se s celkovou rozlohou 4 ha řadí mezi největší hrady v Evropě. Poté
se zastavíme v kolibě Spišská salaš, kde ochutnáme halušky nebo jiná tradiční jídla slovenské kuchyně. Poté nás čeká historické město Levoča
(UNESCO) se starobylými hradbami a bazilikou sv. Jakuba (3 €), která ukrývá nejvyšší dřevěný oltáře na světě od Mistra Pavla z Levoče, Podvečerní
čas si užijeme na lodi na přehradní nádrži Liptovská Mara, obklopené slovenskými horami. Do hotelu se vrátíme na večeři.
5. den: Po snídani vyklidíme pokoje a navštívíme salaš Krajinka, kde se můžeme zblízka poznat život na salaši a zpracování ovčího mléka tradičním
způsobem. Zájemci také mohou zakoupit výrobky z ovčího sýra. Na závěr vyrazíme na malou túru na Vlkolínec (UNESCO) (2 €), živý skanzen ve
Velké Fatře s dodnes obývanými domky pastevců a dřevorubců.
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Poté již vyrazíme do České republiky, kam přijedeme ve večerních hodinách, (Česká Třebová okolo 20.00**), další dle trasy.
Termín:
12.–16. 8. 2020 (středa až neděle)
číslo zájezdu: 12082020
Cena: 					6 590 Kč
Cena za dítě do 5,99 let v pokoji se dvěma dospělými platícími: 4 000Kč
Cena za dítě do 11,99 let v pokoji se dvěma dospělými platícími: 5 400 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, všechny autobusové výlety uvedené v programu, 4x
ubytování ve 2–4 lůžkovém pokoji s příslušenstvím v ***penzionu, 4x snídani (formou bufetového stolu), vstupy do wellness včetně použití lehátek,
pobytové taxy, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za jednolůžkový pokoj 1 600 Kč, vstupné (asi 70 €),
večeře (4x dvouchodová večeře: 800 Kč, výběr ze 2 jídel den dopředu).
Trasa B
Další zákonné informace viz ***

Slovinskem od Alp až k moři
Slovinské Alpy – Jaderské moře – Bledské jezero – Bohinjské jezero – soutěska Vintgar – lanovka na Vogel – Triglav – Koper – Piran – Portorož (Přístav růží) – Sečovlje
saliny – Lipica – Terst – zámek Miramare – Predjamský hrad – Postojnské jeskyně –
Lublaň (Ljubljana)
Pobyt v hotelu u moře s vlastním akvaparkem s výlety.
Vhodné i pro rodiny s dětmi.
Krátká cesta.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 20.00**) směrem Pardubice, Praha,
Dolní Dvořiště, Salzburg, Villach.
2. den: Ráno přijedeme do národního parku Triglav ve Slovinských Alpách. Den začneme pohodovou procházkou divokou soutěskou Vintgar mezi
skalami a vodopády. Pokračovat budeme k Bohinjskému jezeru, kolem nějž přejdeme pod vrch hory Vogel. Zájemci mohou vyjet lanovkou do výšky
1 535 m n. m., odkud se naskýtá překrásný panoramatický výhled na Bohinjské jezero a Julské Alpy, včetně nejvyšší slovinské hory Triglav (2 864 m
n. m). Lze vystoupat další sedačkovou lanovkou na Orlove Glove, lehká turistika s překrásnými výhledy. Odpoledne přejedeme do rušného lázeňského
městečka Bled, které si oblíbily mnohé slavné osobnosti. Kolem Bledského jezera se vydáme k vyhlídce na malebný středověký hrad, rozkládající se na
139 metrů vysoké skále nad jezerem. Ostrůvek s kostelíkem Panny Marie ze 13. století uprostřed jezera se stal symbolem Slovinska a uvidíte jej snad
na všech propagačních materiálech. K večeru odjedeme na ubytování k Jaderskému moři do hotelu v Koperu, kde také povečeříme.
3. den: Po snídani nás čeká odpočinkový den, který můžeme strávit koupáním v moři či relaxací v akvaparku. Odpoledne se vydáme do nedalekého
luxusního letoviska s vyhlášenými písečnými plážemi Portorož (Přístav růží) a do Piranu. Součástí Portorože jsou slavné saliny Sečovlje. Zájemci
půjdou na exkurzi do salin, podívat se, jak se těží sůl, ostatní si vystoupí v Portoroži a projdou si mondénní letovisko, či se vykoupou. Starý Piran,
přezdívaný Slovinské Benátky, leží na mořském ostrohu a má dokonale zachovalé historické jádro, plné úzkých kamenných uliček. Z kampanily se nám
otevře nezapomenutelný výhled nejen na město, ale i na mořský záliv, v němž leží. Do hotelu se vrátíme na večeři.
4. den: Po snídani nás čeká výlet do Itálie na zámek Miramare, který se nachází „jak bílé hnízdo vlaštovek přilepený na skály“ na mořském břehu.
Sídlo císaře Maxmiliána I. Mexického a jeho lásky Charlotty Belgické je obklopeno překrásnými zahradami a mořem. Cestou projedeme přes jeden
z nejdůležitějších rakousko-uherských přístavů Terst, jehož vznik se datuje již dávno před Římany. Odpoledne navštívíme vesnici Lipica, která dala
jméno ušlechtilým bílým koním Lipicánům, chovaným pro španělskou jezdeckou školu už od 16. století. Dnes zde chovají asi 300 koní a my se za nimi
podíváme do stájí i na pastviny. Do hotelu se vrátíme v podvečerních hodinách tak, abychom stihli vykoupání v moři či aquaparku a večeři.
5. den: Po snídani nás čeká odpočinkový den, který je možné využít k příjemné procházce po pobřežní promenádě do Koperu. Dřívější hlavní město
Istrie, zvané Capodistria, nás okouzlí starými uličkami, přístavem jachet a výbornou zmrzlinou. Za vidění stojí i ohromný nákladní přístav, do kterého
připlouvají tankery, vojenské lodě i gigantické výletní lodě. Lze se koupat v rozsáhlém aquaparku, který je součástí hotelu, nebo v moři u hotelové pláže.
Vedle pláže je také olympijský bazén, který je možné využít k dálkovému plavání (4 €) a skákací hrad (8 €). Večeře.
6. den: Po snídani vyklidíme pokoje a odjedeme z hotelu do Postojnských jeskyní (UNESCO), největšího jeskynního systému v Evropě s více než 24 km
chodeb. Během prohlídky, z části pěší a z části podzemním vláčkem, uvidíme podzemní říčku Pivku, bohatou krasovou výzdobu a tajemné endemity,
k nimž patří např. macarát jeskynní. Poté se krátce zastavíme na vyfocení Predjamského hradu, nejznámějšího slovinského hradu postaveného
ve skále, spojeného s loupeživým rytířem Erasmem. V podvečer navštívíme malebnou Lublaň, hlavní město Slovinska. S průvodcem tu projdeme
nejznámější památky města a neopomeneme ani hrad, k němuž lze vyjet zubačkou či vyjít pěšky. Po krátkém volnu na večeři odjedeme zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.
Termín:
24.–30. 8. 2020 (pondělí až neděle)
číslo zájezdu: 24082020
Cena: 						8 990 Kč
Cena za dítě do 5,99 let s rodiči na posteli: 			
2 990 Kč
Cena za dítě do 11,99 let na přistýlce v pokoji se dvěma dospělými platícími: 5 790 Kč
Cena za dospělou osobu na přistýlce v pokoji se dvěma dospělými platícími: 7 840 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 4x ubytování ve 2–3 lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v ***hotelu, 4x snídani (formou bufetového stolu), 4x večeři (formou bufetového stolu), využívání akvaparku hotelu Žusterna, doprovodný program
hotelu Žusterna, všechny autobusové výlety uvedené v programu zájezdu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2,5 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový
pokoj 2 400 Kč, vstupné a lanovky (asi 95 €).
Ubytování: ***Hotel Žusterna je umístěn blízko pláže, asi 1,5 km od centra starého Koperu. Pokoje jsou 2lůžkové s možností jedné přistýlky. Disponují
vlastním příslušenstvím, balkónem, sat. TV, klimatizací, trezorem a fénem. Rozsáhlý akvapark má vnitřní i venkovní bazény se sladkou i slanou vodou
– asi 1 200 m² vodní plochy. Hotel má kavárnu, restauraci, wellness za poplatek (masáže, sauny, fitness), rozsáhlé animační programy (pro děti, show,
taneční večery), wifi v lobby. Betonová a oblázková pláž u hotelu je oddělená místní komunikací. Od hotelu jezdí bus do centra.
Trasa A (+ Tábor a České Budějovice)
Další zákonné informace viz ***

Plitvická jezera a koupání v moři
Plitvická jezera – ostrov Krk – Jaderské moře – Kraljevica – lodní výlet
Krása národního parku Plitvická jezera v kombinaci s koupáním v Jaderském moři
a výletem lodí.
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 21.00**) směrem Svitavy, Brno,
Vídeň, Graz, Plitvická jezera.
2. den: Ráno přijedeme na Plitvická jezera, kde strávíme asi pět hodin prohlídkou národního
parku s jeskyněmi, jezery a asi 140 vodopády. Odpoledne se vydáme k moři do letoviska
Kraljevica, kde se ubytujeme. Večer nás ještě čeká možnost vykoupání v moři a poté večeře.
3. den: Po snídani strávíme celý den odpočinkem u Jaderského moře, koupáním, procházkami
podél moře, večeře.
4. den: Po snídani vyklidíme pokoje a zájemci mohou vyrazit na půldenní výlet lodí na ostrov Krk. Po návratu nás čeká opět koupání. Okolo 18.00
hodin odjedeme zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 5.00**), další dle trasy.
Termín:
26.–30. 8. 2020 (středa až neděle)
číslo zájezdu: 26082020
Cena:
4 990 Kč
- sleva na 3. osobu na pokoji na přistýlce: 500 Kč;

8

- sleva na dítě do 12 let s jedním dospělým na pokoji (plné lůžko): 500 Kč;
- sleva na dítě do 12 let se 2 dospělými na pokoji (na přistýlce): 900 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve dvoulůžkových pavilonech a pokojích
**hotelu s možností jedné přistýlky, 2x snídani (formou bufetového stolu), 2x večeři (formou bufetového stolu vč. 1 nealko nápoje), služby průvodce,
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj
800 Kč, vstupné (Plitvice asi 250 Kn, děti 7–15 let asi 110 Kn, lodní výlet na ostrov Krk asi 160 Kn).
Příplatek za pokoj s klimatizací, TV a lednicí: 500 Kč/os.
Ubytování: Jednoduché ubytování v přímořském letovisku, v docházkové vzdálenosti od moře. Hotel je **, umístěný ve svahu. Pokoje jsou starší,
jednoduše zařízené s vlastním příslušenstvím. Jsou dvoulůžkové s možností jedné přistýlky. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek.
Trasa B (+ Mikulov)
Další zákonné informace viz ***

Slovinsko nejen pro seniory
Slovinské Alpy – Jaderské moře – Bledské jezero – Bohinjské jezero – lanovka na Vogel – Triglav – Koper – Piran – Portorož (Přístav růží) – Lipica – Terst – zámek Miramare – Predjamský hrad – Postojnské jeskyně – Lublaň (Ljubljana)
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 20.00**) směrem Pardubice, Praha,
Dolní Dvořiště, Salzburg, Villach.
2. den: Ráno přijedeme do národního parku Triglav ve Slovinských Alpách k Bohinjskému
jezeru, kde se projdeme na kouzelné vyhlídky a ke kostelíku. Přejdeme pod vrch hory
Vogel. Zájemci mohou vyjet lanovkou do výšky 1 535 m n. m., odkud se naskýtá překrásný
panoramatický výhled na Bohinjské jezero a Julské Alpy, včetně nejvyšší slovinské hory Triglav
(2 864 m n. m.).
Odpoledne přejedeme do rušného lázeňského městečka Bled, které si oblíbily mnohé slavné
osobnosti. Kolem Bledského jezera se vydáme k vyhlídce na malebný středověký hrad, rozkládající se na 139 metrů vysoké skále nad jezerem,
a uvidíme i Titovu vilu. Ostrůvek s kostelíkem Panny Marie ze 13. století uprostřed jezera se stal symbolem Slovinska. K večeru odjedeme na
ubytování k Jaderskému moři do hotelu v Koperu, kde také povečeříme.
3. den: Po snídani nás čeká odpočinkový den, který můžeme strávit koupáním v moři či relaxací v akvaparku (vířivky, bazény, vyhřívaný bazén). Lze
ho využít k příjemné procházce po pobřežní promenádě do asi kilometr a půl vzdáleného Koperu. Dřívější hlavní město Istrie, zvané Capodistria, nás
okouzlí starými uličkami, přístavem jachet a výbornou zmrzlinou. Za vidění stojí i ohromný nákladní přístav, do kterého připlouvají tankery, vojenské
lodě i gigantické výletní lodě. Odpoledne se vydáme do nedalekého luxusního letoviska s vyhlášenými písečnými plážemi Portorož (Přístav růží),
projedeme Portoroží a zamíříme do Piranu.
Starý Piran, přezdívaný Slovinské Benátky, leží na mořském ostrohu a má dokonale zachovalé historické jádro, plné úzkých kamenných uliček.
Z kampanily se nám otevře nezapomenutelný výhled nejen na město, ale i na mořský záliv, v němž leží. Do hotelu se vrátíme na večeři.
4. den: Po snídani nás čeká výlet do Itálie na zámek Miramare, který se nachází „jak bílé hnízdo vlaštovek přilepený na skály“ na mořském břehu.
Sídlo císaře Maxmiliána I. Mexického a jeho lásky Charlotty Belgické je obklopeno překrásnými zahradami a mořem. Cestou projedeme přes jeden
z nejdůležitějších rakousko-uherských přístavů Terst, jehož vznik se datuje již dávno před Římany. Odpoledne navštívíme vesnici Lipica, která dala
jméno ušlechtilým bílým koním Lipicánům, chovaným pro španělskou jezdeckou školu už od 16. století. Dnes zde chovají asi 300 koní a my se za nimi
podíváme do stájí i na pastviny. Do hotelu se vrátíme na večeři.
5. den: Po snídani vyklidíme pokoje a odjedeme z hotelu do Postojnských jeskyní (UNESCO), největšího jeskynního systému v Evropě s více než 24 km
chodeb. Během prohlídky, z části pěší a z části podzemním vláčkem, uvidíme podzemní říčku Pivku, bohatou krasovou výzdobu a tajemné endemity,
k nimž patří např. macarát jeskynní. Poté se krátce zastavíme na vyfocení Predjamského hradu, nejznámějšího slovinského hradu postaveného
ve skále, spojeného s loupeživým rytířem Erasmem. V podvečer navštívíme malebnou Lublaň, hlavní město Slovinska. S průvodcem tu projdeme
nejznámější památky města a neopomeneme ani hrad, k němuž lze vyjet zubačkou či vyjít pěšky. Po krátkém volnu na večeři odjedeme zpět do ČR.
6. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.
Termín:
15.–20. 9. 2020 (úterý až neděle)
číslo zájezdu: 15092020
Cena: 						
7 490 Kč
Cena 55+: 						
6 990 Kč
Cena za dítě do 11,99 let na přistýlce v pokoji se dvěma dospělými platícími: 4 990 Kč
Cena za dospělou osobu na přistýlce v pokoji se dvěma dospělými platícími: 6 350 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 3x ubytování ve 2–3 lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v ***hotelu, 3x snídani (formou bufetového stolu), 3x večeři (formou bufetového stolu), využívání akvaparku hotelu Žusterna (tobogán, vířivky,
venkovní bazény, masážní bazény), doprovodný program hotelu Žusterna, všechny autobusové výlety uvedené v programu zájezdu, služby průvodce,
pobytové taxy, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za jednolůžkový pokoj 1 800 Kč, vstupné a lanovky
(asi 60 €).
Ubytování: Hotel Žusterna*** je umístěn blízko pláže, asi 1,5 km od centra starého Koperu. Pokoje jsou 2 lůžkové s možností jedné přistýlky. Disponují
vlastním příslušenstvím, balkónem, sat. TV, klimatizací, trezorem a fénem. Rozsáhlý akvapark má vnitřní i venkovní bazény se sladkou i slanou vodou
– asi 1 200 m² vodní plochy. Hotel má kavárnu, restauraci, wellness za poplatek (masáže, sauny, fitness), rozsáhlé animační programy (pro děti, show,
taneční večery), wifi v lobby. Betonová a oblázková pláž u hotelu je oddělená místní komunikací. Od hotelu jezdí bus do centra.
Trasa A (+ Tábor a České Budějovice)
Další zákonné informace viz ***

POZNÁVACÍ zájezdy
Florencie, Pisa, Siena, Lucca,
Gimignano a Cinque Terre
Toskánsko – Florencie – Pisa – Lucca – Siena – San Gimignano – Montecatini Terme
– Carrara – La Spezia – Portovenere – Cinque Terre (Monterosso al Mare, Riomaggiore, Manarola, Corniglia či Levanto)
Nejkrásnější starobylá města rozkvetlého Toskánska s krásným dnem u Ligurského moře.
Plavba k vesničkám Cinque Terre.
Možnost ráno cvičit jógu.
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (Česká Třebová okolo 14.00**) směrem Praha, Rozvadov,
Mnichov, Bologna.
2. den: Ráno přijedeme do Pisy (UNESCO), kde si projdeme náměstí Zázraků a prohlédneme
šikmou věž (doporučujeme rezervaci předem), nekropoli, kostel Panny Marie i historické centrum. Odpoledne budeme objevovat staré město Lucca
s jeho kostely, oválným náměstím Piazza dell´Anfiteatro a malebnými uličkami. Zájemci se mohou pokochat výhledem ze středověké věže Torre
Guinigi. K večeru se odjedeme ubytovat do lázeňského města Montecatini Terme a poté se projdeme rušným lázeňským městem s možností vyjet
lanovkou na kopec do staré části Montecatini Alto.
3. den: Po snídani vyrazíme na celodenní výlet do toskánského vnitrozemí, do měst „na kopci“. Navštívíme středověkou cihlovou Sienu (UNESCO),
dějiště slavných koňských dostihů Palio, s krásnou katedrálou a zachovalým gotickým centrem. Romantickým vnitrozemím přejedeme do
„středověkého Manhattanu“ do San Gimignana (UNESCO), města gotických rodových věží. Tady se budeme z hradeb kochat krásným výhledem na
toskánskou krajinu, plnou cypřišů a přírodních vln, ochutnáme nejlepší italskou zmrzlinu a projdeme si nejkrásnější náměstíčka a středověké uličky.
Zájemci mohou navštívit baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která je jedním z nejkrásnějších příkladů románské architektury v celém Toskánsku.
Večer návrat na ubytování.
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4. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet k moři na Ligurské pobřeží. Autobusem dojedeme přes Carraru, kde z dáli uvidíme slavné mramorové
lomy, do přístavu La Spezia. Odsud vyplujeme lodí kolem romantických barevných vesniček vysoko na útesech Cinque Terre (UNESCO). Během
plavby zastavíme v malebném přístavu Portovenere, založeném Římany, i v barevném Monterosso al Mare, kde se můžeme vykoupat. Z lodě
budeme obdivovat další barvami překypující vesnice Riomaggiore, Manarola, Corniglia či Levanto. Večer návrat na hotel do Montecatini Terme.
5. den: Po snídani přejedeme do Sesto Fiorentino, odkud pojedeme místním vlakem (jízdenky zařídí průvodce a pojede s Vámi) do Florencie
(UNESCO). V kolébce renesance strávíme celý den. Na začátku spolu s průvodcem projdeme starým městem a poté nás čeká volno k návštěvě
nejznámějších památek: Piazza del Duomo, Giottova kampanila, dómy, kaple Medicejských, Michelangelův David. Milovníci umění si určitě
nenechají ujít Galerii Uffizi (doporučujeme rezervaci předem) a každý se musí projít po Mostě zlatníků až k paláci Pitti. Večer se vrátíme vlakem do
Sesto Fiorentino a vydáme se na cestu zpět do ČR.
6. den: Návrat do ČR v dopoledních až poledních hodinách (Česká Třebová kolem 12.00**), další dle trasy.
Termín:		
5.–10. 5. 2020 (úterý až neděle = svátek) číslo zájezdu: 5052020
Cena: 		
7 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 3x ubytování ve 2lůžkovém pokoji s příslušenstvím
a možností přistýlky v ***hotelu, 2x snídani (kontinentální), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj:
1 800 Kč, cvičení jógy 600 Kč (3 x hodinu vždy ráno), vstupné (asi 40–80 €), jízdenky (3 €).
Trasa A (+ Beroun, Plzeň a Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Jungfrau, Mönch a Eiger se slevovou
kartou – Švýcarský trojlístek
Junfgrau (Panna) – Mönch (Mnich) – Eiger (Požírač) – Trümmelbachské vodopády –
Grindelwald – Lauterbrunnen – vodopád Staubbach – Interlaken – Brienzersee
(Brienzské jezero) – Thunersee – Bernské Alpy – Aletschský ledovec – Hasli – Meiringen – Aareschlucht – Wilderswil
Vlaky a zubačky s 50% slevou z plného jízdného: na Top of Europe (Jungfraujoch) –
Harder Kulm – First.
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Praha, Plzeň,
Rozvadov, Bregenz, Grindelwald.
2. den: Ráno přejedeme kolem Lucernu, Vierwaldstättského jezera, přes sedlo Brünig Pass
a kolem Brienzského jezera do Grindelwaldu, kde se projdeme starým rétorománským městečkem pod slavným trojlístkem vrcholů Jungfrau,
Mönch a Eiger. Lanovkou vyjedeme na horu First (2 168 m n. m., asi 30 CHF), kde se před námi otevře úchvatný výhled na severní stěnu Eigeru
(Požírače) a další čtyřtisícovky. Zdatnější mají možnost vyrazit k jezírku Bachalpsee (2 hod., nutné pevné boty) nebo se vydat po závěsných chodnících
po skále, zvaných First Cliff Walk, s překrásnými výhledy. Lze tu využít i množství zážitkových atrakcí: let střemhlav z hory, sjezd v úvazkách,
koloběžky, trojkolky, … Odpoledne odjedeme do malebné vesnice Wilderswil na ubytování. Hotel se nachází asi 2 km od centra Interlakenu. Pro
zájemce večeře.
3. den: Po snídani vyrazíme na celodenní výlet TOP OF EUROPE, do okouzlující krajiny pod Jungfrau (Pannu). Ze stanice Grindelwald-Grund vyjedeme
zubačkou do malebné zastávky Kleine Scheidegg, umístěné přímo pod Jungfrau a severní stěnou Eigeru. Zde přesedneme do slavné zubačky (100
CHF), která již více jak sto let vede na nejvýše položené nádraží v Evropě zvané Top of Europe (Střecha Evropy). Projedeme severní stěnou Eigeru,
zastavíme na vyhlídkách na ledové pole této hory a dorazíme až do výšky 3 454 m n. m. do sedla Jungfraujoch, říše věčného sněhu a ledu. Tam si
užijeme nádherné výhledy, navštívíme observatoř Sphinx (3 571 m n. m.) či ledový palác a vyrazíme na nejdelší alpský ledovec zvaný Aletschský
(UNESCO). Odpoledne se vydáme zpět dolů a uděláme si hodinovou zastávku v Kleine Scheidegg. Poté projedeme přes slavný Wengen (sjezdovka
Lauberhorn) do kouzelného údolí 72 vodopádů Lauterbrunnen. Podíváme se na deset skalních ledovcových vodopádů Trümmelbach (11 CHF) i na
nejvyšší alpský volně padající vodopád Staubbach. Návrat na ubytování, pro zájemce večeře.
4. den: Po snídani vyklidíme pokoje a vyrazíme na návštěvu slavného Interlakenu, města ležícího pod několika čtyřtisícovkami a mezi jezery
Brienzersee a Thunersee. S průvodcem projdeme historické centrum a poté si užijeme osobní volno, určené k nákupům dárků, sýrů a čokolád.
Zubačkou z roku 1908 vyrazíme na Harder Kulm (20 CHF), kde se nám v případě pěkného počasí otevřou krásné výhledy na Bernské Alpy a okolní
jezera. Cestou zpět autobusem projedeme údolí Hasli (oblíbené místo sira A. C. Doyla a jeho Sherlocka Holmese), projedeme Meiringenem
a pokračovat budeme pěšky mohutnou soutěskou Aareschlucht, kterou vyhloubila řeka Aara. Zájemce čeká asi 1 km dlouhá cesta majestátní
soutěskou, hlubokou až 200 m. K večeru odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**), další dle trasy.
Termíny:		
30. 4.–4. 5. 2020 (čtvrtek až pondělí = svátek)
číslo zájezdu: 30042020
		
3.–7. 9. 2020 (čtvrtek až pondělí)		
číslo zájezdu: 3092020
Cena: 		
6 290 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji s příslušenstvím
a možností přistýlky v ***hotelu ve Wilderswilu, 2x snídani (formou bufetového stolu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 večeře o třech chodech: 980 Kč, pobytové taxy (3
CHF/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 600 Kč, vstupné, lanovky, zubačky a vlaky.
Na lanovky a zubačky (vlaky) uvedené v programu obdržíte slevu asi 50 % z plného jízdného! Všechny vlaky a zubačky je nutné závazně rezervovat
předem, a proto prosím uveďte ve smlouvě, které z nich budete absolvovat. Platba proběhne v CHF průvodci v autobuse.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň a Rozvadov)
květen: (bez Hradce Králové a Poděbrad + Havlíčkův Brod, Humpolec, Polná)
Další zákonné informace viz ***

Normandie a Bretaň – království Atlantiku
Paříž – Normandie (Arromanches, Longues-sur-Mer, Atlantický val, Colleville-sur-Mer, Omaha beach) – Bretaň (Saint Malo, Mont-Saint-Michel, Rance Barrage, Dinard, Cap Fréhel)
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (Česká Třebová okolo 13.00**), další dle trasy.
2. den: V brzkých ranních hodinách začneme procházkou po Paříži. Projdeme na ostrov Île
de la Cité s Notre Dame, Justičním palácem a Svatou kaplí a poté přejdeme na pravý
břeh k radnici. Procházku zakončíme u Louvru s možností individuální prohlídky jeho sbírek,
nebo sbírek jiného muzea (např. Orsay, Oranžerie, ...) Zájemci mohou pokračovat přes náměstí
Vendôme k Opeře Garnier, či projít si Champs-Élysées k Vítěznému oblouku. V případě
zájmu se můžeme projet na lodí po Seině (10 €). Také je možné den v Paříži strávit zcela dle
svého programu, třeba u Eiffelovy věže. Odjezd v odpoledních hodinách z náměstí Concorde
na ubytování až do Saint Malo.
3. den: Od rána se budeme věnovat Normandii a historii dne D. Naše prohlídka začne
v malebném přímořském městečku Arromanches, kde navštívíme muzeum vylodění (9 €) a panoramatické kino s filmem o bitvě o Normandii (7 €).
Poté se projdeme po útesu Longues-sur-Mer, který byl součástí německého pobřežního opevnění Atlantického valu.
Další zastávka nás čeká v Colleville-sur-Mer, kde si prohlédneme americký vojenský hřbitov, známý z úvodních záběrů filmu Zachraňte vojína Ryana.
Den zakončíme na 8 km dlouhé Omaha beach, kde v Den D probíhal největší boj. Návrat na ubytování v Saint Malo.
4. den: Dnešní den se zaměříme na Bretaň. Začneme prohlídkou slavného poutního místa Mont-Saint-Michel. Úzkými křivolakými uličkami na
ostrově projdeme až k vrcholu, na němž stojí románský benediktinský klášter (10 €).
Po krátké zastávce u největší přílivové elektrárny na světě Rance Barrage se přesuneme na Cap Fréhel, kde se po rozeklaných útesech projdeme
vřesovištěm k majáku. Návrat na hotel u Saint Malo.
5. den: Celý den strávíme v jednom z nejkrásnějších bretaňských měst Saint Malo. Projdeme se po hradbách i městě, které prosperovalo z činnosti
pirátů. Ve volném čase je možné se vykoupat v moři, ochutnat škeble či při odlivu dojít na ostrov Ile du Grand Be a k pevnosti Fort National (5 €). Při
procházce městečkem Dinard (trajekt 8 €) uvidíme i skvostné vily, tyčící se nad Atlantikem. Odjezd v podvečerních hodinách zpět do ČR.
6. den: Návrat v podvečerních hodinách (Česká Třebová okolo 19.00**), další dle trasy.
Termín:		
8.–13. 5. 2020 (pátek až středa = svátek) číslo zájezdu: 8052020
Cena: 		
6 990 Kč
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Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem vč. vjezdů, parkovného a povinných poplatků, 3x ubytování ve 3lůžkovém pokoji s příslušenstvím
(hotel Premiere Classe), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny a. s. (tarif III), snídaně (3x snídaně 600 Kč/os.), příplatek za 2lůžkový pokoj 800
Kč/osobu/3 noci (při včasném přihlášení lze doobsadit), jízdné v Paříži, vstupné.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)		
Další zákonné informace viz ***

Mainau, Bodamské jezero a Appenzellské Alpy
Květinový ostrov Mainau – Kostnice – Rýnské vodopády – Appenzellské Alpy – lanovkou na Säntis – Schaffhausen – Munot – Lindau – Bregenz – lodí po Bodamském
jezeře (Bodensee)
Rozkvetlý víkend na hranicích tří států
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 19.00**) směr Praha, Rozvadov,
Mnichov, Bregenz.
2. den: Časně ráno vyjedeme lanovkou na Säntis (2 505 m n. m.), vrchol v Appenzellských
Alpách, ze kterého bývá vidět do pěti států i na Bodamské jezero. Nabízí se i překrásné výhledy
na jedinečně zvrásněný Alpský masiv. Lanovkou sjedeme zpět do údolí a vydáme se k Rýnským
vodopádům, nejmohutnějším říčním vodopádům Evropy, pod něž je možné doplout lodičkou.
Navečer nás čeká ještě krátká zastávka ve Schaffhausenu, historickém městě s pevností Munot a krásnými malovanými domy. Odjezd na ubytování
do Tuttlingenu, pro zájemce večeře.
3. den: Po snídani odjedeme do Kostnice. Projdeme si staré město a podíváme se na nábřeží i na místo, kde byl upálen mistr Jan Hus a Jeroným
Pražský. Poté nás čeká květinový ostrov Mainau, návštěva pavilonu motýlů, rozária, zámku i dalších pokladů jezerních zahrad. Podél Bodamského
jezera dojedeme do kouzelného ostrovního městečka Lindau, plného krásných domů a starých uliček. Poté se projedeme lodí po Bodamském jezeře
směrem k Alpám do Bregenz, kde nás čeká podvečerní romantická procházka po nábřeží k jedinečné letní divadelní scéně. Večer odjezd zpět do ČR.
4. den: Návrat do ČR ve velmi časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.
Termín:		
29. 5.–1. 6. 2020 (pátek až pondělí)
číslo zájezdu: 29052020
Cena: 		
3 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 1x ubytování ve 2–4 lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v ***hotelu, 1x snídaně formou bufetových stolů, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za jednolůžkový pokoj 800 Kč, příplatek za tříchodovou
večeři 600 Kč, vstupné a jízdné (asi 70 €).
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Českosaské Švýcarsko
s výletem do Sprévského lesa
Bastei – Königstein – Lilienstein – Hřensko – Pravčická Brána – Edmundova soutěska
– Kamenice – Bad Schandau – lázně Toskana – Sprévský les – Lübbenau – Lehde –
skalka Nochten
Prodloužený víkend s ubytováním v legendárním ****hotelu Praha v Hřensku.
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 4.00**) směr Pardubice, Praha
(možný nástup, ne výstup), Königstein. Dopoledne přijedeme k monumentálnímu mostu Bastei.
Prohlédneme si skalní město s unikátním mostem přes Kuní jámu (76 m vysoký a 190 m nad
hladinou Labe) a půjdeme ke skalnímu hradu Neurathen (3 €). Poté přejedeme k nejznámější
stolové hoře celého Saského Švýcarska Lilienstein, kde nás výhledy z jejího vrcholu odmění za
asi hodinu až hodinu a půl trvající výšlap (nepovinné, nutná pevná obuv). Na vrcholu další stolové hory (vyjedeme výtahem) Königstein (13 €). si
prohlédneme stejnojmennou monumentální pevnost, která kraji dominuje již od středověku. I tady na nás čekají nádherné výhledy na Labe a okolní
pískovcovou krajinu K večeru odjedeme na ubytování v srdci národního parku České Švýcarsko do hotelu Praha v Hřensku na břehu říčky Kamenice.
Večeře.
2. den: Volný den v Hřensku. Využít jej lze k turistice k Pravčické bráně, kde se nachází proslulý 16 m vysoký skalní oblouk s dolním rozpětím 26 metrů,
který je nejzajímavějším útvarem Českého Švýcarska (100 Kč). Je možné i sejít k lodičkám a do Hřenska doplout Edmundovou soutěskou (100 Kč).
V případě zájmu minimálně 20 osob vyjedeme večer autobusem do malebných lázní Bad Schandau, kde se zájemci mohou vykoupat v termálních
lázních Toskana (17 €/2 hod.) Využít lze slaný bazén, sauny, venkovní bazén i vířivky. Ostatní se projdou po malebném lázeňském městečku, případně
si zajdou na vyhlídku či posedí v cukrárně. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Ráno vyrazíme do oblasti Sprévského lesa, kde řeka Spréva vytvořila rozvětvenou síť kanálů. Mnoho kilometrů ramen řeky nechalo vyrůst
mohutný les a vznikl tu jedinečný biotop. Do lesa lze po vodě vjet na podlouhlých lodích, zvaných kahn (12 €), a zjistit, jak zde žijí původní obyvatelé
(polabští Slované). Vyplujeme z malebného lužického města Lübbenau, na pramicích poplujeme lesními kanály až do slovanské vesnice Lehde, kde
zájemci navštíví skanzen lužických Srbů (5 €). Poté přejedeme k lužickému Findlingspark Nochten (6 €), tedy Parku bludných balvanů, kam
v době ledové ledovec ze Skandinávie přivalil 7 000 valounů. Tato unikátní krajina je přeměněná na úžasnou botanickou zahradu s množstvím rostlin,
ať už jsou to skalničky, květiny, stromy či pouštní trávy. Park se rozkládá na 20 ha, a zejména v době květu nabízí jedinečné zážitky. Večer odjezd zpět do
ČR. Návrat přes Liberec a Hradec Králové v pozdních nočních hodinách (Česká Třebová okolo 23.00**), další dle trasy.
Termín:		
12.–14. 6. 2020 (pátek až neděle)
číslo zájezdu: 12062020
Cena: 		
3 790 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v ****hotelu Praha v Hřensku, pobytové taxy, 2x snídani (formou švédských stolů), 2x večeři (tříchodové menu) služby průvodce, pojištění CK proti
úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 100 Kč, vstupné.
Trasa A (Praha je možná na odjezd, pro cestu zpět lze zajistit autobus z Liberce)
Další zákonné informace viz ***

Zámky šíleného krále, Zugspitze
a hory v plamenech
Klášter Ettal – zámek Linderhof – zámek Neuschwanstein – zámek a jezero Herrenchiemsee – soutěska Partnachklamm – Zugspitze – visutý most Highline 179 –
hrad Ehrenberg – Bad Tölz – Garmisch-Partenkirchen (GaPa) – Lermoos
Jako bonus nás v případě hezkého počasí čeká velkolepá ohnivá show Hory
v plamenech – Berge im Flammen.
1. den: Odjezd v pozdních večerních až nočních hodinách (Česká Třebová okolo 22.00**) směr
Praha, Rozvadov, Mnichov.
2. den: Ráno krátce zastavíme u benediktýnského kláštera Ettal a navštívíme první zámek
Ludvíka Bavorského Linderhof (prohlídka v ČJ) a jeho zahrady. Poté přejedeme do Rakouska,
odkud se vydáme lanovkou na nejvyšší německou horu Zugspitze (2 962 m n. m.) s velmi působivými výhledy. V podvečer se ubytujeme
v malebném vysokohorském středisku Lermoos pod Zugspitze s překrásnými výhledy na masiv Zugspitze.
3. den: Po snídani odjedeme do městečka Schwangau pod zámkem Neuschwanstein, který se stal předlohou pro hrad Šípkové Růženky. Vypravíme
se také ke strži Pöllatschlucht s Mariánským mostem i ke kouzelnému jezeru Alpsee. Poté nás čeká prohlídka zámku Neuschwanstein (prohlídka
v ČJ) a odpoledne zastavíme ve středověkém městečku Füssen se štítovými domy s možností procházky malebnými uličkami až k místnímu zámku
(dříve pevnosti). Přejedeme do Reute, kde navštívíme nejdelší visutý most v Alpách Highline 179, dlouhý 406 m a dosahující výšky 114 m. Odvážní
přejdou závěsný most, spojující ruiny hradu Ehrenberg a pevnost Claudia, ostatní se projdou po překrásném okolí. Večer se vrátíme do hotelu
v Lermoosu, a pokud počasí dovolí, budeme z okolí hotelu nebo z hřiště sledovat ty nejúchvatnější obrazce vyčarované svatojanskými ohni na masivech
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Zugspitze, Sonnenspitze i Grubigstein. Dechberoucí ohnivá show začíná ve 22.00, kdy se na okolních horách rozzáří asi 10 000 ohňů, které vytvoří
nejrůznější obrazce a řetězy. Jedná se o jednu z nejkrásnějších alpských podívaných.
4. den: Po snídani odjedeme do Garmisch-Partenkirchenu, kde se zastavíme u skokanských můstků. Poté se vydáme na nenáročnou procházku
soutěskou Partnachklamm, kterou vyhloubila řeka Partnach hluboko v masivu Wettersteingebirge. Následuje přejezd do malebného městečka
s malovanými domy Bad Tölz, známého ze seriálu Big Ben, a procházka tímto lázeňským městečkem. Dojedeme do přístavu Prien-Stock, odkud se
lodí vydáme na poslední a nejluxusnější zámek šíleného krále Ludvíka Bavorského Herrenchiemsee, který se nachází na ostrově v jezeře Chiemsee.
Prohlídku zámku absolvujeme opět v českém jazyce. K večeru odjedeme z Prien-Stock zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v nočních hodinách (Česká Třebová okolo 4.00**), další dle trasy.
Termín:		
18.–22. 6. 2020 (středa až pondělí)
číslo zájezdu: 18062020
Cena: 		
4 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve ***penzionu ve 2lůžkových pokojích
s příslušenstvím s možností přistýlky, 2x snídani (formou bufetu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (2 €/os./noc), 2x večeře v nedaleké restauraci
(tříchodové menu) 1 300 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 2 500 Kč, vstupné a jízdné na lanovku a loď (asi 90 €).
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Levandulová Provence,
Monako a riviéra s koupáním
Monacké knížectví – Monte Carlo – skalní město Èze – parfumerie Fragonard – Nice
– Antibes – Marineland – Aqua Splash – Cannes – Lérinské ostrovy – Biot – Provence
– Verdonský kaňon – Moustiers-Sainte-Marie – levandulové pole – Lac de Sainte-Crox
– balkon de la Mescla – most Artuby
Poznávání jižní Francie s koupáním na slavných plážích v Cannes, Antibes, Nice
a Monaku i v křišťálově čisté vodě Lac de Sainte-Croix v horách.
Ubytování u centra starého města nedaleko pláží.
Při výletu do Provence uvidíme i levandulové pole.
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách (Česká Třebová okolo 12.00**) směrem Praha, Mnichov, Verona, Ventimiglia, Èze.
2. den: Ráno vyjedeme vysoko do přímořských Alp, kde začneme den návštěvou parfumerie Fragonard v malebném městečku Èze. Čeká nás exkurze
ve výrobně parfémů a mýdel s možností výhodného nákupu pravých francouzských parfému a procházka po kamenném městě vysoko nad mořem.
Poté navštívíme královnu francouzské Riviéry Nice. Vyšplháme na hradní vrch, navštívíme květinový trh ve starém městě a odpoledne se každý
rozhodne, zda stráví čas v některém z věhlasných muzeí, koupáním v moři či procházkou po Anglické promenádě.
Odpoledne se přesuneme na ubytování do města Antibes, kde na nás čeká skvěle umístěný hotel, asi 10–15 minut chůze od starého města, pláží,
Picassova muzea i přístavu. Romantické staré město, plné květin, kde je hrad Grimaldi i slavná pláž pod hradem Vallauris se starým přístavem, si
zamilujete.
3. den: Po snídani nás čeká poznávání Provence. Projedeme kolem úchvatného Verdonského kaňonu, kde zastavíme na tzv. balkónech de la
Mescla (vyhlídkách) u Pont de l´Artruby i u Lac de Sainte-Croix, v jehož čisté horské vodě se můžeme vykoupat. Poté navštívíme okouzlující
městečko pod skalními štíty Moustiers-Sainte-Marie s věhlasnou hvězdou v oblacích. V tomto typicky provensálském sídle se projdeme starými
uličkami kamenných domků, plnými levandule, a pokocháme se nádhernými výhledy do okolí. Na závěr vyjedeme na náhorní plošinu Valensole, kde by
měla rozkvétat levandulová pole. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani se rozhodnete, zda strávíte den individuálně celodenní zábavou ve vodním světě Marineland, kde můžete pozorovat mořské
živočichy, např. představení delfínů, kosatek, mrožů a lachtanů, anebo s námi vyrazíte na výlet. V plánu je stará provensálská kamenná vesnice Biot
a Cannes, odkud lze vyplout lodí na Lérinské ostrovy (15 €) a zjistit, jak to bylo s tajemným mužem se železnou maskou. Podíváme se na Festivalový
palác a poté bude na zvážení každého, zda stráví volný čas koupáním v moři, nebo procházkou malebným historickým centrem. Návrat do Antibes
v podvečer. Je možné fakultativně navštívit i Aqua Splash, největší vodní zábavní svět na Azurovém pobřeží, který se nachází kousek od Marinelandu.
5. den: Po snídani vyjedeme do Monaka. Po společné procházce kolem významných památek, jako je knížecí palác či katedrála, si projedeme vláčkem
věhlasnou čtvrť Monte Carlo (10 €) a podíváme se na slavné kasino. Odpoledne mohou zájemci navštívit Oceánografické muzeum (18 €), projít si
celou trasu závodu F1, vykoupat se v moři či si zajít na večeři. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.
6. den: Návrat do ČR v poledních hodinách (Česká Třebová okolo 13.00**), další dle trasy.
Termín: 		
23.–28. 6. 2020 (úterý až neděle)
číslo zájezdu: 23062020
Cena: 		
8 190 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 3x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v pěkném **hotelu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 3 snídaně 750 Kč (francouzská kontinentální),
příplatek za jednolůžkový pokoj 3 400 Kč, pobytové taxy (asi 2 €/os./ noc), vstupné (asi 70 €).
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Norsko, Švédsko a Dánsko
Göteborg – Tanumshede – Oslo – ostrov Bygdøy – Lillehammer – skanzen Maihaugen
– Dombas – Romsdalen – soutěska Slettafossen – Romsdalen bridge – Atlantská cesta – pobřeží Atlantského oceánu – most Storseisundbrua – Åndalsnes – vyhlídka
Romsdalstrappa – Zlatá cesta severu – Stěna trollů – Cesta trollů – soutěska Gudbrandsjuvet – vyhlídka Ørnesvingen na Geiranger fjord – Orlí hory – vodopád Storfossen – Dalsnibba – kostel v Lomu – národní park Rondane – soutěska řeky Sjoa –
Rytířský skok – Kodaň
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách (Česká Třebová okolo 9.00**), přejezd přes Německo
do Rostocku, noční trajekt do švédského Trelleborgu (8 hod).
2. den: Celodenní přejezd přes Švédsko, při kterém navštívíme druhé největší švédské město
Göteborg. Projedeme čtvrť Lilla Bommen, centrum města, a kdo bude chtít, nasaje i atmosféru
rybího trhu. Odpoledne se cestou na sever zastavíme v Tanumshede (UNESCO) na místě unikátních skalních rytin z doby bronzové. Poté dojedeme
k našemu prvnímu norskému fjordu a zároveň na hranice Norska a Švédska. Ubytujeme se v oblasti Skjeberg.
3. den: Ráno se krátce zastavíme v hlavním městě Norska v Oslu, odkud přejedeme do olympijského města Lillehammer, jež leží u největšího
norského jezera Mjösa. Tady navštívíme skokanský můstek, kde plál olympijský oheň, a následně i velký skanzen Maihaugen. Poté odjedeme na
ubytování v oblasti fjordu Gudbrandsdalslågen.
4. den: Ráno budeme pokračovat na sever k nejkrásnějším místům Norska: přes Dombas a údolí Romsdalen přejedeme ke Stěně trollů. Podél divoké
řeky Rauma se dostaneme do monumentální soutěsky Slettafossen s bouřícím vodopádem a neopomeneme ani vyhlídku na mostě Romsdalen.
Ubytováni budeme v kempu v blízkosti Trollí stezky, která jedenácti serpentinami překonává 800 výškových metrů a nabízí překrásné výhledy.
5. den: Po ránu s možností snídaně nás čeká perla norského pobřeží Atlantská cesta, která patří mezi nejkrásnější silnice na světě. 8 km dlouhý
úsek spojuje ostrovy a ostrůvky norského pobřeží Atlantského oceánu. Zastavíme se u největšího z mostů Storseisundbrua, v plánu je i vycházka
u netradičního uměleckého výtvoru Columna Transatlantica. Na cestě zpět se zastavíme v městečku Åndalsnes s vyhlídkou Romsdalstrappa (500
výškových metrů). Variantou je také lehčí procházka u fjordu a při ústí řeky Raumy. Cestou dvakrát využijeme kratší trajekt a vrátíme se na ubytování.
6. den: Ráno s možností snídaně se vydáme na nejznámější norskou vyhlídkovou trasu, zvanou Zlatá cesta severu. Její součástí je pověstná převislá
Stěna trollů, soutěska Gubrandsjuvet, Orlí hory, vyhlídka Ørnesvingen na Geirenger fjord či vodopád Storfossen. V případě příznivého
počasí vyjedeme i na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou na Dalsnibbu. Z výšky téměř 1 500 metrů si prohlédneme si fjord Geiranger a obdivovat
budeme strmé stěny, které krášlí četné vodopády jako Sedm sester, Nápadník či Naděje. Poté se zastavíme u dřevěného kostela v Lomu a k večeru
se ubytujeme v oblasti Randsverku.
7. den: Po snídani (pro zájemce) nás čeká turistika v nejstarším národním parku Norska Rondane. Vyrazíme na asi šest kilometrů dlouhou túru
v tundře kolem nádherných vodopádů. K večeru se vydáme na krátký výlet k soutěsce řeky Sjoa, zvané Rytířský skok. Poté se vrátíme na ubytování
do Randsverku.
8. den: Po snídani (pro zájemce) přejedeme do Osla, kde si projdeme centrum hlavního města Norska. Čeká nás tu moderní budova opery, královský
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palác, pevnost Akershus, radnice či centrum Nobelovy ceny míru. Navštívíme ostrov Bygdøy, kde bude možné prohlédnout si Muzeum Fram, Muzeum
Thora Heyerdhala Kon-Tiky nebo Norské námořní muzeum, a neopomeneme ani věhlasný Vigeland park. Večer nás čeká noční přejezd do Kodaně.
9. den: Časně ráno přijedeme do hlavního města Dánského království Kodaně, které leží na ostrovech. Při procházce s průvodcem uvidíme královský
palác Amalienborg, Christiansborg, radnici a vyfotíme i Malou mořskou vílu, symbol Kodaně. Zájemci mohou využít i nabídky okružní plavby
přístavem. Po individuálním volnu odjedeme přes noc zpět do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách (Česká Třebová okolo 13.00**), další dle trasy.
Termín:		
30. 6.–9. 7. 2020 (úterý až čtvrtek)
číslo zájezdu: 30062020/01
Cena: 		
13 690 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů, mostů a parkovného, 3x trajekt dle programu (1x Rostock–
Trelleborg, 2x přes fjord na Atlantské cestě), 6x ubytování ve 4lůžkových chatkách či pokojích (2 palandy) s malým kuchyňským koutem (lednice, vařič,
bez nádobí), bez povlečení, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif IV), dvoulůžkové pokoje (pokoje mohou mít sdílenou kuchyňku):
4 500 Kč osoba, 4x snídaně: 1 600 Kč, 6x večeře: 4 400 Kč, kajuta s WC a sprchou Rostock–Trelleborg (doporučujeme): dvoulůžková 1 600 Kč/os.;
čtyřlůžková kajuta 900 Kč/os., použití sprchy v kempech (asi 10–20 NOK/5 min), vstupy (asi 80 DKK, 90 SEK, 800–1000 NOK).
Kauce na úklid chatek 1 000 Kč, v případě že vždy uklidíte chatku, bude Vám kauce vrácena, jinak za každý úklid 1 000 Kč.
Trasa A (+ Ústí nad Labem)
Další zákonné informace viz ***

Srdce Švýcarska
Lucern – Vierwaldstättské jezero – Pilatus – Brünig Pass – Hasli – Grimsel Pass – Wallis – Goms – Fiesch – Zermatt – Matterhorn – Gornergrat – Aletschský ledovec –
Gornergratský ledovec – Monte Rosa – Dom – Täschhorn – soutěska Gornerschlucht
– Eggishorn – strž Lama Schlucht – závěsný most – hrad Chillon – Ženevské jezero –
Montreux
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (Česká Třebová okolo 17.00**) směrem Praha,
Rozvadov, Mnichov.
2. den: Ráno přijedeme do Lucernu a projdeme se městem s nejstarším krytým dřevěným
mostem na světě. Poté nás čeká projížďka lodí na Vierwaldstättském jezeře, které je známé
jako „srdce Švýcarska“, neboť právě tady vzniklo švýcarské spříseženstvo. Z Alpnachstadtu
vyjedeme nejstrmější ozubnicovou tratí na světě (až 48% stoupání) na legendární vrch Pilatus, z něhož za dobrého počasí můžeme vidět půl Švýcarska.
Až si užijeme nádherné vyhlídky a prohlédneme Dračí jeskyni, sjedeme kabinovou lanovkou do Kriensu (cena okruhu loď–zubačka–lanovka: 80
CHF). Odpoledne přejedeme přes sedlo Brünig Pass do údolí Hasli a dále budeme pokračovat přes Grimsel Pass (2 164 m n. m.) na ubytování do
kantonu Wallis do horského městečka v údolí Rhôny Fiesch. Cestou zastavíme nad strží Lama Schucht, kterou vytvořila řeka Rhôna a přes kterou vede
ve výšce 92 metrů 280 m dlouhý a 1,4 m široký závěsný most, který můžeme přejít. Příjezd do hotelu, pro zájemce večeře.
3. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet do Mattertalu. Nejprve vyjedeme vlakem (16 CHF) z Täsche do elektrozóny vysokohorského Zermattu
(nelze busem = elektrozóna). Zájemci mohou pokračovat nejvýše položenou evropskou lanovkou až na Klein Matterhorn (3 880 m n. m.), nebo se
vydat zubačkou na nejvýše položené otevřené evropské nádraží Gornergrat (90 CHF). Milovníci turistiky vyrazí na legendární procházku k jezírkům, ve
kterých se zrcadlí majestátní masivy hor, či do soutěsky Gornerschlucht. Cestou uvidíme horské velikány, rétorománské vesničky a jezírka, a to vše
(pokud počasí dovolí) s kulisou legendárního Matterhornu. Uvidíme i Monte Rosu, Dom, Täschhorn či Gornergratský ledovec.
4. den: Po snídani vyklidíme pokoje a lanovkou vyjedeme nad hotel na vrchol Eggishorn (50 CHF), odkud se nám naskytnou překrásné výhledy na
nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher a hvězdný trojlístek Jungfrau, Mönch a Eiger. Místo je dle nových výzkumů spojené s vysokým množstvím
energie. Zájemci si projdou novou energetickou stezku vysoko nad údolími a ledovci. Při dobrém počasí uvidíme nádherné vrcholy od Monte Rosa přes
Matterhorn až po Mont Blanc. Cestou zpět se v Kühbodenu projdeme na vyhlídku, z níž nás učaruje ještě jeden pohled na Matterhorn. Po poledni
odjedeme údolím Goms kolem Sionu, hlavního města švýcarského kantonu Valais, k jednomu z nejkrásnějších a nejstarších švýcarských hradů
Chillon, který se stal předlohou pro disneyovský zámek malé mořské víly a který navštívíme (13 CHF). Úchvatnou pobřežní promenádou Ženevského
jezera, plnou květin, dojdeme do Montreux. V tomto luxusním letovisku nás čeká krátký rozchod a poté už jen odjezd do ČR.
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**), další dle trasy.
Termín:		
12.–16. 8. 2020 (středa až neděle)
číslo zájezdu: 12082020
Cena: 		
6 690 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji s příslušenstvím
a možností přistýlky v ***hotelu, 2x snídani (formou bufetových stolů), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 večeře: tříchodové servírované 1 400 Kč, pobytové
taxy (asi 2 CHF/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 000, vstupné.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Innsbruck – perla Alp (s kartou)
Kufstein – Rattenberg – Innsbruck – Kristallwelten Swarovski – slévárna zvonů
Grassmayr – Alpenzoo – masiv Nordkette – Hungerburg – skokanské můstky Bergisel
– Hofburg – Panorama – Axamer Lizum – olympijská trať
Všechny vstupy a lanovky jsou již v ceně zájezdu.
1. den: Odjezd v pozdních nočních hodinách (Česká Třebová okolo 23.00**) směrem Praha,
Rozvadov, Mnichov.
2. den: Ráno přijedeme do Inntalu, mohutného údolí, které tvarovala řeka Inn. Nejdříve
zastavíme v Kufsteinu, hraničním městě, které dalo světu šicí stroj a kterému dominuje
mohutná hraniční pevnost. Poté přejedeme do Innsbrucku, kde během procházky s průvodcem
uvidíme Hofburg, zlatou stříšku Goldenes Dachl, nejkrásnější náměstí světa i majestátní nábřeží
Innu a kde si také vyzvedneme Innsbruckcard, která platí 48 hodin. Naším dalším cílem je slévárna zvonů Grassmayr. V této rodinné firmě, kde se
slavné zvony lijí již celá staletí, poodhalíme tajemství jejich výroby. Poté vyjedeme na Berg Isel, kde navštívíme Panoramu, muzeum, ve kterém je
mohutné plátno živě zobrazující bitvu, jež se odehrála na tomto místě v 19. století. Zubačkou vyjedeme na skokanské můstky Berg Isel a shora se
nám naskytnou velkolepé výhledy na skokanský areál, Brenner, Innsbruck i masiv Nordkette naproti. Na ubytování odjedeme do malebné alpské vesnice
Birgitz bei Innsbruck.
3. den: Po snídani se vydáme do Innsbrucku, kde pozemní lanovkou od britské architektky Zahy Hadid vyjedeme na Hungerburg do výšky 288 metrů
nad město. Toto dílo, vedoucí z centra Innsbrucku částečně tunelem, po povrchu i přes most, nás vyveze do masivu Nordkette. Unikátní stanice dráhy
jsou inspirovány ledovcem. Individuálně lze pokračovat vysoko do masivu Nordkette lanovkou na vrchol Seegrube či vystoupit až na Hafelekar (2
334 m n. m.). Cestou zpět je možné navštívit Alpskou zoo. Po sjezdu do Innsbrucku lze využít individuální volno k návštěvě památek a muzeí v centru
města: vyhlídková radniční věž, areál Hofkirche s majestátní hrobkou Maxmiliána I. i stříbrnou kaplí, Hofburg, zlatá stříška Goldenes
Dachl a další muzea. Na večeři budeme mít čas ve městě a poté odjedeme zpět na ubytování.
4. den: Po snídani se vystěhujeme z hotelu a vyjedeme do olympijské vesnice Axamer Lizum, postavené pro olympijské hry v roce 1964. Kolejovou
lanovkou se dostaneme vysoko na Hoadl (2 340 m n. m.), kde si můžeme užít krásné výhledy. Po sjezdu dolů vyrazíme do Wattensu, kde nás čeká
návštěva křišťálového světa Swarovski. Hlavou alpského obra vejdeme do zářivé říše křišťálu, kde se dozvíme, jak se vyráběl a vyrábí nejslavnější
světový křišťál, a projdeme moderní muzeum i zahrady. Cestou zpět se zastavíme ve sklářském městě dvou hradů v Rattenbergu. Návrat zpět do ČR
v pozdních večerních hodinách (Praha okolo 24.00, Česká Třebová okolo 2.00 dalšího dne**), další dle trasy.
Program je orientační a může být upraven průvodcem dle dané situace (počasí atd.). Za změny v rozsahu Innsbruckcard CK nenese odpovědnost.
Termín:		
3.–6. 9. 2020 (čtvrtek až neděle)
číslo zájezdu: 3092020/02
Cena: 		
6 190 Kč
Cena děti do 16 let:
5 490 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve ***penzionu ve 2 lůžkových pokojích
s příslušenstvím s možností přistýlky, 2x snídani (formou bufetu), Innsbruckcard 48 hodin, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
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Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (2 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj
2 500 Kč.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Mont Blanc a Ženevské jezero
Výrobna sýrů Gruyères – Broc – čokoládovna Maison Cailler – Bern – město květin
Yvoire – Ženevské jezero – Mont Blanc – Chamonix-Mont-Blanc – Aiguille du Midi –
Montenvers – Mer de Glace – Annemasse – Ženeva – Rhôna – Lausanne – Ouchy –
vinice Lavaux – Vevey
Čokoláda, sýry a Mont Blanc.
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (Česká Třebová okolo 17.00**) směrem Pardubice, Praha,
Rozvadov, Mnichov, Bern, Gruyères.
2. den: Časně ráno zastavíme v Bernu, kde nás čeká procházka klidnými ulicemi s podloubími
překrásného hlavního města Švýcarska. Uvidíme také katedrálu, ostroh nad Aarou, vyhlídku
na Alpy i medvědí příkop. V malebném středověkém městečku Gruyères navštívíme výrobnu
slavných stejnojmenných sýrů (6 CHF). Tady se nejenom dozvíme vše o jejich výrobě a historii, ale budeme mít i možnost je ochutnat a nakoupit. Po
krátkém přejezdu do městečka Broc zamíříme do výrobny čokolády Maison Cailler (12 CHF). I tady můžeme opět ochutnávat a nakoupit kvalitní
místní dobroty či zhlédnout multimediální show o čokoládě. Poté sjedeme k Ženevskému jezeru, které objedeme po francouzské (jižní) straně,
abychom mohli zastavit v jednom z nejkrásnějších francouzských kamenných měst Yvoire, přezdívaném „město květin“. Po procházce jeho centrem
budeme mít možnost vykoupat se v Ženevském jezeře a ochutnat nejlepší francouzskou zmrzlinu. K večeru přejezd na ubytování do Annemasse.
3. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet hluboko do francouzských Alp, do oblasti Chamonix-Mont-Blanc, luxusního letoviska, ležícího pod
nejvyšší horou Evropy Mont Blanc (4 810 m n. m.).
Dle fyzických možností a povětrnostních podmínek je možné vyjet lanovkou (62 €) na Aiguille du Midi (3 842 m n. m.) vedle Mont Blancu, nebo
i legendární zubačkou do Montenvers (34 €, Combi card na obě 68 €) pod Grandes Jorasses, nad třetí největší alpský ledovec Mer de Glace, ke
kterému lze sestoupit a podívat se i do ledové jeskyně. (Jízdenky je nutné zajistit předem, proto již do smlouvy o zájezdu prosím uveďte, o který
z výletů máte zájem: Aiguille du Midi, Montenvers, nebo oba). Zbytek času využijeme k prohlídce malebného Chamonix-Mont-Blanc. K večeru návrat
do Annemasse na ubytování.
4. den: Po snídani vyrazíme do švýcarské Ženevy, sídla mnoha mezinárodních organizací. Tady se projdeme jak luxusním centrem hodinářské
metropole, tak i po romantickém nábřeží. Uvidíme legendární květinové hodiny, vodotrysk, zájemci vystoupí na věž katedrály sv. Petra (5 CHF)
s vyhlídkou na jezero, podíváme se, kde byla podepsána deklarace vzniku Červeného kříže či kde byla zavražděna rakouská císařovna Sissi. Dojdeme
i na vyhlídku na Mont Blanc v místech, kde Rhôna opouští jezero. Odpoledne přejedeme po švýcarské straně Ženevského jezera, do Lausanne, které se
stalo sídlem mezinárodního olympijského výboru. U něj se také krátce zastavíme. Z jeho přístavu Ouchy nakoukneme na olympijské muzeum,
projdeme se po nábřeží a vyplujeme parníkem (22 CHF) po jezeře do města Vevey na úpatí pohoří Les Pléiades. Parník nás poveze pod prudkými
svahy s vinicemi Lavaux (UNESCO), které jsou považovány za nejkrásnější v Evropě.
V klimatických lázních Vevey, městě Charlieho Chaplina, nás čeká krátká procházka centrem a potom volno k rozloučení s tímto kouzelným krajem.
Večer odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**), další dle trasy.
Termín:		
9.–13. 9. 2020 (středa až neděle)
číslo zájezdu: 9092020
Cena: 		
5 790 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2–3lůžkovém pokoji s příslušenstvím,
v hotelu Premiére Classe, 2x snídani (francouzská kontinentální), pobytové taxy, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za jednolůžkový pokoj 1 900 Kč, vstupné, loď, lanovku,
zubačku.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Alpy čtyř zemí s jízdou Horským expresem
Garmisch-Partenkirchen (GaPa) – Zugspitze – sedlo Fern Pass – vysokohorská silnice
Silvretta-Hochalpenstraße – sedlo Bielerhöhe – Lichtenštejnsko – Vaduz – Chur –
Horský express (Albula, Landwasserviadukt) – Svatý Mořic – Piz Bernina – ledovec
Morteratsch – údolí Engadin
Čtyřmi alpskými zeměmi za dva dny.
Prodloužený víkend v Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku a Švýcarsku.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 21.00**) směrem Praha, Rozvadov,
Mnichov.
2. den: Časně ráno zastavíme u skokanských můstků v Garmisch-Partenkirchen. Poté
autobusem přejedeme do Ehrwaldu a odtud lanovkou vyšplháme na nejvyšší německou horu Zugspitze (2 962 m n. m.), z jejíhož vrcholu se nám
otevřou nádherné výhledy na alpské velikány. Pro další výhledy na Zugspitzland zastavíme v sedle Fern Pass, odkud poté sjedeme do Inntalu. Znovu
vystoupáme vysokohorskou panoramatickou silnicí Silvretta-Hochalpenstraße na sedlo Bielerhöhe k přehradnímu jezeru Silvretta Stausee.
Tady nás čeká procházka kolem jezera s úžasnými výhledy na Piz Buin a další třítisícovky Silvrettagruppe. K večeru odjedeme na ubytování do Sankt
Gallenkirchu, pro zájemce večeře.
3. den: Po snídani průjezd Vaduzem (krátká zastávka) a Lichtenštejnskem do švýcarského kantonu Graubündenu, kde se zastavíme v Chur,
nejstarším městě této země. S průvodcem tu budeme objevovat překrásné historické centrum a poté nás čeká přejezd do městečka Tiefencastel.
Tady nasedneme na horský vlak, kterým projedeme trasu, po níž jezdí i slavný Ledovcový express: vyrazíme přes průsmyk Albula a čeká nás také
jízda po slavném Landwasserském viaduktu. Tento technický zázrak je 70 metrů vysoký a mizí přímo v tunelu. Cestu vlakem ukončíme ve Svatém
Mořici, kde na nás bude čekat autobus. Po krátké prohlídce tohoto letoviska přejedeme pod jedinou čtyřtisícovku východních Alp Piz Bernina (4 050
m n. m.), kde se zájemci mohou projít až k úpatí ledovce Morteratsch. Přes Švýcarský národní park a údolí Engadin, v němž pramení majestátní
řeka Inn, přejedeme do Rakouska a zpět do ČR.
4. den: Návrat do ČR v nočních až ranních hodinách (Česká Třebová okolo 7.00**), další dle trasy.
Termín:		
18.–21. 9. 2020 (pátek až pondělí)
číslo zájezdu: 18092020
Cena: 		
3 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 1x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v ***penzionu, 1x snídaně (formou bufetového stolu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za 1 večeři: 500 Kč (výborná tříchodová), pobytové taxy
(2 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj: 600 Kč, vstupné a jízdné (asi 50 €); jízdenku na Horský express z Tiefencastel do Sant Moritz (asi 25 CHF.
Jízdenku je nutné objednat předem. Jestliže o ni máte zájem, uveďte to prosím do smlouvy. Její cenu zaplatíte v CHF průvodci v autobuse).
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Benátky a ostrovy laguny
Murano – Burano – Torcello – Benátky – Punta Sabbioni
Romantický víkend v Benátkách s možností vykoupání v Jadranu.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 17.00**) směrem Praha, České
Budějovice, Villach.
2. den: Ráno přijedeme do přístavu Punta Sabbioni, odkud s průvodcem poplujeme na
celodenní výlet po ostrovech laguny. Nejdříve zamíříme na Murano, ostrov sklářů, kde se
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podíváme na ukázku výroby benátského skla v předváděcí huti. Poté přeplujeme na ostrov krajek Burano s barevnými domy, které malovaly ženy
rybářů, aby jejich unavení muži trefili domu. Ostrov se může pochlubit i jednou ze šikmých věží laguny. Nejmenší ostrov Torcello nás přivítá na závěr
dne. Svým návštěvníkům nabízí mnoho historických památek z dob nejstaršího osídlení a krásný výhled z věže na celou lagunu. Lodí přeplujeme zpět
do Punta Sabbioni a pojedeme se ubytovat do přímořského letoviska Lido di Jesolo/Cavallino. Večer možnost procházky podél moře a koupání. Pro
zájemce večeře.
3. den: Po snídani odjedeme autobusem do přístavu Punta Sabbioni, odkud se lodí vydáme do Benátek, kde nás čeká prohlídka města s průvodcem.
Uvidíme náměstí, chrám a kampanilu San Marco a Dóžecí palác. Zájemci projdou s průvodcem uličkami starého města až k mostu Rialto.
Odpoledne individuální volno k návštěvě chrámu, Dóžecího paláce či některého z muzeí. V podvečer odplujeme lodí zpět do přístavu v Punta Sabbioni
a autobusem odjedeme zpět do ČR.
4. den: Návrat do ČR v časných ranních až dopoledních hodinách (Česká Třebová okolo 9.00**), další dle trasy.
Termín:		
25.–28. 9. 2020 (pátek až pondělí = svátek)
číslo zájezdu: 25092020
Cena: 		
3 690 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací do Punta Sabbioni a zpět včetně vjezdů a parkovného, 1x ubytování ve 2 lůžkovém
pokoji s příslušenstvím a možností přistýlky v ***hotelu v Lido di Jesolo/Cavallino, 1x snídaně, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za večeři o dvou chodech 500 Kč, pobytové taxy (2 €/
os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč, vstupné a jízdné (asi 60 €).
Trasa A (+ Tábor a České Budějovice)
Další zákonné informace viz ***

Víkend u Balatonu
Jezero Balaton – levandulový poloostrov Tihany – lázně Balatonfüred – porcelánka
Herend – opatství Pannonhalma – termální jezero Hévíz – hrad Szigliget – sopka Badacsony – výlet lodí po jezeře – večeře v csárdě – jeskynní lázně Tapolca
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (Ústí nad Orlicí okolo 6.00**) směrem Brno, Bratislava,
Győr a Balatonfüred. Poznávání Maďarska začneme u Pannonhalmy (UNESCO), kde se nachází
benediktinské opatství sv. Martina, založené v roce 996. Tady se projdeme kolem kláštera a na
vyhlídku. Odpoledne nás čeká město Herend, kde navštívíme porcelánku (3 000 HUF), která
již více než 190 let produkuje jeden z nejkvalitnějších porcelánů, který využívala i císařovna Sisi
a František Josef. Nakonec uvidíme rušné lázně Balatonfüred, kde je možný výlet lodí po
jezeře Balaton (asi 1 hod. 3 000 HUF). Volno v lázeňském městě lze využít k procházkám po
promenádě i parkem, k nákupům či na individuální večeři. Ubytovat se pojedeme na poloostrov
do Tihany.
2. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet. Cestou uvidíme sopku Badacsony a zastavíme pod mohutnou zříceninou hradu ze 13. století
Szigliget, na který vyšplháme a kde se nám naskytnou krásné výhledy (800 HUF). Navštívíme i blízké Keszthely, kde stojí barokní zámek rodu
Festetics, nazývaný „maďarské Versailles“. Projdeme si jeho zahrady a nenecháme si ujít Šnečí parlament, sestavený ze 4,5 milionu šnečích ulit ze dna
Panonského moře (550 HUF). Poté dojedeme do rušných lázní Hévíz, kde se vykoupeme v největším kráterovém termálním jezeře v Evropě s hloubkou
38 m (3 200 HUF). Po návratu na ubytování je možné zajistit večeři v typické maďarské csárdě s vínem a hudbou (550–650 Kč/dle zvoleného menu).
3. den: Po snídani vyklidíme pokoje a budeme poznávat jedinečný vulkanický poloostrov Tihany. Během procházky se nám tu naskytnou nádherné
výhledy na kopce severního Balatonu. Vysoko na ostrohu nad jezerem uvidíme staré opatství s nejhezčí balatonskou vyhlídkou, malebný skanzen
pod širým nebem s původními domy s rákosovými střechami a s levandulovými krámky, poustevnické domky, vytesané do skály, a Paprikový
dům. V Tihany nás vyzvedne autobus a vypravíme se na cestu zpět do ČR. Cestou navštívíme jezerní jeskyni Tapolca, kde poplujeme podzemím na
lodičkách (3 000 HUF). Návrat do ČR ve večerních hodinách (Ústí nad Orlicí okolo 22.00**), další dle trasy.
Termín:		
26.–28. 9. 2020 (sobota až pondělí = svátek)
číslo zájezdu: 26092020
Cena: 		
4 290 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v ***hotelu, 2x snídaně formou bufetových stolů, wifi, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za jednolůžkový pokoj 800 Kč, pobytové taxy (asi 500
HUF = asi 40 Kč/noc/osoba), vstupné a jízdné (asi 15 000 HUF).
Trasa B (+ Bratislava)
Další zákonné informace viz ***

Štrasburk, Colmar a vinná stezka
Štrasburk – Colmar – Riquewihr – Rebeauvillé – Špýr – Heidelberg – Schwetzingen
1. den: Odjezd v pozdních nočních hodinách (Česká Třebová okolo 22.00**) směrem Praha,
Norimberk, Štrasburk.
2. den: Ráno přijedeme do Štrasburku, města, kde sídlí Rada Evropy, Evropský parlament
a Evropský soud pro lidská práva. Projdeme se po historickém centru (UNESCO) s katedrálou
Notre Dame, prohlédneme si kanály, hrázděné domy i kouzelnou čtvrť La petite France (Malá
Francie) a kryté mosty Ponts Couverts, které byly součástí důmyslného Vaubanova obranného
systému. Po řece Ill se na lodi projedeme historickým centrem k evropským institucím. Zájemci
se projdou i do čtvrti Neustadt. Navečer dojedeme na ubytování do hotelu Premiere Classe
na okraji města. Hotel se nachází blízko velkého obchodního domu, kde je možné nakoupit
nejrůznější francouzské dobroty a také povečeřet v některé z četných restaurací.
3. den: Po snídani nás autobus odveze do Colmaru, dechberoucího města, ležícího na vinné stezce. Procházka alsaskou metropolí s překrásnými
renesančními a hrázděnými domy a četnými vodními kanály nás dovede až do malebné čtvrti La petite Venice (Malé Benátky). Cestou zpět pojedeme
vinnou stezkou a zastavíme se ve středověké vesnici Riquewihr, která je považována za nejkrásnější na vinné stezce. V jejím centru se vrátíme v čase
a můžeme využít i příležitosti k nákupu výborných vín. Další překrásnou vesnicí je Ribeauvillé, plná křivolakých uliček a domů z 18. století, malebně
zasazená mezi vinicemi. Možná ochutnávka vína, návrat do Štrasburku na hotel.
4. den: Po snídani a vyklizení pokojů odjedeme do Speyeru (Špýru), kde se zastavíme u nejstarší románské zachovalé stavby světa katedrály Panny
Marie a sv. Štěpána (UNESCO). Po prohlídce katedrály, kde měl svatbu i Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna, a její krypty se projdeme historickým
centrem města. Další cesta nás dovede k zámku Schwetzingen, který má jedny z nejkrásnějších zahrad v Evropě. Při návštěva těchto podzimně
vybarvených zahrad můžeme obdivovat množství průhledů, soch, skrytá zákoutí, chrámy, ale i mešitu. Odpoledne přijedeme do Heidelbergu
(UNESCO). Starým universitním městem projdeme do míst, která předchůdce člověka prokazatelně obýval již před milionem let, a lanovkou vyjedeme
k jednomu z nejpůsobivějších zámků v Evropě. Při procházce prastarým sídlem i městem s nejstarší universitou v Německu nás čeká studentská
věznice, věž čarodějnic či promenáda filosofů. Navštívíme také prostory středověké university. Po volnu na večeři odjedeme do ČR.
5. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 4.00**), další dle trasy.
Termín:		
30. 9.–4. 10. 2020 (středa až neděle)		
číslo zájezdu: 30092020
Cena: 		
4 190 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 3 lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v hotelu Premiere Classe, pobytové taxy, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 snídaně 440 Kč, příplatek za dvoulůžkový pokoj
1000 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 2 000 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné asi 50 €.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Malokarpatskou vinnou cestou
Lednicko-valtický areál – Salon vín České republiky – Malokarpatská vinná cesta –
Vinařství Svätý Jur – Pezinok – Modra – Červený Kameň – výrobna majoliky – Vinařství Dolany – tradiční kachna s lokši – Bratislava – projížď ka lodí – Národní salon vín
Slovenské republiky – možnost zakoupení vín
1. den: Odjezd v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**). Projedeme moravskou
vinařskou oblastí Pálava do Lednicko-valtického areálu, který nabízí řadu památek,
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jež zde zanechal slavný rod Lichtenštejnů. Seznámíme se se zámky v Lednici (200 Kč) a Valticích a dalšími památkami v nádherně upraveném
parku (UNESCO). Navštívíme sklepní prostory Valtického zámku s expozicí Salónu vín České republiky, kde je shromážděno sto nejlepších vín,
oceněných v národní soutěži (degustace 160 Kč). Po ubytování v Malokarpatském regionu zavítáme do soukromého vinařství v městečku Svätý Jur,
které produkuje evropsky oceňovaná vína. Degustace s výkladem majitele a občerstvením proběhne ve 400 let starých sklepních prostorách, patřících
ke klášteru piaristů (15 €). Možnost zakoupení vína.
2. den: Po snídani se vydáme poznávat Malokarpatskou vinnou cestu. Zastavíme se v malebných vinařských městečkách Svätý Jur, Pezinok
a Modra. Navštívíme i hrad Červený Kameň (7 €), který po století vlastnil významný rod Pálffyovců. Zavítáme také do výrobny tradiční lidové
majoliky (3 €), kde můžeme nejenom nakoupit, ale i vyrobit vlastní hrníček. Cestu zakončíme návštěvou vinařství v Dolanech, kde nás čeká
prohlídka vinic, návštěva starého mlýna ze 17. století a degustace vín (28 €) z tohoto vinařství s bohatou tradiční večeří (pečená kachna
a domácí lokše, neomezená konzumace vína). Specialitou vinařství je mešní víno, které se zde připravuje s povolením želivského opata. Možnost
zakoupení vín.
3. den: Po snídani se budeme věnovat historickému centru Bratislavy (dóm sv. Martina, Michalská brána, Stará radnice, prezidentský palác)
a v historickém sklepení Apponyiho paláce se seznámíme s kolekcí Národního salónu vín Slovenské republiky (pro zájemce degustace 9 € nebo
jenom prohlídka). Volný čas v Bratislavě lze využít k nákupům nebo návštěvě známé vyhlídkové věže UFO (8 €). Zájemci se mohou také zúčastnit
vyhlídkové plavby po Dunaji (7 €). Návrat do ČR ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 19.00**), další dle trasy.
Termín:		
9.–11. 10. 2020 (pátek až neděle)
číslo zájezdu: 9102020
Cena: 		
3 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji s možností
přistýlky se snídaní ve ****hotelu, pobytové taxy, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za jednolůžkový pokoj 1 500 Kč, vstupné.
Trasa B
Další zákonné informace viz ***

Paříž a zámek Versailles
Paříž – Versailles – Louvre – Latinská čtvrť – Eiffelova věž – projížď ka po Seině –
náměstí Concorde – Champs Élysées – Pantheon – Notre Dame – Vítězný oblouk –
Montmartre - stará opera Garnier – muzeum parfémů Fragonard – Sorbona – květinový trh – Invalidovna – večerní projížď ka Paříží – Moulin Rouge – Pigalle – Bastila
– Trocadéro
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (Česká Třebová okolo 13.00**) směrem Praha,
Norimberk, Metz.
2. den: Ráno přijedeme do Paříže, kde si při cestě autobusem ukážeme nejznámější místa.
Procházku s průvodcem začneme u Eiffelovy věže (26 €). Uvidíme také Martova pole, Vítězný
oblouk a po bulváru Champs Élysées se projdeme na náměstí Concorde a přes Tuilerijské
zahrady až k Louvru. Zájemci mohou s průvodcem navštívit muzeum parfémů Fragonard
(s možností výhodného nákupu pravých parfémů), podívat se na slavnou budovu Opery Garnier, Královský palác či na náměstí Vendôme s nově
opraveným hotelem Ritz a slavným bronzovým triumfálním Slavkovským sloupem Napoleona I. Večer ubytování.
3. den: Po snídani nás autobus odveze do Versailles, kde navštívíme monumentální zámek francouzských králů (18 €) i nádherné zahrady. Cestou do
Paříže se zastavíme v La Défense, moderní pařížské čtvrti plné mrakodrapů a moderních budov. Po návratu do centra města nás čeká individuálním
volno, které lze využít na návštěvu muzea Louvre, Oranžerie, Muzea Orsay, Latinské čtvrti, ... Po odjezdu z náměstí Concorde možná krátce
zastavíme i na náměstí Trocadéro s výhledem na rozsvícenou Eiffelovu věž. Večer se vrátíme na ubytování do hotelu.
4. den: Po snídani budeme pokračovat v prohlídce města. Čeká nás Invalidovna a projížďka lodí po Seině (12 €) a poté i ostrov Île de la Cité, jemuž
vévodí katedrála Notre Dame. Uvidíme i neméně proslulý nejstarší květinový trh, Justiční palác či Sainte Chapelle a neopomeneme ani pařížskou
radnici. K večeru přejedeme metrem na Montmartre, kde v romantických uličkách pod bazilikou Sacré-Cœur na náměstí malířů počkáme na tmu,
a poté sjedeme autobusem k závěrečné večerní projížďce Paříží. Uvidíme Moulin Rouge, Pigalle, noční operu, náměstí Bastila či osvětlené nábřeží
a pochopitelně i Eiffelovku. Odjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.
5. den: Ráno přijedeme do německého Amberku, kde si po nočním přejezdu dvě hodiny odpočineme v bazénech, vířivkách a na tobogánech
Kurfiřtských lázní (8 €). Ostatní mohou čas strávit procházkou po půvabném historickém centru blízkého městečka. Návrat do ČR v odpoledních
hodinách (Praha okolo 14.00**), další dle trasy.
Termín:		
28. 10.–1. 11. 2020 (středa až neděle = podzimní prázdniny) číslo zájezdu 28102020
Cena: 		
4 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 3 lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v hotelu Premiere Classe, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 snídaně 440 Kč, pobytové taxy (2 €/os./noc),
příplatek za dvojlůžkový pokoj 800 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 1 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné asi 80 €.
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***

Paříž a Disneyland
Paříž – Disneyland park – Walt Disney Studios Park – Louvre – Eiffelova věž – projížďka po Seině – náměstí Concorde – Champs Élysées – Vítězný oblouk – Montmartre –
stará opera Garnier – muzeum parfémů Fragonard – Invalidovna – večerní projížď ka
Paříží – Moulin Rouge – Pigalle – Bastila – Trocadéro
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (Česká Třebová okolo 13.00**) směrem Praha,
Norimberk, Metz.
2. den: Ráno přijedeme do Paříže, kde si při cestě autobusem ukážeme nejznámější místa
metropole. Procházku s průvodcem začneme u Eiffelovy věže (26 €). Uvidíme také Martova
pole, Vítězný oblouk a po bulváru Champs Élysées se projdeme na náměstí Concorde a přes
Tuilerijské zahrady až k Louvru. Zájemci mohou s průvodcem navštívit muzeum parfémů
Fragonard (s možností výhodného nákupu pravých parfémů), podívat se na slavnou budovu
Opery Garnier, Královský palác či na náměstí Vendôme s nově opraveným hotelem Ritz a slavným bronzovým triumfálním Slavkovským
sloupem Napoleona I. Večer ubytování v hotelu.
3. den: Po snídani odjedeme do Disneylandu, kde nás čeká celodenní zábava v rodinném parku Disneyland park (75 €) či Walt Disney Studios Park.
Své si tu najdou zástupci všech věkových kategorií, dočkáme se i průvodu nejoblíbenějších Disneyho postav, potkáme Sněhurku, Mickeyho, Krásku
i zvíře, trpaslíky i kačera Donalda a vyčkáme na závěrečnou parádu. Večer návrat na ubytování, cestou se možná zastavíme podívat na rozsvícenou
Eiffelovu věž.
4. den: Po snídani budeme pokračovat v prohlídce města. Čeká nás Invalidovna a projížďka lodí po Seině (12 €) a poté i ostrov Île de la Cité, jemuž
vévodí katedrála Notre Dame. Uvidíme i neméně proslulý nejstarší květinový trh, Justiční palác či Saint Chapelle a neopomeneme ani pařížskou
radnici. K večeru přejedeme metrem na Montmartre, kde v romantických uličkách pod bazilikou Sacré-Cœur na náměstí malířů počkáme na tmu,
a poté sjedeme autobusem k závěrečné večerní projížďce Paříží. Uvidíme Moulin Rouge, Pigalle, noční operu, náměstí Bastila či osvětlené nábřeží.
Odjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.
5. den: Ráno přijedeme do německého Amberku, kde si po nočním přejezdu dvě hodiny odpočineme v bazénech, vířivkách a na tobogánech
Kurfiřtských lázní (asi 8 €). Ostatní mohou čas strávit procházkou po půvabném historickém centru blízkého městečka. Návrat do ČR v odpoledních
hodinách (Praha okolo 14.00**), další dle trasy.
Termín:		
28. 10.–1. 11. 2020 (středa až neděle = podzimní prázdniny)
číslo zájezdu: 28102020
Cena: 		
4 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 3lůžkovém pokoji s příslušenstvím
v hotelu Premiere Classe, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 snídaně 440 Kč, pobytové taxy (2 €/os./noc),
příplatek za dvojlůžkový pokoj 800 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 1 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné asi 80 € + Disneyland
(dospělí asi 75 €, dítě do 11 let 60 €)
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)
Další zákonné informace viz ***
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LETECKÉ zájezdy
Bílé noci ve Stockholmu, Tallinnu
a Helsinkách
Stockholm – Staré Město (Gamla Stan) – ostrov muzeí Djurgården (muzeum ABBA) –
trajekt Stockholm –Tallinn – staré město Tallinnu (Vanalinn) – pomník obětem lodi
Estonia – trajekt Tallinn–Helsinki – Helsinki – Design District – kostel Temppeliaukio
– vojenská pevnost Suomenlinna
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Stockholmu. Večer po ubytování se vydáme na prohlídku města,
které je zmiňováno již ve starých severských ságách. Projdeme se starým centrem Gamla stan,
které leží na jednom ze 14 ostrovů metropole. Uvidíme náměstí Stortorget, nejstarší ulici
ve Stockholmu Köpmangatan nebo nejužší uličku Mårten Trotzigs. Na vedlejším ostrově
zhlédneme parlament a kostel Riddarholmen, kde jsou pohřbeni švédští králové a královny.
Uvidíme také dominantu města, cihlovou radnici Stadshuset, kde se každoročně předávají Nobelovy ceny. Nocleh přímo ve Starém městě v Yacht
botelu*** (loď trvale ukotvená jako hotel, spí se v kajutách).
2. den: Po snídani se vypravíme na ostrov muzeí Djurgården, kde lze mimo takřka nedotčené přírody prozkoumat např. muzeum legendární švédské
skupiny ABBA nebo muzeum lodi Vasa. V podvečer se nalodíme na trajekt a noc strávíme na trajektu Stockholm–Tallinn. Loď nabízí řadu večerních
programů – procházky po palubě lodi, nákupní centra a různé restaurace s hudbou a zábavnými programy.
3. den: Po snídani na lodi nás čeká nádherné hanzovní město Tallinn. Metropole je tvořena překrásným středověkým jádrem Vanalinn (UNESCO).
Tallinn byl významným a bohatým hanzovním městem, a proto z období středověku pochází většina historických památek: kupecké domy ve čtvrti
Vene, radnice Raekoda a jedna z nejstarších stále fungujících lékáren v Evropě Raeapteek. Nevynecháme ani půvabné uličky, např. Chlebovou
pasáž a Kateřinskou pasáž, kde sídlí galerie a dílny umělců. Pro zájemce lze zajistit večeři v tradiční estonské restauraci. Nocleh v centru Tallinnu.
4. den: Ráno po snídani se projdeme podél zachovalých hradeb města s obrannými věžemi a navštívíme pomník potopení lodi Estonia. Dopoledne se
pak nalodíme na trajekt, který nás během dvou hodin přiveze do hlavního města Finska Helsinek. Po ubytování si prohlédneme centrum města, které
je proslulé především designem a módou. Navštívíme část Design District, která je plná obchodů s finskou módou a jinými stylovými doplňky, a hlavní
Senátní náměstí (Senaatorin tori) s bílou luteránskou katedrálou Tuomiokirkko, která se vznešeně vypíná nad celým městem. Zájemci se mohou
vypravit k olympijskému stadionu, kde v roce 1952 získali své zlaté olympijské medaile manželé Zátopkovi, nebo navštívit pozoruhodný moderní
kostel Temppeliaukio, který je zabudovaný ve skále. Nocleh v centru Helsinek.
5. den: Dopoledne se vypravíme k moři na náměstí Kauppatori, jehož trhy musí navštívit každý návštěvník hlavního města Finska. Koupit si tu
můžeme finské suvenýry a tradiční rukodělné výrobky Sámů (Laponců). Zájemci pak mohou vyrazit lodí na společný piknik na ostrov s námořní pevností
Suomenlinna (UNESCO). Skalnaté pobřeží a neustále kolem proplouvající lodě a trajekty jsou tím pravým zážitkem, který ukončí naše putování
severem. Odpoledne se přemístíme na letiště a odletíme zpět do Prahy.
Termín:		
3.–7. 6. 2020 (středa až neděle)
číslo zájezdu: 3062020
Cena: 		
19 990 Kč
Cena zahrnuje: letenky Praha–Stockholm a Helsinki–Praha, včetně příručního/kabinového zavazadla (obvykle 5–8 kg/os.), 3x ***ubytování v centru
Stockholmu, Tallinnu a Helsinek včetně všech poplatků, 1x nocleh ve dvoulůžkových kajutách na trajektu Stockholm–Tallinn (kajuty mají často patrové
palandy), 1x plavba na trajektu Tallinn–Helsinki, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (Tarif III), příplatek za jednolůžkový pokoj (3 600 Kč), nebo jednolůžkovou
kabinu (1 500 Kč), příplatek za snídani na trajektu formou bufetu (400 Kč), 2x snídani na hotelu (Stockholm a Tallinn 480 Kč), příplatek za odbavené
zavazadlo do letadla (1 500 Kč – podle podmínek letecké společnosti se může lišit), vstupné a jízdenky na místní dopravu (750 SEK, 25 €) a na plavbu
Helsinki–Suomenlinna.
Poznámka: Vzhledem k častému cestování a přesouvání zavazadel nedoporučujeme zájezd osobám s omezením pohybu.
Očekávaná velikost skupiny je 10–16 osob. Při nižším počtu zájemců než 10 osob se služba či zájezd nemusí uskutečnit.
Další zákonné informace viz ***,****

Madeira (o podzimních prázdninách)
Funchal – Monte – Pico do Arieiro – Ribeiro Frio – leváda Balcões – Santana – Ponta do
Rosto – Machico – pozorování delfínů a velryb – Câmara de Lobos – Cabo Girão – Ribeira
Brava – Encumeada – São Vicente – Porto Moniz – Atlantik – ostrov Porto Santo
Možnost cvičit jógu, chodit po levádách či cestovat po Madeiře.
1. den: Odlet z Prahy do Funchalu. Přílet na Madeiru, ubytování v hotelu, informační schůzka.
2. den: Po snídani se můžete rozhodnout mezi relaxací, koupáním či individuální návštěvou
hlavního města Madeiry Funchalu.
3. den: Po snídani fakultativní poznávání hlavního města Madeiry Funchalu. Projdeme kolem
sochy císařovny Sissi, zahrad regionální vlády, parku Santa Catarina, sochy Kryštofa Kolumba
i divadla Baltazar Dias. Pokračovat budeme ke katedrále Sé, která vznikla jako první portugalská katedrála mimo pevninu. Nevynecháme ani proslulou
tržnici Mercado dos Lavradores, kde se necháme unést barvou i vůní pro nás neznámých druhů ovoce. Den zakončíme na kopci nad Funchalem,
zvaném Monte, kam vyjedeme lanovkou. Tady můžete obdivovat elegantní barokní průčelí kostela Nossa Senhora do Monte, v němž našel místo
svého posledního odpočinku poslední rakouský císař a český král Karel I. Nikdo by neměl vynechat ani místní tropické zahrady s květinovými tunely,
vodopády, můstky a fontánami. Jen pro odvážlivce je pak určená nezapomenutelná jízda v proutěných sáních. Dva kilometry dlouhý sjezd si budete
jistě pamatovat po zbytek života.
4. den: Po snídani mohou zájemci fakultativně vyrazit na celodenní výlet na východ ostrova. Zastavíme na druhém nejvyšším vrcholu ostrova Pico
do Arieiro, který dosahuje výšky 1 818 metrů a bývá z něj vidět i nejvyšší vrchol Madeiry Pico Ruivo. Pokračujeme přes vnitrozemí ostrova na pstruží
farmu Ribeiro Frio. Odtud se vydáme pěšky na krátkou levádu Balcões (snadná chůze), která je ukončena nádhernými vyhlídkami na okolní hory.
Možnost oběda (asi 16 €). Po obědě přejezd do města Santana, kde se seznámíme s typickými barevnými madeirskými domky ve tvaru písmene A.
Můžeme nakouknout i do jejich interiérů. Cestou zpět do hotelu se zastavíme na vyhlídce Ponta do Rosto, kde v případě příznivého počasí budeme
mít možnost kochat se pohledem na údolí a krásu Madeiry. Kolem Machico a přistávací dráhy se vrátíme zpět do hotelu.
5. den: Individuální program, relaxace. Zájemci mohou využít nabídky dalších fakultativních výletů, ať už pozorování delfínů a velryb či pěšího
výletu po některé z levád.
6. den: Po snídani celodenní fakultativní výlet do centrálního masivu a na západ ostrova. Hlavní cesta ostrova Estrada Monumental nás zavede
do rybářského městečka Câmara de Lobos, které leží v romantickém zálivu, ohraničeném lávovými skálami. Kouzlu tohoto místa podlehl i sir Winston
Churchill, který zde pobýval a maloval v zimě 1950. Poté nás čeká vyhlídka z druhého nejstrmějšího útesu světa Cabo Girão a návštěva vesničky
Ribeira Brava. Pokračovat budeme na vyhlídku Encumeadu, z níž je vidět severní i jižní pobřeží Madeiry. Cestou můžeme obdivovat úchvatnou
přírodu i zbytky pralesa. Sjedeme do Sao Vicente a výlet zakončíme v nejzápadnějším městě Madeiry Porto Moniz. Tady je možné se vykoupat
v přírodních jezírkách v čedičových skalách, ale také jen tak koukat na nekonečnou modř Atlantiku či v místní restauraci ochutnat některou madeirskou
specialitu.
7. den: Individuální program, relaxace. Možnost dalších fakultativních výletů dle zájmu: pěší výlet po některé z levád nebo výlet na sousední ostrov
Porto Santo.
8. den: Individuální volno (dle času odletu) transfer na letiště, návrat do Prahy.
Termín:
23.–30. 10. 2020 (pátek až pátek)
číslo zájezdu: 23102020
Cena: 23 490 Kč
- sleva z dítě do 5,99 let se dvěma platícími dospělými na pokoji: 7 000 Kč
- sleva na dítě do 11,99 let se dvěma platícími dospělými na pokoji: 3 500 Kč
- sleva na dítě do 17,99 let se dvěma platícími dospělými na pokoji: 2 000 Kč.
Cena zahrnuje: zpáteční letenku, 1x kabinové zavazadlo dle podmínek dané letecké společnosti (zpravidla 8 kg), 7x ubytování ve studiích v ****hotelu
s bazénem, 7x bohatá snídaně (formou bufetového stolu) ve vedlejším hotelu Roca Mar, transfer letiště–hotel–letiště, česky mluvícího delegáta,
pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu.
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Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif V), vstupy, fakultativní výlety (celodenní výlet s česky mluvícím
průvodcem 40 €, velryby 50 €, Porto Santo 65 €, půldenní poznávání Funchalu s průvodcem 24 €), cvičení jógy (5 ranních lekcí a 2 večerní meditace)
1500 Kč, pokoj s výhledem na moře za příplatek 3 200 Kč/dvoulůžkový pokoj, 2 700 Kč/jednolůžkový pokoj, jednolůžkový pokoj za příplatek 5 200 Kč/
osoba/ 7 nocí.
Příplatek za 7 x večeři 4 500 Kč, 7x All inclusive 8 500 Kč, odbavovaná zavazadla.
Ubytování: ve ****apartmánovém hotelu Cais da Oliveira v městečku Canico de Baixo, na terasách vysoko nad útesem nad Atlantikem, ke
kterému se dá sejít. Jedná se o komplex 3 hotelů a hosté mohou využívat služby každého z nich (krytý bazén, jacuzzi, bazén se slanou vodou, sauna,
fitness centrum, přístup k moři).
Vybavení a služby hotelu: hala s recepcí, bar, výtah, internet point za poplatek, wifi, venkovní bazén, restaurace, sluneční terasa s lehátky, vnitřní
bazén, vířivka.
Vybavení pokojů: příslušenství, balkon nebo terasa, plně vybavený kuchyňský kout, klimatizace, fén, sat. TV, trezor za poplatek. Pokoje jsou
dvoulůžkové s možností 1 přistýlky.
Komplex je vhodný pro nenáročné milovníky klidu, moře a potápění (blízko je potápěčská škola a podvodní přírodní park). Jógu lze cvičit každé ráno
na zahradě či v krytém prostoru.
Hotel je 15 min jízdy východně od hlavního města Funchalu, kam jezdí hotelový mikrobus zdarma, 12 km od letiště.
Další zákonné informace viz ***,****
****Upozornění letecké zájezdy:
- Cena leteckých zájezdů se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se
zvyšuje cena letenek, a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas!
- Zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné
časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem.
- U leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben
letovým řádům a jiným okolnostem.
- Servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak.
- Podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla)
určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu.
- Ubytování je možné vždy po 14.00 (popř. po 16.00), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla. Vyklidit pokoje je třeba zpravidla do 10.00.
- Některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu (není-li uvedeno jinak)
a platí se na místě v příslušné národní měně. Jejich výše se často mění, upřesnění výše tax Vám zašleme v Pokynech k zájezdu.
- Během pobytu v dané destinaci využíváme hromadnou dopravu. Její cena není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce.
- Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být
přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě.
- V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel
samostatně.
- Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
- Podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.

JEDNODENNÍ zájezdy
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, služby průvodce či technického doprovodu.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh Allianz pojišťovny, a. s. (tarif I), vstupné.

Koupání v akvaparku Tropical Islands
Celodenní koupání a zábava v tropickém ráji u Berlína. Spousta zábavy v lagunách s možností
využití saun. (36 €, děti 6–14 let: 29 €, do 6 let zdarma, u skupin zajistíme skupinové vstupné).
Termín:
31. 1. 2020 (pátek = pololetní prázdniny)
číslo akce: 31012020
Cena:
1 190 Kč
Cena pro děti do 18 let: 990 Kč
Trasa A (+ Ústí nad Labem)

Orchideje a kamélie, Drážďany a zámek Zuschendorf
Prohlídka skleníků s nádhernými rozkvetlými kaméliemi na zámku Zuschendorf (1,5 hod),
po poledni návštěva mezinárodní prodejní výstavy orchidejí na Velikonočním veletrhu v Drážďanech (4 hod.). Poté krátká procházka po centru nádherně obnovených Drážďan. Příjezd do
ČR ve večerních hodinách.
Termín:
4. 4. 2020 (sobota) číslo akce: 4042020
Cena:
890 Kč (vstupy 14 €)
Trasa A (+ Ústí nad Labem)

Květinové slavnosti na zámku Książ a Vratislav
Dopoledne návštěva květinami vyzdobeného hradu Książ, kde se konají tradiční květinové slavnosti. Odpoledne procházka historickým centrem jednoho z nejstarších a nejkrásnějších polských
měst na Odře staročeské Vratislavi (Wroclawi).
Termín:
2. 5. 2019 (sobota) číslo akce: 2052020
Cena:
890 Kč (vstupy 40 PLN)
Trasa A (+ Jaroměř a Náchod, bez Prahy a Poděbrad)

Kittenbergerovy zahrady a plavba lodí po
Dunaji údolím Wachau
Dopoledne prohlídka překrásných rozkvetlých Kittenbergerských zahrad (8 €). Poté přejezd do Melku s možností návštěvy kláštera (11 €) nebo se můžeme projít po městečku. Odtud
plavba lodí (26 €) kouzelným údolím Wachau (UNESCO) do Kremsu.
Termín:
16. 5. 2020 (sobota) číslo akce: 16052020
Cena:
990 Kč		
Trasa B (+ Znojmo)

Kamenná soutěska, vodopády Myrafälle a Sky Walk
Ráno výjezd na náhorní plošinu Hohe Wand s lávkou Sky Walk s vyhlídkami na Vídeňskou 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:
23. 5. 2020 (sobota) číslo akce: 23052020
Cena:
990 Kč (vstupy 10 €)
Trasa B (+ Mikulov)
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Legoland v Německu
Zájezd pro děti i dospělé. Celý den plný zábavy ve slavném zábavním parku s více než 50 atrakcemi z 50 miliónů Lego kostiček (výhodný vstup 20 €).
Termín:
6. 6. 2020 (sobota) číslo akce: 6062020/02
Cena:
1 690 Kč
Cena děti do 18 let: 1 490 Kč
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)

Orlí hnízdo a solný důl v Berchtesgadenu
Dopoledne návštěva Orlího hnízda (čajovna Kehlsteinhaus) (16 €) a podzemních krytů Obersalzberg (3 €). Přejezd do Berchtesgadenu – návštěva Solných dolů (16 €), možnost koupání
ve Watzmanských termálních lázních (13 €) nebo procházka malebným městečkem.
Termín:
6. 6. 2020 (sobota)		 číslo akce: 6062020/01
12. 9. 2020 (sobota)		 číslo akce: 12092020
Cena:
1 290 Kč
Trasa A (+ Tábor a České Budějovice)

Norimberk a delfíní show v norimberské ZOO
Procházka historickým centrem Norimberku a celé odpoledne v ZOO (15 €) s velkým počtem
zvířat a možností vidět představení cvičených delfínů. Vhodné pro děti.
Termín:
20. 6. 2020 (sobota) číslo akce: 20062020
Cena:
1 390 Kč
Cena děti do 15 let: 1190 Kč
Trasa A (+ Beroun, Plzeň, Rozvadov)

Hitlerovo Orlí hnízdo, Berchtesgaden a jezero Königssee
Dopoledne návštěva Orlího hnízda (16 €) (čajovna Kehlsteinhaus) a podzemních krytů
Obersalzberg (3 €). Odpoledne přejezd k nejhlubšímu německému jezeru Königsee do srdce
národního parku do městečka Schönau am Königsee. Možnost procházek, nákupů, koupání
v jezeře nebo plavby lodí přes jezero ke kostelu svatého Bartoloměje (14 €).
Termín:
11. 7. 2020 (sobota) číslo akce: 11072020
22. 8. 2020 (sobota) číslo akce: 22082020
Cena:
1 290 Kč
Trasa A (+ Tábor a České Budějovice)

Medvědí soutěska v Alpách
Jednodenní turistický výlet do jednoho z nejkrásnějších koutů Štýrska. Cesta rozeklanou soutěskou kolem vodopádů po žebřících, můstcích
a dřevěných lávkách nás dovede k hospůdkám a ty nejzdatnější snad i na vrchol Hochlantsch. Na konci túry odpočinek u jezírka v Teichalmu.
Termín:
15. 8. 2020 (sobota) číslo akce: 15082020
Cena:
1 090 Kč (vstupy 5 €)
Trasa B (+ Mikulov)
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KONTAKTY
Cestovní kancelář ČiLe, s.r.o.
Hýblova 286
560 02 Česká Třebová
tel: + 420 774 944 051
(kancelář)

tel: + 420 777 025 093
(pohotovostní, platný v době zájezdů)

www.ck-cile.cz
www.ubytovani-alpy.com
e-mail: info@ck-cile.cz
SOUTĚŽTE s námi na FACEBOOKU a prohlédněte si fotografie
ze zájezdů, popřípadě nám některé přidejte:

http://www.facebook.com/skisafari
Provizní prodejce:

