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Vážené dámy, vážení pánové,

vítáme vás v jubilejní 25. sezóně 
naší cestovní kanceláře.
Letos vás chceme pozvat zejména na pohodové víkendy a prodlou-
žené víkendy do klidných a překrásných míst Alp a alpského podhůří 
s výjezdy za krásami hor pomocí našich pohodlných autokarů, 
pomocí horských vláčků a zubaček, lanovek, výletních lodí,…Jsou 
to zájezdy pro celou rodinu. Poznávací, za vyhlídkami, scenériemi, 
krásami hor, s minimální náročností na chození. Pokud budete chtít 
ale vyrazit na túru nad rámec našich lehkých „špacírů“, kdykoliv si 
můžete udělat svůj program. I o tom jsou naše zájezdy – o vašem 
výběru právě toho vašeho programu. My vám nabízíme krásný 
program s průvodcem, ale  vy si vždy můžete vybrat mezi poseze-
ním na vyhlídce či na terase horské chaty, procházkou, koupáním, 
turistikou či jen lenošením v dech beroucí alpské krajině. V nabídce 
máme i krátké výlety do měst – autokarem i letecky, zájezdy za 
operou, slavnostmi, kulturou, lázněmi,…Přinášíme už i kompletní 
adventní nabídku – klasiku (zájezdy připravujeme od roku 1992) 
i pár prima novinek. Chceme vám ukázat Alpy s jejich po staletí se 
neměnícím životem, chceme vám nabídnout místa, kde naleznete 
klid na duši, balzám na nervy, pohodu – čistý vzduch, překrásnou 
přírodu v barvách jara, léta, podzimu i zimy. Vybrali jsme pro 
vás termíny, kdy kromě zážitků z nádherné přírody (ledovce, vo-
dopády, soutěsky, jezera, nedozírné výhledy) zažijete i top období 
hor (kvetoucí azalky, narcisové louky, záplavy alpínek, podzimní 
barvy lesů) a slavnosti hor a alpské tradice (slavnosti slunovratu, 
kdy hory září obřími obrazy z ohňů, květinová korza – jarní i letní, 
festival soch ze sena, folklór, podzimní slavnosti shánění stád,…až 
po adventní tradice – průvody krampusů, percht, buttnamndlů, 
glocknerů,… )…Daleko od starostí okolního světa….Na víkend, 
prodloužený víkend i ve formě mini dovolené. Plavby lodí, hor-
ské vláčky, zubačky i lanovky, solné doly, termální voda tryskající 
z hloubky hor,…Nabízíme vám jen to, co máme sami rádi. Kon-
krétně vás zveme v květnu na fantastický narcisový festival, v červnu 
na slavnosti slunovratu Hory v plamenech, na zájezdy na přelomu 
června a července, kdy kvetou alpské růže či alpínky, na květinové 
letní průvody v čase prázdnin, na jezerní slavnost Lúčke v Bledu 
i na „selský podzim“ – měsíc a půl horských dožínkových, sklizňo-
vých slavností s kroji, hudbou, tancem, sháněním stád, skvělým 
domácím jídlem,….s knedlíky, sýry, vínem, špekem, na festivalech 
těchto pochoutek,… Navštivte s námi Solnou komoru u příležitosti 
výročí 100 let od úmrtí „císaře pána“. Vypravte se na víkend do 
blízkých měst s fundovanými prů-
vodci a bydlením mnohdy přímo 
v těchto městech (například cent-
rum Salcburku, Vídeň 4*, Krakov 4* 
s bazénem, Wroclaw,..). Máme pro 
vás víkendové zájezdy pro rodiny 
s dětskými programy (za pandami, 
legem, tobogány,…), zájezdy za 
pivem (letos je velké výročí – 500 
let bavorského Zákona o čistotě 
piva) i vínem, zájezd do technic-
kých a auto muzeí, krátké výlety 
do dalších evropských zemí (Ru-
munsko, Dánsko,Litva,..), zájezdy 
po vlastech českých i slovenských.

Věříme, že si vyberete nějaký krás-
ný zájezd, a těšíme se na shledání 
s vámi. Vaše CK Permon

 

Jediné cestovní 
pojištění bez limitů

Zabalila osmery boty.   
Jen tyhle ne... 

Paradox? Proto jsme tu my.

Zájezdy vysoko do oblak ...

... hluboko do nitra země...

... nebo do horkých bazénů uprostřed Alp

Vyhlídka Steinplatte (zájezd na str. 12)

Solný důl Berchtesgaden (v řadě zájezdů od podzimu po advent)

Aqua Dome (zájezd na str. 13)
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... historickými parními vláčky...
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Tuto možnost máte v řadě našich zájezdů.

... dech beroucími jízdami lanovkou...
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... a nebo jen tak po svých...

Ramsau, zájezd na straně 7

... a nebo si jen tak posedíme s přáteli
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Zájezdy do rakouských Alp, které jsou pro nás relativně velmi blízko a které jsou pro nás rozhodně velmi blízké. Nabízíme vám 
kolekci víkendů a prodloužených víkendů, ve kterých se skvěle odreagujete od starostí všedních dní. Kolekci zájezdů do krás-
ných a bezpečných míst. Nabízíme vám jak klasiku, tak i nejnovější atrakce, jako jsou vyhlídkové platformy – sky walky či visuté 
mosty. Pozveme vás na zájezdy po stopách císaře Františka Josefa I., jehož 100. výročí úmrtí je letos rakouskou událostí číslo 
jedna. Pozveme vás na putování po stopách Jamese Bonda v rakouských Alpách. Nabízíme vám nejkrásnější lidové slavnosti 
(květinová korza, slavnosti slunovratu, selský podzim), ledovce (Kitzsteinhorn, Dachstein, Zugspitze, Mölltaler Gletscher, Stubai, 
Weissensse, Sölden), vodopády (nejvyšší vodopády Rakouska, Salcburska, Štýrska, Tyrolska i Korutan), nejkrásnější jezera (na 
většině velkých jezer se projedete lodí, v letních měsících se můžete vykoupat v průzračné vodě), nejdivočejší soutěsky, nejkrás-
nější vyhlídky, nejznámější horské scenérie,…Letos vám nabízíme to nejlepší z rakouských hor. Jsou to zájezdy poznávací a za 
pohodou. Zvládnete je s pomocí lanovek, lodí, horských vláčků… úplně hravě. Kdo ale bude chtít podnikat větší túry – udělá si 
svůj individuální program. Ani to není problém.

Jezdíme od roku 1992, letos se zcela novým 
atraktivním  programem

NARCISOVÝ FESTIVAL V SOLNÉ KOMOŘE

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Rakouské alpské jezero Traun-
see (dlouhé 12 km, hluboké 191 m) – návštěva městečka Gmunden 
s malebnými uličkami, kostely, keramickou zvonkohrou a krásnou 
jezerní promenádou. Možnost plavby lodí. Vodní zámek Orth. Od-
poledne si můžete vybrat mezi:
*výjezdem kabinovou lanovkou na vrchol Feuerkogel  na „nejslu-
nečnější místo“ v Horním Rakousku. Lanovka si zahrála v hollywood-
ském fi lmu Kam orli nelétají s Clintem Eastwoodem a Richardem 
Burtonem. Panoramatický rozhled od Dachsteinu po okolní jezera. 
Na nejkrásnější a nejslunečnější náhorní plošině v Horním Rakousku 
vás čekají nádherné výhledy a četné možnosti kratších túr, např. 
výlet na  k impozantnímu kříži Europakreuz, ve kterém je z každé 
země EU jeden kámen.
*procházkami kolem dvou kouzelných horských jezer Langbath-
seen.
Nocleh v hotelu v St.Georgen v oblasti jezera Attersee (největší 
rakouské alpské jezero a 3. největší jezero v Rakousku).
2.den: Po bufetové snídani a zastávce na vyhlídce na Dachstein 
vás čeká největší květinová událost v Alpách – dopoledne vás 
čeká auto korzo s desítkami soch z desetitisíců květů  divokých 
narcisů v lázních Bad Aussee, v čele průvodu jdou krojované sku-
piny a hudební kapely. Zájemci mohou navštívit nejnovější alpské 
termální lázně Narzissentherme. Odpoledne probíhá lodní korzo 
po jezeře Altausser See, kolem kterého vede nádherná vyhlídková 
pěšina. Můžete se i projet vyhlídkovou lodí. Návrat do Prahy pláno-
ván kolem 22. hodiny.

Termín: 
28.05. – 29.05. 

Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatky: Vstupenka na obě korza:  450 Kč (děti 
do 15 let zdarma), komplexní pojištění Allianz 
132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 1/1 – 450 Kč.

SOCHY Z MILIONŮ KVĚTŮ 
ALPSKÝCH NARCISŮ

Váš průvodce Lukáš Kovanda a sochy, které si můžete zblízka prohlédnout...

... než vyjedou na auto korzo a lodní korzo

zde je lodní korzo, zde se natáčela bondovka Spectre

Jezero Altaussersee
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FESTIVAL SOCH ZE SENA, VÝROČÍ CÍSAŘE
RAKOUSKÉ ALPY

NEJVĚTŠÍ KORZO SOCH ZE SENA NA SVĚTĚ 
A SVĚT ALPSKÝCH JEZER
Fantastická příroda náhorní planiny s jezery a divoké soutěsky 
v kombinaci se světoznámým uměleckým festivalem tvoření 
soch ze sena a s lidovou alpskou slavností.

1.den:  Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Tauplitzalm – největší alp-
ská jezerní plošina. Celkem 6 průzračných jezer, od nejmenšího 
Pohádkového jezera po největší jezero Steirersee. Křišťálově čistá 
a pitná voda jezer je domovem pstruhů a sivenů. Mezi jezery jsou 
překrásné a pohodlné vyhlídkové cesty po horských pastvinách bez 
většího převýšení. Parádní den v alpském přírodním ráji. Nocleh 
v hotelu v okolí.
2.den: Annaberg – účast na největším světovém korzu soch ze 
sena. Ze sena uvidíte celý kostel i s kostelníkem, formuli 1, zvířata 
i pohádkové bytosti. Uvidíte umění sedláků, lidové kapely i taneč-
níky v krojích, nechybí selský trh. Prohlídka divukrásné soutěsky 
Lammerklamm. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termín:
03.09. – 04.09.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, mýto na Tau-
plitzalm, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: večeře 490 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 
264 Kč, 1/1- 450 Kč.

NOSTALGICKÁ CESTA SOLNOU KOMOROU 
S FRANTIŠKEM JOSEFEM I. 
Zájezd k 100. výročí úmrtí posledního habsburského císaře

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Jezero Traunsee. Z Gmundenu 
na vodní zámek Orth  nejstarším kolesovým uhelným parníkem 
světa, který se jmenuje podle jedné z dcer Františka Josefa Gisely 
a který poprvé vyjel 24. září roku 1871. Dodnes ho pohání stroj 
vyrobený v Praze. V Gmundenu jezdí i tramvaj, která vznikla rovněž 
za „císaře pána“. Bad Ischl – letní sídlo Františka Josefa -  Císařská 
vila, kterou nechal císař ve tvaru písmene E vystavět pro svoji mi-
lovanou Sisi (Elisabeth), hotel Austria, kde se císařský pár poprvé 
setkal, nádraží, kam přijížděla vídeňská honorace, cukrárna Zauner, 
kam s oblibou císařský pár chodil, vily slavných, například Lehárova 
vila,…Císař zde pravidelně slavíval své narozeniny, pobýval zde 
vždy několik týdnů v roce, roku 1914 zde vyhlásil válku Srbsku 
a napsal zde i „Mým národům“,…Nocleh v hotelu v okolí.
2.den: Dnešní výlet patřil ke standartnímu programu, který ve své 
Rezidenci v Bad Ischlu připravoval František Josef pro státní hosty. 
Z Bad Ischlu vyrážela společnost parním vlakem do Sv. Wolfgangu, 
odtud parníkem po jezeře k dolní stanici zubačky na Schafberg a tou 
až na fantastický vyhlídkový vrchol, kde panstvo často i přespávalo. 
Poprvé byl František Josef na Schafbergu 26. srpna 1894. V horském 
hotelu například nocoval z 13. na 14. srpna 1897. My pro vás máme 
připravenu cestu parníkem po Wolfgangsee a výjezd zubačkou 
na Schafberg, odkud uvidíte řadu jezer Solné komory z ptačí per-
spektivy, a to včetně největšího Attersee i včetně krásných velkých 
jezer Mondsee a Wolfgangsee. Čeká vás i prohlídka St. Wolfgangu 
a i městečka St.Gilgen, kde bydlela Mozartova rodina. Návrat do 
Prahy kolem 23. hodiny.

Termíny: 
11.06. - 12.06.
24.09. - 25.09.

Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 
x nocleh v hotelu se snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti 
úpadku. 

Doplatek: 480 Kč – večeře, 
komplexní pojištění Allianz 
132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 
1/1- 450 Kč.

100 LET OD SMRTI 
CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA

Příjezd císaře do Bad Ischlu

Císař František Josef I. v Bad Ischlu

Největší festival soch ze sena na světě Tauplitzalm - procházky kolem 6 překrásných jezer
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, ... LÉTO S FRANTIŠKEM JOSEFEM I.
Zájezd k 100. výročí úmrtí posledního habsburského císaře.
Jízda nejstarším uhelným parníkem světa, jízda originální parní 
lokomotivou z časů Františka Josefa na Schafberg, příjezd císaře 
parním vlakem do Bad Ischlu. 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Jezero Traunsee. Z Gmun-
denu na vodní zámek Orth  nejstarším kolesovým uhelným 
parníkem světa, který se jmenuje podle jedné z dcer Františka 
Josefa Gisely a který poprvé vyjel 24. září roku 1871. Dodnes ho 
pohání stroj vyrobený v Praze. Na  výběr: lanovka na Feurkogel 
či relaxace s koupáním u horských jezer Langbathseen. Nocleh 
v hotelu v oblasti.
2.den: Krásný letní den u jezera Wolfgangsee, kde je fantas-
tické koupání. Výjezd nejstrmější rakouskou zubačkou na vrchol 
Schafberg. Jedinečná věc – pojedete zubačkou s jednou ze dvou 
původních parních lokomotiv (rok výroby 1893 a 1894, které 
vezly i císaře) – jedny z nejstarších parních lokomotiv na světě, 
které jsou dosud v provozu. Koupání, procházky po galeriích na 
skalách nad jezerem, půjčovny motorových člunů, jízdy parníkem, 
lanovka na Zwölfer Horn,…Nocleh v hotelu v oblasti.
3.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká program v Bad Ischlu 
a účast na vyvrcholení oslav Císařských dnů v Bad Ischlu – 
kolem poledne přijede císař stejně jako kdysi parním vlakem 
na nádraží v Bad Ischlu s doprovodem v dobových kostý-
mech, bude přivítán místními a v kočáře projede městem až 
do Císařské vily. Dopoledne můžete vyjet lanovkou na vyhlídkový 
vrchol Katrin či se koupat v Císařských termálních lázních (slaná 
voda ve venkovním horkém bazénu, kanál s divokou a opět hork-
ou vodou v zahradě, vše jen pár metrů od místa příjezdu císaře) 
či si prohlédnout Císařskou vilu či si posedět na břehu řeky Traun 
v zahrádce cukrárny Zauner, kam chodíval i císařský pár. Je to hned 
vedle hotelu Austria, kde se císařský pár poprvé uviděl. Návrat do 
Prahy kolem 22.00 hodin.

Termín: 
13.08. – 15.08.

Cena: 4.150 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku. Doplatek: 900 Kč – 2 x večeře, komplexní pojištění Allianz 
132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 1.200 Kč (výjezd zubačkou), 1/1- 900 Kč.

123 let stará lokomotiva zubačky – jedna z nejstarších na světě, 
které jsou dosud v provozu, potřebuje k výjezdu na Schafberg, 
kde zdolává převýšení víc jak 1 kilometr, 4 hodinovou přípravu 
techniků a k cestě nahoru a dolů spotřebuje 500 kg uhlí a 3.000 
litrů vody.

VÍKENDOVÁ PLAVBA SOLNOU KOMOROU, 
SALCBURKEM A  NÁRODNÍM PARKEM  
BERCHTESGADEN
Zažijte krásu alpské přírody a malebných měst a městeček tak 
trochu jiným způsobem – z paluby výletních lodí. Sedíte si se 
šálkem kávy či sklenkou vína, loď klouže po hladině a před 
očima se vám pozvolna mění krásné horské scenérie i atraktivní 
architektura - vodní zámek, město Salcburk, Svatý Wolfgang,...
Jedna z lodí tančí na řece vídeňský valčík, na druhé zažijete 
jedinečné echo či uvidíte krásné vodopády,…

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin do Solné Komory. Po prohlídce 
Gmundenu vás čeká  první cca hodinová plavba po jezeře Traunsee 
z Gmundenu z historického náměstí s keramickou zvonkohrou na 
radnici do Ebensee.  Cestou uvidíte malebné scenérie s vodním 
zámkem Orth, poloostrovem s klášterem Traunkirchen, pojedete 
nejužší částí jezera pod stěnou hory Traunstein. Odpoledne vás po 
návštěvě sv. Wolfgangu čeká další plavba po jezeře Wolfgangsee 
ze St. Wolfgangu do St.Gilgenu. Prohlídka městečka, odkud pochází 
Mozartova rodina. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Po bohaté bufetové snídani a prohlídce biskupského zámku 
v Hellbrunnu s unikátními vodními hrátkami v zahradách i v zah-
radních pavilonech vás čeká další zcela originální plavba speciální 
lodí s velmi nízkým ponorem po divoké horské řece Salzach 
ze zámku až do centra Salcburku. Na konci plavby tančí loď 
v rytmu vídeňského valčíku, aniž by jí někdo řídil.  Odpolední 4. 
plavba – v nejkrásnější části bavorských Alp – v úchvatné přírodě 
jezera Königssee v národním parku Berchtesgaden ke kostelu sv. 
Bartoloměje s výletní restaurací pod nejvyšší horskou stěnou Něměc-
ka – pod horou Watzmann. Krásné procházky podél jezera, dojet lze 
(za příplatek) až k zadnímu jezeru Obersee. Kteroukoliv plavbu si 
můžete nahradit procházkou v malebné přírodě či kavárnou. Skoro 
by to ale byla škoda. V takovém případě nedoporučujeme doplatek 
lodí. Návrat do Prahy do půlnoci.

Termíny: 
25.06. – 26.06. 
01.10. – 02.10. (babí léto) 

Cena: 2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh s bufetovou snídaní v hotelu, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: 1/1 – 450 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 
večeře v hotelu 480 Kč (tříchodové menu, cena bez nápojů), 4 plavby: 1.350 
Kč (Traunsee:Gmunden – Ebensee, Wolfgangsee: St.Wolfgang –St.Gilgen, 
plavba po Salzach, Königssee: k st.Bartholomä a zpátky).

Historický parník Franz Josef I. na jezeře Wolfgangsee
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RAKOUSKÉ ALPY
DACHSTEIN, TAUPLITZALM, SOLNÁ KOMORA

NEJKRÁSNĚJŠÍ RAKOUSKÁ 
ALPSKÁ JEZERA 
jezera*vodopády*plavba*procházky divukrásnou příro-
dou*úchvatná náhorní jezerní planina* vyhlídka*termálky

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Tauplitzalm – největší jezerní 
náhorní plošina v Alpách se 6 překrásnými jezery, mezi kterými 
jsou velmi pohodlné procházkové okruhy. Nocleh v hotelu v okolí.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká program ve štýrské části 
Solné Komory – dopoledne malá procházka od jezera Grundlsee 
k jezeru Toplitzsee, které je opředeno legendami o nacistických 
pokladech, ty ukrývá jeho těžko dostupné a členité dno plné jeskyní 
a průrev (ve spodní části jezera je slaná voda). Romantická plavba 
motorovými pramicemi podél kolmých skalních stěn s vodopá-
dy k malému jezírku Kammeersee, do kterého spadá vodopádem 
pramen řeky Traun. Odpoledne  máte na výběr (rozhodnout se 
můžete na místě) - výlet k jezeru Altausser See – krásný nenáročný 
vyhlídkový okruh podél jezera  (vyhlídky na ledovec Dachsteinu) 
až k útulné restauraci do míst, kde se natáčel poslední James Bond 
– fi lm Spectre. Zpátky se můžete vrátit výletní lodí. Prohlídka lázní 
Bad Aussee, ve kterých je soutok  „tři Traunů“ a kde je největší 
znak mercedesu na světě v podobě unikátního mostu. Je zde 
i nejužší dům Rakouska či historický solný úřad. Zájemci mohou 
celé odpoledne (nebo i celý den) prožít v nových krásných lázních 
se slanou termální vodou Narzissentherme. Nedělní program si 
můžete sami až na místě vybrat podle nálady, počasí, …je to na vás.

Termíny:
02.07. – 03.07.
03.09. – 04.09.

Cena: 3.000 Kč

PRODLOUŽENÝ VÍKEND 
POD DACHSTEINEM
3 dny do překrásných hor lanovkami v ceně zájezdu – na Dach-
stein i kolem Dachsteinu (v ceně celkem 3 lanovky a 3 mýta), 
nejvyšší štýrský vodopád, Ledový palác, dech beroucí vyhlídky. 
V prvním termínu Almrausch – čas, kdy se horské stráně zbarví 
do růžova – kvetou azalky – alpské růže. V podzimním termínu 
čas barev babího léta.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Kolem poledne příjezd do oblasti 
Schladmingu s majestátným Dachsteinem. Lanovkou (v ceně) na 
Reiteralm – jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších výletních 
míst v oblasti Schladming – Dachstein. Pohodlná a lehká trasa vás 
přivede k jezeru Spielgelsee, ve které se zračí stěny Dachsteinu 
jako v zrcadle. Nocleh v hotelu.
2.den: Dachstein – novou kabinovou lanovkou (v ceně mýto i la-
novka) vyjedeme během 4 minut na Dachstein – do výšky cca 2.700 
m (v lanovce je i podlahové skleněné okno, je možná i „cabrio“ jízda 
na „terase“ lanovky. Nekonečné výhledy z Dachsteinu obzvláštňují 
atrakce vybudované v posledních několika letech – vyhlídka Sky 
Walk  s prosklenou podlahou cca 300 m nad propastí nad stěnou 
Dachsteinu – jedna z nejatraktivnějších vyhlídkových plošin v celých 
Alpách. Loni byl otevřen víc jak 100 metrů dlouhý visutý most a další 
vyhlídková prosklená platforma Schody do prázdna. Procházka po 
ledovci, návštěva Ledového paláce uvnitř ledovce se sochami,…
Odpoledne Ramsau – lehká turistika na pastvinách pod stěnou 
Dachsteinu. Překrásné scenérie salaší se stěnou Dachsteinu v po-
zadí. Nocleh v hotelu.
3.den: Výjezd lanovkou na „domácí“ vrchol Schladmingu Planai 
(v ceně), odkud jsou krásné výhledy zpátky na Dachstein, pro-
cházkový vyhlídkový okruh. Údolí Untertal (mýto v ceně) s mo-
hutnými vodopády vč. nejvyššího vodopádu Štýrska. Kdo bude 
chtít – může být celý den na túře na Planai – i v čase, kdy skupina 
pojede na vodopády. Jako tečka za zájezdem – návštěva jednoho 
z nejkrásnějších jezer v oblasti – Steierisches Bodensee (mýto 
v ceně) – snadno dostupné malebné jezero s tisíci pstruhy, nad 
kterým spadá mohutný vodopád. Procházky, možnost zapůjčení 
lodiček i rybí restaurace přímo u jezera. Návrat do Prahy s dojezdem 
kolem 23. hodiny.

Termíny: 
03.07. – 05.07.
30.09. – 02.10.

Cena: 4.900 Kč

Cena zahrnuje:  dopravu, 2 x nocleh v hotelu 
(v ceně ubytování karta  Sommercard – lanovky 
zdarma) s bufetovou  snídaní, průvodce, pojiš-
tění CK proti úpadku. 

Doplatek: 1/1 - 1200 Kč, komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hote-
lu s bufetovou snídaní, průvodce, mýto na 
Tauplitalm, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: večeře: 480 Kč, 1/1: 450 Kč, komplex-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

.

LOKACE Z BONDOVKY SPECTRE LANOVKY V CENĚ

Dachstein - visutý most

Dachstein - schody „do nikam“
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ÁD SLAVNOSTI SHÁNĚNÍ STÁD 
V ÚDOLÍ HORKÝCH PRAMENŮ
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Vodopád Gollinger Wasser-
fall (75 m, 2,50 EUR vstupné) – jeden z nejkrásnějších rakouských 
vodopádů. Vodní hrátky v zámku biskupů v Hellbrunnu. Nocleh 
v hotelu v oblasti.
2.den: Krásný den v Alpách se slavností shánění stád, s termálními 
bazény i dalekými rozhledy. Údolí „horkých pramenů“ Gasteinertal. 
Fantastická slavnost shánění ovčích stád v závěru údolí – jako 
pomalá bílá lavina sjíždějící z úbočí hor se blíží z levé  i z pravé strany 
údolí společná ovčí stáda v celkovém počtu cca 1.300 kusů. Nechybí 
lidová hudba ani skvělé selské speciality. Odpoledne můžete podle 
své libosti z jednoho místa užívat hor i horkých léčivých pra-
menů, k dispozici vám jsou termální alpské lázně Felsentherme 
v Bad Gastein a lanovka na Stubnerkogel (2246 m). Na vrcholu si 
můžete vychutnat krásný rozhled do údolí ze zcela nově zbudova-
ného visutého mostu. Přímo centrem lázní padá jeden z nejvyšších 
rakouských vodopádů – vodopád je ve 3 stupních vysoký téměř 
jako slavné Krimmelské vodopády, měří 340 m. Návrat do Prahy 
kolem 22.30 hodin.

Termín:
10.09. – 11.09.

Cena: 2.890 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 1/1 – 450 Kč.

SLAVNOST SHÁNĚNÍ STÁD 
POD HOCHKÖNIGEM
Pohodový víkend v salcburských Alpách. Lehká turistika, selské 
slavnosti po oba dva dny, výhledy, cesta v korunách stromů,…

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Maria Alm – horská obec s nej-
vyšším kostelem v Salcbursku pod masívem Hochkönig – půvabná 
lidová slavnost se sháněním stád – almabtriebem, s krojovaným 
průvodem, lidovou hudbou i tancem, se selskými produkty,….
Vystoupení  schuhplattlerů aneb „alpský verbuňk“….. V pozdním 
odpoledni si můžete vybrat – výjezd lanovkou na  Schmittenhöhe 
– nádherný výhled na jezero Zeller See a procházky v Zell am See 
nebo cca 2 hodinový pobyt v termálních lázních Tauern Spa, kdy 
z venkovních horkých bazénů koukáte na ledovec Kitzsteinhorn. 
Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká návštěva Permonské 
cesty v korunách stromů v  závěru údolí Hinterglemm na salaši 
Lidlingalm, kde je od rána velký selský trh s produkty z regionu 
– sýry, špek, marmelády, výrobky řezbářů, hraje lidová kapela Zwie-
selalm Spatzen. Permonská cesta proto,  protože každý z vás obdrží 
slavnou zelenou čepičku. Tato alpská Cesta v korunách stromů je 
dlouhá 600 metrů. V závěru údolí, kde je, naleznete i visutý most 
Golden Gate. Je dlouhý 200 metrů, široký 1,6 m a přes soutěsku 
řeky Saalach vede ve výšce 40 metrů. K těmto atrakcím se dostanete 
buď krátkou pěší procházkou či můžete popojet kočáry taženými 
koňmi. Odpoledne vás čeká lehká turistika s nekonečnými výhle-
dy na jedněch z nejkrásnějších vyhlídkových rakouských pastvin  
Loferer Alm. Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 
17.09. - 18.09. 

Cena: 2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 

Doplatek: večeře 490 Kč, komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 1/1 – 450 Kč

Gasteinertal - visutý most
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RAKOUSKÉ ALPY
KNEDLÍKOVÝ FESTIVAL, TOP SALCBURSKA
ALPSKÝ RELAXAČNÍ VÍKEND
3 top atrakce v centrálních horách Salcburska.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Příjezd do oblasti Zell am See 
- Kaprun. Krimmelské vodopády (3 EUR) – návštěva nejmohut-
nějších vodopádů Východních Alp, které jsou vysoké 340 metrů. 
Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Po bufetové snídani výjezd lanovkami na nejvyšší pohodl-
ně dostupný vyhlídkový bod ve spolkové zemi Salcbursko – Kitz-
steinhorn. Horní stanice lanovky je v nadmořské výšce 3.029 m. 
Mimořádný výhled na ledovec i svět nejvyšších rakouských vrcholů. 
Horou vede 360 m dlouhá trasa s řadou zajímavostí ze světa hor, 
na jejímž konci je vyhlídková platforma. Národní park Vysoké Taury 
s Grossglockerem včele máte jako na dlani. Odpoledne přímo z le-
dovce do horké vody lázní Tauern Spa s vnitřními a venkovními 
bazény s až 36°C teplou vodou. Návrat do Prahy kolem 22.30 hodin.

Termín: 
08.10. – 09.10.

Cena: 2.900 Kč

KNEDLÍKOVÝ FESTIVAL V TYROLSKÝCH 
ALPÁCH
Pohodový víkend v tyrolských a salcburských Alpách s jedi-
nečnou slavností.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. St. Johann in Tirol – Festival 
knedlíků – centrem městečka se táhne nejdelší knedlíkový stůl na 
světě v délce cca 300 metrů – 17 statků nabízí 22 druhů knedlíků 
– od sladkých po špekové. Celkem 25 tisíc knedlíků, moře piva a 5 
lidových kapel. To je jedinečná tyrolská lidová veselice. Vstupné 4 
EUR vč. knedlíkové kuchařky. Vezměte klidně i své přátele - turisty. 
Zatímco si budete užívat pohody na knedlíkovém festivalu, mohou 
vaši přátelé vyrazit lanovkou za turistikou. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká snadno dostupná sou-
těska Vorderkaserklamm (vstup s kartou Saalachtal, kterou od nás 
dostanete, je zdarma) -  dlouhá je 400 m, hluboká až 80 m a místy 
úzká jen 80 cm. Loferer Alm – lehká turistika na rakouském nejkrás-
nějším „Wanderalmu“ – pastviny se snadnými pohodlnými cestami 
pro turistiku a procházky a s nekonečnými rozhledy. Lanovka má dva 
úseky – první máte s kartou Saalachtal Card zdarma. Chcete-li úplně 
pohodlně  co nejvýš, můžete vyjet druhou sekcí lanovky. Pokud se 
vám na festivalu zalíbí, můžete sem vyrazit ještě v neděli dopoledne, 
od 11 hraje na náměstí jedna z nejlepších rakouských lidových kapel 
Die Zillertaler (bez vstupného). Přivezeme vás i odvezeme. Návrat 
z oblasti kolem 17. hodiny s dojezdem do Prahy kolem 22.30 hod. 
Ani se vám nebude chtít odjez zpátky….

Termín: 
24.09. -25.09.

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
kartu Saalachtal Card, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: večeře – 480 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč. 

Vyhlídková platforma Kitzsteinhorn

Termální lázně Tauern Spa

35. KNÖDELFEST

Loferer Alm

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku.

Doplatky: večeře: 480 Kč, 1/1: 450 Kč, lanovky 
Kitzsteinhorn – 1.000 Kč, Tauern Spa: 650 Kč/3 
hodiny, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč. 

Termální lázně Tauern Spa
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Tauern Spa

Eisriesenwelt

Kaprunské přehrady

Hohenwerfen

TURISTICKÉ LAHŮDKY 
KOLEM SALCBURKU

ledový svět, pohádkový hrad, vodopád i Salcburk

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Nejkrásnější vodopád Salcbur-
ska – v Gollingu. Salcburk – krátká prohlídka města a vaše volno 
ve městě, můžete navštívit pevnost Hohensalzberg, zámeckou 
zahradu Mirabell, tzv. Domquartier – prohlídková trasa biskupskými 
rezidencemi a kostely. Nocleh v hotelu v okolí města.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čekají dvě top atrakce v okolí 
Salcburku – Eisriesenwelt (Svět ledových obrů) – nejdelší a nej-
větší ledová jeskyně světa. Vchod do jeskyně leží v nadmořské 
výšce 1641 m. K jeskyni vyjedete lanovkou – od horní stanice je ke 
vchodu cca 20 minutová procházka. Odpoledne vás čeká prohlídka 
jednoho z nejkrásnějších rakouských hradů Hohenwerfen se so-
kolnickým vystoupením. I do tohoto „fi lmového“ hradu, známého 
i z jedné české výpravné pohádky, vyjedete lanovkou. Návrat do 
Prahy kolem 23. hodiny.

Termín: 
03.09. - 04.09.

Cena: 2.900 Kč

POHODOVÝ VÍKEND V NÁRODNÍM PARKU 
VYSOKÉ TAURY
Výjezd na Franz Josef Höhe k nejdelšímu ledovci Východních 
Alp Pasterze pod nejvyšší rakouskou horou Grossglockner. 
Kaprunské vysokohorské přehrady a budete-li chtít i luxusní 
lázně Tauern Spa

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Nejznámější rakouský horský 
výjezd – vyhlídkovou silnicí k ledovci Pastezee. Alternativně se 
můžete jít koupat do termálních lázní Tauern Spa. Celé odpoledne 
můžete prožít v horkých luxusních bazénech lázní Tauern Spa –ze 
všech venkovních bazénů (jeden má slanou vodu, jeden sladkou, 
jeden je pro děti, jeden je v saunové části – plavání bez plavek) je 
krásný výhled na hrad v Kaprunu a na vrchol Kitzsteinhorn (3.203 
m.n.m) a jeho ledovec. Alternativní program – Krimmelské vo-
dopády.
2.den: Krásný celodenní výlet vysoko do nitra nejvyšších hor Rakous-
ka - Kaprunské vysokohorské přehrady Mooserboden a Wasser-
fallboden se nacházejí v nadmořské výšce 2.000 m a sbírají vodu 
z ledovců nejvyššího a nejdelšího rakouského alpského hřebene. 
K přehradám se dostaneme místním busem a obří plošinou (jízdné 
vč. exkurze do přehradní zdi – 20 EUR). I tento den se alternativně 
můžete koupat v Tauern Spa. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termín: 
24.09. – 25.09.   

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: večeře - 490 Kč,1/1 – 450 Kč,  komplexní pojištění Allianz 132 
Kč, nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu  
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 

Doplatky: večeře -  490 Kč,1/1 – 450 Kč,  kom-
plexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 
Kč.

Sokolnické show – hrad Hohenwerfen
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RAKOUSKÉ A BAVORSKÉ ALPY
NEJVĚTŠÍ ALPSKÉ KVĚTINOVÉ KORZO
NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÉ 
KORZO V RAKOUSKU, 
TYROLSKÝ „FJORD“ 
A NEJKRÁSNĚJŠÍ TYROLSKÝ 
VÝHLED
Půvabný letní víkend s návštěvou největšího rakouského květi-
nového korza, s plavbou po největším tyrolském jezeře Achen-
see a s výjezdem na nejkrásnější tyrolskou vyhlídku.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Největší a nejkrásnější tyrolské 
jezero Achensee – je hluboké 133 m a jeho voda má kvalitu pitné 
vody – viditelnost je 10 metrů. Jezero má tvar norského fj ordu. 
Čeká vás plavba, můžete si dopřát i jízdu jedinečnou úzkokolejnou 
zubačkou z Jenbachu k jezeru, která jezdí od roku 1899. Vynechat 
by se neměla lanovka na Rofan – krásné výhledy na jezero, pro 
odvážlivce fl ying fox – let střemhlav dolů. Možnost koupání v jezeře. 
Program si můžete udělat podle svého. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Po bufetové snídani vás čeká výjezd lanovkou na „nejkrásnější 
vyhlídku“ Tyrolska, jak se říká vrcholu Hohe Salve v Kitzbühelských 
Alpách. Z výšky 1.829 m je impozantní výhled na vrcholky Alp v Ty-
rolsku: Großglockner, Großvenediger,  pohoří Vysoké Taury (Hohe 
Tauern) s 70 třítisícovkami , na masívy  Rofangebirge a Wilder Kai-
ser. Na vrcholu je nejvýše položený poutní kostel v Rakousku. 
Kruhový rozhled na rakouské hory vás jistě potěší. Odpoledne už 
si pak užijete na květinovém korzu s cca 50 vozy, které vezou 
sochy z desetitisíců květů jiřin. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

Termín: 
27.08. – 28.08.

Cena: 2.950 Kč

 v Tyrolsku a Bavorsku s květinovým korzem

Úchvatné vyhlídkové vrcholy, nejvýše položené kostely Ra-
kouska a Německa

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Výlet horským vláčkem – nej-
starší horskou zubačkou v Německu s převýšením 1.217 metrů 
– nostalgická jízda šťavnatými alpskými loukami, stínem lesů i skrz 
strmé skály na vrcholu. Na vrcholu Wendelstein je krom jiného 
i nejvýše položený kostel v Německu. Fantastické výhledy od 
Wilder Kaiseru po nejvyšší německý vrchol Zugspitze. Z vyhlídky 
Gacher Blick, která je jen pár kroků od horní stanice zubačky, je 
výhled na 200 vrcholů vč. nejvyšších rakouských vrcholů Gross-
glockner a Grossvendiger. Navštívit můžete i nejvýše položenou 
zpřístupněnou německou jeskyni (2 EUR, 3°C). Zpátky lanovkou.
2.den: Po bufetové snídani vás čeká výjezd lanovkou na „nejkrásnější 
vyhlídku“ Tyrolska, jak se říká vrcholu Hohe Salve v Kitzbühelských 
Alpách. Z výšky 1.829 m je impozantní výhled na vrcholky Alp v Ty-
rolsku: Großglockner, Großvenediger,  pohoří Vysoké Taury (Hohe 
Tauern) s 70 třítisícovkami, na masívy  Rofangebirge a Wilder Kai-
ser. Na vrcholu je nejvýše položený poutní kostel v Rakousku. 
Kruhový rozhled na rakouské hory vás jistě potěší. Odpoledne už 
si pak užijete na květinovém korzu s cca 50 vozy, které vezou 
sochy z desetitisíců květů jiřin. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

Termín: 
27.08. – 28.08.

Cena: 2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatek: 480 Kč – večeře, 1/1 - 450 Kč, kom-
plexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatek: 480 Kč – večeře, 1/1 - 450 Kč, kom-
plexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 
Kč, zubačka – 900 Kč.

PERMON
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
ALPSKÉ VYHLÍDKY

Jezero Achensee
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NEJKRÁSNĚJŠÍ ALPSKÉ 
VYHLÍDKY II.
v Tyrolsku a Bavorsku s květinovým korzem.

Úchvatné vyhlídkové vrcholy, nejvýše položené kostely Ra-
kouska a Německa

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Výlet horským vláčkem – nej-
starší horskou zubačkou v Německu s převýšením 1.217 met-
rů– nostalgická jízda na Wendelstein (stejné jako u předchozího 
zájezdu). Nocleh v oblasti.
2.den: Po bufetové snídani vás čeká nová vyhlídková platforma 
Steinplatte  na hranici – trojmezí  - 3 zemí – Tyrolska, Bavorska Sal-
cburska.  Vyjedeme lanovkou z Waidringu (16,50 EUR) – vyhlídková 
plošina je umístěna 70 m vysoko nad propastí v nadmořské výšce 
1.660 m a má tvar mořského korálu, kdy jednotlivé „větve“ korálu 
umožňují větší či menší hrdinství, protože od zatemnělé podlahy 
můžete vstoupit i na podlahu z kovových mřížek až nakonec po 
skleněnou podlahu. Vesnička ze seriálu Doktor z hor. Koupání 
v některém z jezer. Nocleh v hotelu.
3.den: Po bufetové snídani vás čeká výjezd lanovkou na Hohe Sal-
ve, odpoledne květinové korzo v Kitzbühelských Alpách. Z výšky 
1.829 m je impozantní výhled na vrcholky Alp v Tyrolsku: Groß-
glockner, Großvenediger,  pohoří Vysoké Taury s 70 třítisícovkami, 
na masívy  Rofangebirge a Wilder Kaiser. Na vrcholu je nejvýše 
položený poutní kostel v Rakousku. Kruhový rozhled na rakouské 
hory vás jistě potěší. Odpoledne vás očekává Kitzbühel s malova-
nými domy a nejtěžší sjezdovkou Hahnekamm. V 15 hodin začíná  
květinové korzo s cca 40 vozy z tisíců letních květů (vstupné 5 
EUR). Po korzu odjezd do ČR s návratem do Prahy kolem 22.30 hod

Termín: 
13.08. – 15.08.

Cena: 4.300 Kč

LETNÍ VÍKEND V INNSBRUCKU
aneb lanovkou od kaváren v historickém centru, od zlaté stříšky 
či obří prodejny Swarovski až do horské přírody výš jak 2.000 
m nad mořem… a s hotelem, který je 10 minut pěšky od této 
lanovky. Co víc si přát pro prima letní víkend. K tomu největší 
tyrolské jezero (plavba) a největší tyrolský skansen,…

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Největší tyrolské jezero Achen-
see, zvané „tyrolský fj ord“ – plavba výletní lodí (nebo se můžete 
koupat, procházet,..). Odpoledne dojezd na ubytování –prohlídka 
Innsbrucku, olympijské skokanské můstky, Zlatá stříška, lanovkou 
můžete přímo z centra města vyjet do alpské zoo – nejvýše položené 
zoo v Evropě,…
2.den: Po snídani vyjedeme lanovkou, která je kousek od hotelu, 
na Nordkette – za pár minut z centra tyrolského hlavního města 
do největšího přírodního parku Rakouska, 2.000 m vysoko 
nad městem. Kruhový rozhled od Innsbrucku přes přírodní park 
Karwendel po velkou část Tyrolska. Odpoledne navštívíte největší 
tyrolský skansen v Kramsachu (vstupné 6 EUR) – 37 selských 
alpských statků a budov zasazených v krásné krajině. Návrat do 
Prahy kolem 23. hodiny.

Termín:
23.07 - 24.07

Cena: 3.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
v Innsbrucku s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč. Lanovka- všechny 3 sekce – 
900 Kč, 1/1 - 450 Kč.

PERMON

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 

Doplatek: 960 Kč – 2 x večeře, komplexní 
pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 
zubačka – 900 Kč, 1/1 - 900 Kč

Lanovkou z centra Innsbrucku za alpskými výhledy...

Zubačka na Wendelstein

... dolní stanice 10 min pěšky od hotelu
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LECHTAL, MONTAFON, BODAMSKÉ JEZERO
RAKOUSKÉ ALPY

LECHTAL A MONTAFON 
aneb krásy Vorarlberska

Bodamské jezero, setkání alphornistů, visutý most, lanovky 
v ceně, jedno z nejkrásnějších jezer Tyrolska

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Tyrolské údolí Tannheimer-
tal s jedním z nejkrásnějších tyrolských jezer Vilsalpsee – snadná 
procházka. Dojezd na ubytování do vorarlberského údolí Lechtal.
2.den: Lech – jedna z nejkrásnějších rakouských horských obcí, 
místo, kde  přijela na lyžích až do lékárny legendární fi lmová Brid-
get Jonesová. Místní lanovky máte v ceně ubytování. Vyjedeme 
lanovkami Rüfi kopfbahn a Oberlech na vyhlídkové vrcholy a za 
lehkou turistikou. Nocleh v hotelu.
3.den: Do vorarlberského údolí Montafon s výjezdem kabinovou 
lanovkou (11,40 EUR) k jezeru Lünersee, které leží v nadmořské výš-
ce 1.979 metrů a které bylo přeměněné postavením hráze v přehra-
du – jednu z největších vodních ploch spolkové země Vorarlbersko 
s fantastickou barvou vody a s obrovským množstvím ryb.  Ve 14 
hodin účast na velkém setkání alphornistů – hráčů na alpské rohy. 
Jedinečný zážitek. V pozdním odpoledni se podíváte do hlavního 
měste Vorarlberska, do Bregenzu na břehu Bodamského jezera. 
Výjezd lanovkou Pfänderbahn na fantastický vyhlídkový vrchol  
-  výhled přes celé Bodamské jezero, do 4 zemí a na 240 alpských 
vrcholů Rakouska, Švýcarska a Německa. Návrat do hotelu v údolí 
Lechtal.
4.den: Velká nová atrakce – visutý most v Holzgau – panora-
matický výhled s troškou adrenalinu. Most je 200 m dlouhý, je 100 
m vysoko nad údolím a je široký 1 metr. Alternativně můžete vyjet 
další z lanovek Lechtalu (zdarma) za dalekými výhledy, lehkou 
turistikou či posezením na terase horské restaurace. Odpoledne 
návrat do ČR s dojezdem kolem 23. hodiny.

Termín: 
07.07. – 10.07.

Cena: 6.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní (včetně 
karty Lechtal Card na lanovky), průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

ZA KRÁSAMI RAKOUSKÝCH HOR 
VE STOPÁCH JAMESE BONDA
Nejkrásnější horské momenty Alp ve spolkových zemích Tyrol-
sko a Vorlarlbersko, od Bodamského jezera přes Montafonské 
údolí,  vysokohorskou silnici Silvretta  i do světa ledovců, vo-
dopádů  a horkých termálních pramenů… „ve stopách“ Jamese 
Bonda Daniela  Craiga v „bondovách“ číslo 22 a 24, tedy Quan-
tum of Solence, která se částečně odehrává v areálu jezerního 
jeviště v Bregenzu, a nejnovější fi lmové hitovky Spectre, která 
se v zásadních scénách odehrává v  údolí Ötztal.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin. Noční transfer do tyrolského 
údolí Ötztal.
2.den:  Tyrolské údolí Ötztal – první zastávka bude u nejvyššího 
tyrolského vodopádu Stuibenfall (159 m).  Několik vyhlídkových 
plošin. Cesta k vodopádu vede podle Ötziho vesnice, kterou lze rov-
něž navštívit - replika vesnice nejstaršího Evropana – světoznámého 
Ötziho. Výjezd lanovkou Gaislachkoglbahn z horského střediska 
Sölden do výšky 3.048 m na vyhlídku u panoramatické restaurace 
Ice Q, která si zahrála hlavní roli v nejnovější bondovce Spectre. 
Kruhový rozhled ne ledovcový svět Ötzalských a Stubaiských Alp, 
jihotyrolské Dolomity či k horské skupině Ortler. Ze světa ledov-
ců rovnou do termální vody. Aqua Dome –  12 bazénů a 7 saun 
(doplatek 14 EUR) na ploše 22 tisíc m2. Voda má teplotu 34-36°C. 
Hitem lázní jsou 3 venkovní bazénové „šálky“ nad sebou – jeden se 
slanou vodou, jeden se sirnou vodou a jeden s podvodní hudbou 
a masážními tryskami. Termální voda v údolí byla objevena již v 16. 
století a dnes se čerpá z hlubin hor 1.865 m pod zemí a má teplotu 
40°C. Pobyt cca 3 hodiny. Nocleh v hotelu v oblasti.
3.den: Nádherná vysokohorská krajina na hranicích Tyrolska a Vorar-
lberska -  silnice Silvretta Hochalpenstrasse – údolí Paznaun - první 
zastávka bude v Galtüru, místě spojeném s jednou z nejhorších 
lavinových katastrof. Vysokohorská panoramatická silnice měří 
25 km a patří k nejoblíbenějším vyhlídkovým silnicím v Evropě, 
v Alpách je jednou z nejnavštěvovanějších vyhlídkových tras vůbec. 
Výjezd na nejvyšší bod je téměř bez zatáček. Nejvyšší bod silnice je 
ve výšce 2.032 m.n.m. Je zde přehradní jezero – možnost pohodlných 
procházek po břehu jezera. Na vorarlberskou stranu je 32 zatáček 
a na konci cesty vás čeká divukrásné údolí Montafon a výjezd ka-
binovou lanovkou k jezeru Lünersee, které leží v nadmořské výšce 
1.970 metrů a které bylo přeměněné postavením hráze v přehradu 
– jednu z největších vodních ploch spolkové země Vorarlbersko 
s fantastickou barvou vody a s obrovským množstvím ryb.  Nocleh 
v hotelu v oblasti.
4.den: Bodamské jezero – prohlídka hlavního města Vorarlber-
ska Bregenzu se slavným jezerním jevištěm (dějiště bondovky 
Quantum of Solence). Lanovkou na domácí vrchol Bodamského 
jezera Pfänder s fantastickými výhledy na celou plochu tohoto 
druhého největšího alpského jezera, největšího rakouského 
i německého jezera, druhého největšího švýcarského jezera 
i na 240 horských vrcholů Rakouska, Německa i Švýcarska . 
Lodí či busem do Lindau – krásné německé historické městečko 
na ostrově. Doporučujeme velmi krásnou plavbu lodí. Návrat do 
Prahy do půlnoci.

Termíny:
03.07. – 06.07.
22.09. – 25.09.

Cena: 5.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelech s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku, v ceně je i mýto na Silvretta Hochal-
penstrasse.

Doplatky: Komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. Aquadome 
– 3 hodiny – 660 Kč, Gaislachkoglbahn - 900 Kč, 1/1 -   1.000 Kč

LECHTALSKÉ LANOVKY 
V CENĚ

Lünersee
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BRÁNA DO TYROL
A NEJVYŠŠÍ HORA NĚMECKA
..tak se jmenuje překrásný region kolem tyrolského městečka 
Reutte… a před dvěma roky se nad „bránou“ do Tyrol vypjal až 
do nebes fantastický most. Atrakce pro odvážné -  mezi dvěma 
hradními areály, 114 m vysoko nad údolím a v délce 406 metrů 
se táhne tento 120 cm široký nejdelší visutý most pro pěší na 
světě.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Linderhof – prohlídka zámku 
Ludvíka II. a jeho zahrad, prohlídka největší umělé jeskyně na světě. 
Zastávka u druhého největšího tyrolského jezera Plansee. Nocleh 
v hotelu v oblasti.
2.den: Visutý most v Reutte (8 EUR) - procházka po 403 m dlouhém 
mostě a výhled na okolí zaručí každému odvážlivci kromě nezapo-
menutelného zážitku i zvýšenou hladinu adrenalinu. Odpoledne 
pro vás máme dvě atraktivní možnosti – vybrat si můžete na místě:
1) výjezd lanovkou z tyrolské strany na nejvyšší německou horu 
Zugspitze. Skvělé rozhledy do obou zemí, malý ledovec, nejvýše 
položená německá pivní zahrádka,…Lanovka letos slaví 90 leté 
výročí a je nejstarší tyrolskou lanovkou  – tradice je 90 let, lanovka 
je moderní, nebojte se.
2) výjezd lanovkou Ehrwalder Almbahn – do nádherného „Wander-
gebietu“ s horskými pastvinami, lesy a jezery. 10 minut od lanovky 
je jezero Ehrwalder Almsee, ale největší atrakcí je jezero Sebensee 
(túra cca 3-4 hodiny, převýšení cca 150 m). Návrat do Prahy kolem 
23. hodiny.

Termíny:
20.08.- 21.08.

Cena: 3.150 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: večeře 490 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 
Kč, lanovka na Zugspitze - 1.200 Kč

ALPSKÝ WELLNESS
Skvělý VIP prodloužený víkend v rakouských Alpách se 4*  well-
ness hotelem – krytý bazén, sauny, vířivé vany, masáže, vana 
Františka Josefa, …Alpy a wellness.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Zastávka v St.Gilgen u jezera 
Wolfgangsee. Možnost vyjet lanovkou  na vyhlídku Zwölferhorn 
nebo možnost plavby výletní lodí do Stroblu. Náhorní planina Po-
stalm  - největší rakouská alpská pastvina a druhá největší v Alpách 
vůbec. Čas na příjemnou procházku. Dojezd do hotelu v Abtenau, 
ubytování a čas na využití wellness. Večeře v hotelu.
2.den: Po bohaté bufetové snídani výlet za krásami Salcburska – 
soutěska v Scheff au, vodopád v Gollingu, solný důl v Halleinu. 
Návrat do hotelu a volno na využití wellness. Večeře v hotelu.
3.den: Po bohaté bufetové snídani dopoledne volno v hotelovém 
wellness. Pro zájemce zajistíme projížďku kočáry taženými koňmi. 
Odpoledne v Gosau pod Dachsteinem – z jednoho místa můžete 
vyrazit na procházku kolem Gosauských jezer s výhledy na ledovec 
Dachsteinu či vyjet lanovkou pod hřeben Gosaukamm – Jablonecká 
chata, krásné procházky, výhledy,… Odjezd v cca 17 hodin. Návrat 
do Prahy kolem 22.30 hod.

Termín: 
30.09. – 02.10.

Cena: 6.000 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh  ve 4* wellness hotelu s polopenzí  
(bufetové snídaně, večeře - výběr ze 4 menu o pěti chodech, salátový a de-
zertový bufet),použití wellness (vybrané procedury za doplatek) průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

90 LET NEJSTARŠÍLANOVKY TYROLSKA
Visutý most v Reutte... je nejdelší na světě

Váš wellness hotel



15

ZÁMKY LUDVÍKA II., SLAVNOST HORY V PLAMENECH
BAVORSKÉ ALPY

POHÁDKOVÉ ZÁMKY LUDVÍKA II.
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Ettal – zastávka v horském 
klášteře, prohlídka kostela, možnost nákupu zdejších specialit – 
klášterní pivovar a palírna, sýrárna. Královský zámek Linderhof 
– prohlídka tzv. „zlatého zámku“ a jeho zahrad, největší umělá 
jeskyně na světě. Nocleh v hotelu.
2.den:  Královský zámek Neuschwanstein – prohlídka nejnavště-
vovanějšího německého zámku a jednoho z nejznámějších zámků 
světa. Vyhlídkový most nad vodopádem, Ludvíkovo muzeum, jezero 
Alpsee, možnost jízdy kočárem k zámku,… Wies (UNESCO) – kostel 
s nejkrásnější rokokovou výzdobou v Německu. Oberammer-
gau – městečko s malovanými bavorskými domy.  Návrat do Prahy 
do půlnoci.

Zájezdy do bavorských Alp, které jsou pro nás relativně velmi 
blízko a které jsou velmi dobře dostupné. Díky tomu, že se jedná 
o nejsevernější část Alp, nabízejí se fantastické a nekonečné 
výhledy do alpského podhůří s velkými jezery na straně jedné 
a zároveň i na svět rakouských hor a velehor na straně druhé.
 Nabízíme vám kolekci víkendů a prodloužených víkendů, ve 
kterých se skvěle odreagujete od starostí všedních dní. Na-
bízíme vám jak klasiku (národní park Berchtesgaden, jezera 
Königssee a Chiemsee, zámky Ludvíka II., Zugspitze – nejvyšší 
německý vrchol s mini ledovcem a nejvyšší německou zubač-
kou), tak i všechna ostatní nejatraktivnější místa jako je jízda 
nejstarší německou zubačkou na Wendelstein, prohlídka solné-
ho dolu, nejvyšší německý vodopád, další lanovky a vyhlídkové 
kopce kolem Chiemsee,…

Letos v našich zájezdech nabízíme i účast na dvou (možná třech) 
fantastických lidových slavnostech v bavorských Alpách – kro-
jovaný průvod v Berchtesgadenu, slavnost „hory v plamenech“ 
na tyrolské straně nejvyšší hory Německa a svoz stád po jezeře 
Königssee v Berchtesgadenu (tady je termín známý jen na 80 %).

Termíny: 
18.06. - 19.06. (Hory v plamenech)
20.08. - 21.08.
01.10. - 02.10.

Cena: 3.150 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: večeře 490 Kč, 1/1 - 500 Kč, 600 Kč (vstup na oba zámky) kom-
plexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

V prvním termínu můžete večer zažít jedinečnou alpskou slav-
nost slunovratu Hory v plamenech, která je zapsaná v Listině 
nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Na hřebenech a úbočích 
hor vč. nejvyšší německé hory Zugspitze se večer rozzáří desítky 
několik set metrů velkých obrazců vytvořených z tisíců jednotlivých 
ohňů. Ohni jsou nasvíceny i skalnaté horské štíty a hřebeny. Ohně 
připravují stovky horolezců.

130 LET 
POHÁDKOVÉHO ZÁMKU LINDERHOF

Doporučujeme naši 3 denní adventní variantu zámků Ludvíka II.

Zámek Linderhof

Garmisch a Zugspitze

HOTEL S BAZÉNEM
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POHODOVÝ VÍKEND V NÁRODNÍM 
PARKU BERCHTESGADEN
s výjezdem na Orlí hnízdo

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.  Národní park Berchtesga-
den - plavba lodí po průzračném jezeře Königssee ke kostelu sv. 
Bartoloměje pod nejvyšší německou skalní stěnou hory Watzmann 
a dále k dalšímu křišťálově čistému jezeru Obersee, kde je i nejvyšší 
vodopád Německa. Krásné procházky malebnou krajinou nabízejí 
obě jezera. Nocleh v hotelu v okolí.
2.den: Výlet na Kehlsteinhaus - Orlí hnízdo - místním busem vy-
hlídkovou silnicí a luxusním výtahem ve skále na vyhlídkovou chatu 
Orlí hnízdo. Odpoledne prohlídka solného dolu. Návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny. 
 

Termíny:  
11.06. – 12.06.
09.07. – 10.07. 
24.09. - 25.09.

Cena:  2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu  včetně bufetové 
snídaně, pojištění proti CK úpadku.

Doplatky: večeře – 470  Kč, 1/1 - 450 Kč, Kehlsteinhaus: 450 Kč,  plavba po 
Königssee – 520 Kč až k jezeru Obersee  nebo 420 Kč ke kostelu sv. Barto-
loměje (zpáteční jízdenky), solný důl: 460 Kč, komplexní pojištění Allianz 
132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

V termínu 9.-10.7. můžete v neděli zažít v Berchtesgadenu i fantas-
tickou lidovou slavnost –v pestrobarevném průvodu se předsta-
ví 26 lidových skupin – celkem 1.100 lidí v krojích. V podzimním 
termínu je možné vidět shánění stád z pastvin. Tato slavnost je 
závislá na počasí a to, že se bude konat, nemůžeme zaručit (i když 
na 80 % je to vždy právě tento víkend). Při slavnosti shánění stád se 
stáda převážejí na speciálních lodích i po jezeře Königssee. 

Doporučujeme i naše adventní zájezdy do Berchtesgadenu v kom-
binaci se Salcburkem.

NEJKRÁSNĚJŠÍ JEZERA V BAVORSKÝCH 
ALPÁCH 
a nejkrásnější horské scenérie bavorských Alp 

jezera*vodopády*plavby*procházky divukrásnou příro-
dou*zámek Ludvíka II.* v letním termínu i krásné koupání 
v Chiemsee, Königssee, Hintersee, Obersee

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Jezero Chiemsee (největší ba-
vorské jezero a 3. největší jezero v Německu) – plavba lodí z Prienu 
na ostrov Herreninsel s pohádkovým zámkem Ludvíka II. Herren-
chiemsee, který byl stavěn podle vzoru Versailles a který Versailles 
dokonce předčil délkou svého Zrcadlového sálu. Prohlídka zámku, 
možnost jízdy kočárem zámeckým parkem z přístavu k zámku. Pře-
jezd do oblasti národního parku Berchtesgaden. Nocleh v hotelu.
2.den: Nejkrásnější jezera národního parku Berchtesgaden, 
kterému se říká Perla Alp. Jezero Hintersee – motiv slavných ro-
mantických malířů. Krásné je obzvlášť po ránu, když se v něm zračí 
jako v zrcadle druhá nejvyšší hora národního parku Hochkalter. 
Krásná je procházka po břehu jezera či plavba malým  elektročlu-
nem (který si sami řídíte) po jednom z nejčistějších jezer Německa. 
Nebude chybět ani foto zastávka u jednoho z nejslavnějších foto 
motivů bavorských Alp – u kostela v Ramsau, který naleznete na 
každém kalendáři s alpskými scenériemi či na stovkách puzzle. Je-
zero Königssee  (hloubka až 190 metrů) – opravdový klenot a srdce 
národního parku – nejhlubší německé jezero, nejfotografovanější 
i nejčistější. Táhne se jako fj ord v délce 8 km podél skalních stěn, 
ze kterých spadají mohutné  vodopády. Slavné je zdejší echo. Nej-
slavnější motiv bavorských Alp (vedle zámku Neuschwanstein) je 
právě kostel sv. Bartoloměje, ke kterému dojedeme elektrolodí, 
pod nejvyšší skalní  stěnou národního parku i nejvyšší skalní stěnou 
v Německu – Watzmann.  Překrásné procházky či pro gurmány 
skvěle upravené ryby přímo z jezera. Doporučujeme další plavbu 
až ke konci jezera, kde je krátkou pohodlnou procházkou (cca 1 km) 
dostupné jezero Obersee. Jedno z nejkrásnějších alpských jezer 
Německa s nejvyšším německým vodopádem je přísně chráněno, 
je zde zakázán i rybolov. Odjezd z národního parku v cca 17 hodin. 
Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termíny:  
18.06. – 19.06. 
30.07. – 31.07.    
10.09. - 11.09.

Cena:  2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu  včetně bufetové 
snídaně, pojištění proti CK úpadku.

Doplatky: večeře – 470  Kč, 1/1 - 450 Kč, plavba po Königssee – 520 Kč až 
k jezeru Obersee  nebo 420 Kč ke kostelu sv. Bartoloměje (zpáteční jízdenky), 
solný důl: 460 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

130 LET 
POHÁDKOVÉHO 

ZÁMKU HERRENCHIEMSEE

Jezero Königsee

Solný důl Berchtesgaden

Ostrovní zámek Herrenchiemsee
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NP BERCHTESGADEN, KAMPENW
AND

BAVORSKÉ ALPY

NEJKRÁSNĚJŠÍ ALPSKÁ JEZERA 
CHIEMSEE A ACHENSEE
Prima víkend s plavbami po největším bavorském jezeře Chi-
emsee (3. největší německé jezero), po tzv. „bavorském moři“ 
s 2 ostrůvky, na kterých je klášter a zámek Ludvíka II., a po 
největším jezeře Tyrolska, které pro změnu vypadá jako skandi-
návský fj ord. Historickou zubačkou i lanovkou…a nebo můžete 
jen tak lenošit u jezer.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Po příjezdu do Prienu na břehu 
jezera Chiemsee máte na výběr mezi naším programem, kterým je 
plavba na ostrov Herrenchiemsee s Ludvíkovým zámkem (pro-
hlídka, 7 EUR), nebo individuálním programem – okružní plavba po 
jezeře, plavba na ostrov Fraueninsel s klášterem, koupání v jezeře, 
koupání v akvaparku Prienavera  přímo na břehu jezera,….Nocleh 
v oblasti.
2.den: Jeden z nejkrásnějších horských alpských výjezdů – 
zubačkou, lodí a lanovkou (jako tečku si odvážlivci mohou přidat 
i „orlí let“). V 10 hodin vyjedete na cca hodinovou jízdu historickou 
zubačkou  Achensee Bahn, která překonává převýšení  440 m v dél-
ce necelých 7 kilometrů (největší stoupání 160 promile) z Jenbachu 
k největšímu tyrolskému jezeru Achensee. Letos má tato dráha 
127. sezónu. Další úsek pojedete lodí  po největším tyrolském 
jezeře, kterému se pro svůj protáhlý a úzký tvar říká „tyrolský fj ord“  
Odpoledne vás čeká fantastická vyhlídka na toto  tyrkysové jezero 
z Rofanu, kam vyjedete kabinovou lanovkou – krásný a pohodlný 
„wandergebiet“ pro každého. Největší odvážlivci si mohou dopřát 
jedinečnou atrakci - Air Rofan – z výšky 200 m můžete letět jak 
orli rychlostí až 80 km /hod. (8 EUR). Tento den si můžete udělat 
i individuální program a z výše uvedených jízd zvolit jen některou 
či žádnou. U jezera Achensee je co dělat – od koupání po krásné 
procházky a túry, například k jednomu z nejvyšších tyrolských vo-
dopádů.  Odjezd od Achensee  je plánován kolem 17. hodiny, návrat 
do Prahy kolem 22.30 hod.

Termín: 
13.08. – 14.08.

Cena: 3.150 Kč

PRIMA VÍKEND V BAVORSKÝCH ALPÁCH
Příjemné špacíry v horách, daleké výhledy, plavba po “bavor-
ském moři“, relaxace u jezera i v termálkách, zámek Ludvíka II., 
vynikající bavorská kuchyně.

Hory – plavba – termálky - architektura

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Největší bavorské jezero Chiem-
see, tzv.„bavorské moře“. Plavba lodí na ostrov Herrenchiemsee 
– procházka (či jízda kočárem) krásnými parky a zámeckou zahradou 
k zámku Ludvíka II. Herrechiemsee – prohlídka. Místo tohoto 
programu si u 3. největšího německého jezera můžete udělat svůj 
individuální program – lodí lze jet i na další ostrov – Fraueninsel 
s klášterem, krásné jsou okružní plavby po celém jezeře, přímo 
u přístavu je akvapark Prienavera s jedním bazénem téměř v jezeře, 
v letním termínu nabízí jezero krásné koupání….Nocleh v hotelu 
v oblasti.
2.den: Po bufetové snídani výjezd lanovkou na „domácí vrchol“ 
jezera Chiemsee - Kampenwand s překrásným výhledem na celé 
jezero Chiemsee s jeho ostrovy i na řadu rakouských alpských 
vrcholů. Velké možnosti lehké turistiky i „špacírování“ po horských 
loukách (almech) s nekonečnými výhledy. Na konec vás čekají jako 
příjemná relaxační tečka termální lázně Rupertus Therme v sol-
ném městě Bad Reichenhall. Tak trochu jak v solném dole…tak se 
budete cítit v moderních lázních s vodou napuštěnou alpskou solí 
v různých koncentracích, teplou 33 – 35°C. S výhledem na horskou 
kulisu je to balzám na duši i léčba pro celý organismus, návrat do 
Prahy kolem 22.30 hod.

Termíny: 
06.08. – 07.08.
01.10. – 02.10.

Cena:  3.100 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 
1x nocleh v hotelu  včetně snídaně, 
pojištění proti úpadku.

Doplatky: večeře – 470  Kč, 1/1 - 450 
Kč, komplexní pojištění Allianz 132 
Kč, nad 70 let 264 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh 
v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: večeře 490 Kč, 1/1 - 450 Kč, 
komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč

Valutové vybavení: zubačka 20 EUR, loď 14 EUR, lanovka na Rofan 20 EUR

U tohoto zájezdu můžete využit celé řady atrakcí… a nebo si udělat 
krásný víkend u jezer a neutratit žádné valuty. 

130 LET 
POHÁDKOVÉHO 

ZÁMKU HERRENCHIEMSEE
Zámek Herrenchiemsee

Plavba po jezeře Achensee Kampenwand a Chiemsee
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KAŇONEM DUNAJE 
NA STŘECHU NĚMECKA
aneb za krásami Bavorska, za přírodou, technikou, kulturou, 
dalekými výhledy i pivem. Ve 2.termínu můžete navštívit Ok-
toberfest – největší lidovou slavnost světa.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Plavba lodí snad nejkrásnějším 
úsekem Dunaje - loď proplouvá skalnatou soutěskou Dunaje 
mezi až 80 m vysokými skalami až do kláštera Weltenburg, kde 
se nachází nejstarší klášterní pivovar na světě s údajně nejkrás-
nější bavorskou pivní zahrádkou. Ochutnáte jedno z nejlepších 
německých černých piv, které získalo ve třech nedávných letech 
titul nejlepší černé pivo na světě (World Beer Award – 2004, 2008 
a 2012) na klášterní pivní „zahrádce“, kam si sedne až 1.500 lidí…. 
Odpoledne bavorská metropole Mnichov, ve které si na své přijdou 
úplně všichni – milovníci techniky – je zde největší německé Tech-
nické muzeum či Muzeum BMW, milovníci umění – jsou zde skvělé 
galerie a sbírky umění, milovníci nákupů – v centru je obrovské 
množství obchodů a obchodních domů se skvělými cenami přímo 
na pěší zóně,… i milovníci piva v roce, kdy Bavorsko slaví 500 let 
Zákona o čistotě piva, v centru jsou pivnice všech velkých pivovarů 
vč. největší pivnice světa. Nocleh na trase zájezdu.
2.den:  Garmisch – Partenkirchen – prohlídka olympijských spor-
tovišť, procházka překrásnou soutěskou Partnachklamm. Poté 
vás čeká fantastický výjezd na „střechu Německa“  - na nejvyš-
ší německou horu Zugspitze (2.962 m) vyjedeme jednou ze 4 
nejoblíbenějších zubaček Německa, tou, která vede nejvýš. 
Zubačka překonává převýšení 1.883 metrů. Na vrcholu vás čekají 
fantastické výhledy, hranice Tyrolska a Bavorska, jeden z posledních 
bavorských ledovců, na své si přijdou i milovníci piva, protože je 
tady nejvýše položená německá pivní zahrádka. Dolů sjedete 
kabinovou lanovkou k úchvatnému jezeru Eibssee. Na vrcholu 
se mohou zájemci o techniku zúčastnit exkurze do zákulisí 
lanovky. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termíny: 
25.06. – 26.06.
01.10 – 02.10.

Cena: 3.150 Kč

VÍKEND V BAVORSKÝCH ALPÁCH VIP
„all inclusive“

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Ruhpolding – světoznámé 
německé biathlonové středisko. Vyjedeme kabinovou lanovkou 
(v ceně) na vyhlídkový vrchol Rauschberg. Krásné procházky a vý-
hledy na jezero Chiemsee i další jezera či na rakouské hory či na 
hory národního parku Berchtesgaden. Můžete se vyrelaxovat ve 
wellnessu Vita Alpina (v ceně) s umělými vlnami, saunami a ba-
zény. Velmi krásná je procházka před večeří po tomto malebném 
horském městečku. Nocleh v hotelu.
2.den: Dopoledne si prohlédneme nový biathlonový stadion, kde 
můžeme zavzpomínat na Ondru Moravce či Gábinu Soukalovou. 
Pro zájemce lze zajistit i střelbu z malorážky. Navštívíme skansen – 
dřevařské muzeum (vstup v ceně). Odpoledne vás čeká plavba lodí 
po jezeře Chiemsee na ostrov Herrennchiemsee se stejnojmenným 
zámkem Ludvíka II, zvaným malé Versailles -  prohlídka. Na závěr 
vás čeká malá návštěva historického městečka Traunstein, které je 
plné pivovarů – v rámci bavorského výročí roku – 500 let zákona 
o čistotě piva můžete ochutnat pivo v jednom z pivovarů.  Návrat 
do Prahy do půlnoci.

Termíny: 
25.06. – 26.06.
17.09. – 18.09.

Cena: 3.750 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s polopenzí, lanovku, vstup 
do wellness centra, vstup do dřevařského muzea, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku.

Doplatky: 1/1 - 500 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

500 LET ZÁKONA
O ČISTOTĚ PIVA

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 

Doplatky: večeře 490 Kč, 1/1 - 500 Kč, komplex-
ní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Ostrov Fraueninsel - jezero Chiemsee

Vyhlídková plošina AlpspiX a Zugspitze

Výhled z ZugspitzeVyhlídková plavba kaňonem Dunaje

©
 H

or
st

 R
ei

ne
rt

©
 B

ay
er

is
ch

e 
Zu

gs
pi

tz
ba

hn
 B

er
gb

ah
n 

AG



19

BERCHTESGADEN, GARMISCH
BAVORSKÉ ALPY

NEJKRÁSNĚJŠÍ NĚMECKÉ 
VYHLÍDKOVÉ ALPSKÉ SILNICE
Orlí hnízdo, svět alpské soli,  překrásný vodopád

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Golling – jeden z nejkrásnějších 
rakouských vodopádů (72 m vysoký). Vyhlídkovu alpskou silnicí 
Rossfeldstrasse ze solného města Halleinu do Berchtesgadenu 
(mýto v ceně) – nejvýše položená německá alpská silnice překonává 
v délce 15,4 km převýšení 750 m na rakouské a 870 m na bavorské 
straně, nejvyšší místo je v nadm. výšce 1.670 m.  Překrásné vyhlídky 
směrem do salcburského údolí „solné“ řeky Salice  i do horské krajiny 
Berchtesgadenu. Rossfeldstrasse je nejpopulárnější německou 
horskou silnicí. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Solný důl v Berchtesgadenu (prohlídka) a Kehlsteinstrasse  
– místním busem překonáte v délce 6,5 km celkem 700 m výško-
vých metrů. Silnice je 4 m široká a byla vystavěna za 13 měsíců jako 
přístupová silnice pro „čajovnu“ v nadm. výšce 1.834 m jako dárek 
k Hitlerovým 50. narozeninám. Závěrečný úsek k „Orlímu hnízdu“ – 
124 metrů chodbou do nitra hory a pak 125 m autentickým výtahem 
k dnešní výletní restauraci, odkud je fantastický kruhový rozhled 
od jezera Königssee s horou Watzmann až daleko do Německa 
(při nejlepší možné viditelnosti je možné vidět až 200 km daleko). 
Hitler byl nahoře jen cca 10 x, protože se bál jezdit skalním výtahem. 
Návrat do Prahy kolem 22.30 hodin. 

Termín: 
01.10. – 02.10.

Cena: 3.100 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní., průvodce, 
mýto na Rossfeldstrasse, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: večeře 490 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 
264 Kč.

VÍKEND V GARMISCHI S TOP VYHLÍDKAMI
Pohodový víkend v nejznámějším německém horském středisku 
pod nejvyšší německou horou Zugspitze

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Garmisch – Partenkirchen 
-  prohlídka městečka s malovanými domy. Olympijská sportoviště, 
výjezd lanovkou Alpspitzbahn do výšky 2.628 m na jednu z deseti 
nejkrásnějších alpských vyhlídek – AlspiX.  Plošina Skywalk má 
tvar dvou do písmen X překřížených ramen, které vybíhají 24 m do 
prázdna. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den:  Po bohaté bufetové snídani procházka překrásnou soutěs-
kou Partnachklamm. Poté vás čeká fantastický výjezd na „střechu 
Německa“ - na nejvyšší německou horu Zugspitze (2.962 m) 
vyjedeme jednou ze 4 nejoblíbenějších zubaček Německa, tou, 
která vede nejvýš. Zubačka překonává převýšení 1.883 metrů. Na 
vrcholu vás čekají fantastické výhledy, hranice Tyrolska a Bavorska, 
jeden z posledních bavorských ledovců, na své si přijdou i milovníci 
piva, protože je tady nejvýše položená německá pivní zahrádka. 
Dolů sjedete kabinovou lanovkou k úchvatnému jezeru Eibssee. Na 
vrcholu se mohou zájemci o techniku zúčastnit exkurze do zákulisí 
lanovky. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny. 

Termíny: 
05.07. – 06.07. (státní svátky)
08.10 – 09.10. (babí léto)

Cena: 3.150 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: večeře 490 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 
Kč. Obě lanovky: 1.800 Kč.

V obou dnech si můžete udělat svůj individuální program v Garmisch- Par-
tenkirchenu.

Jezero Seebensee a Zugspitze
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Italské hory – to jsou především Dolomity – vápencové, divo-
ké a rozeklané štíty a jejich fascinující scenérie jak například 
nejslavnější Tre Cime či neméně slavné Cinque Torri, ne nadar-
mo je krajina Dolomit chráněná a zapsaná v Listině světového 
přírodního dědictví UNESCO. Italské hory - to jsou překrásná 
jezera, jen v oblasti Trentino jich je 297. Nejnavštěvovanější 
v Dolomitech jsou jezera Misurina a Pragser Wildsee. V podhůří 
Alp pak velká jezera Garda, Como či Maggiore s jejich městečky, 
vilami slavných (B. Pitt, G. Clooney, Madonna, D.Versace,…), hra-
dy, plážemi, promenádami, květinovými  ostrovy,…K jezerům 
patří i Verona a její operní festival či letní slavnost Pohádko-
vá noc. V Dolomitech jsou krásná historická městečka, hrady, 
tradice…To vše, a nejen to, vám letos chceme nabídnout. Noc 
ohňostrojů na Gardě, jablečný festival v Dolomitech, slavnost 
shánění stád, Aida či Trubadúr v Aréně, plavby po jezerech 
i vyhlídkové  silnice Dolomit.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA 
V DOLOMITECH (UNESCO)
Podívejte se s námi na nejkrásnější místa Dolomit: nejkrásnější 
jezera -  Misurina a Pragser Wildsee, nejkrásnější údolí – Val 
Gardena a Val di Fassa, nejkrásnější náhorní planina Seiser 
Alm, nejkrásnější dolomitické scenérie -  Tre Cime, Cinque Torri, 
Sella, Tofana, Marmolada, Schlern, Sassolungo ,…horská sedla 
Pordoi a Falzarego, městečka,…Filmová místa – Cliff hanger 
se Sylvestrem Stallone, bondovka Jen pro tvé oči, ale i fi lm 
s nejslavnějším účetním Fantozzim,…Velká dolomitická silni-
ce jako první prázdninová silnice otevřela cestu turistům do 
Dolomit. Slavnostně byla otevřena 13. září 1909 a v délce 109 
km zpřístupňuje nejkrásnější kouty Dolomit od Bolzana do 
Cortiny d´Ampezzo. Původně měla být otevřena již roku 1898 
k 50. výročí korunovace císaře Františka Josefa…Nejvyšší bod 
silnice je v sedle Pordoi – 2.239 m.n.m.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.30 hodin.
2.den: První programový den vás čeká první klenot Dolomit – nej-
větší náhorní plošina s pastvinami  v Evropě Seiser Alm (Alpe 
di Siusi) s kulisou vrcholu Langkofel. Výjezd lanovkou a lehká 
turistika po podzimních pastvinách. Jihotyrolské údolí Val Garde-
na s překrásnými horskými obcemi Santa Cristina a Sankt Ulrich 
s možností turistiky. Nocleh v hotelu v oblasti.
3.den: Velká dolomitická cesta – jezero Karersee s kulisou masivu 
Latemar. Canazei v údolí Val di Fassa s masivem Sassolungo (3.181 
m.n.m.), sedlo Pordoi (2.239 m.n.m.), kabinová lanovka na masiv 
Sella s jedním z nejkrásnějších dolomitických výhledů - například 
na nejvyšší horu Marmolada (3.343m.n.m.) s ledovcem,  Arabba, 
sedlo Falzarego (2.105 m.n..m) s výhledem na Cinque Torri, Cortina 
d´ Ampezzo – světoznámé horské středisko s věncem hor – Tofana  
(3.244 m.n.m.), Sorapis (3.205 m.n.m.) a Monte Cristallo. Nocleh 
v hotelu v oblasti.
4.den: Jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších dolomitických 
jezer Pragser Wildsee (Lago di Braies). Panoramatická silnice 
k jezeru Misurina a k symbolu Dolomit – ke třem skalním věžím 
Drei Zinnen (Tre Cime di Lavaredo), které převyšují 3.000 m. Lehká 
túra kolem věží. Noční transfer do ČR.
5.den: Návrat v časných ranních hodinách. 

Termíny:  
01.07. – 05.07.
29.09. – 03.10.

Cena: 5.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu vč. bufetové snídaně, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: 2 x večeře 960 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč.

ALPSKÉ LAHŮDKY
Největší tyrolské jezero, nejširší vodopád Východních Alp, slav-
nost shánění stád na největší horské pastvině v Evropě, jeden 
z desti nejkrásnějších vyhlídkových plošin světa. Divukrásná 
příroda Dolomit a Stubaiských Alp.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Největší tyrolské jezero Achen-
see, zvané „tyrolský fj ord“ – plavba výletní lodí. Návštěva tyrolské 
metropole Innsbrucku. Dojezd na ubytování.
2.den: Fantastický den v jihotyrolských Dolomitech se slav-
ností shánění stád „almabtrieb“ na největší evropské horské 
pastvině Seiser Alp, na které  je 365 salaší, chat a horských cha-
lup roztroušených na neskutečné ploše 8.000 fotbalových hřišť. 
Jedno z nejkrásnějších míst v Dolomitech si užijete se slavností 
i s nekonečnými možnostmi velmi lehkých procházek či túr. Pestrý 
hudební program, kroje, regionální lahůdky od zdejších sedláků. 
Lanovka – 11 EUR.
3.den: V ledovcovém tyrolském údolí Stubaital – výjezd pano-
ramatickou lanovkou Schaufeljoch do říše třítisícovek hlavního 
rakouského horského hřebene. Vyhlídková platforma Top of Tyrol 
z 20 tun oceli je v nadmořské výšce 3.210 m a přivede vás 9 m do 
volného prostoru. Časopis Geo tuto vyhlídkovou platformu zařadil 
mezi 10 nejkrásnějších na světě. Vychutnejte si výhled na celkem 
109 třítisícových vrcholů od Stubaiských Alp po Dolomity. Ledo-
vec.  Vodopád Grawa – nejširší vodopád ve Východních Alpách 
s neuvěřitelnou šíří 85 m. Výška 180 m. Návrat do ČR s dojezdem 
do půlnoci do Prahy.

Termín: 
30.09. – 02.10.

Cena: 5.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 
vč. bufetové snídaně, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 

Doplatky: 2 x večeře 960 Kč, komplexní 
pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 
lanovka na Seiser Alm – 340 Kč, panoramtic-
ká jízdenka na Top of Tyrol (6 sekcí) – 740 Kč

Seiser Alm - největší evropská horská pastvina
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ALPY V ITÁLII
OPERA V ARÉNĚ, GARDSKÉ JEZERO
AIDA VE VERONSKÉ ARÉNĚ
letos s novým programem

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.00 hodin.
2.den: Historická města v Dolomitech a u jezera Garda – Bri-
xen – prohlídka  jihotyrolského města spojeného s exilem Karla 
Havlíčka Borovského, dóm s věhlasnou křížovou chodbou, malebné 
uličky,…Trento  –  hlavní město město provincie Trentino – město 
známé svým koncilem, dóm, radnice Palazzo Pretorio, obrovský 
hrad Bounconsiglio, malebné ulice s paláci a malovanými domy.
Arco – městečko pod strmými vápencovými útesy se středověkým 
hradem (jedna z nejkrásnějších středověkých pevností v Alpách)  
a arboretem s exotickými a středomořskými  rostlinami, ve městě 
rostou palmy, bývalo zde letní sídlo Habsburků. Ke hradu vede cesta 
olivovým hájem. Celé městečko pod Alpami má spíše přímořský ráz. 
Riva del Garda – historické městečko na severním „fjordovitém“ 
okraji Gardského jezera. Nocleh v hotelu u Verony.
3.den: Dopoledne relaxace u Gardského jezera v jeho nejjižnějším 
a nejkrásnějším letovisku Sirmione. Několik kilometrů dlouhý a úzký 
poloostrov, na který se vstupuje obrovským hradem Scaligerů. Vily 
italských milionářů i celebrit dob minulých i současných, jedna 
z největších římských vil – Catullova vila, největší a nejdůležitější 
památka svého druhu v severní Itálii. Fantastické pláže a teplá voda 
– možnost koupání, v jezeře přímo pod hladinou pramení skoro 70 
C horký pramen, projížďky rychlými motorovými čluny. Pro stálé 
klienty, co už Sirmione znají, nabízíme výlet kolem jezera – Peschi-
era  - opevněné městečko. Lazise – malebné rybářské městečko. 
Odpoledne prohlídka Verony -  Scaligerský hrad, římské divadlo, 
fantastické kostely,…volno před představením. Večer velkolepé 
provedení Verdiho Aidy ve veronské Aréně. Představení končí 
po půlnoci. Po skončení noční transfer do ČR.
4.den:  Návrat do ČR po poledni.

Termín: 
01.7. - 04.7.2016

Cena: 5.990 Kč

POHÁDKOVÁ NOC NA GARDĚ
s operou v Aréně a ohňostroji nad Gardským jezerem

aneb užijte si posledních srpnových letních nocí a konce prázd-
nin u kouzelného jezera a v památkami nabité Veroně. Pohád-
ková noc na Gardě již 60 let přináší pozdrav létu a festival zá-
bavy a fantazie. Celodenní program zábavy, koncertů a show 
v městečku Riva del Garda,…končí ve 22 hodin téměř čtyřiceti 
minutami  úžasných ohňostrojů, které jsou odpalovány ve vlahé 
letí noci nad hladinou Gardského jezera. Představení v Aréně 
se stovkami zpěváků, herců, tanečníků – tentokrát Verdiho 
Trubadúr s úžasným chórem cikánů. K tomu koupání v moři 
i v Gardském jezeře, pohoda v Benátkách, Veroně, Sirmione,…
Překrásná tečka za prázdninami.

1.den: Odjezd z Prahy ve 22.00 hodin. 
2.den: Italské jadranské středisko Lido di Jesolo – celodenní kou-
pání v moři nebo výlet lodí do Benátek či na benátské ostrovy 
Torcello, Murano a Burano. Vybrat ten svůj program si můžete až 
na místě. Nocleh v hotelu v okolí Verony.
3.den: Pohoda u jižního pobřeží jezera Lago di Garda – Sirmione 
– poloostrov s největší římskou vilou na severu Itálie, s obrovským 
hradem Scaligerů, s překrásnými plážemi, kde průzračnou vodu 
dohřívá termální pramen Boiola, který tryská na dně jezera. Nád-
herné jsou výjezdy motorovými čluny kolem poloostrova i skrz hrad 
Scaligerů (cca 10 EUR). V pozdním odpoledni prohlídka Verony. 
Zájemci mohou večer vyrazit na představení do antické Arény. 
Trubadúr (Giuseppe Verdi) – užijte si velkolepý Sbor cikánů (Coro 
di zingari). Nocleh v hotelu.
4.den: Pohoda u severního pobřeží jezera Lago di Garda – Riva 
del Garda. Celodenní pobyt u Gardského jezera – můžete si do 
sytosti užívat zábavy na slavnosti, koupání, procházek, můžete vyjet 
lodí na okružní výlet či do Limone s citrusovými zahradami nebo do 
Malcesine, kde je hrad Scaligerů a lanovka na Monte Baldo, skoro 
2 kilometry vysoko nad jezero – možnost procházek a túr, v Torbole 
jsou vlny jako u moře a krásná pláž,…Od 22.00 bude  ve vodách 
jezera Garda svítit téměř čtyřicet minut úžasných ohňostrojů. 
Noční transfer do ČR.
5.den: Návrat v časných ranních hodinách.

Termín: 
24.08. -28.08.

Cena: 5.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu u Verony s bufetovou snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 212 Kč, nad 70 let 424 Kč. 1.300 Kč  – 
vstupenku na představení (nečíslované sektory), 1/1 - 1.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu,  1 x nocleh v hote-
lu u Verony s bufetovou snídaní, vstupenku 
na představení, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku. 

Doplatky:  komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 600 Kč.
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JABLEČNÝ  FESTIVAL V DOLOMITECH
1.den: Odjezd z Prahy ve 23.00 hodin.
2.den: Lanovkou na jediný ledovec Jižních Tyrol Schnalstal (3.212 
m) – výhledy na třítisícovky, galerie prvního Evropana „Ötziho“. Za-
hrada zámku Trauttmansdorf  u Merana -  jedna z nejkrásnějších 
italských zahrad. Mramorová soutěska. Nocleh v hotelu.
3.den: Skalní pyramidy, skansen Brunick, jezero Pragser Wildsee 
-  nejkrásnější jezero Dolomit. Nocleh v hotelu.
4.den: Jablečné slavnosti v Natzu – průvod alegorických vozů, 
hudební a taneční skupiny, volba Jablečné královny, procházky 
v jablečných sadech pod alpskými štíty,…  Jedna z nejhezčích slav-
ností v Jižním Tyrolsku. V podvečer návrat do ČR.
5.den: Návrat v časných ranních hodinách.

Termín: 
06.10. – 10.10.

Cena: 5.690 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ ITALSKÁ ALPSKÁ 
JEZERA
s jízdou švýcarským horským vlakem 

1.den: Odjezd z Prahy ve 23 hodin.
2.den: Jezero Lago di Garda – na severní části jezera obklopené 
vysokými horami vás čeká návštěva Limone se zahradami citrusů, 
půvabné historické městečko Riva del Garda s uličkami a kavárnami 
a Malcesine s hradem. Výjezd lanovkou na Monte Baldo – lanovka 
překoná neuvěřitelný výškový rozdíl 1.680 m nad jezero. Na jižní 
straně jezera navštívíme jeho nejkrásnější letovisko Sirmione na 
dlouhém poloostrově se scaligerským hradem a římskou vilou. Mož-
nost plavby rychlým motorovým člunem. Nocleh v hotelu v oblasti.
3.den: Po bufetové snídani přejezd (cca 2 hodiny) do oblasti dalších 
velkých severoitalských alpských jezer se zastávkou u jezera Lago 
d´Iseo. Lago di Como – jezero známé svými vilami s krásnými 
zahradami. Navštívíme tu nejznámější, kde se natáčely zásadní 
scény slavného fi lmu Star Wars – Epizoda 2 režiséra George Lucase, 
ale i scény z bondovky Casino Royal či z fi lmu Dannyho parťáci 2. 
Letní vily tady mají například majitelka módního impéria Donatella 
Versace, herci George Clooney a Brad Pitt či zpěvačka Madonna. 
Nocleh v oblasti.
4.den: Lago di Maggiore proslulé svými ostrovy. Boromejské 
ostrovy – plavba na Isola Bella s krásnou  zahradou.  Locarno – 
švýcarské letovisko u jezera. Výjezd kabinovou lanovkou na vrchol 
Cardana s překrásnými výhledy na jezero Maggiore. Nocleh v oblasti.

Víte, že je jezero Maggiore nejnižším bodem Švýcarska (195 m.n.m.) 
a že z vrcholu hory Cardana (1.671 m.n.m.), tedy 1 a půl kilometru 
nad hladinou jezera je vidět za dobré viditelnosti i nejvyšší bod 
Švýcarska – Monte Rosa  (4.634 m.n.m.)?  Na vzdálenosti 70 km je 
tedy švýcarský výškový rozdíl 4 a půl kilometru.

5.den: Pro zájemce jízda vláčkem Bernina Express nejkrásnější 
švýcarskou krajinou. Busem dojedeme do městečka Poschiavo, 
odkud vás čeká cesta vlakem kolem jezer a ledovců, přes viaduk-
ty, tunely a galerie do Pontresiny. Světoznámé horské středisko 
Sv. Mořic. Kdo nepojedete vlakem: busem přes sedlo Bernina, 
z Pontresiny se můžete projít až k ledovcovém splazu Roseg. Noční 
transfer do ČR.
6.den: Návrat v časných ranních hodinách.

Termíny:
01.07. - 06.07.
23.09. - 28.09.

Cena: 7.600 Kč

V červencovém termínu možnost koupání v průzračných jezerech. 
Víte, že v Sirmione na dně jezera vyvěrá silný horký pramen?

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 212 Kč, 
nad 70 let 424 Kč, 480 Kč - horský expres.

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 
se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč
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Dolomity

Riva del Garda

Zahrady a zámek Trauttmansdorf

Jezero Maggiore



23

ALPY VE ŠVÝCARSKU
PILATUS, SANTIS, BODAMSKÉ JEZERO
ALPY VE ŠVÝCARSKU
Proč jet do Švýcarska, když je tam dráž než jinde v Alpách? 
Odpověď je velmi snadná. Protože ve švýcarských Alpách je 
všechno daleko větší, dramatičtější, úchvatnější, další nej si 
můžete přidávat…Hory jsou o kilometr vyšší, zatímco jinde 
jsou třítisícovky, tady jsou čtyřtisícovky, zatímco jinde jsou 
také ledovce, tak ty švýcarské jsou delší a  rozlehlejší vč. 
Aletschgletcheru, který je největší v Alpách i v kontinentální 
Evropě (cca 100 km2, délka cca 30 kilometrů), vodopády jsou 
vyšší a běžně dosahují výšek ve stovkách metrů – jen v údolí 
Lauterbrunenn jich je 72 celkem. Turistika tady začala dřív 
jak jinde, jsou zde nejstarší turistické hotely, chaty, lanovky, 
zubačky, lodě,…Nejstrmější zubačka světa…je ve Švýcarsku, 
největší alpská jezera jsou (z části plochy) ve Švýcarsku, je tady 
Matterhorn, Jungfrau, Eiger, proháněl se tady mnohokrát James 
Bond, nejkrásnější jsou jízdy zdejšími horskými vlaky…Švýcar-
sko je zkrátka potřeba vidět.

PERMON

Vlak na Top of Europe

Historický vláček na Schynige Platte pod čtyřtisícovými vrcholy Mönsch, Eiger, Jungfrau

BODAMSKÉ JEZERO 
SE ŠVÝCARSKÝMI VÝLETY

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
2.den: Centrální Švýcarsko – prohlídka historického města Luzern 
s jeho dřevěnými mosty. Možnost plavby po jezeře. Odpoledne 
jeden z atraktivních výjezdů na nejkrásnější vyhlídky centrálního 
Švýcarska -  na Pilatus – výjezd nejstrmější zubačkou na světě je 
sám o sobě obří atrakcí, výhledy jsou mimořádně krásné. Návrat 
na nocleh do Německa či Rakouska. 
3.den: Prohlídka města St. Gallen (UNESCO) – světoznámá klášterní 
knihovna. Výjezd  lanovkou na vrchol Santis –krásné rozhledy. 
Stein – typická švýcarská alpská sýrárna, kde se vyrábí jeden ze 
dvou nejznámějších švýcarských sýrů Appenzeller. Možnost nákupu 
sýrů. Návrat na ubytování do stejného hotelu.
4.den: Kouzelný den u Bodamského jezera – vybrali jsme pro 
vás tři perly: Rakouský Bregenz se světoznámým vodním jevištěm 
a s lanovkou na vyhlídkový kopec Pfänder – krásná vyhlídka na 
jezero, 240 horských vrcholů a do „4 zemí“.  Prohlídka nejkrásnějšího 
německého města na Bodamském jezeře – ostrovního Lindau. 
Z Bregenzu do Lindau můžete přejet výletní lodí. Historický Meers-
burg  s termálními lázněmi přímo u jezera. Návrat do Prahy kolem 
půlnoci.

Termíny: 
02.07. – 05.07.
22.09. – 25.09.

Cena: 5.700 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.
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NEJKRÁSNĚJŠÍ ČÁSTI ŠVÝCARSKA
Připravili jsme pro vás třídenní „pobyt“ v nejkrásnější části 
švýcarských hor pod masivem hor Eiger, Mönsch a Jungfrau, 
kde máte nekonečné možnosti užít si těch nejkrásnějších ev-
ropských hor během tří dnů aneb „co vám kapsa“ dovolí. Užít 
hor si tady může každý milovník hor i bez utracení franku (jsou 
tady i v údolích překrásné „špacíry“ s výhledy na vodopády 
či čtyřtisícové vrcholy) či podle vaší chuti a ochoty a hlavně 
možností utrácet za krásy přírody. A že je tady k vidění opravdu 
hodně, konec konců jsme v krajině UNESCO:

- Jezera Thun a Brienz, po kterých můžete vyrazit lodí, například do 
skanzenu švýcarské lidové architektury či do kavárny, podle které 
spadá vodopád přímo do jezera z výšky 500 metrů

- Letoviska Interlaken, Grindelwald či Wengen jsou sama o sobě 
překrásná a neskutečně fotogenická

- Neuvěřitelné vodopády – v údolí vodopádů Lauterbrunnen 
jich spadá z kolmých skalních stěn celkem 72, ten nejvyšší vodopád 
potoka Mürren patří k nevyšším vodopádům světa – spadá v pěti 
kaskádách v celkové výšce 750 m, nejvyšší stupeň má neuvěřitelných 
417 m výšky. Vodopád Staubbachfall (300 m) je jeden z nejvyšších 
volně padajících vodopádů v Evropě. Básník Johann Wolfgang von 
Goethe se jím inspiroval pro napsání jedné ze svých básní.

- Dalším klenotem přírody je vodopád potoka Giessbach, který v 15 
stupních překonává výšku 500 m a spadá přímo do jezera Brienzer-
see. Nejkrásnější výhled na tento vodopád je z terasy historického 
Grandhotelu, ke kterému jezdí nejstarší pozemní lanovka Evropy

- Trümmelbašské vodopády ukryté uvnitř skal jsou největší 
podzemní vodopády v Evropě a zároveň jediné podzemní ledov-
cové vodopády na světě, které jsou přístupné nejširší veřejnosti 
díky výtahu, tunelů, galeriím, vyhlídkovým plošinám,…

- Horská obec Mürren s parádními výhledy na trojici majestátných 
hor

- Horská trať na Kleinne Scheidegg – horský průsmyk přímo pod 
stěnou Eigeru

- Světoznámý železniční výjezd na Top of Europe – nejvýše 
položené evropské nádraží, cestou okna s pohledy přímo do nitra 
ledovce či okna přímo uprostřed stěny Eigeru, nejvyšším bodem 
je Sphinx (3.450 m.n.m.), fantastické pohledy na nejdelší alpský 
ledovec Aletsch (délka 26 km, zásoba 4% evropské pitné vody)

- Lanovkou na Schilthorn s otočnou restaurací – světoznámá 
fi lmová lokace z fi lmu o Jamesi Bondovi

- Nostalgická železnice na Schynige Platte

- A desítka dalších lanovek a vláčků a stovky cest pro pěší turisti-
ku s neskutečnými výhledy na Eiger 3.970 m), Mönsch (4.107 m) 
a Jungfrau (4.158 m).

Náš autobus vám každý den poslouží jako pendl bus mezi 
Grindelwaldem, Lauterbrunnenem a Interlakenem. Průvodce 
bude vždy s největší skupinou, ostatním poradí on i naši přátelé 
z místního turismu. Ideální, ale cenově náročný, je 3 denní pas 
na všechny zdejší lanovky a vlaky (cca 180 CHF). Všechny lze 
kupovat i jednotlivě.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hod.
2. - 4.den: Toulky nejkrásnější částí centrálního Švýcarska v oblasti 
Jungfrau. Toulky nejkrásnější částí Alp. 4.den při návratu vás čeká 
podvečerní prohlídka Luzernu. Noční transfer do ČR.
5.den: Návrat v časných ranních hodinách.

Termíny: 
01.07. – 05.07.
29.09. - 03.10. 

Cena: 6.600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojiš-
tění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.

PERMON

Aletsch GletscherVyhlídková observatoř Sphinx, 3.571 m. n. m.

Schreckhorn

Jezero Thunersee (558 m. n. m.) a vrchol Mönsch (4.107 m. n. m.)

Výškový rozdíl 3,5 km - to je Švýcarsko
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ALPY VE ŠVÝCARSKU
MATTERHORN, ŽENEVA, ALETSCH

PERLY ŠVÝCARSKÝCH HOR
Ženevské jezero, Matterhorn a Aletschgletscher

1.den: Odjezd v 19.00 hodin.
2.den: Nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher dlouhý 23 km 
(některé zdroje uvádějí až 32 km). Lanovkou na Riederalp a potom 
na jednu z grandiózních vyhlídek na nejdelší a nejkrásnější alpský 
ledovec (UNESCO) – Hohfl uh a Moosfl uh, kde se vám naskytne 
jeden z nejkrásnějších alpských pohledů. Možnosti lehké turistiky. 
V pozdním odpoledni návštěva nejvýše položeních evropských 
termálních lázní Leukerbad (1.400 m.n.m.) s 10 horkými bazény 
pod impozantními skalními stěnami. Dojezd na ubytování.
3. den: Vlakem z  Täsche do Zermattu (1.604 m n. m.), kde si bu-
dete moci vybrat z několika překrásných variant pod nejkrásnější 
alpskou horou Matterhorn (4.478 m n. m.) – toto je asi opravdu 
nejkrásnější alpský pohled:

*lanovkou na Klein Mattehorn (3.883 m.n.m), kde je kromě vyhlídky 
i nejvýše položený ledovcový palác v Evropě 
* zubačkou na Gornergrat (3.089 m n. m.), fantastické výhledy na 
Matterhorn, ledovce či masiv Monte Rosa
*“metrem“ na Sunnegu, odtud lanovkou na Blauherd: naučná bo-
tanická stezka Blauherd (2.571 m n. m.). Nocleh v hotelu v oblasti 
Walliského údolí.

4.den: Krásy Ženevského jezera -  Montreux  - promenáda plná 
exotických stromů, socha Freddie Mercuryho, světoznámé  casino, 
vodní hrad Chillon, zastávka ve vinicích nad jezerem, které jsou 
zapsány na listinu UNESCO, prohlídka Ženevy. Noční transfer do ČR.
5.den: Dojezd časně ráno.

Termín: 
22.09. – 26.09.

Cena: 7.600 Kč

PERMON

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh se snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. Orientační 
výše vstupů: například - hrad Chillon 10 CHF, 
Klein Matterhorn 82 CHF, lázně Leukerbad – 25 
CHF. Doplatek: Komplexní pojištění Allianz 212 
Kč, nad 70 let 424 Kč.

Matterhorn a terasa Sunnega

Ledovec Aletsch

Leukerbad - nejvýše položené termální lázně v Evropě
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ŠVÝCARSKO S VÝLETEM 
HORSKÝM EXPRESEM

1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2.den:  Zastávka u  kláštera Einsiedeln, malebné švýcarské měs-
tečko Schwyz. Luzern - město považované za klenot Švýcarska. 
Přejezd na ubytování do Andermattu. Večeře, nocleh.

3.den: Celodenní návštěva italské části Švýcarska. Po snídani 
odjezd přes průsmyk San Bernardino do kantonu Ticino. Nejprve 
navštívíte na břehu jezera Lugano stejnojmenné město Lugano. 
Pak navštívíte Melide s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zasta-
víte se v Caslanu, kde se vyrábí čokoláda. Prohlédnete si muzeum 
čokolády s ukázkou její výroby a využijete možnosti nakoupit si ji 
za výrobní cenu. Budete pokračovat do města „tří hradů“, Bellin-
zony (UNESCO). K večeru se vrátíte zpět do chaty. Večeře, nocleh.

4.den: Bude zaměřen na rétorománskou část Švýcarska. Odjedete 
přes průsmyk Julier (2228 m) do městečka Poschiavo, kde pře-
stoupíte na známou horskou dráhu a pojedete horským vláčkem 
přes průsmyk Bernina, kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tu-
nely a galerie do Pontresiny. Prohlédnete si známé horské stře-
disko Svatý Mořic. Návrat do ČR. 

5.den: Příjezd do Prahy v časných dopoledních hodinách. 

Termíny: 

19.05. – 23.05. 
02.06. – 06.06. 
08.09. – 12.09.

Cena: 6.190 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v horské chatě, 2 x českou polopenzi, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: jízdenka na horský expres - 400 Kč, příplatek za ubyt. ve dvou-
lůžkovém pokoji - 200 Kč

HORSKÝMI VLÁČKY
PO ŠVÝCARSKU

1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2.den:  Příjezd do údolí řeky Albuly do městečka Tiefencastel, 
odkud budeme pokračovat vlakem směrem na průsmyk Albula 
typickou švýcarskou železnicí, která výškový rozdíl 1 000 metrů 
překonává systémem mnoha serpentin a tunelů. Nachází se zde 
i  nejčastěji fotografovaný železniční most ve Švýcarsku – most 
přes řeku Landwasser. Tento úsek železniční trati je zapsán na 
seznamu UNESCO. Jízdu vlakem ukončíme ve Svatém Mořici. 
Odtud budeme pokračovat autobusem k  ledovci Morteratsch, 
kde podnikneme nenáročnou vycházku k  jednomu z  nejdelších 
ledovců ve Švýcarsku. Přes horský průsmyk Julierpass dojedeme 
k nejznámější švýcarské soutěsce Via Mala. Přejezd na nocleh.

3.den: Přejezd přes impozantní pas Furkapass, zastávka u vyhlíd-
ky Belvedere a dále u Rhone – Gletscher, pramen řeky Rhony. 
Dále přejezd vysokohorského sedla Grimselpass (2 165 metrů), 
výhledy do údolí řeky Rhony. Aareschlucht – průrva řeky Aary. 
Zastávka u  malebných vodopádů Reichenbach, kde je jedno 
z nejdramatičtějších dějišť z knih spisovatele Doyla, kde se zřítil 
Sherlock Holmes a jeho protivník Moriarty. Odjezd zpět přes hor-
ský pas Sustenpass. Na závěr dne možnost jízdy vláčkem z Gös-
chenen přes malebnou soutěsku do Anderamttu.

4.den:  Odjezd časně ráno do oblasti Bernských Alp – Interla-
kenu: proti proudu řeky Lütschine do Lauterbrunnenu, odtud 
lanovkou na planinu Almendhubel do nadmořské výšky 1 600 
metrů a  dále vlakem do Mürrenu. Pro zájemce možnost vý-
jezdu visutou lanovkou do nadmořské výšky 2 970 metrů na 
horu Schilthorn s  panoramatickou otáčivou restaurací, natá-
čela se zde také jedna epizoda slavného Jamese Bonda, agenta 
007. Průjezd autobusem kolem řeky Aary do Brienzu a  výjezd 
ozubnicovou železnicí z  roku 1892 na horskou stanici Brienzer 
Horn do nadmořské výšky 2 350 metrů, vagóny většinou na-
horu táhne parní zubačka, z  vrcholu opět krásný panoramatic-
ký výhled na Brienzersee a  Bernské Alpy. Noční přejezd do ČR.
5.den: Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách. 

Termíny: 

16.06. – 20.06.  
03.09. – 07.09. 

Cena: 6.190 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v horské chatě, 2 x českou polopenzi, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Zájezdy pořádané ve spolupráci s partnerskou CK.

PERMON PERMON

Zubačka na Brienzer Horn
Bernina Expres - parádní jízda pod ledovci

Landwasserviadukt
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JULSKÉ ALPY, NP TRIGLAV
ALPY VE SLOVINSKU

ZA KRÁSAMI JULSKÝCH ALP
S NEJKRÁSNĚJŠÍMI SLAVNOSTMI 
SLOVINSKÝCH HOR
Triglavský národní park a jeho poklady – průzračné říčky za-
vrtané ve vápencových kaňonech – „koritech“, divoké vodo-
pády, panenská údolí, majestátné štíty i daleké výhledy, čistá 
a malebná jezera…naše láska od roku 1991. V letním termínu 
možnost koupání v jezerech.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.
2.den: Vodopády a soutěsky Julských Alp – nejkrásnější vodopády 
v Julských Alpách s nejkrásnější soutěskou Julských Alp  - vodopád 
Peričnik (52 m) v dolině Vrata pod severní, více jak 1 a půl kilometru 
vysokou  skalní stěnou nejvyšší slovinské hory Triglav. Vodopád 
padá přes skalní převis a lze se „za něj“ podívat. Pro fajnšmekry 
– Malý Peričnik (16 m)  – další vodopád nad Velkým Peričnikem. 
Soutěska Vintgar u Bledu – 1.600 m dlouhá soutěska až 100 m hlu-
boká s průzračnou vodou, peřejemi, dřevěnými mostíky a lávkami, 
je zakončená 13 m vysokým vodopádem Šum. Vodopád Savica 
– nejznámější slovinský 78 m vysoký vodopád, vedle Triglavu jeden 
ze symbolů země. Nocleh v hotelu.
3.den: Velký okruh Julskými Alpami ve Slovinsku i v Itálii. Foto 
zastávky u nejkrásnějších scenérií Julských Alp – hned první je tzv. 
Špikova skupina. Nejznámější horské středisko Kranjska Gora.  
Jezírka Jasna s překrásným výhledem na horskou scenérií hor 
Prisank a Razor. Nejvyšší slovinskou horskou silnicí na sedlo 
Vršič (1.611 m) se zastávkami – ruský kostelík, vyhlídka na obří 
skalní okno vysoké desítky metrů, vyhlídka na obří reliéf ženského 
obličeje na skalní stěně, vysoký stovky metrů,…Sedlo Vršič – krátká 
vyhlídková procházka. Ze sedla Vršič do údolí Trenta – panenské 
údolí řeky Soče, které se říká „nejčistější řeka Evropy“, protože na 
cestě do moře plyne jen čistou krajinou. Pramen řeky Soče – obří 
vyvěračka ve skále. Korita Soče – řeka se hluboko zařezává do 
vápencových skal. Kolem vojenských památek z bojů první světové 
války přes horské sedlo Predel k jezeru Lago di Predel a dále k je-
zerům Laghi di Fusine, odkud jsou fantastické výhledy na stěny 
hory Mangart. V prvním termínu po dojezdu do hotelu odvezeme 
zájemce na slavnost Lúčke v Bledu.
4.den: Jezera Julských Alp – Bled – plavba gondolami, kterým se 
říká pletny, po Bledském jezeře na ostrov s kostelem (cca 12 EUR). 
Hrad vysoko nad jezerem, možnosti koupání, určitě ochutnejte zdejší 
specialitu „kremnu rezinu“, lázeňské promenády. Bohinjské jezero – 
největší jezero Julských Alp (4 km dlouhé).  V letním termínu skvělé 
koupání. Po jezeře jezdí elektro loď, zapůjčená z jezera Königssee, 
nádherné procházky kolem jezera. V podzimním termínu slavnost 
„kravji bal“. Lanovkou na Vogel, vysoko nad jezero s výhledy na 
Triglav a další vrcholy  Julských Alp i na jezero. Nocleh v hotelu.
5.den: Korita Mostnice – další úžasná hra přírody, říčka zařezaná 
do vápenců. Zelenci – prameniště řeky Sávy. Nejslavnější skokan-
ské můstky Planica. Zastávka u jezera Wörthersee v Korutanech 
– Velden s „“fi lmovým“ zámkem (fi lm Něžní zmatkáři) a luxusními 
promenádami, v letním termínu možnost koupání. Maria Wörth – 
poloostrov s kostelíky na Wörthersee. Jedna z největších turistických 
atrakcí Korutan – nejvyšší dřevěná rozhledna na světě Pyra-
midenkogel na návrší vysoko nad jezerem Wörthersee. Úchvatné 
rozhled Noční transfer do ČR.
6.den: Dojezd do Prahy v časných ranních hodinách.

Termíny:  
21.07. - 26.07.
15.09. - 20.09.

Cena: 6.900 Kč

SLAVNOSTI KRAVJI BAL A LÚČKE 

Bled - ostrůvek na jezeře

Bled - Slavnost Lúčke... 15 tisíc skořápek se svíčkami plave po jezeře

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 212 
Kč, nad 70 let 424 Kč, 1/1 - 1200 Kč.

JULSKÉ ALPY A TRIGLAVSKÝ NÁRODNÍ 
PARK 
Ve slovinských horách se snoubí krása vápencových alpských 
velikánů se slovanským duchem vesniček, „kozolců“ i planin 
se salašemi spíše podobným těm tatranským než rakouským 
či švýcarským. Jsou to zkrátka takové nám blízké „srdeční“ 
hory. Krása Julských Alp je především v totální čistotě a bo-
hatství zdejších vod – v divokých vodopádech a soutěskách, 
v hluboko zařezaných „koritech“ (vápencových kaňonech) 
či v překrásných jezerech. V našem zájezdu uvidíte všechny 
největší krásy Julských Alp na jejich větší slovinské i menší 
italské straně. V každém termínu se navíc můžete – budete-li 
chtít – zúčastnit nádherných horských slavností. Julské Alpy 
– to jsou: Bled, Bohinj, sedlo Vršič, Kranjska Gora, údolí Soče, 
dolina Vrata, vodopády Savica či Peričnik, vyhlídkový vrchol 
Vogel, soutěska Vintgar, prameny Soče… Náš první zájezd zde 
byl na jaře roku 1992.
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Piran - 15 minut pěšky podél moře od vašeho hotelu

Predjamski Grad - světový unikát

Postojenské jeskyně

Jediný vlak na světě v krápnikových jeskyních

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 3 x noc-
leh s polopenzí formou bufetu,  4 –denní ne-
omezený vstup do akvaparku Laguna v řádné 
otevírací době, turistické taxy, volný vstup do 
casina Bernardin, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 212 
Kč, nad 70 let 424 Kč,1.000 Kč (vstupné do 
Postojenských jeskyní a Predjamského Gradu)

Užijte si krásu Julských Alp a v obou termínech se zúčastněte 
(budete-li chtít) nejkrásnějších slavností Julských Alp. Lúčke 
v Bledu – velká letní jezerní slavnost s kroji, lidovou hudbou, 
stánky s pochutinami, ohňostrojem,…vrcholem, který vám 
vezme dech, je pouštění 15.000 svíček ve skořápkách od vajíček 
po nočním jezeře. Jen jeden jediný člověk je celý rok vyrábí ze 
skořápek vajíček, ze kterých se dělá zdejší originální dezert 
„kremna rezina“, další desítky lidí je z lodí vypustí na jezero…. 
A „kravji bal“?  To je slavnost shánění stád s kroji, kapelami, 
tancem a dobrotami. Kraví bál – krávy mohou ten den dělat, co 
chtějí, třeba jít dovnitř do restaurace, je to jejich bál….Jeden 
den můžete ochutnávat při svátku vína a sýrů slovinské spe-
ciality, druhý den je Kraví bál ….Jak říkají Slovinci „okusno 
domačo jedačo i pijačo“

ZA KRÁSAMI KRASU A MOŘSKÝ PARK 
LAGUNA 
Slovinský Kras se světoznámými jeskyněmi, vínem, pršutem 
a stády lipicánů. Slovinská „obala“ – malé, ale krásné pobřeží 
Jadranu a relaxace v Mořském parku Laguna.

1.den: Odjezd z Prahy ve 22 hodin.
2. den: Dojezd do hotelu Ville Park na pobřeží Jadranu. Vaše 
individuální relaxace v lázních Mořský park Laguna - 8 bazénů 
s mořskou vodou teplou až 30 C přímo na břehu moře. Bude-li 
hezky, možnost koupání v moři. Odpoledne výlet po slovinském 
pobřeží – Koper – historické město s Prétorským palácem – sídlem 
zástupců Benátské republiky. Pirano – fantastické historické město, 
které ze tří stran omývá moře a ze 4. strany ho chrání pás zachovalých 
hradeb s vyhlídkami. Malebné křivolaké uličky ústící do malých 
náměstí, tady se zastavil čas (znáte z fi lmu Účastnící zájezdu). Pod-
večerní procházka promenádou mezi mořem a starobylými domy se 
zahrádkami kaváren nemá chybu. Bufetová večeře. Nocleh v hotelu. 
3.den: První výlet do Krasu – Hrastovlje – středověký kostelík 
s malbami- Škocjanske Jame (UNESCO) – největší podzemní kaňon 
světa, kterým se valí podzemní řeka, to neuvidíte nikde jinde na 
světě. Lipica – světoznámé stáje bílého plemene koní lipicánů. 
možnost projížďky kočárem, který táhnou lipicáni. Štanjel – typické 
krasové městečko. Návštěva pršutárny s ochutnávkou červeného 
krasového vína teran a pravého pršutu. Návrat do hotelu a volno 
před večeří k relaxaci v mořském parku Laguna.
4.den: Po bufetové snídani relaxace v mořském parku Lagu-
na. Odpoledne výlet do Terstu s  prohlídkou jeho antických 
i habsburských památek. Zámek Miramare a jeho zahrady na břehu 
moře. Volno k relaxaci, večeře.
5.den: Po bufetové snídani relaxace v mořském parku Lagu-
na. Odpoledne hlavní atrakce krasu – Postojenské jeskyně – 
nejnavštěvovanější jeskyně na světě a snad i nejvíce vybavené 
krápníky. Jen tady žije macarát jeskyní -  tzv. „člověčí ryba“. Jen tady 
pojedete 2 km podzemním vláčkem pod krápníky, mezi kterými 
jsou zavěšeny křišťálové lustry. Vláček jezdí podzemím od roku 
1872, od roku 1884 je jeskyně elektricky osvětlena. Byl tady i císař 
František Josef I. Predjamski Grad – zcela jedinečný hrad vestavěný 
do skalní stěny jako ptačí hnízdo. Část místností je vytesaných ve 
skalách, součástí hradu jsou i jeskynní systémy. Podvečerní zastávka 
v Bledu u jezera. Noční transfer do ČR.
6.den: Dojezd do Prahy v časných ranních hodinách.

Termín:
27.09. - 02.10.

Cena: 6.500 Kč
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MOŘSKÝ PARK LAGUNA
20 let v nabídce

MOŘSKÝ PARK 
LAGUNA
Relaxace u Jadranu po celý rok

Nesmírně oblíbený produkt 
naší CK, 80 % klientů jezdí 
pravidelně. 4 plné dny volna 
a relaxace v  areálu krytých 
mořských bazénů a  vířivek 
postavených těsně u moře - 
plavete v bazénech s mořskou 
vodou teplou ca 30°C a kou-
káte na jachty a lodě na moři. 
Do bazénů máte neomezený 
vstup po celé 4 dny, pouze 
sjíždíte hotelovým výtahem. 
Vyjdete z hotelu a do 15 - 20 
minut pěší chůze po mořském 
nábřeží máte celou řadu atrak-
cí od míst, kde se točil film 
Účastníci zájezdu přes histo-
rické benátské město Piran 
po moderní a celoročně živé 
nejlepší slovinské přímořské 
letovisko s palmami, olean-
dry a olivovníky P ortorož po 
velký jachtařský přístav Lucija 
a historickou salinu. V průbě-
hu vašeho pobytu organizuje-
me pro zájemce lodní výlet do 
historického městečka Izola 
s vyhlídkou po celém slovin-
ském pobřeží a s přistavením 
lodi přímo před hotel. Hotel 
má 4*, snídaně i večeře jsou 
bohatý bufet. Opravdu skvělý 
odpočinek pro všechny gene-
race.

1.den: Odjezd z  Prahy ve 21 
hodin.
2.- 5.den: Vaše individuální rela-
xace v lázních Mořský park Lagu-
na ve vašem luxusním hotelu na 
břehu Jadranu…Náš průvodce 
vám v průběhu pobytu nabíd-
ne společné pěší procházky do 
Pirana či Portorože i lodní výlet. 
Jen na vás bude záležet, zda 
se připojíte, zda si sami někam 
vyrazíte, či zda si jen užijete 
slané vody, vířivek a pohody. 
Při ranním příjezdu si již tento 
první programový den můžete 
doobjednat bufetovou snídani. 
Hned ráno budete mít možnost 
ponořit se do horké vody. Klíče 
od pokoje obvykle dostanete, 
jak je v hotelích zvykem, kolem 
14 hodiny. Poslední den plánu-
jeme odjezd kolem 21. hodiny 
- po koupání.
6.den: Návrat do Prahy v časných 
ranních hodinách.

Termíny:
26.10. – 31.10. 2016
16.11. – 21.11. 2016
01.03. – 06.03. 2017
13.04. - 18.04. 2017 (Ve-
likonoce, ani jeden den 
dovolené)

Cena: 6.700 Kč
7.200 Kč (Velikonoce) 

Přehled bazénů v  Laguně: 
plavecký bazén 20 x 10 m, pla-
vecký bazén 25 x 7 m, oválný 
bazén 25 x 10 m s protiproudy, 
kulatý bazén s průměrem 10 m 
s masážními lehátky, 5 kulatých 
vířivek, tobogán, vodopády 
a gejzíry, 2 bazény pro malé děti 
o průměru 10 m a hloubce 50 
cm, dětský bazén s průměrem 
14 m a hloubkou 80 cm, turecká 
a fi nská sauna, solária masáže,…
Možnost pronajmutí osušek 
a županů. Lehátka k dispozici. 
Voda ve vířivkách má teplotu 34 
- 38°C, vzduch má teplotu 32°C. 
Za oknem jezdí lodě. Když je 
hezky lze velké skleněné stěny 
rozevřít a ležet na lehátku na be-
tonových molech mezi mořem 
a bazény…

váš hotel, Mořský park laguna

váš hotel, Za krásami Krasu

Mořský park laguna

Romantický Piran... tak blízko od vašeho hotelu

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 3 x nocleh s polopenzí formou bufetu, 
4denní neomezený vstup do akvaparku Laguna v řádné otevírací době, 
turistické taxy, pojištění CK proti úpadku.

Příplatek za 1/1: 1.200 Kč, výběr pokoje s výhledem na moře – 400 Kč/osoba, 
komplexní pojištění Allianz 212 Kč, nad 70 let 424 Kč

Slevy: děti 3-6 let sleva 1.500 Kč (s dvěma dospělými), děti 7 - 12 let - sleva 
700 Kč (s dvěma dospělými) a 3. osoba na třílůžkovém pokoji - sleva 500 Kč

Časová sleva: na termíny 2017 sleva 
10 % ze základní ceny u dospělých 
osob při zakoupení do 15.09.
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 Letos vám chceme nabídnout víkendové pobyty v turisty oblí-
bených městech – autokarem i letadlem. Autokarové víkendy 
do těchto měst: Vídeň (hotel 4* ve městě), Salcburk (s kartou 
vstupy zdarma, jednou i hotel 4* v centru), Wroclaw (hotel ve 
městě), Krakov (hotel 4*ve městě s bazénem), Budapešť (hotel 
ve městě), Florencie, Benátky se slavnostmi, Berlín s muzejní 
nocí a slavností světel, malá středověká města, Vídeň ve všední 
dny s koncertem. Letecké euro víkendy: Edinburgh, Lisabon, 
Madrid, Řím,…a Londýn v čase adventu. Belgická města vám 
nabízíme s velkými květinovými slavnostmi. Letos se věnujeme 
i domácím víkendům a prodlouženým víkendům na Slovensku.

VÍKEND VE VÍDNI
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Prohlídka Vídně vč. okružní jízdy 
po Ringstrasse, hlavní třídě Vídně, na které jsou všechny zásadní 
vídeňské budovy. Ringstrasse loni oslavila 150 let. Na Ringstrasse 
naleznete vídeňskou radnici, budovu parlamentu, Hofburg, Vídeň-
skou státní operu i budovu Burgtheatru, obě muzea, známý Votivkir-
che, Uranii,…Prohlédnete si centrum – pěší zóny Kärntnerstrasse, 
Graben a Kohlmarkt, kostel Karlskirche, dóm sv. Štěpána, jsou tu 
galerie Albertina, stáje lipicánů, slavné kavárny a restaurace,… Volno 
k nakupování, návštěvě vídeňských kaváren, galerií či muzeí může-
te doplnit po ubytování večerní Vídní, protože nocleh je ve Vídni.
2.den: Po bufetové snídani zámek Schönbrunn – prohlídka zámku 
a zahrad, alternativně možnost navštívit zoo Schönbrunn s pandou 
a koalou. Odpoledne volno  ve Vídni – můžete například navštívit 
Albertinu, interiéry Státní opery, Hofburg, výstavy k 100. výroční 
úmrtí císaře Františka Josefa I., zámky v Belvederu či Prátr, který 
letos slaví velké jubileum.  Káva, Sacher dort či slavný vídeňský 
řízek… i to patří k Vídni. Odjezd z Vídně v cca 17 hodin. Návrat do 
Prahy kolem 22. hodiny.

Termíny: 
11.06. – 12.06.
17.09. – 18.09.
28.10. – 29.10.

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 600 Kč

VÍKEND V SALCBURKU A OKOLÍ 
se Salcburskou kartou

Užijte si jednoho z nejkrásnějších evropských měst s kartou, kte-
rá vám otvírá dveře do objektů, k lanovkám i dalším atrakcím. 
Se Salcburskou kartou, platnou 24 hodin (800 Kč), navštívíte 
v našem víkendovém zájezdu celou řadu turistických atrakcí 
a ušetříte přitom cca 50 EUR… anebo si uděláte svůj vlastní 
individuální program v Salcburku, kde můžete vystoupit hned 
po příjezdu.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Výjezd lanovkou na „domá-
cí“ vyhlídkovou horu Salcburku Untersberg (s kartou zdarma). 
Krásné rozhledy.  Vodní hrátky v zahradách biskupské rezidence 
v Hellbrunnu (s kartou zdarma). Z Helbrunnu do centra Salcburku 
dojedeme speciální lodí, která byla vyrobena speciálně pro divo-
kou řeku Salzach  (s kartou zdarma). Loď obvykle před dojezdem 
„tančí“ v rytmu vídeňského valčíku. Malá prohlídka města. Nocleh 
v blízkém okolí Salcburku.
2.den: Salcburk: Dopoledne doporučujeme navštívit pevnost 
(prohlídka i lanovka s kartou zdarma) a některé z muzeí (s kartou 
zdarma) – naším tipem je Domquartier – velkolepá prohlídka bis-
kupských rezidencí a kostelů v okolí dómu. Domquartier – to je 
134 dveří k 2 tisícům exponátům z období 1.300 let na 15 tisících 
m2. 1.300 m a 2.200 kroků historií. Volno v Salcburku. Při návratu 
zastávka v Mondsee s jezerní promenádou a bazilikou. Návrat do 
Prahy kolem 22.30 hodin.

Termíny: 
25.06. – 26.06.
23.07. – 24.07.
17.09. – 18.09.
08.10. -. 09.10. (Hotel **** V centru Salcburku)

Cena: 2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 800 Kč - 
Salcburská karta, 1/1 - 600 Kč

Vídeň - zahrada zámku Schönbrunn

Noční Salcburk - v říjnu 10 minut pěšky od hotelu

Salcburk - zahrada zámku Mirabell
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V říjnovém termínu budete bydlet v samém centru Salcburku 
– pěšky například Mozartův rodný dům na Getreidegasse 10 
minut či dóm – 13 minut. Městská doprava s kartou zdarma. 
Díky bydlení ve městě můžete večer navštívit i jeden z koncer-
tů – Večeře s Mozartem – v barokním sále jídlo z časů Mozarta 
s muzikanty a zpěváky v dobových kostýmech – to nejlepší z Mo-
zarta. Skvělý je i koncert v pevnosti – s kartou lanovka zdarma.

VÍKEND V INNSBRUCKU
s hotelem ve městě – na straně 12

WROCLAW
Evropské město kultury 2016, 700 let – Karel IV. 

Wroclaw, která za panování Karla IV. dostala množství pri-
vilegií, byla v této pro město zlaté době druhým největším 
městem Českého království, které krásou a bohatstvím před-
čilo jen sídlo císaře - Praha.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Wroclaw – prohlídka historické-
ho centra města – Rynek – obrovské náměstí, které je považováno za 
jedno z nejkrásnějších v Evropě, obklopují bohaté měšťanské domy, 
uprostřed je goticko-renesanční radnice. Tzv. Jatki, domy Jeníček 
a Mařenka,…Univerzita – obrovský barokní komplex – prohlídka 
auly, Turmský, domský, „církevní“… ostrov aneb prohlídka malého 
Vatikánu- nejstarší část města, Prohlídka katerdály sv. Jana Křtitele, 
kostela sv. Kříže i dalších památek vč. největší sochy sv. Jana Nepo-
muckého na světě. Po ubytování přímo ve městě volno k vychutnání 
večerní atmosféry města s desítkami vynikajících restaurací i malých 
barů, plných univerzitních studentů.
2.den: Wroclawské „vychytávky“ – výjezd na vyhlídku nejvyš-
šího polského mrakodrapu, Panorama bitvy u Raclawic – 15 x 
114 metrů, Japonská zahrada, Hala Století (UNESCO) – jedno 
z nejdůležitějších děl světové architektury 20. století, Afrikárium – 
skvělý moderní pavilon ve vratislavské zoo – 1 km dlouhá stezka vás 
provede 5 africkými krajinami – velkolepé vodopády, pod kterými se 
koupají hroši, skleněným tunelem pod hladinou Červeného moře, 
džunglí Konga,…Návrat do Prahy do půlnoci.

Termíny: 
14.05. – 15.05.
17.09. – 18.09.

Cena: 2.900 Kč

VÍKEND V KRAKOVĚ
hotel 4* s bazénem ve městě

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Krakov – prohlídka města – 
zámek Wawel, Mariánský dóm s největším gotickým oltářem světa, 
Sukiennice,…Volno v centru města. Nocleh v hotelu 4* s bazénem 
v Krakově.
2.den: Krakov - volno ve městě, pokračování prohlídky pro zájemce. 
Odpoledne solný důl ve Věličce (UNESCO) – prohlídka. Návrat do 
Prahy v nočních hodinách.

Termíny: 
05.07. – 06.07. (státní svátky, v Krakově otevřeny obchody 
po oba dva dny)
08.10.- 09.10.

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 500 Kč

LÁZEŇSKÝ VÍKEND V BUDAPEŠTI
bez nočního přejezdu 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Budapešť -  okružní jízda (Par-
lament, mosty na Dunaji, výhledy na hradní čtvrť a katedrálu,…) 
a volno k návštěvě termálních lázní. Vyberte si jedny z dvacítky ter-
málních lázní, z nichž nejznámější jsou luxusní lázně hotelu Gellért 
a velké lázně Széchényi. Nocleh je v Budapešti.
2.den: Po bufetové snídani vás čeká prohlídka města (Rybářská 
bašta, Matyášův chrám, …) a opět volno k návštěvě lázní. Možnost 
projížďky výletní lodí po Dunaji. Odjezd z města v cca 17 hodin. 
Návrat do Prahy do půlnoci.

Termíny: 
11.06. – 12.06.
17.09. – 18.09.
28.10. – 29.10.

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 500 Kč

Krakov

Wroclaw
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VÍKEND V BAVORSKÝCH MĚSTECH
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Bamberg (UNESCO) – 1.000 
historických budov v jedinečném celku, 7 návrší s kostely, 8 pi-
vovarů, radnice na mostě, růžová zahrada, Malé Benátky,..Nocleh 
v hotelu v okolí.
2.den: Norimberk – historické centrum a hrad, Bayreuth – Opera 
(UNESCO), zahrady a zámky,…Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

Termín: 
10.09. – 11.09. 

Cena: 2.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

VÍKEND VE STŘEDOVĚKÝCH MĚSTEČKÁCH
Termální lázně s nejslanějším evropským bazénem 15 minut 
pěšky od hotelu. Skansen lidové architektury…a především 
tři překrásná středověká městečka.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Rothenburg ob der Tauber 
– jedno z nejkrásnějších a nejzachovalejších německých středově-
kých měst -  projdete se po hradbách, které obklopují celé město, 
v uličkách, uvidíte nádherné hrázděné domy. Město ukrývá Ně-
mecké vánoční muzeum, které je spojeno s reprezentativním 
obchodem „Vánoční vesnice“ světoznámé vánoční fi rmy Käthe 
Wohlfahrt -  nejvíce vánočního zboží pohromadě – zápis v Gui-
nessově knize rekordů. Ocitnete se uprostřed Vánoc…a nakonec 
můžete v některé z cukráren ochutnat i originální vánoční „sněhové 
koule“. Z podzimního světa vánoc rovnou do horkého Mrtvého 
moře. Bad Windsheim – v termálních lázních  naleznete mimo 
jiné bazény i nejslanější bazén v Evropě (obsah soli 26,9 %) – 
léčebná relaxace jako v Mrtvém moři. Po ubytování se můžete jít 
hned koupat. Hotel je 15 minut pěší chůze od lázní a zároveň pár 
kroků od historického náměstí.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká návštěva skansenu 
v Bad Windsheim s hrázděnými statky. Odpoledne pak dvě fan-
tastická středověká městečka – Nördlingen – dokonale „kulaté“ 
středověké město obepínají kolem dokola hradby, plně zachovalé 
(z roku 1327) s pěti bránami a 11 dalšími věžemi. Na středověké 
domy a uličky je nádherný pohled z věže  Daniel. Dinkelsbühel – 
návštěva dalšího malebného středověkého městečka na Romantické 
stezce. Návrat do Prahy kolem 22.30 hodin.

Termín: 
17.09. – 18.09.

Cena: 3.100 Kč

VÍKEND VE FLORENCII
1.den: Odjezd z Prahy v 17 hodin.
2.den: Florencie – prohlídka „kolébky renesance“  s místním 
průvodcem. Nocleh v lázních Montecatini Terme.
3.den: Florencie – dokončení prohlídky, volno, galerie Uffi  zi. Noční 
transfer do ČR.
4.den: Návrat v ranních hodinách.

Termín: 
27.10. – 30.10.

Cena: 4.590 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu vč. snídaně, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatky: 1/1-  500 Kč, 450 Kč – večeře, 112 Kč -komplexní pojištění Uniqa.

VÍKEND V MILÁNĚ
s možností představení v divadle La Scala

1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den: Milano  – prohlídka města – největší italský kostel – milánský 
dóm, Galleria Vittorio Emanuele II. (UNESCO, sídlo všech italských 
módních značek). Poslední večeře Páně Leonarda da Vinciho,… 
Nocleh.
3.den: Milano – Castello Sforzesco, galerie  Brera. Návrat do ho-
telu. Pro zájemce večerní představení ve světoznámé opeře 
La Scala -  L´incoronazione di Poppea Claudi Monteverdiho. 
Nocleh v hotelu.
4.den: Klášter Certosa di Pavia. Návrat do ČR s dojezdem po půl-
noci.

Termín: 
29.09. – 02.10.

Cena: 6.590 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu vč. snídaně, průvodce, pojiš-
tění CK proti úpadku. V ceně je vstupenka a rezervační poplatek na da 
Vinciho Poslední večeři Páně.

Doplatky: 1/1-  1.200 Kč, 450 Kč – večeře, 112 Kč -komplexní pojištění Uniqa.

Vstupenky do La Scaly: 3.200 Kč – 7.800 Kč. Rezervace nutná, co nejdříve, 
max do 20.7.

VÍKENDY V BENÁTKÁCH
se slavnostmi

1.den: Odjezd z Prahy v 19 hodin.
2. – 3. den: Benátky (UNESCO)  – prohlídka města. V květnu his-
torická slavnost Sensa – zasnoubení Benátek s mořem a v září 
slavnost Regata Storica - první regata na světě, jízda gondoliérů. 
Výlet na ostrovy Burano (krajky), Torcello a Murano (skláři). 
Odjezd večer.
4.den: Návrat v ranních hodinách.

Termíny: 
06.05. - 09.05.
02.09. – 05.09.

Cena: 4.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hote-
lu vč. snídaně, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatky: 1/1-  650 Kč, 112 Kč -komplexní 
pojištění Uniqa.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh 
v hotelu s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku.

Rothenburg
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ŘÍM, BERLÍN, SLAVNOSTI VE MĚSTECH
VÍKENDY VE M

ĚSTECH
BENÁTKY
s letní slavnostní Vykupitele a s ohňostroji nad kanály
Program jako u předchozího zájezdu, ale s 2 noclehy a s kou-
páním v moři.

Termín: 
14.07. - 18.07.

Cena: 5.490 Kč

VÍDEŇ VE VŠEDNÍ DNY
s open-air koncertem Vídeňské fi lharmonie (zdarma) v zah-
radách a parcích zámku Schönbrunn 

1. den: Odjezd z Prahy v 7.00 hodin. Prohlídka Vídně.  Zámek Schön-
brunn, kde probíhá výstava František Josef I. (100. výročí úmrtí, 
první část výstavy představuje císaře, jeho osobní a pracovní život 
a další část pak tři veliké slavnosti jeho života - svatbu s Alžbětou 
Wittelsbašskou, uherskou korunovaci a pohřeb), prohlídka, muzeum 
kočárů, variantně možnost návštěvy zoo či botanické zahrady, dále 
vídeňský Belveder (Horní a Dolní zámek), rezidence prince Evžena 
Savojského a sbírky umění, prohlídka i s francouzským parkem (stálá 
výstava Klimt, Schiele a Kokoschka, aktuální výstava Klimt – Kupka 
–Filla – Čapek – Picasso – Braque), ubytování, večerní procházka 
zahradami Schönbrunn a jedinečný umělecký zážitek: koncert 
Vídeňské fi lharmonie pod širým nebem (vstup zdarma, místa na 
stání v zahradách), dirigent Semjon Buchkov . Nocleh.
2. den: Prohlídka historického centra Vídně, aktuální výstava 
umění: Od Chagalla po Maleviče - ruská avantgarda, galerie 
Albertina se stálou výstavou Od Moneta k Picassovi a sbírkou grafi k, 
Kunsthistorisches Museum s bohatými sbírkami a nově otevřenou 
Kunstkomorou s poklady uměleckých řemesel vč. exponátů se 
sbírek Rudolfa II., Leopold Museum se sbírkou moderního umění, 
…určitě vyzkoušejte některou z vyhlášených historických kaváren 
(UNESCO) nebo zajděte na pravý vídeňský řízek, návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny. 

Termín: 
26.05. – 27.05.

Cena: 3.290 Kč

VELKÁ MUZEJNÍ A GALERIJNÍ 
NOC V BERLÍNĚ
1.den: Odjezd z Prahy v 7.00 hodin. Západní i moderní Berlín, 
zámek Charlottenburg, třída Kurfürstendamm, Kaiser-Wilhelm 
Gedächtniskirche, Tiergarten, Vítězný sloup, Braniborská brána, 
Potsdamer Platz a rozsáhlá nová výstavba (Sony Center), Berlínská 
zeď, bývalý hraniční přechod Checkpoint Charlie s Muzeem útěků 
ze socialistického „ráje“,  Bode Museum, moderní nákupní centrum, 
atmosféra večerních ulic,…Nocleh v hotelu.
2. den: Berlín – centrum -  Říšský sněm (nutná rezervace),  Muze-
jní ostrov,  Unter den Linden a Friedrichstrasse, Opera, Francou-
zský kostel, Humboldtova univerzita, dóm (hroby králů, z kupole 
výhled na město), Alexanderplatz s televizní věží (365 m), Červená 
radnice,… Možnost projížďky lodí po Sprévě.  Aktuální výstava 
Zlatý věk španělské malby (El Greco, Velázquez, Murillo a Zurbarán 
z předních sbírek evropských a amerických galerií). Od 18. hodiny 
do 2. hod. ranní proběhne dlouhá muzejní a galerijní noc - v ceně 
paušální vstupenky jsou vstupy do řady muzeí a institucí a také 
doprava speciálními autobusy - Shuttle Busy - i veřejnou dopravou 
uvnitř Berlína.
3. den: Odjezd z Berlína ve 2.30 hod. ráno, dojezd do Prahy ráno. 

Termín: 
26.08. – 28.08.

Cena: 3.790 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojiš-
tění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.

ŘÍM
věčné město

1.den: odjezd v poledních hodinách.
2.den: Řím – Vatikán a jeho muzea a sbírky, chrám sv. Petra, Six-
tinská kaple. Nocleh.
3.den: výlet do  Tivoli - letní vily Římanů i papežů, Villa d´Este 
(UNESCO). Prohlídka antického Říma – Koloseum, Forum Romanum 
atd. Nocleh.
4.den: Řím – Kapitol, PIazza Nvona, Španělské schody, Fontana di 
Trevi, zahrady Borghese,…Večer návrat do ČR.
5. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Termíny:
04.05. – 08.05.
24.08. – 28.08.
26.10. – 30.10.

Cena: 6.290 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x noc-
leh v v četně polopenze, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: 1/1 – 1.200 Kč, komplexní 
pojištění – 140 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh hotel 
na okraji Vídně u Schönbrunnu vč. snídaně, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Benátky - slavnost gondolierů

Vídeň - Albertina

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hote-
lu vč. snídaně, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatky: 1/1-  1.100 Kč, 140 Kč -komplexní 
pojištění Uniqa.
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A Pivní velmoc slaví největší pivní výročí - 500 let 

Bavorského zákona o čistotě piva (Reinheits-
gebot), podle kterého vaří pivo všechny němec-
ké pivovary dodnes. Připravili jsme pro vás tři 
parádní víkendové zájezdy.
Zemská výstava 500 let Zákona o čistotě piva. 

Oktoberfest – největší slavnost světa. Pivní slavnost k 500 let 
Zákona o čistotě piva. Nejatraktivnější pivní zahrádky – na 
nejvyšší hoře Německa či v klášteře u soutěsky Dunaje. Nejlepší 
bavorská piva. Návštěvy pivovarů. Pivní loď. Rodný dům sládka 
Grolla,…Zájezdy pro celou rodinu…s pivem jako bonusem…
plavby lodí, BMW, Bayern Mnichov, prohlídky měst,…Pojeďte 
s námi oslavit půl tisíciletí nejdůležitějšího pivního zákona.

ZA BAVORSKÝM PIVEM I.
Pivovar Kuchlbauer s Hunderwasserovou věží, nejstarší klášter-
ní pivovar na světě, dvě plavby lodí, nejkrásnější bavorská pivní 
zahrádka, nejlepší černé pivo na světě, Regensburg, Zemská 
výstava „Pivo v Bavorsku

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Prohlídka pivovaru Kuchl-
bauer v Abensbergu – pivovar pod slavnou vyhlídkovou věží 
architekta Hundetwassera nabízí prohlídku pivovaru zábavnou 
formou, dozvíte se zde i mnoho k tradicím vaření piva v Bavorsku, 
uvidíte například i největší světovou sbírku pivních sklenic 
a ochutnáte zdejší pivo. Plavba lodí soutěskou Dunaje do kláštera 
Weltenburg, kde se nachází nejstarší klášterní pivovar na světě 
s údajně nejkrásnější bavorskou pivní zahrádkou. Ochutnáte 
jedno z nejlepších německých černých piv, které získalo ve třech 
nedávných letech titul nejlepší černé pivo na světě (World Beer 
Award – 2004, 2008 a 2012). Na  závěr vás čeká návštěva Regensb-
urku (UNESCO), kde vám v rámci prohlídky nabídneme ochutnávku 
ve dvou z pěti pivovarských restaurací.  ochutnáte  pivo z nejstaršího 
pivovaru ve městě i z pivovaru šlechtického rodu Thurn-Taxis. Od 
našeho průvodce se dozvíte mnoho o moderních trendech i tradi-
cích zdejších sládků, z nichž jeden je ve svých 30 letech již mistrem 
světa. Doporučujeme například skvělé mandarinkové, čokoládovo 
- kávové pivo – lahodná chuť je dle Reniheitsgebotu vytvořena 
pouze ze tří surovin –vody, sladu a chmele. Navštívíte i historickou 
„klobáskárnu“, kde se dělají na otevřeném ohni skvělé bavorské 
klobásky již od středověku. Ubytování v oblasti.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká první pivovarská  loď 
na světě. Pojížďka lodí, na které se vaří pivo (ochutnávka),  po Innu 
z rakouské barokní perly města Schärding (prohlídka)  do Pasova. 
Nesmí chybět zastávka ve Vilshofenu u rodného domu s bustou 
sládka Grolla, který nám uvařil první plzeňské pivo. Zemská výstava 
„Pivo v Bavorsku“ u příležitosti Reinhetsgebotu, na které se 
dozvíte vše o historii vaření piva v Bavorsku. Výstava je v obrovském 
klášteře Aldersbach, ve kterém je jak jinak pivovar. Můžete chutnat 
zdejší skvělé pivo. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

Termín: 
25.06. – 26.06.

Cena: 2.950 Kč

ZA BAVORSKÝM PIVEM II.
s návštěvou pivních slavností k 500 letům Reinheitsgebotu

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Prohlídka stadionu Bayernu Mnichov 
s muzeem klubu i obřím fanshopem. Mnichov – hlavní město bavorského 
piva a největší slavnost roku u příležitosti 500 let Zákona o čistotě piva. 
V celém historickém centru města se představí víc jak 100 malých i vel-
kých bavorských pivovarů. Zažijete Bavorsko se vším všudy  –  s pivem, 
skvělým jídlem, kroji i s lidovou hudbou. Můžete navštívit i BMW muzeum 
a BMW svět. Dámy mohou nakupovat. Dojezd do hotelu mezi Mnichovem 
a Pasovem.

2.den: Po bohaté bufetové snídani navštívíte Zemskou výstavu „Pivo 
v Bavorsku“ u příležitosti Reinhetsgebotu, na které se dozvíte vše o his-
torii vaření piva v Bavorsku. Výstava je v obrovském klášteře Aldersbach, 
ve kterém je jak jinak pivovar. Můžete chutnat zdejší skvělé pivo. Zastávka 
v městečku Vilshofen, kde se „pokloníme památce“ sládka Josefa Grolla, 
který jako první na světě uvařil plzeňské pivo. Rodný dům a busta na náměstí. 
Prohlídka Pasova. Možnost plavby lodí. Návrat do Prahy kolem 22. – 23. hod

Termín: 
23.07. – 24.07.

Cena: 2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatek: klasická bavorská večeře: 500 Kč, 1/1 - 500 Kč, komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
3* s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. Doplatek: klasická bavorská ve-
čeře: 500 Kč, 1/1 - 500 Kč, komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.
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PIVO, MERCEDES, PORSCHE, BAYERN, CONCORDE, RAKETOPLÁN, ...
ZA BAVORSKÝM PIVEM III.
s návštěvou Oktoberfestu

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Prohlídka pi-
vovaru Kuchlbauer v Abensbergu – pivovar pod 

slavnou vyhlídkovou věží architekta Hundetwassera nabízí prohlíd-
ku pivovaru zábavnou formou, dozvíte se zde i mnoho k tradicím 
vaření piva v Bavorsku, uvidíte například i největší světovou sbír-
ku pivních sklenic a ochutnáte zdejší pivo. Plavba lodí soutěskou 
Dunaje do kláštera Weltenburg, kde se nachází nejstarší kláš-
terní pivovar na světě s údajně nejkrásnější bavorskou pivní 
zahrádkou. Ochutnáte jedno z nejlepších německých černých piv, 
které získalo ve třech nedávných letech titul nejlepší černé pivo 
na světě (World Beer Award – 2004, 2008 a 2012). Na  závěr vás 
čeká návštěva Regensburku (UNESCO), kde vám v rámci prohlídky 
nabídneme ochutnávku ve dvou z pěti pivovarských restaurací.  
ochutnáte  pivo z nejstaršího pivovaru ve městě i z pivovaru šlech-
tického rodu Thurn-Taxis. Od našeho průvodce se dozvíte mnoho 
o moderních trendech i tradicích zdejších sládků, z nichž jeden 
je ve svých 30 letech již mistrem světa. Doporučujeme například 
skvělé mandarinkové, čokoládovo - kávové pivo – lahodná chuť je 
dle Reniheitsgebotu vytvořena pouze ze tří surovin –vody, sladu 
a chmele. Navštívíte i historickou „klobáskárnu“, kde se dělají na 
otevřeném ohni skvělé bavorské klobásky již od středověku. Dojezd 
do hotelu mezi Regensburkem a Mnichovem.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká krásný podzimní den 
v Mnichově. Celý ho můžete prožít na Oktoberfestu, ale určitě 
dopoledne doporučujeme tradiční krojovaný průvod městem 
u příležitosti zahájení tohoto největšího lidového festivalu na 
světě. Zájemce odvezeme na prohlídku Muzea a Světa BMW a na 
prohlídku světoznámého stadionu Allianz Arena, kde má svůj 
domov Bayern Mnichov. Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 
19.09. – 20.09.

Cena: 2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatek: klasická bavorská večeře: 500 Kč

P.S. Pánové, vezměte i partnerky – prohlédnou si Regensburg 
a Mnichov, projedou se lodí nejkrásnějším úsekem Dunaje 
a třeba si s vámi dají i jeden tupláček. Rozhodně si ale pochut-
nají na mandarinkovém či čokoládovém pivu.

Pro skupiny nabízíme jednodenní  i víkendové zájezdy  na klíč 
na Zemskou výstavu „Pivo v Bavorsku“ s degustacemi, exkur-
zemi, výlety,…Letos a nebo za dalších 500 let.

NĚMECKÁ TECHNICKÁ 
A AUTO MUZEA

Atraktivní víkend pro milovníky historických i nejmodernějších 
automobilů, pro milovníky letectví, železnic, kosmonautiky,…
Během víkendu navštívíte dvě nejlepší evropská soukromá 
technická muzea a fi remní muzea Porsche a Mercedes.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Stuttgart – supermoderní 
muzea Porsche a Mercedes. Muzeum Mercedes – 9 pater překrásné 
moderní budovy, vystavěné speciálně jako „výkladní skříň“ automo-
bilky Mercedes, ukrývá 160 vozů a dalších 1 a půl tisíce exponátů. 
Kromě nejstarších, kultovních, sportovních,…vozů mercedes jsou 
zde i nákladní vozy či autobusy,… Muzeum Porsche –další supermo-
derní budova ukrývá klenoty značky Porsche -  80 vozů od prvního 
modelu, který Ferdinand Porsche vyrobil, přes legendární „devět 
set jedenáctky“ po závodní vozy. Nocleh v hotelu.
2.den: Technická muzea Speyer a Sinsheim, ve kterých uvidíte 
například originální nadzvuková  letadla Concorde a TU 144 ve 
vzletových polohách, do kterých se podíváte, originál Boeing 737, 
originální modul Sojuz, originální raketoplán Buran, stovky veteránů, 
konkrétně 50 vozů Formule 1, 500 historických vozů, 200 motocyklů, 
30 amerických snových vozů, rychlostní vůz Blue Flame, největší 
sbírku hasičských vozů na světě i největší hasící letadlo na světě, 
lokomotivy, ponorku, lodě, autobusy,..  Obě muzea nabízejí i obří 
kina IMAX. Návrat do Prahy před půlnocí.

Termíny: 
28.05. – 29.05. 
01.10. – 02.10.

Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 1.300 Kč – vstupy do všech 4 muzeí. Doplatek 
do obou kin IMAX – 200 Kč. 

 

Muzeum Porsche
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hlavní měs to Skotska

s ranním odletem, se společností  ČSA, všechny památky měst, 
ale i Scotch Whisky Experience,  královská jachta Brittannia, 
zoo s pandou či výlet vlakem do Glasgow.

Termín: 
03.09. – 06.09.

Cena: 14.990 Kč

Cena zahrnuje: letenku, transfery, 3 noclehy v hotelu se snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

LISABON
hlavní město Portugalska

s fakultativním výletem do paláce Serra di Sintra, do květinové 
vesničky Colares a na Cabo da Roca  - nejzápadnější výběžek 
kontinentální Evropy. Možnost i koupání.

Termín: 
07.07. – 12.07.

Cena: 17.990 Kč

Cena zahrnuje: letenku, transfery, 5 noclehů v hotelu se snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

MADRID
hlavní město Španělska

s výletem do paláce a kláštera Filipa II. El Escorial (UNESCO) 
– pouze v 1. termínu, fakultativní výlet do Toleda (UNESCO). 
Světoznámé Museo el Prado

 
Termíny: 
26.05. – 29.05.
24.11. -27.11.

Cena: 13.990 Kč

Cena zahrnuje: letenku, transfery, 3 noclehy v hotelu se snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

ŘÍM
hlavní město Itálie

Termíny: 
07.05. - 10.05.
24.09. - 27.09.
27.10.- 30.10.
08.12. - 11.12.

Cena: 13.490 Kč

Cena zahrnuje: letenku, transfery, 3 noclehy v hotelu se snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

ADVENTNÍ LONDÝN
letecky, hotel v centru

1.den: Odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, 
ubytování, odpolední procházka po nejdůležitějších památ-
kách Londýna - Buckinghamský palác (sídlo královny), St. Ja-
mes´s Park, Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), 
Houses of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Downing 
Street, Whitehall, Trafalgarské náměstí s vánočním stromem, který 
Británii každým rokem věnuje norské hlavní město Oslo, vánoční 
rozjímání v Covent Garden a v jejích obchůdcích a stáncích, ze 
kterých dýchá stará dobrá Anglie, Leicester Square a Piccadilly 
Circus, po setmění let na London Eye nad vánočně nasvětlenou 
metropolí, možnost posezení v pubu,…
2.den: Po snídani zastávka na „farmářském trhu“ Borough Market, 
procházka čtvrtí Southwark (nejvyšší budova EU – The Shard, 
Shakespearovo divadlo The Globe, galerie Tate Modern), přes slavný 
Millenium Bridge do City of London – čtvereční míle, fi nanční 
srdce Londýna (katedrála Sv. Pavla, Anglická banka, Královská 
burza, „Okurka“), odpolední návštěva hradu Tower (korunovační 
klenoty, zbrojnice, popraviště), procházka doky Sv. Kateřiny 
přes ikonický Tower Bridge, podvečerní návštěva „Zimního světa 
divů“ v Hyde Parku, kde se ponoříte do toho pravého vánoční-
ho snu – v Santalandu si děti mohou přát dárky přímo u Santa 
Clause, všichni si mohou vzít brusle a projet se na ledovém kluzišti, 
prohlédnout ledové království, povozit se na zimním ruském kole, 
shlédnout cirkusová představení – ale především prohlédnout si 
na 200 vánočních stánků, které voní po vánočních dobrotách 
a nabízejí všechno, co s vánočními svátky souvisí, nechybí ani kolo-
toče a atrakce pro malé i velké – vstup do „Wonderlandu“ je zdarma 
a platí se pouze navštívené atrakce.
3.den: Dopoledne volný čas na nákupy dárků na Oxford Street, ná-
vštěvu muzeí či galerií, pro zájemce návštěva muzea voskových 
fi gurín Madame Tussaud‘s, v podvečer odlet zpět do Prahy.

Termín:
09.12. – 11.12.

Cena: 9.990 Kč

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu, leteckou přepravu vč. všech poplatků, 
transfery letiště – hotel – letiště rychlovlakem, příruční zavazadlo, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: 590 Kč- kontinentální snídaně, 1.100 Kč – odbavení zavazadla/
kus (v ceně je pouze příruční zavazadlo) 1/1 - 3.000 Kč

Užijte si Londýn
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KVĚTINOVÉ UDÁLOSTI ROKU
NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÉ KORZO NA SVĚTĚ
aneb na víkend do Belgie

1.den: Odjezd z Prahy ve 23 hodin.
2.den: Nejkrásnější města Belgie – Bruggy a Gent. Prohlídka 
Gentu – jednoho u nejkrásnějších fl anderských měst s mnoha 
středověkými budovami –dominanta města zvonice Belford, kat-
edrála se světoznámým oltářem bratří Eyckových, nábřeží Graslei 
s cechovními domy (některé již ze 12. století), hrad, rezidence 
fl anderských hrabat,… Bruggy (UNESCO) – prohlídka historického 
města, které je umístěno na četných kanálech, proto se mu říká 
„Benátky severu“ – slavná zvonice, která si zahrála v neméně slavném 
fi lmu  V Bruggách, radnice, bazilika s jednou z nejcennějších ev-
ropských madon od Michelangela. Prodejny s krajkami, belgické 
pivo i belgické pralinky. Můžete se projet po kanálech, odkud jsou 
nejkrásnější pohledy na panorama města. Nocleh v hotelu na trase 
zájezdu.
3.den: Dopoledne prohlídka Antverp -  druhého největšího bel-
gického města, rodiště malíře Petera Paula Rubense. Tržiště Grote 
Markt, nádherná radnice, katedrála Panny Marie s Rubensovými 
obrazy, pro zájemce ale i například jedna z nestarších zoo světa 
přímo v centru města. Odpoledne největší květinové korzo na 
světě v Zundertu – největší květinové sochy na světě  - podzimní 
obří květinové vozy jsou vystrojeny s desetitisíců květů jiřin. Celkem 
je v obřích sochách 600 tisíc květů jiřin v padesáti odstínech – 
nikoliv ale „odstínech šedi“, ale odstínech barev. Většina soch je me-
chanických a v pohybu, řadu doplňují tanečníci. Mezi jednotlivými 
vozy prochází kapely. Celá akce je velkou společenskou událostí. Celé 
obce vytvářejí konstrukce ve stanech po celé léto. Tento květinový 
průvod byl zapsán jako první nizozemská tradice do seznamu 
Nehmotného kulturního dědictví UNESCO. V posledních letech 
jede obvykle na 20 obřích soch. Noční transfer do ČR. 
4.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách.

Termín:
02.09. - 05.09.

Cena: 4.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku, vstupenku na korzo. 

Doplatek: Komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÝ KOBEREC NA SVĚTĚ
aneb na víkend do Belgie

Jednou za 2 roky se na nejkrásnějším náměstí na světě v Bruselu 
pod štíty patricijských domů objeví největší květinový koberec 
na světě, na který je nejkrásnější pohled z balkónu bruselské 
radnice. Koberec zdobí belgická národní květina begónie. 
V koberci je 750.000 květů begónií na ploše 1.800 m2. Letos 
je tématem koberce Japonsko. 

1.den: Odjezd z Prahy ve 23 hodin. 
2.den: Brusel – celodenní prohlídka města, květinový koberec, 
údajně nejkrásnější evropské náměstí Grand – Place s cechovními 
domy v té nejkrásnější podobě se 700.000 květů begónií, gotická 
radnice, světoznámý čůrající chlapeček, katedrála sv. Michaela, 
Královský palác, hospůdky s věhlasnými belgickými pivy, cukrárny 
s belgickými pralinkami,…Nocleh v hotelu v okolí města.
3.den: Dopoledne prohlídka Antverp -  druhého největšího bel-
gického města, rodiště malíře Petera Paula Rubense. Tržiště Grote 
Markt, nádherná radnice, katedrála Panny Marie s Rubensovými 
obrazy, pro zájemce ale i například jedna z nestarších zoo světa 
přímo v centru města. Odpoledne návrat do vlasti s dojezdem do 
půlnoci.

Termín: 
12.08. - 14.08.

Cena: 4.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku. 

Doplatek: Komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.
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Ochutnejte belgické pralinky

Květinové korzo Zundert - až 10 metrů vysoké sochy

Brusel - květinový koberec
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Rakousko nejsou jenom Alpy, ale i skvostné kláštery, víno, vy-
hlídkové plavby po Dunaji, stepní Neziderské jezero, historické 
železnice, překrásné zahrady, Vídeň s neustále novými výsta-
vami obrazů,… i to vám letos chceme nabídnout… Schneeberg 
v kombinaci s Neziderským jezerem, open air koncert Vídeň-
ských fi lharmoniků, vinobraní, plavbu po Dunaji, zahradnickou 
výstavu i letošní rakouské výročí roku – 100 let od úmrtí císaře 
Františka Josefa I. Za krásami rakouských spolkových zemí 
Burgenlandsko, Dolní Rakousko, Štýrsko a Horní Rakousko.

ZE SCHNEEBERGU 
K NEZIDERSKÉMU JEZERU
Dva zcela odlišné přírodní světy vzdálené od sebe jen hodinu 
jízdy. Během víkendu vás čeká převýšení 2.000 m mezi nejvyšší 
horou Dolního Rakouska a největším rakouským jezerem – 
stepním Neziderským jezerem. Jeden den svěží horský „luft“ 
a druhý den přívětivé panonské klima. Jeden den zubačkou do 
hor a druhý den okružní jízda lodí po jezeře.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin do Puchbergu. Jízda zubačkou 
Salamander na nejvýchodnější alpskou dvoutisícovku, nejvyšší 
horu Dolních Rakous Schneeberg (2.075 m) s výhledy na všechny 
okolní hory – Rax, Ötscher, Hochschwab, do národního parku Gesäu-
se i do blízké rovné krajiny. Nejoblíbenější turistické místo Vídeňanů 
s velkým možstvím možností pro turistiku.Nocleh v hotelu v okolí.
2.den: Po bufetové snídani zcela odlišná krajina – vedle Balato-
nu jediné velké evropské stepní jezero – Neziderské jezero (115 
m.n.m.). Plavba lodí. Prohlídka malebných obcí Mörbisch a Rust. 
Rust je nejmenším městem Rakouska a je známý obrovským množ-
stvím čápů, kteří zde mají i svoji „přistávací louku“. Pro zájezd jsme 
vybrali termín, kdy zde hnízdí na padesát párů čápů s mladými, 
jejichž hnízda můžete pozorovat z kostelní věže. Zámek a sídlo 
šlechtického rodu Esterházy v hlavním městě Burgenlandska 
Eisenstadtu. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termín: 
18.06. – 19.06.

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu včetně snídaně, 
pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: zubačka – 890 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 
264 Kč, 1/1 - 450 Kč.

ZAHRADY RAKOUSKA A SVĚT RŮŽÍ

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Zámek Laxenburg - prohlídka, 
vodní hrad Franzensburg na ostrově, kde měl líbánky císař Fran-
tišek Josef, rozsáhlý zámecký park. Město růží Baden -  největší 
rakouské rozárium a jedno  z největších rozárií v Evropě vám 
představí v plném květu na 25.000 růžových keřů v 900 druzích 
(75.000 m2, 200 let tradice). Termální lázně Römerbad. Nocleh 
v hotelu v oblasti.
2. den: Zahrady Tulln – 50 ukázkových zahrad na ploše 50 ha, 
cesta v korunách stromů, obrovská květinová výzdoba po celém 
městě i na nábřežích Dunaje. Kittenbernské zahrady - nejlepší 
rakouské soukromé ukázkové zahrady – na 40 tematických zahrádek, 
propojených v jeden nekonečný voňavý zážitek. Návrat do Prahy 
kolem 22. hodiny.

Termín: 
11.06. – 12.06.

Cena:  2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu včetně snídaně, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 450 Kč.

PLAVBA PO DUNAJI ÚDOLÍM WACHAU 
(UNESCO)

Nejkrásnějším úsekem Dunaje luxusní lodí + 3 lahůdky Dolních 
Rakous 

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Po prohlídce kláštera v Melku 
vás čeká plavba nejkrásnějším úsekem rakouského dunajského 
údolí ve Wachau (krajina UNESCO) – cca dvouhodinová plavba 
luxusní výletní lodí pod hrady, zámky, kláštery, vinicemi,… Plavba 
mezi klášterem v Melku a historickým městečkem Dürnstein až 
do Kremsu. Obě historická městečka si i prohlédnete – Dürnstein - 
malebné uličky, sklípky, nejkrásnější rakouská rokoková věž, zámek, 
hradní zřícenina s vyhlídkou. Krems – uzavřený historický komplex 
s řadou památek. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čekají tři lahůdky Dolních 
Rakous – Kittenberské zahrady (více jak 40 tematických zahrad 
propojených do jednoho inspirativního celku), svět vína Loisium 
(od 900 let starého sklepa po moderní výrobu sektů, od vinařského 
statku z roku 1924 po podzemní show světel a hudby, od starých 
dubových sudů po největší prodejní vinotéku s dolnorakouskými 
víny) a hrad Rosenburg se skvělým sokolnickým show. Návrat 
do Prahy do 22. hodiny.

Termíny: 
11.06. – 12.06.
17.09. – 18.09. 

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh s bufetovou snídaní v hotelu, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatek: 1/1 – 500 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 
Kč. Večeře v hotelu: 490 Kč (tříchodové menu, cena bez nápojů), plavba 
lodí – 690 Kč.

Touto lodí pojedete údolím Dunaje



39

RAKOUSKÁ MOZAIKA
NEJVĚTŠÍ EVROPSKÝ KVĚTINOVÝ  
VELETRH A ZAHRADY RAKOUSKA

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Renesanční zámek Rosen-
burg s růžovou zahradou lásky, největší hradní turnajový dvorec na 
světě. Kittenberské zahrady -  jedny z nejkrásnějších rakouských 
ukázkových zahrad (22.000 m2) – tematicky laděné a pro vás velmi 
inspirativní ukázkové tematické zahrádky jako například – alpská, 
toskánská, japonská, selská, leknínová, stepní, vodní,... Krems – 
historické město na Dunaji. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Tulln – rakouské zahradní město – mezinárodní zahrad-
nický veletrh (největší v Evropě) a ukázkové zahrady (50 zahrad 
na ploše 50 ha, cesta v korunách stromů,…Návrat do Prahy do 
půlnoci.

Termín: 
03.09. – 04.09.

Cena: 2.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatek: Komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 500 Kč

NA SKOK DO ŠTÝRSKA

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Štýrský Hradec (Graz, UNESCO) 
-  prohlídka historického centra města. Nocleh v pensionu v okolí. 
2. den: Vinná stezka na jihu Štýrska - Kitzek - nejvýše položené 
vinice v zemi, nádherná krajina s vinohrady ve svazích s procház-
kou, muzeum vinařství a sklepy, fakult. ochutnávky vín a místních 
specialit s možností nákupu, Bärnbach – Hundertwasserův kostel. 
Koupání v luxusních termálních lázních Bad Blumau s originál-
ními interiéry, které jsou požitkem už samy o sobě, noční bazén 
Vulkán, možnost večeře v areálu v lázních ve stylové Hundertwa-
sserově restauraci, relaxace v nádherném prostředí s jedinečnou 
architekturou, pozdní návrat na ubytování. 
3. den: V květnu zámek Eggenberg, v říjnu na výběr Lurgrotte - 
nejrozsáhlejší jeskyně Rakouska, Stübing - největší rakouský 
skanzen v podhorské přírodě. Návrat do Prahy do půlnoci.

Termíny: 
06.05. – 08.05.
28.10. - 30.10.

Cena: 4.890 Kč

RAKOUSKÉ VINOBRANÍ A RELAXACE 
v termálkách v Laa an der Thaya aneb Když víno teče z kašny
relaxační den v termálech a podzimní den plný vína

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Termální lázně Laa an der Thaya 
– vodní zábava a relaxace na ploše 7.800 m2.  Nocleh v hotelu v ČR.
2.den: Hadres – nejdelší evropská „sklípková“ ulice, Retz –cent-
rum vinařství ve Weinviertelu – prohlídka nejstaršího a největšího 
rakouského vinařského sklepa, který se táhne v délce několika 
kilometrů pod celým městem. Odpoledne vinařské slavnosti v Ret-
zu – víno teče ze dvou kašen, průvod vinařů s alegorickými vozy, 
hudba, degustace vín i místních delikates. Při cestě domů zastávka 
u moravského vinaře v novém Šaldorfu s možností nákupu 
kvalitních vín. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termín: 
24.09. – 25.09.

Cena: 2.500 Kč

Můžeme vám na vyžádání nabídnout i jednodenní zájezd na slavnosti za 990 
Kč či jiný víkendový program s plavbou po Dunaji a se slavností.

VÍKEND S PÁROU
A ne „pod parou“…
Nostalgická jízda Rakouskem parním vlakem 

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Jezero Wolfgangsee –vybrat si 
můžete mezi nostalgickou jízdou nejstarší rakouskou zubačkou, 
se kterou jezdíval i císař František Josef I., či nostalgickou plavbou 
historickým parníkem ze stejné doby. Váš doprovod může vyrazit 
na krásnou procházku kolem jezera, do sv. Wolfgangu,... Nocleh 
v hotelu.
2.den: Nostalgická jízda nejstarší rakouskou úzkokolejkou – 
parním vlakem ze Štýru do Steinbachu. Linec – nejstrmější tram-
vajovou linkou světa na vrchol Pöstlingberg přímo z lineckého 
Hlavního náměstí. A jako tečka na dortu – projížďka 1. veřejnou 
železnicí na kontinentu – koněspřežnou dráhou – salonním vozem 
Hannibal. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

Termín: 
10.09. – 11.09.

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatky: Komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. Parním 
vlakem  Štýr-Steinbach: 290 Kč, 270 Kč – muzeum koněspřežky vč. jízdy, 
110 Kč – tramvaj Pöstlingberg

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v pensi-
onu vč. snídaně, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatek: Komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hote-
lu s polopenzí, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatek: Komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč, 1/1 - 400 Kč, lázně 750 Kč
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aneb za krásami jižní Moravy i Slovenska
Zámky, lidová architektura, tradice, lázně, víno

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Bučovice – prohlídka zámku. 
Bzenec -  zastávka u skvělého vinaře – možnost nákupu vín i de-
gustace. Strážnice -  prohlídka skansenu a návštěva malovaných 
sklepů Petrov- Plže. Historický větrný mlýn Kuželov.
2.den: Výlet na Slovensko – Čičmany – rázovitá obec s lidovou 
architekturou. Rajecká Lesná – Slovenský betlém -  veselý betlém 
znázorňuje slovenskou krajinu na ploše 8,5 x 3 x 2,5 m. Bojnice – 
prohlídka zámku, zámecké zahrady. Termálky. Nocleh v hotelu na 
Moravě.
3.den: Jízda králů Vlčnov (na Listině nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO) – Král s družinou jede obcí, překrásné moravské 
kroje, hudba, tanec, trh. Odpoledne můžete zůstat na slavnostech 
nebo se s námi podívat do lázní Luhačovice. Návrat do Prahy kolem 
22. hodiny.

Termín: 
27.05. – 29.05.
Cena: 3.400 Kč

Navštivte s námi místa, kde se točily slavné pohádky a fi lmy: Ší-
leně smutná princezna, O statečném kováři, Slovácko se nesúdí, 
Jak básníkům chutná život, Trhala fi alky dynamitem,…

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY JIŽNÍ MORAVY
Lednice – Valtice – Vranov - Bítov 
... a víno z Jižní Moravy i Wenviertelu

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Hrady a zámky na Vranovské 
přehradě. Prohlídka zámku Vranov nad Dyjí. Prohlídka hradu Bí-
tov. Návštěva sklípku s možností degustace a nákupu vín. Nocleh 
v hotelu.
2.den: Lednicko –valtický areál (UNESCO) zámků, parků a zahrad 
s prohlídkou zámků Lednice a Valtice, s možnosti plavby lodí jedi-
nečným parkem, s procházkou k nejznámějším stavbám. Prohlídka 
skleníku. Návštěva centra vinařství oblasti Weinviertelu Poysdorfu 
s obří vinotékou. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

Termíny: 23.07. – 24.07.
          17.09. – 18.09.
Cena: 1.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh 
v hotelu s polopenzí, průvodce, po-
jištění CK proti úpadku.

Navštivte s námi místa, kde se točily slavné pohádky a fi lmy: 
Nesmrtelná teta, Andělská tvář, Císařovy nové šaty, Tajemství 
staré bambitky, Bathory, Král Ubu, Bobule, Indiáni z Větrova, 
Svatba upírů a další.

FILMOVÉ HRADY A MĚSTA UNESCO
Kroměříž (UNESCO) – Olomouc (UNESCO)  – Pernštejn  - Bouzov 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Prohlídka hradu Pernštejn. 
Kroměříž – prohlídka města, Arcibiskupský palác a zahrady. Nocleh 
v hotelu v oblasti.
2.den: Olomouc – prohlídka města a jeho barokních kašen. Orloj. 
Prohlídka hradu Bouzov. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

Termíny:
13.08. – 14.08.
01.10. – 02.10.
Cena: 1.950 Kč

Navštivte s námi místa, kde se točily slavné pohádky a fi lmy: 
Bathory, Peklo s princeznou, Čarovné dědictví, Čert ví proč, Jak 
se budí princezny, Kam čert nemůže, Návštěvníci, O ztracené 
lásce, Pták Ohnivák, Sedmero krkavců, Sen o krásné panně, Sůl 
nad zlato,  Arabela, Kopretiny pro zámeckou paní, Království 
potoků, O Janovi a podivuhodném příteli, O medvědu Ondře-
jovi, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Rumplcimprcampr 
a řada dalších.

NA SKOK DO TATER
Tatry – termálky – lidová architektura

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.
2.den: Termální ráj Bešeňová – 8 venkovních termálních bazénů, 
30 m vysoká toboganová věž s 6 tobogány, včetně toho nejdelšího 
slovenského, dále vnitřní areál, 5 venkovních vyhřívaných bazé-
nů (vstupné 18 či 22 EUR). Muzeum slovenské dědiny v Zuberci 
v Roháčích. V Bešeňové ale můžete zůstat celý den. Nocleh v hotelu 
v oblasti.
3.den: Vysoké Tatry – nejznámější jezero Štrbské pleso s mož-
nostmi – lehká túra Mengusovskou dolinou na Popradské pleso. 
Nebo túra na vodopád Skok (25 m – třetí nejvyšší v Tatrách) výjezd 
lanovkou na Lomnický štít aneb po stopách Gustava Anděla (Anděl 
na horách). Nocleh v hotelu.
4.den: Na skok do Nízkých Tater – nejkratší a přitom nejznámější 
dolina v Nízkých Tatrách – Demänovská dolina. Navštívíme obě 
jeskyně - Demänovskou ladovou jaskyni i krápníkovou Demä-
novskou jaskyni slobody. Vrbické pleso – jediné pleso v nízkých 
Tatrách. Jasná. Alternativně můžete vyjet lanovkou na Chopok 
a projít se po nízkotatranském hřebeni. Tatralandia – cca 3 hodinový 
pobyt v největším vodním parkem na Slovensku, ale i v Čechách 
a Polsku. V parku ale může prožít i celý den, budete-li chtít. Celkem 
14 bazénů s mořskou, termální i sladkou vodou. 26 tobogánů. Ve 
21 hodin návrat do ČR.
5.den: Dojezd do Prahy v časných ranních hodinách.

Termín: 
04.08. – 08.08 .
Cena: 3.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hote-
lu s polopenzí, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hote-
lu s polopenzí, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.
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Vlčnov - jízda králů

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hote-
lu s polopenzí, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.
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ČESKO - SLOVENSKÉ VÍKENDY
NOSTALGICKÉ ŽELEZNIČNÍ PUTOVÁNÍ 
SLOVENSKEM
Nejkrásnější úzkokolejky Slovenska – zájezd pro milovníky 
železnic a horských vláčků. Součástí programu jsou i návštěvy 
železničních dep.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.
2.den: Jízda unikátní elektrickou úzkorozchodnou  drá-
hou z Trenčianských Teplic do Trenčianskej Teplej, dále přesun 
autokarem do Turčianských Teplic: vlakem přes Dolní Štubňu – 
Harmanec do Banské Bystrice, návštěva Harmanecké krápníkové 
jeskyně a odjezd přes Banskou Bystrici do Zvolena, nocleh v hotel 
na náměstí  v centru města. 
3.den: Zvolen – exkurze v železničním depu.
Čiernohronská železnica - lesní úzkokolejka – putování nejkrás-
nějšími úseky tratě ve Slovenském Rudohoří. Tratě vedly v údolích 
Čierného Hronu a jeho přítoků a sloužily k dopravě dřeva z lesů. 
Trať je národní kulturní památkou a aspiruje na zápis do UNESCO 
katalogu. Nocleh v hotelu v Popradu.
4.den: Poprad -  pozemní lanovkou na Hrebienok, dolů možnost 
jízdy na koloběžkách, vlakem na Štrbské Pleso (1.355 m.n.m.) - 
nejvýše položená železniční zastávka bývalého Českosloven-
ska), procházka kolem jezera, odpoledne zubačkou Štrbské Pleso 
– Štrba,  nocleh v Bešeňové - možnost koupání v termálních lázních.
5. den: Kysucko-oravská lesní železnice – jízda další úzkokolejkou 
přes sedlo Beskyd. Orloj ve Staré Bystrici, skansen Vychylovka, 
„Kuchyňa starých materii“ – gastronomický program. Večer ná-
vrat do ČR.

NA SKOK NA SLOVENSKO
Vysoké Tatry se Štrbským plesem, jízda na pltích po Dunajci 
v národním parku Pieniny, památky UNESCO na  Spiši, ter-
mální lázně, skanseny lidové architektury, skvostné památky 
i nejmenší velehory, lanovkou na Gerlachovský štít po stopách 
Gustava Anděla

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Rožnov pod Radhoštěm – pro-
hlídka skansenu. Bešeňová – koupání v termálních lázních. Nocleh.
2.den: Vysoké Tatry - Štrbské pleso, lanovka ze Skalnatého plesa 
na druhou nejvyšší horu Vysokých Tater – Lomnický šít. Nocleh.
3.den: Památky UNESCO na Spiši – prohlídka největšího středoev-
ropského hradu a jednoho z největších v Evropě -  Spišského hradu  
a dalších památek UNESCO kolem něj – Spišská Kapitula, Spišské 
Podhradie, kostel Žehra. Levoča (UNESCO) – prohlídka  města a go-

tického kostela sv. Jakuba s 11 gotickými a renesančními oltáři vč. 
největšího gotického dřevěného oltáře na světě (18,6 m) od řezbáře 
Mistra Pavla z Levoče. Nocleh.
4.den: Jedna z největších turistických atrakcí severního Sloven-
ska - plavba na pltích po Dunajci v národním parku Pieniny po 
slovensko-polské hranici (v ceně zájezdu) – z Červeného Kláštora 
do Lesnice fantastickými přírodními scenériemi na vorech. Cca 9 
km, cca 1 a půl hodiny. Termální lázně Vyšné Ružbachy – koupání 
v krytém termálním bazénu (10 EUR) – cca 2 hodiny, travertínové 
jezírko s termální vodou Kráter, Stará Lubovňa – prohlídka hradu 
a skansenu. Noční transfer do ČR.
5.den: Návrat v časných ranních hodinách.

Termín: 
21.07. - 25.07.

Cena: 6.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 4 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

AUTOKAREM NA ČESKÉ SLAVNOSTI
aneb bez auta jste svobodní

SLAVNOSTI CHŘESTU – IVANČICE

21.05. 690 Kč
prohlídka pivovaru z fi lmu Postřižiny, plavba po Dalešické přehradě, muzea 
rodáků A.Muchy V.Menšíka, chřestový festival s moravskými kapelami

SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE
 – ČESKÝ KRUMLOV

18.06. 690 Kč
Stovky lidí v dobových krojích od žebráků, řemeslníků, měšťanů po šlechtu, 
historický průvod, jídlo a pití v ulicích starého města, živá hudba, večerní 
show, denní programy, skvělý závěrečný ohňostroj. Den, kdy Krumlov žije 
nejvíc.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
17.09. 790 Kč

Víno, burčák, dobroty, lidová hudba, slavnostní průvod krále Jana…tady 
obzvlášť oceníte, že nemáte auto
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Kysucko-oravská lesní železnice

Hrad Bítov

Termín:

07.09. - 11.09.

Cena:
4.590 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3x nocleh 
v hotelu včetně snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: 1/1 - 900 Kč, komplexní 
cestovní pojištění 185 Kč
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U V Německu je 16 národních parků, my vám letos chceme před-
stavit dva nejstarší – Bavorský les a Berchtesgaden, a dále dva 
krásné národní parky Harz a Saské Švýcarsko.  V Berchtesgade-
nu se projedete lodí po panenském jezeře Königssee (zájezdy 
naleznete na stránkách 6, 16 a 19),  Saské Švýcarsko uvidíte 
z paluby výletního parníku, do nitra Harzu vás dopraví vláček 
s parní lokomotivou. Všude vám ukážeme nejkrásnější vyhlídky 
i nejatraktivnější partie těchto národních parků.

PLAVBA NÁRODNÍM PARKEM 
SASKÉ ŠVÝCARSKO 
s návštěvou jeho nejkrásnějších vyhlídek

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Dva nejnavštěvovanější cíle 
Saského Švýcarska – Bastei a Königstein. Bastei – skalní vyhlídky 
200 metrů vysoko nad labským údolím, zbytky skalního hradu i nej-
známější motiv národního parku – kamenný most uprostřed skalních 
věží – Basteibrücke – první turistický evropský most z roku 1851  
s délkou 76 metrů vysoko nad propastí Kuní jáma. Königstein – 
na druhém labském břehu – největší vojenská hradní pevnost 
v Evropě, do které se dostaneme jedním ze dvou výtahů. Kolem 50 
staveb na ploše skoro 20 ha, hradby až 42 m vysoké a fantastické 
výhledy do údolí Labe i na stolové hory Saského Švýcarska. Pod-
večerní pohoda v Drážďanech – procházky a zahrádky restaurací. 
Nocleh v hotelu nedaleko Drážďan.
2.den: Po bufetové snídani vás čeká překrásná plavba jedním 
z fl otily historických parníků, nejstarší na světě, z Drážďan až 
do Bad Schandau pod majestátnými skalami a vyhlídkami, které 
jste navštívili předchozího dne. Plavba v čase 9.30 – 14.10 hodin. Na 
lodi si můžete dát oběd, široký sortiment nápojů. V Bad Schandau 
vás čeká půvabný termální areál Toscana Therme s vnitřním i ven-
kovním bazénem s horkou léčivou vodou. Hlavní atrakcí je kulatý 
bazén s velmi slanou vodou, kde hraje tichá hudba a v přítmí se 
do kupole promítají relaxační světelné efekty. Obrovská uklidňující 
relaxace. Návrat do Prahy kolem 22.30 hodin. 

Termíny: 
27.08. – 28.08.
24.09. – 25.09.

Cena: 2.600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: večeře 490 Kč, 600 Kč (plavba lodí), komplexní pojištění Allianz 
132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

VÝHLEDY BAVORSKÉ 
I RAKOUSKÉ ŠUMAVY
Národní park Bayerischer Wald

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Výhledy rakouské Šumavy 
-  rozhledny Alpenblick a Moldaulick. Plavení dřeva na Šumavě – 
sami si můžete vyzkoušet jak se plavilo dřevo po šumavských 
kanálech. Alpenblick přináší výhledy na velkou část Horního Ra-
kouska s Alpami na obzoru či na vrchol Plechý. Vedlejší Moldaublick 
postavili Rakušané v době „železné opony“ jako vyhlídku na horní 
Povltaví dříve hojně osídlené německy mluvícím obyvatelstvem, 
z rozhledny je překrásný výhled na Lipno. Přejezd na ubytování na 
německou část Šumavy.
2.den: Národní park Bayerischer Wald, jeho vyhlídky a přírodní 
krásy. Nejkrásnější cesta v korunách stromů  - v délce 1.300 m 
a 8 – 25 metrů vysoko nad lesem. Vrcholem je stromová věž vysoká 
44 m, na kterou mohou vyjet i vozíčkáři. V tom samém místě i tzv. 
„Freigelände“ – původní šumavská zvířata žijící v téměř volné 
přírodě -  ráj fotografů, můžete pozorovat medvědy šplhající po 
stromech či skalách, vydry hrající si v divokém potoce, vyhledávat 
v lesích stádo zubrů, vlčí smečku či osamělého rysa. Část původního 
šumavského pralesa je zpřístupněna dřevěným chodníkem, který 
vede cca metr nad terénem přímo pralesem . Po poledni zastávka 
ve Zwieselu u skleněné pyramidy –  největší na světě se zápisem 
v Guinessově knize rekordů – pyramida je postavena ze 93.655 
sklenic  v 65 patrech a je vysoká 8 metrů. Odpoledne vás čeká výjezd 
lanovkou na nejvyšší šumavskou horu Velký Javor, odkud se nas-
kýtá dokonalý kruhový výhled na mnoho vrcholů Bavorského lesa 
i Šumavy a dvě ledovcová jezera - Velké a Malé Javorové (Großer 
und Kleiner Arbersee). Poslední zastávkou bude velké Javorové 
jezero. Návrat do Prahy kolem 22 hodin.

Termíny: 
09.07. – 10.07.
17.09. – 18.09.

Cena: 2.600 Kč

PARNÍM VLAKEM 
NA NEJVYŠŠÍ HORU HARZU
Národní park Harz a památky UNESCO

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Prohlídka dolu Rammeslberg 
(historie 1.000 let těžby rud, UNESCO) a města Goslar (UNESCO). 
Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká ohromující jízda úz-
kokolejkou, vláčkem s parní lokomotivou na nejvyšší vrchol 
Harzu Brocken (1.142 m), opředený pověstmi o čarodějnicích. Pa-
noramata národního parku i fantastické výhledy do podhůří. Dráha 
byla obnovena ve stejném roce, jako vznikla naše CK, v roce 1992 
a na nejvyšší horu severního Německa vás vyveze za cca hodinu 
bez použití ozubnicového systému. Na vrcholu je nejvyšší německé 
nádraží klasické tratě. Vyjedete a vrátíte se do Wernigerode, které 
si i prohlédnete. Město hrázděných domů. Návrat do Prahy kolem 
22.30 hodin.

Termín: 
10.09. – 11.09.

Cena: 3.100 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku.

Doplatky: večeře 470 Kč, komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku.

Doplatky: večeře 400 Kč, komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, jízda vlakem 
- 1.100 Kč

120 let tratě na Brocken

Plavba národním parkem Saské Švýcarsko
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Vyberte si cíle svých cest za přírodou pomocí jednoduchého nastavení. 
Dáváte přednost aktivitě, nebo raději odpočíváte u vody? Jsou vám 
bližší túry v horách, nebo spíše projížďky na kole rovinatou krajinou? 
Vstupte na www.germany.travel/enjoy a vyberte si podle toho, co 
vám nejvíc vyhovuje.

Objevte své oblíbené místo
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ET Vezměte na výlet svoje děti či vnuky. Nabízíme vám dva víken-
dové zájezdy pro celou rodinu. Jeden do Vídně s návštěvou zoo 
Schönbrunn s pandou a koalou a s návštěvou zábavního parku 
Prater v kombinaci s největším českým akvaparkem s tobogá-
ny. Druhý do německého Legolandu v kombinaci s největším 
akvaparkem s termální vodou na světě a s největším množstvím 
tobogánů v Evropě.

RODINNÝ VÍKEND 
Zoo s pandou velkou a medvídky koala, Prater, tobogány, plav-
ba podzemní jezerem.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin do Vídně. Návštěva nejstarší 
zoologické zahrady na světě (založena roku 1752 v zahradách 
zámku Schönbrunn), která jako jediná v Evropě zároveň chová 
i pandy velké i medvídky koala. Pandy chová pouze 14 zoo světa, 
z toho jsou 3 evropská zoo. Všechny pandy jsou vlastnictvím Číny 
a do světových zoo jsou za mimořádných podmínek propůjčeny. 
Na světě žije pouze 1800 pand velkých, dalších 300 jich je v zoo-
logických zahradách. Ve Vídni jsou dvě. Prater – nejstarší park 
s atrakcemi na světě. Letos slaví 250. výročí vzniku. Symbol Vídně 
-  obří ruské kolo, 117m vysoký řetízkový kolotoč a dalších 250 
atrakcí. V 5D kině zažijete vzrušující jízdu rikšou po Čínské zdi i nad 
ní. Kdo má rád pořádnou dávku adrenalinu, bude stát v Prátru před 
těžkou volbou. Turbo Boots a Bunjee Jump, Ejektion Seat, Skyfall 
a Space-Shot zaručují opojení z extrémně rychlé jízdy. Natáčel se 
tady dětský fi lm Kačenka a strašidla. Muzeum voskových fi gurín 
Madame Tussaud. Nocleh ve Vídni.
2.den: Po bufetové snídani vás dopoledne čeká plavba po největ-
ším podzemním jezeře na světě, kde se natáčel fi lm Tři mušketýři 
a jedna dekorace je tady i k vidění. Odpoledne vás čeká pohoda 
a zábava v největším a nejmodernějším českém akvaparku 
s termální vodou a největší český tobogánový svět. 9 bazénů 
s termální vodou 30-34°C teplou a 3 klasické venkovní bazény, 20 
fantastických tobogánů, 24 saun. Návrat do Prahy do 22. hodiny.

Termín: 
   04.06. – 05.06.
Cena: 
dospělí:  2.900 Kč
děti do 15 let:  2.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1 x nocleh v hotelu ve Vídni s bufetovou 
snídaní, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, vstupenky 
do akvaparku: dospělý 650 Kč, děti podle věku 380 či 490 Kč

LEGOLAND A NEJVĚTŠÍ SVĚT TOBOGÁNŮ
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Největší termální lázně v Ně-
mecku v Erdingu s obrovským světem tobogánů. Galaxy Erding 
– to je 26 tobogánů s celkovou délkou 2 a půl kilometru. Je tu 
zcela nový bazén s umělým vlnobitím a s 300 vzrostlými palmami. 
Obrovský vnitřní termální bazén kryje největší otevírací skleněná 
kupole v Evropě s plochou 2.500 m2 s průměrem 56 metrů. Nocleh 
v hotelu na trase mezi Erdingem a Legolandem.
2.den: Německý Legoland: Areál je rozdělen do 8 tematických 
parků. Na všechny návštěvníky zde čeká různorodá zábava, více než 
50 atrakcí, horských drah, vodních skluzavek, koncertů, dílen pro 
děti a miniaturních replik světově známých památek. Celý park je 
postaven z více než 50 000 000 LEGO kostiček. Na park budete 
mít dostatek času – od snídaně až do cca 17 hodin. Návrat do ČR 
kolem 23. hodiny.

Termín: 
   24.09. – 25.09.

Cena: 
dospělí:  3.200 Kč
děti do 15 let  2.500 Kč

250 let Prátru

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, vstupenky 
do akvaparku: dospělý 650 Kč, děti podle věku 380 či 490 Kč. Vstupenky do 
Legolandu: děti 2 – 11 let: 900 Kč, děti od 12 let a dospělí: 1.000 Kč, rodinné 
vstupenky: pro 4 osoby: 890 Kč/os., pro 5 osob: 830 Kč/os.

Termální lázně Erding

Panda ze ZOO Schönbrunn

Legoland
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NA SKOK...
DÁNSKO, RUMUNSKO, POBALTÍ, MAĎARSKO
NA SKOK DO DÁNSKA
Dánsko je zemí zámků a my vám chceme  ty nejkrásnější ukázat.

1. den: Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách. 
2.den: Kodaň - celodenní prohlídka nejzelenější světové metropole 
protnuté četnými vodními kanály. Procházka kolem velkolepé radni-
ce a tří paláců – Christianborgu, Amalienborgu a Rosen Borg-Slotu. 
Možnost prohlídky korunovačních klenotů a okružní plavby 
městem s výhledem na Malou mořskou vílu. Na závěr nasajete 
nezapomenutelnou atmosféru na nejrozsáhlejší pěší zóně na světě.
3.den: Frederiksborg Slot – velkolepý královský zámek s nádher-
nými exteriéry, interiéry i zahradami – Rytířský sál s vyřezávaným 
dřevěným stropem, Audienční síň, zámecká kaple. Kronborg Slot 
(UNESCO) – Hamletův „hrad Elsinor“ - Velký sál, Králova komnata, 
kobky se sochou vikingského náčelníka Holgera Dánského, jenž 
podle legendy procitne v době ohrožení země. Městečko Helsingor 
ležící na březích průlivu, který propojuje Severní moře s Baltským 
– klidná promenáda Biergegade, hlavní náměstí.
4.den: Roskilde – první hlavní město Dánska s významnou ka-
tedrálou, která pro svůj historický význam byla zařazena na seznam 
UNESCO. Egeskov Slot – jeden z nejpůvabnějších zámků v Dánsku, 
považován i za jeden z nejkrásnějších vodních zámků v Evropě.
5. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Termín: 
08.06. – 12.06.

Cena: 6.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, průvodce, 2x ubytování, po-
jištění CK proti úpadku.

Doplatky: pojištění léčebných výloh a storna 150 Kč, 2x snídaně 260 Kč.

NA SKOK DO RUMUNSKA
1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách. 
2.den: Lázeňské město Sinaia – královský hrad Pelš a zámeček 
Pelesior, prohlídka kláštera Sinaia a muzea ikon. Ubytování ve 4* 
hotelu. Volno k relaxaci v hotelovém wellness. 
3.den: Brašov – prohlídka. Možnost výjezdu lanovkou na horu 
Tampa. Prejmer – (UNESCO) – opevněný kostel. Odpoledne ná-
vštěva „Draculova hradu“ Bran – prohlídka hradu a skansenu. 
V podvečerních hodinách návrat do ČR.
4.den: Dojezd v ranních hodinách.

Termíny: 
30.06. – 03.07.
01.09. – 04.09.

Cena: 4.490 Kč

NA SKOK DO POBALTÍ
3 hlavní města tří zemí, v jednom termínu i Helsinky

1.den: Odjezd z Prahy.
2.den: Hlavní město Litvy Vilnius (UNESCO). Nocleh.
3.den: Vodní hrad Trakai – sídlo litevských knížat-Skansen Rum-
šiškés. Kaunas – prohlídka a nocleh ve městě.
4.den: Šiauliai – prohlídka města. Hora křížů Lotyšský zámek Run-
dale. Nocleh v Tallinu.
5.den: pouze v 1. termínu – fakultativní výlet trajektem do fi nské 
metropole Helsinky, nebo Tallin.
5.den (6.den): Tallin (UNESCO) – prohlídka hlavního města Es-
tonska. Nocleh v Rize.
6.den (7.den): Riga (UNESCO) – prohlídka hlavního města Lotyšska. 
Večerní transfer do ČR.
7.den (8.den): Návrat kolem poledne.

Termíny a ceny: 
03.07. – 10.07. 8.990 Kč
01.08. – 07.08. 8.290 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 4 x (5x) nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

NA SKOK DO MAĎARSKA
s termálními lázněmi, pustou a květinovou slavností

1. den: Odjezd z Prahy ve 22 hodinách. 
2.den: Národní park Hortobágy – Devítidírkový most, vahadlo-
vé studně, stáda autentického skotu, jízda bryčkou po pustě,…
Nocleh v lázních Hajdúszoboszló – možnost využití hotelového 
wellness, vlastní termální lázně.
3.den: Celodenní pobyt v termálních lázních Hajdúszoboszló 
- desítky vnitřních i venkovních bazénů i moderní akvapark s to-
bogány, 13 bazény a pláží o rozloze 30 hektarů. Welness City,…
4.den: Dopoledne volno k využití hotelových lázní. Odpoledne 
Debrecen – botanická zahrada a květinové korzo. Noční transfer 
do ČR.
5.den: Dojezd v časných ranních hodinách.

Termín: 
17.08. - 21.08.

Cena: 6.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 4* 
se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 
s bazénem a s polopenzí, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku. 

Doplatky: 1/1 – 1.400 Kč, 140 Kč – komplexní 
pojištění Uniqa.

Sinaia

Kodaň
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s vinařskými slavnostmi a termálkami

1. den: Odjezd z Prahy ve 22 hodinách. 
2.den: Eger – barokní perla Maďarska. Možnost návštěvy lázní, vin-
né sklepy v „údolí krásné paní“. Posezení ve sklípku s ochutnávkou 
egerských vín bikaver, leanyka,… Nocleh v pensionu v Miskolci 
jen 200 m od lázní.
3.den: Jeskynní termální lázně v Tapolce – Barlangfürdö. Vinař-
ská oblast Tokaj (UNESCO) – na jaře festival tokajského vína, 
na podzim vinobraní - průvod v krojích. Degustace vín. Nocleh 
v hotelu.
4.den: Budapešť - okružní jízda městem, hradní čtvrť Buda.  Od-
poledne návrat do ČR s příjezdem do půlnoci.

Termíny: 
02.06. – 05.06.
29.09. – 02.10.

Cena: 4.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v penzionu s polopenzí, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: 1/1 – 1.000 Kč, 100 Kč – degustace.

NA SKOK DO ALSASKA, VOGÉZ 
A SCHWARZWALDU
s vinařskými a květinovými slavnostmi

VINAŘSKÉ SLAVNOSTI TRUBAČŮ 
A RYTÍŘŮ - PROGRAM I.

1. den: Odjezd z Prahy ve 23 hodinách. 
2.den: Štrasburk - prohlídka města s hrázděnými domy a katedrá-
lou. Vogézy – hrad Haut-Koenigsbourg. Nocleh.
3.den: Vogézy -městečko Thann, vyhlídková cesta na Grand Ballon 
– nejvyšší vrchol Vogéz. Jezera Lac Blanc a Lac Vert, městečka 
Kaysersberg, Turckheim a Éguisheim.
4.den: Colmar – další překrásné alsaské město s hrázděnými domy, 
Vogézy – vesnice na vinné stezce Riquewihr a Ribeauville. Vinař-
ská slavnost trubačů a rytířů. Noční transfer.
5.den: Návrat v časných ranních hodinách.

Termín: 
01.09. – 05.09.

Cena: 5.490 Kč

10 TISÍC CHRYZANTÉM V KOBERCÍCH
PROGRAM II.

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Národní park Schwarzwald 
– festival chryzantém. Nocleh Colmaru.
2.den: Vogézy -městečko Thann, vyhlídková cesta na Grand Ballon 
– nejvyšší vrchol Vogéz. Vyhlídkové cesta Route de Crétes. La Pout-
roie – muzeum likérů.  Sýrárna se sýrem münster. Nocleh.
3.den: Colmar – další překrásné alsaské město s hrázděnými domy, 
vesnice na vinné stezce Riquewihr, městečko s hrázděnými domy 
Éguisheim. Nocleh.
4.den: Největší skansen Alsaska Ungersheim. Štrasburk - pro-
hlídka města s hrázděnými domy a katedrálou. Návrat do půlnoci.

Termín: 
27.10. – 30.10.

Cena: 5.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku. 

Doplatky: 1/1 – 2.500 Kč, 600 Kč, 112 Kč – komplexní pojištění Uniqa.

CHAMPAGNE
Víno, slavnosti, zámečky, kostelíky, vinice, městečka – fi lmová 
krajina

1.den: Odjezd z Prahy ve 22.00 hodin.
2.den: Centra vinařské oblasti Champagne – Remeš (katedrála) 
a Epernay. Exkurze do slavných „šampańských“sklepů Moët et 
Chandon. Nocleh v hotelu.
3.den: Troyes – prohlídka, cesta krajinou vinic a středověkých 
kostelíků. Chalons – en-Champagne. Nocleh v hotelu.
4.den: Zámek Chateau de Vaux le Vicomte, který si zahrál v 70 fi l-
mech (bondovka Moonraker, Muž se železnou maskou, …) – krásný 
park a dokonalé francouzské zahrady. Provins s pevností, historická 
slavnost Médievales de Provins – průvod v historických krojích, 
středověké trhy,…Odjezd ve večerních hodinách.
5. den: Příjezd do ČR.

Termín: 
09.06. – 13.06.

Cena:  5.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hote-
lu, ochutnávky, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatky: 1/1 – 1.600 Kč, 500 Kč – 1 x večeře, 
380 Kč - 2 x snídaně.

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: 1/1 – 1.300 Kč, 350 Kč-  2 x snída-
ně, 600 Kč – 1 x večeře, 140 Kč -  komplexní 
pojištění.

Ribeauville
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DOVOLENÁ S VÝLETY
LÉTO V KORUTANECH
KORUTANSKÉ LÉTO 
Dovolená v Alpách s Korutanskou kartou

Korutany na jihu Rakouska jsou malým rájem na zemi. Je zde 
na malé ploše 1.270 jezer s nejčistější vodou (v těch údolních 
je fantastické koupání), 8 tisíc kilometrů průzračných řek, dva 
národní parky, všechny typy alpských pohoří od táhlých trav-
natých kopců přes vápencové štíty po vysokohorské masívy. 
S Korutanskou kartou máte většinu lanovek, plaveb, vstupů-
…v ceně. Použijete ji celkem 14 x.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.
2.den: Vyhlídky a jezera jižních Korutan: Lanovkou na  Dre-
iländereck (s kartou zdarma) – hranice tří zemí – Rakouska, Itá-
lie a Slovinska, tří kultur i tří jazyků – slovanského, germánského 
a románského. Horské pastviny a daleké výhledy na Julské Alpy vč. 
hlavních vrcholů i Triglavu, vč. údolí Vrata, údolí u Kranské Gory, do 
údolí Gailtal či na pohoří Karawanken. Plavba lodí po Drávě (s kar-
tou zdarma) z Villachu pod nejkrásnějším mostem Korutan k jezeru 
Faaker See. Možnost relaxace a koupání a v jednom z nejteplejších 
jezer Korutan s průzračnou vodou. Nocleh v hotelu.
3.den: Národní park Vysoké Taury. „Údolím padajích vod“ - 14 
km dlouhou vyhlídkovou silnicí (mýto s kartou zdarma), kterou le-
mují desítky vodopádů vč. nejvyššího Korutanského vodopádu  
Fallbach Wasserfall (vysoký 200 m a zároveň nejvyšší rakouský 
vodopád, který padá volným pádem mimo skalní stěnu) k nejvyšší 
rakouské přehradní zdi, vysoké jako nejvyšší rakouská budova, 
tedy 200 metrů. Atraktivní procházka po její koruně, kde je i vy-
hlídková plošina Sky Walk Bella Vista (200 m vysoko, částečně 
skleněná podlaha). Krásné procházky podél vysokohorské přehra-
dy, která sbírá vody z nejvyššího rakouského pohoří Vysoké Taury. 
Krásná je procházka přes 3 vodopády Gösfälle. Relaxace u jezera 
Millstätter See (12 km dlouhé, 142 m hluboké), které je nejhlubším 
jezerem v Korutanech, má nejvíce vody z korutanských jezer a je 
jedno z nejteplejších – krásné koupání v průzračné vodě. Možnost 
plavby lodí (s kartou zdarma). Nocleh v hotelu.
4.den: Národní park Nockberge -  vyhlídkový okruh (35 km) po 
táhlých holých kopcích –„nocích“ se stády skotu, ovcí či koní, s pa-
noramatickými výhledy i zastávkami na nejatraktivnějších mís-
tech- mýto v s kartou zdarma. Národní park je jedinečný v celé 
Evropě svojí krásou holých travnatých kopců nad nevětšími les-
ními komplexy smrků, borovic a modřínů ve Východních Alpách. 
Bad Kleinkircheim  – rázovité horské městečko, výjezd lanovkou 
(s kartou zdarma) na vyhlídkový vrchol. V lázních jsou dva termální 
areály. Podle zájmu a počasí relaxace buď v termálech či u jezera 
Millstätter See. Nocleh v hotelu.
5.den: Na Mölltalský ledovec – lanovkami (s kartou zdarma) až do 
nadmořské výšky 2.800 m k horské vyhlídkové restauraci na ledovci, 
na kterém se celoročně lyžuje. Cestou v 2.200 metrech je krásná 
turistická „špacírovací“ oblast s 8 jezery. Za mírný doplatek lze vyjet 
až do výšky 3.122 m na vrchol Schareck, odkud je fantastický výhled 
na svět velikánů Vysokých Taur – Sonnblick, Grossglockner a dalších 
28 vrcholů, i na hory Korutan, Východních Tyrol, Jižních Tyrol, Itálie či 

Slovinska. V pozdním odpoledni opět čas na relaxaci. Podle počasí 
koupaliště venkovní či kryté (s kartou zdarma). Nocleh v hotelu.
6.den: Vyhlídky a jezera  jižních Korutan 2: 16 km dlouhou vy-
hlídkovou silnicí Villacher Alpenstrasse (mýto s kartou zdarma) 
s panoramatickými výhledy na pohádkový jezerní svět a Julské Alpy. 
Možnosti lehké turistiky. Jezero Wörthersee –  „rakouská Riviéra“, 
sídla prominentů, fantastické koupání, promenády, Maria Wörth, 
Velden, možnost plavby. Nejkrásnější korutanská vyhlídka Py-
ramidenkogel (s kartou zdarma) – z výšky 920 metrů nad mořem 
z vrcholu nejvyšší dřevěné rozhledny na světě - jedinečný pano-
ramatický výhled po celých Korutanech a na jeho impozantní jezera 
( Wörthersee  a údolí 4 jezer). Nahoru jedním s nejmodernějších 
panoramatických výtahů v Evropě, dolů pro zájemce adrenalino-
vá atrakce - nejvyšší suchá skluzavka v Evropě: z 51,4   m výšky, 
délka 120 m. Minimundus – jeden z nejkrásnějších miniatur par-
ků – velice precizní kopie staveb ze 40 zemí – celkem 156 staveb.
Nocleh v hotelu.
7.den: Za krásami centrálních Korutan.  Další z velkých korutan-
ských jezer Ossiacher See – plavba lodí (s kartou zdarma), krásné 
koupání. Přímo od jezera lanovkou na Gerlitzen (s kartou zdarma), 
za parádními výhledy i lehkou turistikou. Možnost navštívit hrad 
Landskron vysoko nad jezerem.
8.den: Jezero Weissenssee – přírodní ráj, skvělé koupání, lanovka 
přímo od jezera (s kartou zdarma). Vyhlídkový vrchol Goldeck (la-
novka s převýšením 1.500 m s kartou zdarma). Jeden z nejkrásnějších 
turistických regionů Korutan s lehkou turistikou. Výhledy na jezero 
Millstätter See a na půlku Korutan. Volno v historickém městečku 
Gmünd – pro večeři doporučuje hradní restauraci s domácími špec-
lemi. Noční transfer do ČR.
9.den: Návrat v časných ranních hodinách.

Termín: 
24.07. - 01.08.

Cena: 11.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 6 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, Korutan-
skou kartu, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 212 Kč, nad 70 let 424 Kč

Horská přehrada Kölnbreinsperre

Vyhlídka Skywalk

Nejvyšší dřevěná rozhledna na světě - Pyramidenkogel a jezero Wörthersee Jezero Weissensee - fantastické koupání
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Dovolujeme si vám nabídnout dvě „dovolené v Itálii“, dva zá-
jezdy, ve kterých vás kromě koupání v krásném moři čekají 
i nejkrásnější místa italského pobřeží, nejkrásnější památky 
Itálie i dva fantastické ostrovy Elba či Capri.

KRÁSY NEAPOLSKÉHO ZÁLIVU
s návštěvou Říma, s ostrovem Capri a s pobytem u moře, 5 lo-
kalit unesco

1.den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2.den: Prohlídka Říma a Vatikánu. Dojezd na ubytování.
3.den: Celodenní pobyt u moře.
4.den: Trajekt na ostrov Capri z Neapole nebo z městečka Sorrenta, 
které se rozkládá na tufových útesech omývaných mořem. Capri - 
jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře, možnost okružní 
plavby kolem ostrova, návštěva městeček Capri a Anacapri, Villy 
San Michele, možnost prohlídky Modré jeskyně (Lodě se platí 
na místě.). Zastávka v městě Neapol (UNESCO) - královský palác, 
starobylé pevnosti, výhledy na Vesuv.
5. den: Celodenní pobyt u moře. Fakultativně: (koná se od 15 osob) 
Herculaneum (UNESCO) - Pompejemi zastíněné vykopávky, které 
ale na menším prostoru představují jedinečný ucelený komplex 
římského města, které bylo při výbuchu Vesuvu v 1.stol.n.l. zalito 
mohutným lávovým proudem. Starořecké vykopávky Cumae - 
nejstarší řecká kolonie v Itálii, uměle vybudovaný tunel ve skále. 
Pozzuoli - postvulkanická činnost projevující se v solfatarách, římský 
amfi teátr a chrámový komplex.
6. den: Pompeje (UNESCO) – unikátně dochované antické město 
zasypané při výbuchu Vesuvu v r. 79 n.l. Vesuv - sopka s rozhledy 
na Neapolský záliv.
7. den: Klášter Montecassino – nejstarší benediktýnský klášter, 
honosná výzdoba, krásné výhledy do okolí. Zámek Caserta (UN-
ESCO) – zámek, který má nádherné zahrady s fontánami připomí-
najícími Versailles. 
8. den: Celodenní pobyt u moře.
9. den: Pokračování prohlídky Říma (UNESCO) – antický Řím 
(Koloseum, Forum Romanum, Pantheon), Piazza Navona, Fontana 
di Trevi, Piazza di Spagna aj.
10. den: Návrat do Prahy v dopoledních hodinách.

Termíny:   Cena:
 
01.07. – 10.07. 11 990 Kč 
08.07. – 17.07. 11 990 Kč
19.08. – 28.08. 11 390 Kč
26.08. – 04.09. 10 990 Kč 
02.09. – 11.09. 10 790 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 7x ubyt. v apart., které obsahují 3 – 4 
dvoulůžkové pokoje, kuchyň, jídelnu, sociální zařízení, 7x snídani + 6x večeři 
(česká kuchyně), pojištění CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění 
- 300 Kč, výlet 5. dne 590 Kč

Ubytování: Giulivo Holiday komplex je umístěn přímo na pobřeží moře 
v srdci Baii Domizii. V krásném piniovém parku se nacházejí vily a bungalovy. 
Velmi pěkná hotelová písečná pláž, bazén, 2 bary, restaurace,…

ITALSKÉ PERLY

TOSKÁNSKO, CINQUE TERRE, ELBA

1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.den: Výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček 
nad mořem Cinque Terre (UNESCO) – tato jedinečná oblast je dos-
tupná pouze vláčky. Je to asi to nejkrásnější (vedle Amalfského po-
břeží), co skýtá italské pobřeží. Přijedeme do obce Levanto, odtud 
možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat 
v Levantu – pěkné městečko a písčitá pláž) do obce Monterosso 
a dále některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre – krásné 
výhledy na romantická městečka u moře, skalnaté pobřeží, roman-
tické zátoky. Nocleh.
3.den: Vila Garzoni - návštěva nádherných zahrad, které patří 
k nejkrásnějším v celé Itálii. Lucca - elegantní podmanivé město, 
obklopené hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí, 
malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček.
4.den: Celodenní pobyt u moře.
5.den: Siena (UNESCO) - město, jehož kostely a paláce vytvářejí 
působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del Campo ve tva-
ru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. San Gimignano 
(UNESCO) - jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby 
a historické rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého 
města. Volterra - město alabastru, které dosáhlo svého největšího 
rozkvětu za Etrusků. Krásné městské brány, impozantní středověké 
paláce, katedrála.
6.den: Pisa (UNESCO) - prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – 
Šikmá věž, Baptisterium, Dóm atd. Odpoledne pobyt u moře.
7.den: Ostrov Elba - přírodně zajímavý ostrov proslavený pobytem 
Napoleona, jeden z nejmalebnějších ostrovů Středozemního moře 
s velmi členitým pobřežím: výlet do Portoferraia - Napoleonova 
vila, Medicejská pevnost, možnost koupání (lodě se platí na místě).
8.den: Celodenní pobyt u moře.
9.den: Florencie – perla Toskánska – Dóm Santa Maria dei Fiori, 
Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte 
Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce. Noční přejezd.
10.den: Příjezd v poledních hodinách.

Termíny:    
11.06. – 20.06.   
03.09. – 12.09.  

Cena: 9.390 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 7x ubyt. v apart. nebo v chatkách (dvou-
lůžkové pokoje) s možností vaření, pojištění CK proti úpadku.

Na vyžádání vám rádi zašleme další dlouhé zájezdy, například Národní parky 
Chorvatska kombinované s pobytem u moře, oblíbené Norské fj ordy, ...

Cinque Terre Amalfský záliv u Neapole
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY
ADVENTNÍ ZÁJEZDY

Jak asi nejspíš už dávno víte (protože většina z vás nás zná dlou-
há léta), jsme specializovaní na adventní víkendové i vícedenní 
zájezdy, z nichž většinu jsme postupně od roku 1992 přivedli 
na český trh. Jedná se vždycky o zcela originální zájezdy, které 
mají za sebou velkou historii i vývoj (vylepšujeme každoročně 
dle připomínek klientů a průvodců programy, zvedáme kvalitu 
bydlení i dopravy). Letos vám předkládáme výběr těch nejob-
líbenějších zájezdů z našich více jak už sto různých programů, 
doplňujeme ho i letos o atraktivní novinky. Jiné zájezdy už 
letos vypisovat nebudeme, proto doporučujeme váš výběr 
uskutečnit co nejdříve. Plná znění programů jsou na našich 
webových stránkách či vám je můžeme poslat mailem, nabídnou 
vám je i naši prodejci, u kterých i letos naše zájezdy – stejně 
jako v minulých letech – zakoupíte. Garantujeme vám i letos 
vysoký standard ubytování v hotelech minimální klasifi kace  
3*. Upozorňujeme, že hvězdičková klasifi kace už ve většině 
zemí není povinná a řada zejména nových hotelů hvězdičky 
nepoužívá. My vám garantujeme úroveň, ne nějaké cedulky 
na domech, které mnohdy neodpovídají realitě.
Zároveň vám chceme nabídnout i moderní vozový park auto-
karů několika vybraných dopravních fi rem.

U všech adventních zájezdů je odjezd z Prahy v 6.00 hodin. 
Návrat do Prahy je obvykle ve 22.00 hodin, maximálně do 23 
hodin. Nabízíme i celou řadu dalších odjezdových míst (před 
Prahou standardně nabízíme Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, 
Pardubice a Kolín, za Prahou podle trasy k hraničnímu přecho-
du to mohou být i tato města: směrem na Rozvadov – Beroun, 
Plzeň, směrem na Dolní Dvořiště – trasa Benešov, Tábor, České 
Budějovice a trasa Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram, Písek, 
České Budějovice, směrem na Petrovice – Lovosice, Ústí nad 
Labem, směrem na Vídeň a Maďarsko – čerpací stanice na D1 
Střechov a Jihlava. Na vyžádání a za příplatek můžeme zajistit 
i tato místa: Liberec, Jablonec, Turnov, Mladá Boleslav, Klad-
no, Čelákovice, Český Brod (V případě většího počtu klientů 
i zdarma). Pro skupiny od 20 osob výše můžeme bus přistavit 
i v jiných městech. Všechny tyto nadstandardní odjezdy budeme 
řešit individuálně a operativně. Večeře u zájezdů – u většiny 
zájezdů, kde je základní cena jen se snídaní, budeme nabízet 
i možnost doobjednat si večeře v hotelu.

věrnostní slevy a slevy za včasnou rezervaci
(Platí pro všechny adventní víkendy i prodloužené víkendy, 
které organizuje CK Permon)

Při zakoupení zájezdu do 30.04. – sleva 10 % ze základní ceny 
zájezdu pro účastníky adventních zájezdů sezóny 2015 a 7 % 
pro nové klienty.

Při zakoupení zájezdu do 15.06. – sleva 7 % ze základní ceny 
zájezdu pro účastníky adventních zájezdů sezóny 2015 a 3 % 
pro nové klienty.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT V RAKOUSKU

ADVENTNÍ VÍDEŇ S UBYTOVÁNÍM 
PŘÍMO VE VÍDNI
1.den: Prohlídka Vídně a volno k návštěvě adventních trhů, galerií 
a muzeí. Nocleh v hotelu přímo ve Vídni. Hotel 4*.
2.den: Prohlídka zámku Schönbrunn, adventní trhy v zámku. Volno 
ve Vídni – možnost návštěvy Státní opery, adventní trhy,…. 

Termíny: 
26.11. – 27.11.
10.12. – 11.12.

Cena: 3.200 Kč

ADVENT VE ŠTÝRSKÝCH HORÁCH
A V ÚDOLÍ VÍNA
1.den: Advent v Mariazellu – adventní trhy, obří adventní věnec, 
betlémy, lanovka, perníkárna, likérka, historická lékárna…vše do 
120 m od hotelu. Nocleh v hotelu v Mariazellu. Večer možnost 
navštívit průvod čertů krampuslauf.
2.den: Advent v údolí Dunaje ve  Wachau (UNESCO)  - prohlídka 
kláštera v Melku, adventní trhy v klášteře Göttweig a v historickém 
městě Krems.

Termín: 
26.11. – 27.11. 

Cena: 3.350 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní v Mariazellu, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
ve  Vídni s bufetovou snídaní, průvodce, pojiš-
tění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

Adventní trh Schönnbrunn

Adventní trh Mariazell
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DO TERMÁLŮ
…a možná přijdou i čerti…

1.den: Advent v Salcburku. Ubytování ve Schladmingu.
2.den: Lanovkou na Dachstein – ledový palác, vyhlídkové paltformy 
Schody do nikam, visutý most a sky walk. Alternativně vám můžeme 
zajistit projížďku kočárem taženým koňmi v Ramsau. Odpoledne 
koupání v alpských termálních lázních Grimming Thermen 
v Bad Mitterndorf s vodou teplou až 36°C.

Termín: 
26.11. – 27.11.

Cena: 3.400 Kč

Do Schladmingu jsme takto jezdili 17 let na největší čertovský 
průvod světa. Zájezd se jmenoval Ďábelská noc. Loni – v 18. 
sezóně byl průvod na poslední chvíli zrušen. Pokud průvod letos 
bude, pak bude opět středobodem tohoto programu, a vy bude-
te bydlet přímo u průvodu. Pokud by byl průvod o týden dříve, 
celý zájezd se termínově takto posune. Zájezd je sám o sobě 
nádherný – kombinace adventu, ledovce a relaxu v termálkách 
je skvělá. Čerti mohou tento zájezd ještě vylepšit. V době vydání 
katalogu je ale konání průvodu ve hvězdách. Uvidíme.

MOZARTOVY VÁNOCE V  SALCBURKU 
A JEHO OKOLÍ
1.den: Advent v Salcburku. Adventní trhy v zámku Hellbrunn 
a v hradní pevnosti Hohenwerfen. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Advent u jezer Wolfgangsee a Mondsee – snad nejkrás-
nější rakouské adventní trhy ve Stroblu, St. Wolfgangu a St. Gilgenu, 
mezi kterými jezdí výletní lodě kolem obří 20 m vysoké lucerny 
a plovoucích hvězd.

Termín: 
10.12. – 11.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

JEZERNÍ ADVENT V SOLNÉ KOMOŘE
1.den: Zámecký advent u jezera Traunsee a v Bad Ischlu. U je-
zera Traunsee si užijete adventních trhů v Gmundenu a na vodním 
zámku Orth, plovoucí betlém a další adventní atrakce plovoucí na 
hladině jezera. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Advent u jezer Wolfgangsee a Mondsee – snad nejkrás-
nější rakouské adventní trhy ve Stroblu, St. Wolfgangu a St. Gilgenu, 
mezi kterými jezdí výletní lodě kolem obří 20 m vysoké lucerny 
a plovoucích hvězd.

Termíny: 
03.12. – 04.12.
10.12. – 11.12.
17.12. – 18.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh 
v hotelu 4* v Linci s polopenzí, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 
Doplatky: komplexní pojištění Alli-
anz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Ledový palác Dachstein

Adventní trh St. Wolfgang

Adventní trh v Linci

ROMANTICKÁ BÍLÁ NOC
Exkluzivní zájezd s hotelem 4* v centru Lince a s polopenzí

1.den: Nejkrásnější hornorakouské adventní trhy ve Welsu 
a Linci. Nocleh v hotelu v Linci.
2.den: Rakouské město Vánoc Štýr s Christkindlem, vánočním 
poštovním úřadem, největším betlémem světa, největší sbírkou 
vánočních ozdob na světě a s řadou dalších vánočních atrakcí vč. 
dvou adventních trhů. Kouzelný adventní trh v zámku Weinberg 
a jedinečný gotický oltář v Kefermarktu.

Termín: 
10.12. – 11.12.

Cena: 3. 300 Kč
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NEJKRÁSNĚJŠÍ ALPSKÉ ADVENTNÍ TRHY
Zasněžené Alpy, projížď ka saněmi (kočáry) taženími koňmi, 
večerní procházka s loučemi, opravdu malebné horské adventní 
trhy i například relaxace v termálních bazénech pod širým zim-
ním nebem či výjezd do světa ledovců a třítisícových vrcholů….

1.den: Prohlídka Salcburku a volno k návštěvě adventních trhů. 
A jako kontrast – snad nejkrásnější rakouský alpský adventní 
trh v horském údolí Grossarltal. Večeře a nocleh v hotelu.
2. den: Zimní den v salcburských a tyrolských Alpách – projížďka 
saněmi, adventní trhy v Kitzbühelu, Maria Alm či tyrolské betlémy 
v zámku Ritzen. Po večeři vás pozveme na procházku s loučemi 
a svařeným vínem či punčem.
3.den: Dopoledne máte na výběr ze tří velkých atrakcí v okolí ho-
telu, vybrat si můžete na místě, po snídani, dle své chuti, nálady či 
podle počasí…aneb kam dnes? Na ledovec? Nebo do termálů? To 
vše nabízí okolí Zell am See. Můžete vyjet na nejvyšší salcburskou 
vyhlídku na ledovci Kitzsteinhorn 3.000 m nad mořem nebo se 
můžete vnořit do horské vody bazénů moderních lázní Tauern Spa, 
… no a nebo můžete vyjet lanovkou na fantastickou vyhlídku na 
Schmittenhöhe, kdy na jedné straně máte třítisícové panorama 
a na druhé jezero u vašich nohou –tuto poslední variantu můžete 
zakončit na dalším alpském adventním trhu v Zell am See, kde se 
všechny 3 skupiny sejdou... Adventní trh v Mondsee.

Termín:  
09.12. - 11.12.

Cena: 5.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu  
vč. polopenze, projížď ku kočáry/saněmi, 
procházku s loučemi a svařeným vínem, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT V NĚMECKU 

ADVENT V PASOVĚ A NA INNU

1.den: Advent v Pasově - adventní trhy, prohlídka, plavba lodí, 
největší varhany světa – koncert. Nocleh v Pasově. Hotel 4* s ba-
zénem.
2.den: Na výběr celodenní koupání v termálních lázních Bad 
Füssing nebo adventní trh v nejdelším hradu světa v Burghause-
nu, na zámku Tüssling a v poutním  Altöttingu. 

Termín: 
10.12. – 11.12. 

Cena: 3.000 Kč

ADVENT VE STŘEDOVĚKÝCH MĚSTECH
1.den: Advent ve středověkých městech Dinkelsbühel a Schwä-
bisch Hall. Nocleh v hotelu 4* s přímým vstupem do termálních 
lázní. 
2.den: Advent ve středověkých městech Nördlingen a Rothen-
burg. Německé muzeum Vánoc. Cesta betlémů v Nördlingen – na 
27 místech starého města jsou betlémy.

Pro velký úspěch tohoto zájezdu letos 3 termíny:

26.11. – 27.11. 
03.12. – 04.12.
10.12. - 11.12.

Cena: 3.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

V roce 2014 vyhlásil prestižní německý magazín Focus v anketě 
město Dinkelsbühel jako nejkrásnější německé staré město 
z celkem 200 nominovaných měst. Rothenburg obsadil 6. místo.

SEN V BÍLÉM
1.den: Advent v historických městech Rothenburg s Německým 
muzeem Vánoc a Würzburg.  
2.den: Advent v historických městech Bamberg (na 35 místech 
jsou betlémy) a Bayreuth.  
 

Termíny: 

26.11. – 27.11.
03.12. – 04.12.
10.12. – 11.12.
17.12. – 18.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
v Pasově s bufetovou snídaní, průvodce, pojiš-
tění CK proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Adventní trh Salcburk Hrad Burghausen

Termální bazén přímo v hotelu

Jezděte komfortně...
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SEN V BÍLÉM, za posledních 12 let nejoblíbenější adventní zá-
jezd letos nabízíme ve 4 termínech. Pouze v prvním termínu 26.11. 
– 27.11. je ubytování v oblíbeném wellness hotel *** + superiore 
s bazény a saunami. V dalších 3 termínech bude rovněž kvalitní 3* 
hotel, ale jinde.

ADVENT V MĚSTECH HARZU
1.den: Advent v Quedlinburku (UNESCO) – hrázděné domy i ad-
vent ve dvorcích historických domů. Nocleh v hotelu v okolí.
2.den: Advent v historických městech Wernigerode a Goslar 
(UNESCO).

Termín: 
03.12. – 04.12.
Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. Doplatek: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

Goslar se stal v roce 2015  čtvrtým nejlepším vánočním městem 
Německa podle prestižního serveru Bestchristmascity.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT V RAKOUSKU 
A NĚMECKU (VÍKENDOVÉ ZÁJEZDY 
S PROGRAMEM VE DVOU ZEMÍCH)

ADVENT V BERCHTESGADENU 
A SALCBURKU
Tento zájezd jedeme již ve 24. sezóně  a letos  ve 4 termínech.

1.den: Advent v Salcburku. Nocleh v hotelu v okolí.
2.den: Advent v národním parku Berchtesgaden  - plavba lodí 
po jezeře Königssee ke kostelu sv. Bartoloměje, prohlídka solného 
dolu, adventní trhy v Berchtesgadenu.

Termíny: 

26.11. – 27.11.
03.12. – 04.12.
10.12. – 11.12.
17.12. – 18.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

ČERTI Z KARIBIKU
1.den: Prohlídka Salcburku a volno k návštěvě adventních trhů. 
Zámky Mirabell a Hellbrunn se zámeckými adventními trhy. Uby-
tování v cca 17 hodin v okolí Salcburku. V 18.30 hodin odjezd na 3. 
největší krampuslauf – průvod čertů s cca 750 čerty.
2. den: Celodenní relaxace v Karibské laguně v lázních Bad Ge-
inberg. V podvečer jako krásná tečka za zájezdem zastávka na 
adventním trhu před dómem v Pasově. 

Termín: 
26.11. – 27.11. 

Cena: 3. 200 Kč

1. den: Nejkrásnější polské adventní trhy ve Wroclawi, prohlídka 
města. Nocleh v hotelu ve městě.
2.den: Nejkrásnější adventní trhy ve městech Lužice – Bautzen 
a Görlitz.

Termíny: 

03.12. – 04.12.
10.12. – 11.12.
17.12. – 18.12.
Cena:  3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh 
v hotelu s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 
komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
v okolí Salcburku vč. bufetové snídaně, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatky: 
komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 
264 Kč.

Adventní trh Wernigerode

Termální lázně Geinberg

NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT V POLSKU

ADVENTNÍ WROCLAW A NEJKRÁSNĚJŠÍ 
LUŽICKÉ ADVENTNÍ TRHY
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ADVENT V KRAKOVĚ
1. den: Adventní Krakov, prohlídka města i hradu Wawel, výstava 
věnovaná obrazu Leonarda da Vinciho Dáma s hranostajem.
2.den: Návštěva solného dolu ve Věličce, zastávka v Krakově. 

Termín: 
10.12. – 11.12.

Cena: 2 990 Kč

Doplatky: 400 Kč – 1/1, 230 Kč – 1 x večeře.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT V MAĎARSKU 
ADVENT V BUDAPEŠTI
1. den: Odjezd z Prahy večer.
2. den: Budapešť – prohlídka, adventní trhy.
3. den: Budapešť – prohlídka, adventní trhy.

Termín:
02.12. – 04.12.

Cena: 3. 990 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT VE FRANCII
ADVENT V ALSASKU
Nejkrásnější adventní trhy Francie – Colmar, Štrasburk a měs-
tečka Vogéz

1.den: Colmar - nejkrásnější adventní město Francie, hrázděné 
domy a uličky. Nocleh v hotelu v Colmaru.
2.den: Městečka na vinné stezce ve Vogézách a jejich trhy – Ri-
beauvillé, Riquewihr, Eguisheim, Kaysersberg. Nocleh v hotelu.
3.den: Advent ve Štrasburku.

Termín: 
09.12. – 11.12.

Cena: 5 490 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x noc-
leh v hotelu, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatky: 1 600 Kč – 1/1, 380 Kč 
– 2 x snídaně, 600 Kč – 1 x večeře.

LETOŠNÍ ADVENTNÍ NOVINKY
..i když po 25 letech organizace adventních zájezdů a vymýš-
lení nových adventních programů je těžké nalézat nová místa, 
přesto vám letos můžeme nabídnout jak nové programy, tak 
i nové kombinace navštívených míst. V daleko větší míře vám 
nabízíme i žádané 3 denní adventní zájezdy – prodloužené 
víkendy s 2 noclehy, ve kterých si předvánoční atmosféry mů-
žete opravdu užít.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND 
V BERCHTESGADENU
s ubytováním s polopenzí v novém hotelu v Oberau (místní část 
Berchtesgadenu v klidné horské krajině)

1.den: V klidu a bez náporu turistů adventní trhy na jezeře Wolf-
gangsee v Solné komoře  - v St. Gilgenu s St.Wolfgangu s mož-
ností plavby lodí kolem obří lucerny uprostřed jezera. Zastávka na 
adventním trhu v Mondsee, který je před bazilikou i v zámeckém 
nádvoří. Nocleh v hotelu v Berchtesgadenu s večeří.
2.den:  Po bufetové snídani vás čeká návštěva nejstarší němec-
ké palírny s degustací a možností nákupu vynikajících destilátů 
z jehličí, hořců, hrušek,….Adventní trhy v Salcburku a v zámku 
Hellbrunn. Večer adventní trh v Berchtegadenu.
3.den:  Po snídani vás čekají dvě největší atrakce Berchtesgadenu, 
a to plavba lodí po jezeře Königssee a návštěva solného dolu. Na 
konec vás čeká zastavení na adventních trzích v Bad Reichenhall.

Termín: 
02.12. – 04.12.

Cena: 4.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 
s polopenzí, průvodce, pojištění CK proti úpad-
ku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 
Kč, nad 70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
4* vč. polopenze, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatek: 450 Kč – 1/1.

Adventní trh Grossarl

Adventní trh Berchtesgaden
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Zájemcům můžeme v zájezdu do Berchtesgadenu nabídnout:
Projížď ku saněmi taženými koňmi v překrásné krajině národ-
ního parku, která bude korunována krmením jelenů, kterých 
můžete při troše štěstí vidět až padesát.

Skvělá novinka

ADVENT S MARTINEM LUTHEREM
s návštěvou nejlepšího německého trhu
Weimar, Erfurt, Eisenach, hrad Wartburg, Chemnitz
Bach, Goethe, Schiller, Luther

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Weimar (UNESCO) – adventní 
trhy v městě tzv. výmarské klasiky, městě Goetha a Schillera. Er-
furt – největší adventní trhy spolkové země Duryňsko, jedny 
z nejuznávanějších a nejoblíbenějších německých trhů vůbec před 
fantastickou kulisou dvou impozantních kostelů na návrší – dómu 
a kostela sv. Severa. 12 m vysoká vánoční pyramida, betlém v ži-
votní velikosti se 14 fi gurami ze dřeva, přes 200 dřevěných advent-
ních bud se táhne od dómu celým historickým centrem města vč. 
slavného 142 m dlouhého Kramářského mostu, který je z obou 
stran obestavěn středověkými domky.  25 kostelů, 15 klášterů, 10 
kaplí, 142 mostů („Benátky severu“) a jedna synagoga skrývající 
zlatý poklad. Letos je v Erfurtu 166. vánoční trh, který opravdu stojí 
za návštěvu. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Po bufetové snídani vás čekají troje atraktivní adventní trhy 
– nejprve v hradu Wartburg (UNESCO).  Hrad hradů, jak se mu říká, 
byl například předlohou při stavbě zámku Neuschwanstein, pobýval 
zde Martin Luther. Trhy v Eisenachu na historickém náměstí, rodný 
dům Johanna Sebastiana Bacha s největší světovou prodejnou jeho 
hudby, v dalším rovněž hrázděném domě pobýval cca 4 roky Mar-
tin Luther. Na konec zájezdu vás čekají excelentní adventní trhy 
v německých Krušných horách – v Chemnitz – aneb krušnohorské 
Vánoce se vším všudy – 200 stánků jako v Erfurtu na historickém 
náměstí a obří typické vánoční produkty zdejších řezbářů:

- Vánoční pyramida má 5 poschodí a je vysoká 12 metrů – jedna 
z největších vůbec

- Vánoční oblouk 5 x 2 metry

- Tradiční vánoční fi gurky řezbářů– horník  a anděl mají výšku 
1,8 m
- Hrací skříňka má průměr 4,4 metru

Chemnitz získal v roce 2014 cenu Best Christmas City, kterou 
vypisují Frankfurtské veletrhy – každoročně lidé hlasují o nej-
krásnějším německém adventním městě. Návrat do Prahy do 
22. hodiny.

Termín: 
10.12. – 11.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, pojištění CK proti úpadku. 
Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

5 let je Tichá noc součástí Světového nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO

TICHÁ NOC

Adventní zájezd po stopách nejslavnější vánoční písně světa 
u příležitosti 200. letého výročí vzniku jejího kouzelného a svě-
toznámého textu s návštěvou dvou velkolepých adventních trhů  
u pat dvou velkolepých barokních dómu v Pasově a Salcburku.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Pasov a jeho adventní trhy 
před dómem, v dómu můžete navštívit i skvělý koncert, při kterém 
uslyšíte hrát největší varhany na světě. Mimořádný zážitek. Ried 
– v místním muzeu (2,20 EUR) se podíváte na originální betlém, 
před kterým Tichá noc poprvé za doprovodu kytary i autorů F.X.Gru-
bera a Josefa Mohra zazněla na půlnoční mši  Štědrého dne roku 
1818. Prohlídka rodného domu autora hudby Tiché noci F.X.Grubera 
v Hochburg-Ach  s muzeem Tiché noci (2 EUR). Návštěva advent-
ního trhu vysoko nad Gruberovým rodným domem – v nejdelším 
hradu na světě, který je dlouhý víc jak 1 kilometr, v Burghausenu. 
Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den:  Adventní trhy v Salcburku, kde se můžete i podívat k rod-
nému domu Josefa Mohra, v dómu je křtitelnice, ve které byl Mohr 
4 hodiny po narození pokřtěn.  Adventní trhy v hradní pevnosti 
Hohewefen. Hallein – muzeum Tiché noci (5 EUR) s originálem 
partitury písně či s kytarou, na kterou se poprvé Tichá noc hrála. 
Před muzeem je hrob F.X.Grubera, ve vedlejším farním kostelu jsou 
varhany, na které hrával. Místo výletu do Wefenu a Halleinu můžete 
klidně zůstat v Salcburku a užívat si zdejšího adventu. Na konec 
adventního putování za Tichou nocí vás čekají dvě malé zastávky 
– v Arnsdorfu, kde v domě, ve kterém je nejstarší rakouská škola 
(historickou třídu uvidíte), která tu byla i v roce 1818, kdy pravdě-
podobně právě zde narychlo Gruber napsal hudbu pro půlnoční 
uvedení Tiché noci. Malé muzeum s Gruberovým pokojem s pů-
vodním nábytkem. Tečkou nemůže být nic jiného než kaple Tichá 
noc v nedalekém Oberndorfu, kde Tichá noc poprvé zazněla…

Termín: 
10.12. – 11.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, pojištění 
CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 
264 Kč.

200 LET OD VZNIKU TEXTU VÁNOČNÍ PÍSNĚ TICHÁ NOC

Adventní trh Salcburk

Adventní trh Erfurt
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY
NEJKRÁSNĚJŠÍ NĚMECKÁ ADVENTNÍ 
MĚSTA NORIMBERK A ROTHENBURG
Zájezd s novým programem a s koupáním v termálních lázních 
s nejslanějším evropským bazénem. Atraktivní malá historická 
městečka Lauf a Forchheim a jejich adventní trhy.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Rothenburg – německé město 
Vánoc s Německým vánočním muzeem, Vánoční vesnicí vánoční 
fi rmy Käthe Wohlfahrt, se specialitou „sněhové koule“, s adventním 
trhem v jedinečných středověkých kulisách tohoto kompletně za-
chovalého středověkého města. Dojezd na ubytování do hotelu 
4* v centru městečka Bad Windheim. Budete mít čas navštívit 
zdejší termální lázně, jen 15 minut pěšky od hotelu, s nejslanějším 
bazénem v Evropě. Foto na straně 59.
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čekají nejslavnější adventní 
trhy na světě v Norimberku, vyhlášené norimberské památky, per-
níčky a klobásky,…Dvě malá historická městečka a jejich adventní 
trhy v Laufu a Forchheimu – zde je trh před nejkrásnější hrázděnou 
radnicí. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

Termín: 
10.12. – 11.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu s bufetovou snídaní, pojištění 
CK proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 
264 Kč.

HORSKÝ ADVENT V BAVORSKÝCH ALPÁCH
aneb na adventní trhy lanovkou a lodí

Pravděpodobně nejvýše položený adventní trh v nadmořské 
výšce 1.650 m, adventní trh na ostrově, adventní trh v dřevař-
ském muzeu, adventní trh ve městě soli.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Advent na jezeře Chiemsee 
– plavba lodí na dva ostrovy- Herrenchiesee – prohlídka zámku 
Ludvíka II. a Fraueninsel s adventním trhem v klášteře i na březích 
ostrova. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Dva skvělé a originální adventní trhy v biathlonovém stře-
disku Ruhpolding – jeden je v Dřevařském muzeu s domky 
pradávných dřevařů, uhlířů,… a jeden vysoko v horách na hoře 
Rauschberg ve výšce 1.650 m nad mořem. Na trh vyjedeme la-
novkou. Kromě adventních stánků, živé hudby a selských pochutin 
daleké výhledy na rakouské hory i jezero Chiemsee. Adventní trh 
v Bad Reichenhall, kde budete mít i čas zajít si do termálních lázní. 
Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

Termín: 
03.12. – 04.12.

Cena: 3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, pojištění CK proti úpadku. 
Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč.

TRADIČNÍ BAVORSKÉ ADVENTNÍ TRHY
pod Hundertwasserovou věží v pivovaru, pod nejvyšší kostelní 
cihlovou věží na světě, před pasovským dómem, v zámku Thu-
rn-Taxis, na starém městě v Regensburku,….

A pro zájemce s dvěma skvělými koncerty v katedrálách – usly-
šíte světoznámý chlapecký sbor Domspatzen a největší varhany 
na světě

1.den: Adventní trhy v Pasově s možností navštívit koncert 
v dómu. Adventní trhy v Landshutu. Nocleh v hotelu v okolí Re-
gensburku.
2.den: Adventní trhy v Regensburku (UNESCO), které naleznete 
po celém historickém centru města i v zámku Thurn-Taxis. Zájemci 
mohou zažít další úchvatný koncert v dómu. Adventní trh v pi-
vovaru Kuchlbauer pod Hundertwasserovou věží.

Termín: 
10.12. – 11.12.

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu 
s bufetovou snídaní, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. Doplatky: komplexní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Adventní trh Regensburg

Koncert - největší varhany světa v Pasově

Termální lázně Bad Reichenhall

Výhled z adventního trhu na Rauchsbergu
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ADVENTNÍ WELLNESS BALÍČEK
Advent + wellness
Luxusní, adventní relaxační a prodloužený víkend v rakouských 
horách…tak toto je opravdu paráda.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Zámecký advent – adventní 
trhy u dvou zámků Orth, z nichž jeden je na pevnině a druhý na 
ostrově a které spojuje 123 m dlouhý most. Adventní trh v Bad 
Ischlu (100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I.) a věhlasná cukrár-
na Zauner, kam chodíval i císařský pár. Dojezd do wellness hotelu 
v Abtenau, sklenka sektu z kašny, ubytování a volno k využití 
hotelového wellness. Hotelová wellness oáza se rozkládá na ob-
rovské ploše 800 m2 – zdarma využití krytého bazénu s vodními 
atrakcemi a velké sauny, relaxační oázy s lehátky či relaxačními 
čaji, hotel má vlastní minerální pramen – picí kůra, celá řada dalších 
atrakcí za poplatek vždy pouze pro vás – další sauny a páry, vířivé 
vany atd. Rozsáhlá nabídka masáží či různých koupelí a terapií vč. 
Císařské koupele v bronzové vaně či postelí se senem z horských 
luk.  V pokynech budete mít kompletní ceníky služeb a budete si 
u nás moci na jednotlivé dny tyto služby objednat. Po večeři (vý-
běr z několika hlavních jídel či tematický bufet – například italský, 
rakouský či salcburský, saláty, polévky či moučníky formou bufetu) 
vám nabídneme procházku s loučemi a svařeným vínem.
2.den: Po bohaté bufetové snídani budete mít opět prostor pro 
užívání hotelového wellnesu. Pro zájemce zajistíme projížď ku 
saněmi taženými koňmi zdejší malebnou alpskou zimní krajinou. 
Kolem poledne vyjedeme na výlet za dvěma atraktivními advent-
ními trhy -  adventní trhy v hradní pevnosti Hohenwefen, kam 
vyjedeme lanovkou, a jedny z nejkrásnějších alpských trhů – tzv. 
Horský advent v Grossarlu v údolí Grossarltal. Návrat do hotelu 
s další wellnessovou chvilkou pro vás před Gala večeří. Gala večeře, 
ke které vám bude hrát klavírista.
3.den: Po bohaté bufetové snídani vás očekává Salcburk a jeho 
adventními trhy – v klidu všedního dne a s otevřenými obchody. 
Adventní trhy v zámku Hellbrunn, u zámku Mirabell, v pevnosti 
i kolem dómu. Dostatek času k event. nákupům v luxusní nákupní 
ulici Getreidegasse, kde je i Mozartův rodný dům. Dostatek času 
k návštěvě skvělých památek, například DomQuartieru či k posezení 
v některé z mnohých kaváren,…Kolem 13.30 hodin odjedete ze 
Salcburku kolem zámku Fuschl, který si zahrál ve slavné fi lmové 
trilogii Sisi zámek jejích rodičů na adventní trh do St. Gilgen u je-
zera Wolfgangsee.

Termín:
10.12. - 12.12.

Cena: 5.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x nocleh ve 4* wellness hotelu s polopenzí (bu-
fetové snídaně, večeře - výběr 4 menu o pěti chodech, salátový a dezertový 
bufet) použití wellness (vybrané procedury za poplatek), průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Zimní jízda v Harzu

Zámecký advent Traunsee

Letos vám chceme nabídnout i adventní zájezdy s oblíbenými 
jízdami parníky vlaky. Nabídneme vám nostalgickou jízdu par-
ním vlakem pohořím Harz až na nejvyšší vrchol Brocken a jízdu 
nejstarší rakouskou úzkokolejkou mezi vánočními městy Štýr 
a Steinbach.

PARNÍM VLAKEM HARZEM 
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Quedlinburg – adventní trhy 
v hrázděném městě na úpatí Harzu. Nocleh v hotelu.
2.den: Po bufetové snídani vás čeká nostalgická romantická jíz-
da parním vlakem zasněženými lesy na nejvyšší horu severního 
Německa i Harzu Brocken. Vyjedeme v cca 9 hodin z Wernigerode. 
Příjezd na Brocken je v 10.30. Cca hodinová pauza na malou pro-
cházku zimní přírodou, daleké výhledy či sklenku svařeného vína. 
Návrat v 11.30 s dojezdem v cca 13.20 do Wernigerode. Adventní 
trhy v tomto nádherném městě plném hrázděných domů. Místo 
jízdy vláčkem můžete navštívit město Goslar a jeho trhy. Návrat 
do Prahy kolem 22.30 hod.

Termín: 
10.12. - 11.12.

Cena:  3.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu  včetně bufetové 
snídaně, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: večeře – 470  Kč, 1/1 - 450 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 
Kč, nad 70 let 264 Kč, 1.100 Kč – jízda parním vlakem
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY
PARNÍM VLAKEM NA ČERTY 
krajem betlémů s mnoha vánočními NEJ a s koupelí v termál-
kách

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Christkindl – poutní kostel, 
jedinečný Ježíškův poštovní úřad 4411, který loni odpravil 2 mi-
lionů vánočních dopisů a pohledů s razítkem Ježíškovského úřadu. 
2 betlémy – největší na světě a mechanický. Zájemci o nostal-
gické jízdy mohou na Christkindl vyjet Postbusy Sauer z roku 1949 
či Steyer z roku 1950. V 13.30 jízda parním vláčkem údolím Stey-
ertal nejstarší rakouskou úzkokolejkou ze Štýru do Steinbachu. 
Steinbach – adventní trh, 600 betlémů ze 100 zemí (3,50 EUR), 7 
domů, 24 oken a jeden skvělý obří adventní kalendář. Otevření okna 
i průvod čertů krampuslauf. Nocleh v hotelu v oblasti.
2.den: Rakouské město Vánoc Štýr – dvoje adventní trhy, sbírky 
betlémů i dráha světem Vánoc či největší sbírka vánočních ozdob 
na světě. V cca 14 hodin přejezd do blízkých termálních lázní Bad 
Hall a relaxace v horké léčivé vodě. Alternativě prohlídka kláštera 
Kremsmünster (rozhodnout se můžete na místě) – 290 m dlouhé 
průčelí jednoho z nejbohatších rakouských klášterů s prvním „mra-
kodrapem“ na světě, rybími kašnami, vinotékou, obrazárnou,…
Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

Termín: 
10.12. - 11.12.

Cena:  2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu  včetně bufetové 
snídaně, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: večeře – 470  Kč, 1/1 - 450 Kč, komplexní pojištění Allianz 132 
Kč, nad 70 let 264 Kč. 290 Kč – jízda parním vlakem

200 let turisti ky na Rigi

NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠVÝCARSKÝ ADVENT
s jednou z největších evropských adventních tradic – s průvo-
dem Klausjagen

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.  Odpoledne adventní trhy u Bo-
damského jezera – v ostrovním německém historickém městečku 
Lindau a v hlavním městě rakouské spolkové země Vorarlbersko 
v Bregenzu. Možnost výjezdu lanovkou na Pfänder – výhled na 
celé jezero a jeho zářící městečka. Nocleh v oblasti Bodamského 
jezera. 
2.den: St. Gallen (UNESCO) - adventní trhy a prohlídka, světoznámá 
klášterní knihovna (10 CHF), Curych – adventní trhy – jednoznačně – 
velkolepé. Na starém městě i jinde po městě. Nejluxusnější evropská 
nákupní ulice Bahnhofstrasse, originální Zpívající strom, největší 
evropský krytý adventní trh se stromem od Swarovského se 7 
tisíci krystaly,… Nocleh ve Švýcarsku.
3.den: Adventní trhy v historickém Luzernu. Pro zájemce zimní 
výjezd zubačkou – nejstarší v Evropě – na vrchol Rigi – jeden 
z nejnavštěvovanějších švýcarských vyhlídkových vrcholů nad hla-
dinou tří velkých jezer. Večer jedinečná slavnost Klausjagen. 
Noční transfer do ČR.
4.den: Návrat v ranních hodinách.

Slavnost Klausjagen: průvodu temnou noční obcí se účastní na 1.500 
mužů v bílých pastýřských košilích. Nejprve jde asi stovka mužů, kteří 
do tiché noci práskají biči. Za nimi jde na 200 Iff eleträgerů, kteří na 
hlavách  nesou svítící monstrance (nejvyšší mají 2 metry a nejtěžší 
váží 20 kg). Pak přichází švýcarský Mikuláš – Samichlaus v doprovodu 
družiny světlonošů a schmutzlů, kteří rozdávají koblihy, sušené ovoce 
a ořechy divákům. Za nimi jdou hudebníci. Následuje ohlušující průvod, 
který vám vezme dech – 900 mužů, kteří v jednotném rytmu hlomo-
zí  obřími zvonci, Závěr průvodu tvoří dvě stovky mužů (Sächsizügli), 
kteří troubí na kravské rohy.

Zpívající strom Curych

Adventní trh Hellbrunn

Termín: 
03.12. - 06.12.

Cena: 6.400 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 2x noc-
leh v hotelu včetně snídaně, pojištění CK proti 
úpadku.

Doplatek: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč. 
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zámky Ludvíka II., každý den adventní trhy v bavorských Al-
pách, plavba na ostrovní adventní trh i výjezd na nejvyšší horu 
Německa Zugspitze.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Největší bavorské jezero Chi-
emsee – plavba na adventní trh na ostrově Fraueninsel či plavba 
na ostrovní zámek Herrenchiemsee či obojí – dle vašeho zájmu. 
Dojezd na ubytování do bavorské alpské oblasti Allgäu. 
2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká prohlídka zámku Ne-
uschwanstein, ke kterému se můžete projít pěšky zimní alpskou 
krajinou či vyjet kočáry taženými koňmi. Alternativně můžete 
navštívit zámek Hoheschwangau. Odpoledne prohlídka kostela 
s nejkrásnější rokokovou výzdobou ve Wiesu (UNESCO) a adventní 
trhy v historickém městečku Füssen. Nocleh ve stejném hotelu.
3.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká výjezd zubačkou na 
nejvyšší německou horu Zugspitze s nádhernými rozhledy. Na-
vštívíte i poslední německý ledovec, cesta zpět kabinovou lanovkou. 
Alternativně – prohlídka městečka Oberammergau s malovanými 
domy, klášter Ettal (průvodkyně jede se skupinou na Zugspitze). 
Adventní trhy v nejznámějším německém zimním středisku Gar-
misch - Partenkirchen. Malované domy, olympijská sportoviště. 
Zastávka na adventním trhu v lázních Bad Tölz (náměstí si zahrálo 
ve všech dílech seriálů Big Ben). Návrat do Prahy s dojezdem kolem 
23. hodiny.

Termín: 
02.12. - 04.12.

Cena: 4.700 Kč

Zámek Neuschwanstein

Adventní trh v Loferu

V řadě zájezdů možnost jízdy saněmi

NEJKRÁSNĚJŠÍ ALPSKÉ 
ADVENTNÍ TRHY II.
Zasněžené Alpy, hotel s bazénem, jedinečný adventní trh 
u poutní baziliky, adventní trh na vrcholku hory, adventní trhy 
ve vyhlášených zimních střediscích Kitzbühel (trh je u paty 
sjezdovky Hahnekamm i po celém starém městě) a Ruhpolding 
(trhy jsou ve skansenu i ve výšce 1.650 m.n.m.) nedaleko od 
biathlonové arény. Opravdu malebné horské adventní trhy 
i například relaxace v termálních bazénech pod širým zimním 
nebem či návrat z trhu na saních,…
1.den: Prohlídka Salcburku a volno k návštěvě adventních trhů. 
A jako kontrast – adventní trh v Bad Reichenhallu s možností kou-
pání v solných termálních lázních. Ubytování a večeře v hotelu 
s bazénem.
2. den: Zimní den v salcburských a tyrolských Alpách – advent-
ní trhy v hradní pevnosti v tyrolském Kufsteinu, adventní trhy 
v Kitzbühelu a jako tečka za krásným dnem jedinečný adventní 
trh (v nabídce v ČR pouze u nás) u poutní baziliky Maria Kirchental, 
kam vyjdete snadnou procházkou zimním lesem či vyjedete pendl 
busem. Jedinečná atmosféra.  Dolů lze sjet na saních. Pokud budete 
unaveni, můžete Maria Kirchental vynechat a využít hotelového 
wellness. Po večeři vás pozveme na procházku s loučemi a sva-
řeným vínem či punčem.
3.den: Po bohaté bufetové snídani (hotel má i vlastní pekárnu) si 
prohlédnete tyrolské betlémy v zámku Ritzen. Dva skvělé a origi-
nální adventní trhy v biathlonovém středisku Ruhpolding – jeden 
je v Dřevařském muzeu s domky pradávných dřevařů, uhlířů,… 
a jeden vysoko v horách na hoře Rauschberg ve výšce 1.650 m nad 
mořem. Na trh vyjdeme lanovkou. Kromě adventních stánků, živé 
hudby a selských pochutin daleké výhledy na rakouské hory i jezero 
Chiemsee. Návrat do Prahy kolem 22.30 hodin.

Termín:  
09.12. - 11.12.

Cena: 5.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu  vč. 
polopenze, procházku s loučemi a svařeným 
vínem, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Do-
platky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.

Cena zahrnuje:

Doplatky: 2x večeře - 940 Kč, 1/1 - 960 Kč, 
komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 
264 Kč. 1.290 Kč – lanovky Zugspitze (okružní 
jízda pomocí 3 lanovek – zubačka, ledovcová 
dráha a lanovka Eibsee-Seilbahn).
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TRADICE OD ROKU 1992
ADVENTNÍ ZÁJEZDY
ADVENTNÍ VÍKEND V INNSBRUCKU
Patery kouzelné adventní trhy v tyrolské metropoli a dráha, 
která vás přímo z centra města, kde jen například druhý největší 
obchod Swarovski na světě, odveze na „horský“ adventní trh, 
odkud můžete vyjet lanovkou až do výšky 2.256 m. Hory, histo-
rické staré město, adventní trhy, nákupní třída…v jednom. A na 
stanici moderní dráhy Hugenburgbahn, která byla otevřena 1. 
prosince 2007, máte z hotelu 12 minut pěší chůze. Dráhou doje-
dete například i do nejvýše položené zoo v Evropě - Alpské zoo.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Innsbruck - prohlídka města 
a seznámení s adventními trhy. Ubytování v hotelu v Innsbrucku 
a následné volno k návštěvě adventních trhů, prohlídce pamá-
tek či nákupům. Lanovka na „horský“ adventní trh. Adventní trh 
před Zlatou stříškou, na Třídě Marie Terezie, na Tržním náměstí či 
na nábřeží Innu…a vždy s vysokými štíty tyrolských hor nad hlavou.
2.den: Po bohaté bufetové snídani máte dopoledne na výběr:
Volno v Innsbrucku – individuálně - olympijské skokanské můstky, 
adventní trhy, výlet lanovkou na Nordkette vysoko nad Inns-
bruck,…Nabízíme i fakultativní výlet do Křišťálového světa Swarov-
ski (650 Kč vč. vstupenky ve výši 19 EUR) ve Wattens. Po rekonstrukci 
v loňském roce ještě větší, úžasnější,… Největší i nejmenší křišťál 
na světě. Odpoledne návštěva dalších úchvatných adventních trhů 
v hradní pevnosti v Kufsteinu. Dojezd do Prahy kolem 23. hodiny.

Termín : 

03.12. – 04.12.

Cena: 3.600 Kč

Adventní trh Innsbruck

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x nocleh v hotelu v Innsbrucku včetně 
bufetové snídaně, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: komplexní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč, výlet Swa-
rovski - 650 Kč. 

Naše zájezdy jsou pojištěny proti úpadku CK u pojišťovny UNIQA. 
Naše zájezdy zakoupíte v rozsáhlé síti provizních prodejců. Pokud 
zájezd zakoupíte přímo u nás, platba bude probíhat na číslo účtu 
951639504/0600, který je veden u GE Money Bank. Platba může být 
provedena pouze s přiděleným variabilním symbolem. Při objed-
návce zájezdu se skládá záloha v minimální výši 50 % ceny zájez-
du. Doplatek musí být proveden nejpozději 30 dní před konáním 
zájezdu. Součástí vyplněné smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné 
podmínky, kde je uvedena i výše storno poplatků. K dispozici 
jsou na www.ckpermon.com, stejně jako pojistný certifi kát a další 
dokumenty naší CK. Naše CK si vyhrazuje právo drobných úprav 
programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám v konání 
kulturních a tradičních akcí a slavností (CK neručí za případnou 
změnu termínu akce). Slavnosti, které jsou uvedeny v programu 
zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou 
nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % 
v daném termínu a uvedené podobě. Zájezd se bude konat vždy 
s eventuální úpravou programu, nelze ho rušit například týden před 
odjezdem kvůli počasí (počasí může ovlivnit termín shánění stád, 
zapálení ohňů u slavnosti Hory v plamenech atd., loni byl například 
na poslední chvíli zrušen průvod čertů ve Schladmingu, zájezd jsme 
ale úspěšně ke spokojenosti klientů odjeli i bez průvodu, klientům 
jsme zajistili čerty přímo do hotelu). Odjezdové pokyny posíláme cca 
3 dny před odjezdem – předají vám je cestovní kanceláře a agentury, 
kde jste si zájezd zakoupili. Co je v ceně zájezdu zahrnuje rubrika 
„Cena zahrnuje“. Co tam uvedeno není, v ceně není. Vaše CK ing. 
Radek Kredba  - Permon, IČ 45256691. Korespondenční adresa – 
Pavlišovská 2283, Praha 9, 193 00. Prodej zájezdů: po internetu nebo 
v síti cca 200 prodejních míst.

Copyright – všechny obrázky v katalogu jsou chráněny copyrightem a nemohou být dále kopírovány.Děkujeme za laskavé 
zapůjčení fotografi í pro obálku katalogu. Foto titulní strana obálka a strana 3: Swiss Images (Aletsch Gletscher) , Kärnten 
Werbung (Weissensee), TV Salzkammergut (St.Wolfgang). Zadní strana obálky: TV Schladming – Dachstein (Reiteralm), 
Nürnberg Tourismus, Therme Erding (Vital Therme). Dále děkujeme: Německá centrála pro turistiku, Österreich Werbung, 
Swiss Images, Czech Tourismus, Slovenija Touristboard, Kärtnten Werbung, Steiermarkt Tourismus, TV Ötztal, Stubai, Zell 
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Autobusová doprava

Jezděte komfortně...
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