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kouzelný svět ADVENTNÍCH víkendů  2015
originální programy již od roku  1992

p e r m o n

kouzelný svět PODZIMNÍCH víkendů  2015
originální programy již od roku  1992



p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř„Cestování je život“    Hans Christian Andersen

Vážené dámy, vážení pánové, naši milí klienti, pro letošní podzim jsme pro vás ze srdce rádi připravili ko-
lekci prima víkendových zájezdů.

Hlavními tématy našich podzimních zájezdů jsou:

Květinový podzim – největší květinové korzo na světě v Holandsku, atraktivní květinová korza v rakouských Al-
pách, nejkrásnější rakouské, německé, italské a anglické zahrady, velké květinové výstavy a zahradnické veletrhy, 
stovky tisíc jiřin, kvetoucí vřesoviště, a sto tisíc vánočních hvězdic na konec květinového roku.

Vinařský podzim – největší šenk na světě dlouhý 10 kilometrů, fontána a kašny , ze kterých místo vody teče víno, 
podzimem probarvené vinice v Rakousku, na Moravě či ve Francii, slavnosti vína.

Alpské selské slavnosti – největší korzo soch ze slámy na světě, nejdelší knedlíkový stůl na světě, největší a nej-
krásnější slavnosti shánění stád – almabtrieby, babí léto v Alpách s podzimním sluncem s horskými chatami na 
pastvinách, kam dojdete krásným pohodlným špacírem či jen vyjedete lanovkou a kde do majestátného ticha hor 
zvoní zvonce krav a zní tóny harmoniky či citery, kde si dáte s přáteli či s rodinou něco dobrého k snědku a vysluníte 
se pod vodopády květů muškátů,…

3 dny volna 26.-28. září aneb babí léto nejen v Alpách, ale i u moře, nejkrásnější alpské panoramatické silnice 
a další výlety v krásných dnech volna na konci září

Podzim i zima v termálech – největší a nejlepší termální lázně v Evropě, Mořský park Laguna, nejdelší tobogány, 
největší saunové světy, lázně léčebné , relaxační či plné zábavy…od podzimu do jara…na den, na dva, na 4…se 
sladkou vodou či se slanou vodou…vyberte si

VAŠE OBLÍBENÁ CK NEBO CA
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NEJVětŠÍ KVětiNOVé KORZO
NA sVětě
1.den: Odjezd z Prahy ve 23 ho-
din.

2.den: Amsterdam – návštěva 
města na kanálech, možnost 
návštěvy světoznámých muzeí 
– Van Gogh muzeum, Rijksmuse-
um (Rembrandt), Rembrandtův 
dům,… je tu brusírna diaman-
tů, květinový trh,… Odpoledne 
madurodam - asi nejslavnější ev-
ropský park (a rozhodně nejstarší 
- existuje 62 let) miniatur v mě-
řítku 1:25, kde na ploše 18.000 
m2 naleznete vše, co proslavilo 
Nizozemsko ve světě. Nocleh.

3.den: Největší květinové kor-
zo na světě – největší květinové 
sochy na světě - podzimní obří 
květinové vozy jsou vystrojeny 
z desetitisíců květů jiřin. Většina 
soch je mechanických a v pohy-
bu, řadu doplňují tanečníci. Mezi 
jednotlivými vozy procházejí ka-
pely. Celá akce je velkou spole-
čenskou událostí. Celé obce vy-
tvářejí konstrukce ve stanech po 
celé léto. Tento květinový průvod 
byl zapsán jako první nizozemská 
tradice do seznamu Nehmotné-
ho kulturního dědictví UNESCO. 
V sochách uvidíte 600 tisíc květů 
jiřin v padesáti odstínech – ni-

koliv ale odstínech šedi, ale odstí-
nech barev. V posledních letech 
jede obvykle na 20 obřích soch.
Nocleh v hotelu.

4.den: Antverpy – prohlídka 
druhého největšího belgického 
města, rodiště malíře Petera Pau-
la Rubense, tržiště Grote Markt, 
nádherná radnice, pro zájemce 
ale i například jedna z nestarších 
zoo světa přímo v centru města. 
Návrat do Prahy do půlnoci.

termín:

04. 09. - 07. 09. 2015

Cena: 6.150 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x 
nocleh v hotelu se snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku, 
vstupenku na korzo. 

doplatek: Kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

NEJVětŠÍ EVROPsKý KVětiNOVý 
VELEtRH A ZAHRAdy RAKOUsKA
1.den: Odjezd z  Prahy v  6.30 
hod. Renesanční zámek Rosen-
burg s růžovou zahradou lásky, 
největší hradní turnajový dvorec 
na světě. Kittenberské zahrady 
- jedny z nejkrásnějších rakous-
kých ukázkových zahrad (22.000 
m2) – tematicky laděné a pro vás 
velmi inspirativní ukázkové tema-
tické zahrádky jako například – 
alpská, toskánská, japonská, 
selská, leknínová, stepní, vodní,.. 
Krems – historické město. Nocleh 
v hotelu.

2.den: tulln – rakouské za-
hradní město – mezinárodní 
zahradnický veletrh (největší 
v Evropě) a ukázkové zahrady 
(50 zahrad na ploše 50 ha, cesta 
v korunách stromů,…). Návrat do 
Prahy do půlnoci.

termín: 

29. 08. – 30. 08. 2015

Cena: 2.990 Kč

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

doplatek: Kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.
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NEJVětŠÍ KVětiNOVé KORZO 
V RAKOUsKU A tyROLsKý „FJORd“
Půvabný letní víkend s návště-
vou největšího rakouského 
květinového korza, s plavbou 
po největším tyrolském jeze-
ře Achensee a s nejkrásnější 
květinovou obcí v Rakousku 
Alpbach.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 ho-
din. Největší a nejkrásnější tyrol-
ské jezero Achensee – je hlubo-
ké 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 úzko-
kolejnou 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. Program si 
můžete udělat podle svého. Noc-
leh v hotelu.

2.den: Po bufetové snídani vás 
čeká návštěva údolí Alpbachtal, 
kde leží nejkrásnější květinová 
obec Rakouska Alpbach. Odpo-
ledne už si pak užijete na květi-
novém korzu s cca 50 vozy. Po 
korzu vás čeká tradiční alpská 
„juchanda“. Návrat do Prahy do 
půlnoci.

termín: 22. 08. - 23. 08. 2015

Cena: 2.900 Kč

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

doplatek: Kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

CÍsAřOVy NOVé ŠAty A ALPsKé 
KVětiNOVé KORZO
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 ho-
din. Jezero Wolfgangsee a svatý 
Wolfgang – na výběr máte vy-
hlídkovu plavbu lodí, výjezd 
historickou zubačkou na vrchol 
schafberg – nejhezčí vyhlídkový 
bod v Solné komoře – či parádní 
procházku po dřevěných chodní-
cích zavěšených na skalách těsně 
nad hladinou průzračného jeze-
ra. Nocleh v hotelu ***.

2.den: Bad ischl – dopoledne si 
můžete prohlédnout Zemskou 
květinovou výstavu (4 tema-
tické zahradní komplexy na 20 
hektarech včetně zámeckého či 
lázeňského parku). Nebo můžete 
jen tak příjemně lenošit v termál-
ních lázních v centru Bad Ischlu 
– v zahradě je venkovní bazén 
se slanou vodou teplou 34 °C či 
dlouhý kanál se sladkou vodou 

rovněž o teplotě přes 30 °C ve-
doucí mezi květinami , solnou 
jeskyní či Kneippovým dómem. 
Odpoledne vás třeba po dortíku 
ve slavné cukrárně Zauner s ori-
ginálními „išáky“ čeká jedinečné 
květinové korzo – pouze letos 
– u příležitosti Zemské zahrad-
nické výstavy v Bad ischlu – so-
chy z 300 tisíc květů jiřin tažené 
koňskými povozy, autoveterány 
či historickými traktory. Krojo-
vané, taneční i hudební skupi-
ny. Návrat do Prahy kolem 23. 
hodiny.

Alternativní program pro mi-
lovníky luxusního koupání 
– v sobotu vám zajistíme vstup 
do plovoucího bazénu (30 °C) 
a do plovoucí vířivky (34 °C) na 
jezeře Wolfgangsee, v  neděli 
můžete prožít celý den či část 
dne v termálních lázních se sla-
nou i sladkou vodou a s krásným 
„koupacím“ areálem v rozkvetlé 
zahradě.

3 0 0 . 0 0 0
K V Ě T Ů  J I Ř I N

termín: 

29. 08 - 30. 08. 2015

Cena: 2.900 Kč

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

doplatek: Kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.

p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á ř

Zubačka Schafberg
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POdZimNÍ LUŽiCE, VÍNO A VřEs
Vřesoviště v plném květu

1.den: Odjezd z Prahy v 6 hodin. 
Prohlídka zámku a zahrad Wee-
senstein. Nově zpřístupněné 
barokní zahrady Grosssedlitz 
– chlouba německého zahrad-
nictví. Zámeček se zahradami 
a vinicemi Wackerbath. Vinné 
sklepy s  možností degustace. 
Nocleh v hotelu.

2.den: Barokní zámek a zahra-
dy Neschwitz. Krajinářský park 
Nochten s  vřesovišti v  plném 
květu. Mokřiny, skalky, „malá 
Skandinávie“… Návrat do Prahy 
ve večerních hodinách.

termín: 12. 09. - 13. 09. 2015

Cena: 2.990 Kč

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

doplatek: Kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

NEJKRÁsNěJŠÍ ZÁmECKé ZAHRAdy 
V RAKOUsKU A NA mORAVě
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 ho-
din. Zámecké parky (UNEsCO) 
v Lednici a ve Valticích s pro-
hlídkou lednického zámku a skle-
níku a obřího sklípkového pod-
zemí (900 m) ve Valticích. Nocleh 
v hotelu ***.

2.den: schlosshof – největší 
rakouské barokní zahrady v ba-
rokním komplexu zámku, stájí, 
řemeslnických domků, hospo-
dářství s původními druhy zví-
řat. Prohlídka zámku. Zahrady 
zámku schönbrunn (UNEsCO) 
s možností prohlídky zámku či 
nejstarší zoo světa s pandou vel-
kou a s medvídky koala. Návrat 
do Prahy kolem 22. hodiny.

termín: 

19. 09. - 20. 09. 2015

Cena: 2.700 Kč

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

doplatek: Kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Weesenstein

Schönbrunn

Wackerbath

Grosssedlitz Lednice
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LONdýN A BOtANiCKÁ ZAHRAdA 
KEW GARdENs
1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.

2.den: Přejezd Eurotunnelem do Anglie a celodenní prohlídka Londý-
na: čtvrť Greenwich s velkolepým parkem – UNESCO (nultý poledník, 
královská observatoř,…), moderní čtvrť docklands s Kaplického 
mostem, the shard – nejvyšší mrakodrap Evropské Unie, katedrála 
sv. Pavla, City of London, tower, tower Bridge, London Eye,… 
Nocleh v hotelu.

3.den: Sídlo Jindřicha VIII., tudorovský Hampton Court Palace
– překrásný palác s překrásnými zahradami. Odpoledne navštívíme 
největší a nejslavnější londýnskou botanickou zahradu Kew Gar-
dens, která na ploše 121 hektarů ochraňuje celosvětově největší 
sbírku živých rostlin. 30 tisíc různých druhů. mají tu i nejrozsáhle-
jší herbář na světě se 7 miliony druhy. Je tady rozsáhlý Palmový 
dům či skleníky, kde se prochází 10 různými klimatickými zónami. 
Skleník otevírala princezna Diana. Procházka v korunách stromů. 
Nocleh v hotelu.

4.den: Londýn - sídlo Sherlocka Holmese v Baker Street nebo Muze-
um voskových fi gurín Madame Tussauds. Odpoledne historický West-
minster – Buckinghamský palác, Westminsterské opatství, Big Ben, 
Piccadilly Circus,…Volno – například nákupní Oxford Street nebo 
Chinatown nebo muzea…. Večer přejez Eurotunnelem.

5.den: Návrat v odpoledních hodinách. 

termín: 

24. 09. – 28. 09. 2015

Cena: 6.390 Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, 2 x ubytování vč. snídaně, Eurotun-
nel tam i zpět, průvodce, pojištění CK proti úpadku

doplatek: 2.390 Kč – 1/1, 185 Kč komplexní cestovní pojištění.

1 0 . 0 0 0
C H R Y Z A N T É M

sCHWARZWALd, VOGéZy,
ALsAsKO, sLAVNOsti POdZimU
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Pohoří schwarzwald - his-
torické městečko ve vinicích Lahr s festivalem chryzantém – více 
než 10.000 chryzantém v podobě pestrobarevných obrazců a tvarů, 
tematické parky, hudební vystoupení, nocleh u Colmaru.

2.den: Pohledy na nejnavštěvovanější hrad Alsaska Haut-Koe-
nigsbourg vysoko nad krajem, Colmar - metropole oblasti se zacho-
valým starobylým centrem, „benátská“ čtvrť Petite Venice, hrázděné 
domy plné květů, romantická projížďka lodí po kanále, kavárnič-
ky, nejkrásnější vinařské městečko Riquewihr, ležící na Route de 
Vin (cestě vína), středověká a renesanční architektura, Eguisheim 
- středověké město s hradem a ulicemi do kruhu, tradiční slavnosti 
hub (Fête du Champignon), nepřeberné množství hub ve všech 
možných podobách a omáčkách, velká výstava hub, trh s místními 
produkty, hudební vystoupení, ochutnávka alsaských vín, alsaského 
sýru a jiných specialit gastronomie (bábovka kougelhopf ) přímo 
u vinaře. Nocleh.

3.den: thann s gotickým chrámem svatého Teobalda - skvostná 
architektura, nádherná fi gurální výzdoba, zastávka s výhledy, Vierl 
Armand - bojiště 1. světové války, vyhlídková jízda po tzv. Route de 
Crêtes v době babího léta se zastávkou u nejvyšší hory pohoří Vogézy 
- Grand Ballon (1.424 m), nenáročný výstup na vrchol, Lapoutroie 
-muzeum likérů s ochutnávkou, exkurze do nedaleké sýrárny, kde 
se produkuje nejznámější alsaský sýr zvaný münster (ochutnávka, 
možnost nákupu), Kaysesberg - zastávka v městečku při nočním 
osvětlení. Nocleh.

4.den: Ungersheim - největší skanzen lidových staveb Alsas-
ka, oživení venkovských řemesel v Ecomusée d´Alsace, hrázděné 
domy; Štrasburk (UNESCO), „křižovatka Evropy», a sídlo Evropského 
parlamentu, katedrála Notre Dame, čtvrť s kanály „Petite France», 
krytý most Ponts-Couverts, romantika uliček starého města, noční 
transfer do ČR.

5.den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách.

termín: 

24. 10. – 28. 10. 2015

Cena: 5.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3 x ubytování v hotelu vč. snídaně, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku

doplatky: 2500 Kč – 1/1, 580 Kč – večeře, 140 Kč kompletní pojištění.

Zájezdy pořádané ve spolupráci s partnerskou CK
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Hampton Court Palace

Kew Gardens
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KVětiNOVÁ VýstAVA BUGA 2015

Německá celonárodní výstava květin Buga se letos odehrává 
v německé spolkové zemi Braniborsko.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Brandenburg an der Havel – se 
zaměřením na chryzantémy. Celkem tři květinové parky – Packhof 
s třicítkou ukázkových zahrad v meandru řeky Havely, 4 osázené 
a nazdobené lodě,… Marienberg s růžemi a Premnitz s pobřežní 
květinovou promenádou. Nocleh v hotelu.

2.den: Havelberg - se zaměřením na jiřiny, bromélie, anthurie 
a masožravé rostliny. Květinové parky Rathenow a Weinberg, kde 
jsou i stepní rostliny skalničky. Návrat do Prahy do 23. hodiny.

termín: 

12. 09. – 13. 09. 2015

Cena: 3.390 Kč

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

doplatek: Kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

Vstupné: cca 30 EUR

1 0 0 . 0 0 0
V Á N O Č N Í C H  H V Ě Z D I C

Novinka

AdVENt NA OstROVě
A V PEVNOsti
myslíte, že nemůže být květinový zájezd i v prosinci? Ale může. 
Zavezeme vás na jeden speciální rakouský adventní trh, který 
obklopuje na 100 tisíc vánočních hvězdic. K tomu adventní trhy 
v mnichově, v pevnosti, na ostrově a největší evropská sbírka 
betlémů.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. Adventní trhy v bavorské metrop-
oli mnichově – naleznete je v historickém jádru města – táhnou 
se od hlavního náměstí s radnicí přes hlavní nákupní třídu města 
– kromě obrovských adventních trhů si na stejném místě můžete 
i skvěle a levně nakoupit dárky. Největší obchod Bayernu Mnichov. 
Nabídneme vám i největší evropskou sbírku betlémů ve zdejším 
muzeu. Jeden z adventních trhů v Mnichově je rovněž zaměřen na 
betlémy a fi gurky do betlémů. V pozdním odpoledni vás čeká jeden 
z nejkrásnějších tyrolských adventních trhů v obří pevnosti nad řekou 
Inn v Kufsteinu. Nocleh v hotelu *** v oblasti.

2.den: Po bufetové snídani vás čeká návštěva květinářství se 100 
tisíci kusy vánočních hvězdic. Adventní trhy na ostrově Fraueninsel 
s klášterem uprostřed jezera Chiemsee. Zájemci mohou vyhřívanou 
lodí vyrazit i na druhý ostrov s tzv. malým Versailles – se zámkem 
Ludvíka II. Hererenchiemsee se skvostnými interiéry. Návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny.

termín: 

05. 12. – 06. 12. 2015

Cena: 3.100 Kč

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

doplatky: večeře - 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.
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3 divukrásná jezera + salcburk, 4 možnosti poznat tato místa 
z palub 4 originálních lodí.

* Jezerem traunsee v solné komoře nejstarším uhelným parníkem 
světa kolem vodního zámku

* centrem salcburku lodí s nejnižším ponorem na světě, závě-
rečný lodní valčík

* motorovou pramicí kolem vodopádů a skal po tajemstvím opře-
deném jezeře töplitzsee – je tady Jantarová komnata?

* elektrolodí po nejčistějším jezeru Německa, pod nejkrásněj-
ší horou světa, se světovým echem…k nejznámějšímu motivu 
německých Alp

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Jezera v solné komoře traunsee, 
Grundlsee, töplitzsee a Kammersee. Nocleh v hotelu.

2.den: salcburk a národní park Berchtesgaden. Návrat do Prahy 
kolem 23. hodiny.

termín: 03. 10. – 04.10. 2015

Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu *** s bufetovou snída-
ní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doplatek: večeře – 450 Kč. 
Všechny 4 plavby: 45 EUR (můžete jet ale jen některé – již od 8 EUR).

sLAVNOsti GONdOL V BENÁtKÁCH
nejstarší regata na světě

1. den: Odjezd z Prahy19 hodin.

2 - 3. den: Benátky (UNEsCO) - proslulá Regata storica – slavnost 
gondoliérů a veslařů na Velkém kanále a samozřejmě i prohlídka 
historického města. Plavba lodíí po kanále a na ostrovy murano, 
Burano a torcello, kdysi hlavní sídlo biskupa, významné památky, 
3.den odjezd večer do ČR.

4. den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách.

termín: 04. 09. – 07. 09. 2015

Cena: 4.490 Kč

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

AmstERdAm PLNý OBřÍCH 
PLACHEtNiC

1.den: Odjezd z Prahy v 17.00 hod.

2. – 3.den: Amsterdam - slavnost sail v centru města, největší 
světové setkání lodí (křižníky, repliky historických lodí i lodě 
moderní, plachetnice…) – koná se pouze jednou za 5 let, dopro-
vodné akce, ohňostroj,…a pochopitelně všechny atrakce Amster-
damu (exkurze do brusírny diamantů, projížďka lodí po kanálech 
a muzea: Rijksmuzeum Muzeum Vincenta van Gogha, Rembrandtův 
dům či dům Anne Frankové, moderní architektura, námořní muzeum 
scheepvaartmuseum….Noční transfer do ČR.

4. den: Návrat do Prahy v dopoledních hodinách.

termín: 21. 08. – 24. 08. 2015

Cena: 5.990 Kč

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

Zájezdy pořádané ve spolupráci s partnerskou CK

VÍKENd V BERLÍNě 
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Berlín – druhé největší město 
Evropské unie, město s bouřlivým urbanistickým rozvojem. Nejprve 
vás čeká okružní jízda, při které uvidíte hlavní památky i hlavní atrakce 
Berlína. Pěší prohlídka i čas k nákupům. Unter den Linden, Braniborská 
brána, Humboldtova universita, katedrála, zámek vyrůstající znovu 
z popela, Říšský sněm,…Nocleh v hotelu v Berlíně. Můžete vyrazit na 
večerní Berlín- opera, velká show ve stylu „Las Vegas“, stovky barů 
a restaurací, desítky klubů,…

2.den: Berlín: Po bufetové snídani dokončení prohlídky města - na-
příklad Checkpoint Charlie, Židovské muzeum atd. Odpoledne volno 
k individuálnímu užití si Berlína – velkolepá muzea na Muzejním 
ostrově, která mají jedny z nejbohatších historických a uměleckých 
sbírek na světě po turisty oblíbená muzea NDR, muzeum berlínských 
carrywurstů či po krásnou kolekci Madame Tussaud´s či po berlínskou 
zoo s pandou velkou či po výjezd na vyhlídku na televizní věži. Návrat 
do Prahy do půlnoci. 

termín: 17. 10. – 18. 10. 2015

Cena: 2.990 Kč

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

... i tady jezdí loď :-)
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PRimA ViNAřsKý VÍKENd
s nejdelším šenkem na světě

sokolnické show, vinařský zá-
žitkový svět, termální lázně, 
největší evropské rozárium – 
900 druhů růží v 25 tisích keřů, 
100 m dlouhá hradní růžová 
„zahrada milenců“

1.den: Odjezd z  Prahy v  6.00 
hodin. Baden - na výběr máte 
v tomto krásném lázeňském měs-
tečku návštěvu největšího ev-
ropského rozária v zámeckém 
parku s několika stovkami dru-
hů růží (vstup zdarma) - 25 tisíc 
růží, 900 druhů, 75 tisíc m2, 200 
letá tradice…. či relaxaci před vi-
nařskou procházkou v termálních 
lázních Römertherme. Odpole-
dne se projdete po největším 
šenku na světě – v  podhůří 
Vídeňského lesa můžete vyrazit 
na až deset kilometrů dlouho 
cestu šenkem, který je přímo ve 
vinicích (díky busu můžete jít 
samozřejmě daleko kratší úse-
ky) – na cestě vám na 80 vinařů 
nabídne své produkty. Otevřeny 
jsou i všechny vinotéky. Podzimní 
procházka ve vinicích se sklen-
kou vína v ruce. Nejvýraznějšími 
odrůdami jsou zde zweigelt, 
modrý portugal, St.Laurent, char-
donnay, bílé burgundské, rotgi-

pfler, zierfandler, neuburg,… 
Nocleh v hotelu.

2.den: Po bufetové snídani vás 
čeká návštěva Loisia - vinařský 
zážitkový svět – prohlídka s čes-
kým audioguidem – 15 zastávek, 
900 let starý labyrint vinařských 
sklepů, podzemní laserová show, 
nahlédnutí do moderního provo-
zu na sekty, historický vinařský 
statek, moderní architektura 
hlavní budovy s prodejní sbírkou 
nejlepších dolnorakouských vín 
(na 200 druhů, speciální sektová 
vinotéka – sekty od 30 různých 
vinařů za stejné ceny jako mají 
ve vinařstvích), sklepy jako „ba-
zilika“ či „mystický kout, ukázka 
tradiční výroby sudů atd. Hrad 
Rosenburg s růžovou zahradou, 
největším turnajovým dvorcem 
na světě, ale především s jedi-
nečnou sokolnickou show pří-
mo na hradních terasách – těsně 
nad vašimi hlavami prolétají orli, 
káňata, sokoli, sovy, luňáci a obří 
supi. Rakouské sokolnictví bylo 
zapsáno na Listinu nehmotné-
ho kulturního dědictví UNESCO. 
Zastávka ve vinařském městeč-
ku Retz s  krásným náměstím 
a s větrným mlýnem ve vinicích. 
Návrat do Prahy do 22 hodin.

termín: 

05. 09 – 06. 09. 2015

Cena: 2.600 Kč

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

doplatek: Kompletní pojištění 
Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

ZNOJEmsKé HistORiCKé
ViNOBRANÍ
1.den: Odjezd z Prahy v 7.00 ho-
din. Znojemské historické slav-
nosti - degustace vín, koncerty 
populárních i  lidových skupin, 
turnajová klání, šermíři, kejklíři, 
… Prohlídka znojemského pod-
zemí. Pro zájemce dopoledne vý-
jezd do dolnorakouské „vinařské 
metropole“ Retzu – prohlídka 
největších rakouských vinných 
sklepů. Nebude chybět možnost 
nákupu kvalitních vín. Návrat do 
Prahy kolem 22. hodiny.

termín: 

12. 09. 2015

Cena: 550 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, prů-
vodce.

doplatek: 230 Kč – vstup na 
slavnosti

ViNAřsKé sLAVNOsti V REtZU
A ÚdOLÍ VÍNA WACHAU
1.den: Odjezd z Prahy v ranních 
hodinách. Slavný benediktinský 
kláštera melk, jeden z nejvelko-
lepějších klášterů v Rakousku, 
prohlídka knihovny, císařských 
komnat, císařské chodby, mra-
morového sálu, chrámu sv. Pe-
tra a Pavla a zahrady, prohlídka 
městečka. Návštěva historického 
města Krems na břehu Dunaje - 
kamenná brána, chrám sv. Víta, 
renesanční radnice, staré náměstí 
s Prašnou bránou, vinařská část 
stein. Nocleh v hotelu.

2. den: Vinařské město Retz - tra-
diční slavnost vína „Heurige“ na 
jednom z největších a nejhezčích 
náměstí v Rakousku, průvod vi-
nařů, po celý den doprovodné 
folklorní akce a také víno tekou-
cí z  kašny  přímo na náměstí, 
fungující větrný mlýn, možnost 
návštěvy nejstaršího vinného 
sklepa ve střední Evropě, návrat 
do Prahy před půlnocí.

termín: 

26.09. – 27. 09. 2015

Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh se 
snídaní, vstupenku na vinobraní, prů-

vodce, pojištění CK proti úpadku.

ViNOBRANÍ V REtZU
1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Vino-
braní v Retzu.

Cena: 890 Kč

termín:

27. 09. 2015

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce.

Zájezd pořádaný ve spolupráci s partnerskou CK

3 d
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a 26. - 28. září

Retz
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mAďARsKO – VÍNO A tERmÁLy

1.den: Odjezd z Prahy ve 22 hodin.

2.den: Eger - „barokní perla maďarska“, barokní architektura, ná-
městí s chrámem od K.I.Dientzenhofera, hrad, turecký minaret, odpo-
činek v termálních lázních Eger (slabě radioaktivní voda s obsahem 
vápníku a hořčíku, léčba pohybového ústrojí), odpoledne návštěva 
oblasti vinných sklepů tzv. „údolí krásné paní“ (nabídka egerských 
vín světoznámých značek - bikavér, médoc noir, leányka a muskotály), 
v okolí přes 3.000 ha vinic, posezení ve vinném sklepě s ochutnávkou 
egerského vína, malé občerstvení, cesta do Bukových hor, ubytování 
u termálních lázní v Miskolci.

3.den: termální lázně Barlangfürdö, koupání a relaxace v jes-
kynních termálních lázních tapolca s vodou 32–36°C s obsahem 
minerálů, návštěva vinařské oblasti tokaj (UNESCO). Vinobraní, 
průvod v krojích, přehlídka uceleného sortimentu vín spojená s ochut-
návkou, možnost nákupu kvalitního tokajského, přehlídka vinařů, 
folklórní program.

4.den: Budapešť (UNESCO) - okružní jízda městem, hradní čtvrt 
Buda, Matyášův chrám, Rybářské bašty a výhledy na Pešť, secesní 
architektura, vyhlídka na rozloučenou z vrchu Gellért, příjezd do ČR 
v nočních hodinách.

termín: 01. 10 . – 04. 10. 2015

Cena: 4 .990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x penzion (2lůž. pokoje), 2x 
polopenzi, ochutnávku tokajského vína, vstupné na festival, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.

doplatky: 990 Kč -1/1, 112 Kč - komplexní pojištění, 100 Kč - ochut-
návka vína v Egeru

Zájezdy ve spolupráci s partnerskou CK

ViNAřsKé sLAVNOsti V ALsAsKU
1. den: Odjezd z Prahy ve 23 hodin.

2. den: Štrasburk - „křižovatka Evropy“, a sídlo Evropského parla-
mentu, gotická katedrála Notre Dame, čtvrť s kanály „Petite France“, 
krytý most Ponts-Couverts. dále krajem Obernai, rodiště patronky 
Alsaska sv. Otýlie, hrad Haut-Koenigsbourg. Nocleh v hotelu.

3. den: thann s gotickou katedrálou - skvostná architektura, pro-
cházka mezi vinohrady,vyhlídková cesta na Grand Ballon, nej-
vyšší vrchol Vogéz, turistika, jezera Lac Blanc a Lac Vert, hrázděné 
město Kaysersberg, rodiště Alberta Schweitzera, Eguisheim - stře-
dověké město s  hradem a  ulicemi do kruhu, podivuhodná archi-
tektura kamenných i hrázděných domů, ochutnávka alsaských vín, 
alsaského sýru münster a bábovky kougelhopf, turckheim - maleb-
né renesanční městečko s večerním překvapením. Nocleh v hotelu.

4. den: Alsaská vinná stezka. Colmar - „benátská“ čtvrť Petite 
Venice, hrázděné domy plné květů, romantická projížďka lodí po 
kanále,  Riquewihr - nejkrásnější ves na vinné stezce, středověká 
a renesanční architektura, Ribeauville - půvabné vinařské městeč-
ko na úpatí tří hradů, slavnost trubačů a festival vína s průvodem 
alegorických vozů a rytířů na koních... a víno teče v kašně pro 
každého, pro milovníky klidu variantně turistika mezi hrady a vi-
nicemi, fakultativně večeře -alsaská specialita tarte flambée se 
salátem a vínem.

5. den: Návrat do Prahy časně ráno.

termín:

03.09. – 07. 09. 2015

Cena: 4.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x nocleh v hotelu, průvod-
ce, pojištění CK proti úpadku

doplatky: 1600 Kč – 1/1, 380 Kč - 2x snídaně, 580 Kč - 1x večeře, 
140 Kč - komplexní pojištění.
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V Rakousku je 12 tisíc horských pastvin, na kterých cca 70 tisíc 
sedláků chová na půl milionu zvířat, zejména ovcí a krav. Jen 
ve spolkové zemi Tyrolsko je 2.100 obhospodařovaných pastvin – 
horských almů, na kterých se pase od jara do podzimu na 110 tisíc 
kusů skotu, 70.000 ovcí, 5 tisíc koz a 2 tisíce koní. Od konce srpna do 
poloviny října nastává v horách jedno z nejkrásnějších období, tzv. 
selský podzim. Všude, kam se podíváte, se konají slavnosti sklizně, 
na horských pastvinách se procházejí turisté od chaty k chatě, kde 
si dávají selské produkty jako špek, domácí sýry a klobásy, domácí 
chléb, pomazánky, kořalky, mošty a vína. Hrají zde kapely či jednotliví 
harmonikáři. Zkrátka velká pohoda v podzimem vybarvených horách. 
Pojeďte nabrat energii – projdete se s dalekými výhledy a s vodopá-
dy muškátů na oknech horských stavení, posedíte u nějaké „hütte“, 
podíváte se na tradiční slavnosti, užijte si podzimních barev v Alpách.

Na tyto zájezdy můžete jet i jako na víkend v Alpách s turistikou 
– stačí, když místo slavností vyrazíte některou z lanovek a pak 
pěšmo do podzimních hor…

CÍsAřOVy NOVé ZAHRAdy
s největším korzem soch ze sena na světě

skvělý srpnový víkend v Alpách. Program si na místě volíte sami. 
Obrovská květinová výstava (na 20 hektarech ve 4 různých zahra-
dách) v krásném prostředí Bad ischlu. termálky se slanou vodou. 
Největší korzo soch ze sena na světě. Vyhlídky, ledovce a jeskyně 
dachsteinu. termální solné lázně.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Zemská květinová výstava 
Císařovy nové zahrady v Bad ischlu – cca 20 ha zahrad ve 4 čás-
tech (některé jsou zdarma). Nebo koupání v termálních lázních 
se slanou vodou – venkovní bazény i kanál s divokou vodou. Nebo 
Císařská vila…nebo kombinace zahrady + termálky. Je to jen na vás. 
Vše na jednom místě. Nocleh v hotelu ***.

2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká jedinečná podívaná – 
největší korzo obřích soch vyrobených ze sena na světě (cca 11-13 
hodin). Lidový trh, kapely, kroje, sedláci na koních a jejich show s biči, 
atd. Nádherná podívaná. Odpoledne Krippenstein – dachstein (cca 
14 – 17 hod.), kde opět máte na vlastní výběr: vyhlídka na Halštatské 
jezero „5 prstů“ (vyhlídková „ruka“ vztyčená 400 m vysoko nad pro-
pastí, vyhlídka Welterbespirale, lehká turistika pod dachsteinským 
ledovcem,…Jedná se o nejkrásnější vyhlídky v Solné komoře. A pod 
zemí jsou dvě jeskyně - Ledová a Obří……Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 29.08. - 30.08. 2015

Cena: 2.890 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x hotel *** s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

doplatky: večeře 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.

sochy ze sena – to je 5 tisíc pracovních hodin, tuna sena, 50 km 
vázacího drátu a velká dávka uměleckého ducha.

1 2 . 0 0 0
H O R S K Ý C H  PA S T V I N  V  R A K O U S K U

sLAVNOsti sHÁNěNÍ stÁd 
A tERmÁLNÍ LÁZNě
Pohodový víkend ve dvou horských údolích salcbur-
ských Alp. Lehká turistika, selské slavnosti a bazény 
s horkou termální vodou.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Údolí horkých pramenů Gas-
teinertal – bude jen na vás, jak podzimní den v Alpách prožijete. 
Můžete totiž zůstat v Badhofgastein, kde téměř na jednom místě 
máte lanovku do hor i parádní termální lázně Alpentherme. Není 
nic krásnějšího než se v podzimní alpský den natáhnout venku do 
vody teplé 34°C, nechat se masírovat na masážním vodním lůžku 
a pozorovat hřebeny hor. Skupina s průvodcem vyjede až do závě-
ru údolí do lázní Bad Gastein, kde spadá velký vodopád přímo do 
centra městečka. I tady jsou velkoryse zrekonstruované termální 
lázně Felsentherme. Lanovkou vyjedeme na vrchol stubnerkogel, 
kde vás mimo příjemné lehké turistiky či posezení u některé „hütte“ 
čeká v nadmořské výšce 2.300 m visutý most dlouhý 140 a široký 
1 metr. Po turistice budete samozřejmě moci dát horkou koupel 
v lázních. Nocleh v hotelu ***.

2.den: divukrásné alpské údolí Raurisertal, které v délce 30 km 
nabízí horské pastviny, soutěsku Kitzlochklamm na začátku a pře-
krásný závěr doliny na konci údolí pod třítisícovými vrcholy s v Evropě 
nejvýše položenou trvale osídlenou meteorologickou stanicí ve výšce 
3.106 m. V údolí je na 300 km turistických cest. Dopoledne vás čeká 
lehká turistika v závěru údolí, odpoledne pak účast na tradičních 
alpských slavnostech – ve 13 hodin tradiční krojovaný průvod a ve 
14 hodin shánění stád almabtrieb. Nakonec si prohlédnete maleb-
nou soutěsku Kitzlochklamm. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

termín: 05.09. - 06.09. 2015

Cena: 2.890 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x hotel *** s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 

doplatek: večeře 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč
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KNEdLÍKOVý FEstiVAL 
V KitZBüHELsKýCH ALPÁCH
Pohodový víkend v  tyrolských Alpách s  jedinečnou alpskou slav-
ností - s Festivalem knedlíků a s krásami hor kolem světoznámého 
Kitzbühelu. Lehká turistika, selské slavnosti, vyhlídky, příroda 
i folklór.

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. st. Johann in tirol – účast na 
tradiční alpské slavnosti Festival knedlíků (špekových, meruňko-
vých, houskových, sýrových, makových…) – u nejdelšího knedlí-
kového stolu na světě, který je dlouhý 300 m a který se táhne ce-
lým centrem města, se sní na 26 tisíc knedlíků ve 20 druzích. K tomu 
hraje 5 hudebních skupin a možná se prožene městem i stádo krav 
v tradičním almabtriebu. Nocleh v hotelu ***.

2.den: Po bohaté bufetové snídani výjezd lanovkou na „domácí 
horu“ Kitzbühelu – Kitzbüheler Horn – skvělý vyhlídkový vrchol. 
Prohlídka malovaných domů v  Kitzbühelu, sjezdovka Hahne-
kamm, jezero schwarzsee a  skvělá nová vyhlídková platforma 
v údolí Pillertal. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

termín: 19.09.- 20.09. 2015

Cena: 2.890 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x hotel *** s bufetovou snídaní, průvod-
ce, pojištění CK proti úpadku. 

doplatek: večeře 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 

70 let 264 Kč

ALPŠtÍ tRUBAči A sHÁNěNÍ stÁd 
POd HOCHKöNiGEm
Pohodový víkend v  salcburských Alpách. Lehká turistika, sel-
ské slavnosti , soutěsky, cesta v korunách stromů,…

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 hodin. maria Alm – horská obec 
s nejvyšším kostelem v Salcbursku slaví 20 let „selského podzimu“ 
– půvabná lidová slavnost se sháněním stád – almabtriebem, 
s  krojovaným průvodem, lidovou hudbou i  tancem, se selskými 
produkty,….Vystoupení schuhplattlerů aneb „alpský verbuňk“….. 
Soutěska seisenbergklamm (vstup v ceně). Nocleh v hotelu ***.

2.den: Po bohaté bufetové snídani vás čeká návštěva Permonské 
cesty v  korunách stromů v  letovisku saalbach – Hintergelmm. 
Permonské proto, protože každý z vás obdrží slavnou zelenou če-
pičku. 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 výhledy na jedněch z nej-
krásnějších rakouských pastvin Loferer Alm (první ze dvou úseků 
lanovky je v ceně zájezdu). Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 19.09.- 20.09. 2015

Cena: 2.890 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x hotel *** s bufetovou snídaní, průvod-
ce, pojištění CK proti úpadku. 

doplatek: večeře 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč
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Oktoberfest v číslech

•	 30 % roční produkce bavorských pivovarů je 
spotřebováno během dvou týdnů festivalu.

•	 12 000 lidí je zaměstnáno na festivalu, z nich 1600 
jako číšníci.

sní se:

•	 Pečených volů: 880

•	 Párků: 219 443

•	 Pečených kuřat: 459 279

1 0 0 . 0 0 0
MÍST NA SEZENÍ PŘI NEJVĚTŠÍ LIDOVÉ SLAVNOSTI NA SVĚTĚ

POdZimNÍ sLAVNOsti 
OKtOBERFEst A sHÁNěNÍ stÁd 
ALmABtRiEB 
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Tyrolské historické město Kufstein 
– almabtrieb – slavnost shánění stád, při které se ozdobená stáda 
vrací z hor přímo centrem města. Prohlídka pevnosti a možnost 
plavby lodí po řece Inn. Nocleh v hotelu.

2.den: Od 10 hodin prochází centrem Mnichova až k Theresienwiese 
krojovaný průvod, kterého se účastní kromě tradičních bavorských 
skupin v lederhose a dirndlech i krojované skupiny z celého svě-
ta. Tento svátek patří k vrcholům Oktoberfestu…no a odpoledne 
Oktoberfest zve k posezení….Návrat do Prahy do půlnoci.

Pokud chcete odpoledne prožít po svém – pak připomeňme, že 
v Mnichově je krásný zámek s parky Nymphenburg, největší němec-
ké Technické muzeum, jsou zde špičkové galerie či muzeum BMW.

termín: 19. 09.- 20. 09. 2015

Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x hotel *** s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

doplatek: večeře 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč

sALCBURK
A mNiCHOV
A JEJiCH 
NEJVětŠÍ
sLAVNOsti
Užijte si s přáteli či s rodinou 
dvě obří slavnosti ve dvou 
krásných městech…a v pon-
dělí vše můžete dospat, pro-
tože je volný den…

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 ho-
din. Kolem poledne dojezd do 
salcburku – město si prohlédne-
te v jednom z jeho nejkrásnějších 
období –podzimní barvy a nej-
větší salcburská lidová veselice
v celém starém městě. Slavnosti 
patrona města kolem dómu – to 
jsou kroje, lidové kapely, stán-
ky jako při adventu. Poznejte 
město (pevnost, zahrady zámku 
Mirabell, Domquartier, skvělá je 
projížďka lodí po řece Salzach 
atd.) a  užijte si skvělé zábavy 
s lidovými soubory, kroji, stov-
kami stánků s jídlem, s vínem či 
pivem, s přáteli… Nocleh v ho-
telu v okolí.

2.den: mnichov a Oktoberfest 
– největší lidová slavnost na 
světě.

V Mnichově vám můžeme kro-
mě prohlídky města nabídnout: 
zámecká rezidence, fantastické 
galerie s díly světových malířů, 
Svět BMW, muzeum BMW, nej-
větší německé Technické muze-
um, jediné místo na světě, kde 
jezdí surfaři v centru města,…ale 
hlavně je tady Oktoberfest – pivo 
teče proudem, kapely hrají, lidé 
zpívají, stovky krojů dávají místu 
neopakovatelný kolorit,….

termín: 26.09.- 27.09. 2015

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x ho-
tel *** s bufetovou snídaní, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku. 

doplatek: večeře 490 Kč, kom-
pletní pojištění Allianz 132 Kč, 
nad 70 let 264 Kč
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a 26. - 28. září

Celebrity na Oktoberfestu: 
Usain Bolt, Boris Becker, Angela 
Merkel a fotbalista Arjen Rob-
ben
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VŠECHNA mýtA
V CENě ZÁJEZdů
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NEJKRÁsNěJŠÍ PANORAmAtiCKé siLNiCE EVROPy 
ANEB KOUZELNý sVět VýHLEdů
Nejkrásnější alpské vyhlídkové silnice Rakouska a Německa v prodloužených víkendech bez žádného dne dovolené 
a itálie a slovinska jen s 1 dnem dovolené…na konci září v překrásném čase „babího léta“. Pohodlně do nitra hor 
aneb nemusíte být skialpinista a přesto si můžete užít nejkrásnějších koutů hor, třeba jen se „špacírkou“.

Tyto silnice se začaly stavět na počátku 20. století samozřejmě 
i s cílem dopravní obslužnosti, ale velkým dílem i pro to, aby 
přivedly první turisty do nejkrásnějších míst divukrásných 
mořských pobřeží a do dosud neprobádaných horských 
výšin. Letošní podzim vám nabídneme v našich zájezdech 
nejkrásnější alpské silnice Rakouska, Německa, Slovinska 
a Itálie. Na jaře 2016 potom přidáme nejkrásnější přímořské 
vyhlídkové silnice.

tady je letošní nabídka nejkrásnějších alpských panoramatických silnic: 

Grossglockner Hochalpenstrasse 
- nejstarší a nejoblíbenější rakouská 
panoramatická silnice s vyhlídkou ve 
výšce 2.369 m na nevětší ledovec vý-
chodních Alp Pasterze a na nejvyšší 
rakouskou horu Grossglockner. Zájezd 
v kombinaci alpských výhledů a ter-
málních bazénů v čase babího léta vás 
jistě potěší.

silvretta – Hochalpenstrasse – jedna 
z bezesporu nejkrásnějších alpských 
panoramatických silnic vůbec – vede 
z vorarlberského údolí Montafon až do 
výše 2.032 m, kde se dokonce můžete 
projet lodí. Na druhou stranu klesá do 
Tyrolska.

Nejstarší německá panoramatická silnice, po které se 
s námi můžete projet na jejích obou koncích – po bře-
zích Bodamského jezera na jedné straně (v kombinaci 
se Silvrettou) a po dvou fantastických alpských silnicích 
v Berchtesgadenu na straně druhé – Rossfeldstrasse - 
nejvýše položená německá alpská silnice – 20 kilometrů 
dlouhá a spojující Bavorsko a rakouské Salcbursko, nevyšší 
bod je ve výšce 1.560 m. Nekonečné výhledy z mnoha 
teras. A slavná silnice na Orlí hnízdo - Kehlsteinhaus. 
Rossfeldstrasse je na čele všech žebříčků v popularitě 
německých horských silnic.

V itálii vám nabídneme v čase „indiánského léta“ 
Velkou dolomitickou silnici, která vám na zastáv-
kách dopřeje pohledy na nejkrásnější dolomitic-
ké horské skupiny Cinque Torri, Tre Cime, Sorapis, 
Tofana atd. či na ledovec Marmolady. Na trase je 
i slavná Cortina, místo, kde se točila slavná scéna 
se Sylvestrem Stalonnem, lanovka na vrchol Sella 
či věhlasné jezero Misurina. 

Sedlo Vršič v Julských Alpách je nejvýše položeným 
sedlem slovinska. Padesát zatáček spojuje údolí 
soče a Kranjskou Goru a my tuto trasu milujeme. 
Osobně jsem ji jel s klienty třicetkrát.
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VYSOKOHORSKÁ SILNICE GROSS-
GLOCKNERHOCHALPENSTRASSE 
A NÁRODNÍ PARKY 
BERCHTESGADEN A VYSOKÉ TAURY
Horská silnice Großglockner Hochalpenstraße spojuje rakous-
ké spolkové země Salcbursko a Korutany. Nejvyšší bod silnice je ve 
výšce 2.504 m.n.m. Přivede vás pod vrchol nejvyšší rakouské hory 
Grossglockner a k největšímu ledovci Východních Alp Pasterze, který 
bohužel v současné době doslova mizí před očima – každoročně se 
zkracuje o 10 metrů.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Odpoledne v národním parku 
Berchtesgaden – pro zájemce výjezd horskou silnicí na Hitlerovo 
Orlí hnízdo Kehlsteinhaus. Druhou variantou je plavba po jezeře 
Königssee ke kostelu sv. Bartoloměje či k zadnímu jezeru Obersee 
s nejvyšším vodopádem Německa. Možná, že uvidíte i světový unikát 
- převoz krav loďmi z pastvin na Obersee po jezeře Königssee zpět do 
statků. Nocleh v hotelu v maishofenu u jezera Zeller see.

speciální nabídka pro zájemce: Zažijte jedinečnou událost pod-
zimu – soupeření jelenů a jejich troubení. Vybaveni dalekohledy 
a s místním průvodcem se vydáte po stopách jelenů. Cena: 500 Kč 
(poplatek 10EUR + naše doprava do údolí).

2.den: Celodenní výjezd jednou z nejkrásnějších evropských 
horských silnic se zastávkami na nejhezčích vyhlídkách až na 
Franz Josefs Höhe (2.369 m.n.m.). Nocleh ve stejném hotelu.

3.den: Po bufetové snídaní si můžete na místě vybrat mezi těmito 
dopoledními programy – koupání v luxusních termálních lázních 
tauern spa s výhledem na ledovec Kitzsteinhorn přímo z horkých 
venkovních bazénů či z návštěvy soutěsky sigmund-thun Klamm 
a letoviska Zell am see. Odpoledne vás čeká cesta půvabným údolím 
saalachtal a nejstarší a nejoblíbenější německá panoramatická 
silnice Rossfeldpanoramastrasse. Tato nejvýše položená německá 
průjezdná silnice dosahuje maximální výšky 1.560 m.n.m. a přináší 
fantastické panoramatické rozhledy na údolí řeky Salzach od Halleinu 
po Salcburk, do Solné komory, k Dachsteinu i do Bavorska. Návrat 
do Prahy do půlnoci.

termín: 26.09. – 28.09. 2015

Cena: 5.490 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s polopenzí, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku, v ceně jsou i obě mýta.

doplatek: Kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

3 d
n

Y Vo
ln

a 26. - 28. září

Grossglocknerhochalpenstrasse

Výjezd na Orlí hnízdo

NEJKRÁsNěJŠÍ VyHLÍdKOVé 
siLNiCE sOLNé KOmORy, 
NÁHORNÍ PLANiNy A sOLNé 
tERmÁLNÍ LÁZNě
Horská silnice na Loser vás v délce 9 km přivede do nadmořské výšky 
1.600 m k horské restauraci, od které jsou nádherné výhledy k masivu 
Dachsteinu i na údolní planiny s jezery ve štýrské Solné komoře. Od 
parkoviště jsou snadné túry, nejbližší k horskému jezeru Augstsee 
v nadmořské výšce 1.634 m.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Odpoledne vás čeká tauplit-
zalm – největší alpská náhorní plošina s jezery, kterých je tady 
celkem 6 – překrásná lehká turistika mezi průzračnými jezery, z nichž 
například steirer see má hloubku 21 metrů. K jezerům až do výšky 
1.621 metrů vyjedeme panoramatickou silnicí (mýto v ceně zájezdu). 
Nocleh v hotelu.

2.den: Panoramata, jezera a termálky štýrské solné komory: vý-
jezd panoramatickou silnicí Loserpanoramastrasse (mýto v ceně 
zájezdu) k restauraci ve výšce 1.600 m.n.m. – fantastické výhledy na 
Dachstein a jezera štýrské Solné komory. Cca 1 kilometr od restaurace 
je snadno dostupné krásné horské jezero Augstsee. Zájemci mohou 
vyrazit k vrcholovému kříži či k velkému skalnímu oknu. Odpoledne 
si můžete na místě vybrat mezi výletem ke třem jezerům Grundlsee, 
töplitzsee, Kammersee s plavbou motorovou pramicí podél vodo-
pádů či mezi lenošením v překrásných nových termálních lázních se 
slanou vodou Narzissentherme. Z venkovního bazénu krásný výhled 
na Dachstein. Nocleh v hotelu.

3.den: Výjezd horskou silnicí na Postalm (mýto v ceně zájezdu) – 
druhou největší alpskou pastvinu s rozlohou 42 km2. Pohodová 
turistika po horských loukách, vyhlídka na jezero Wolfgangsee,… 
Odpoledne si opět můžete vybrat mezi jezerem Wolfgangsee (St.
Wolfgang, plavba lodí, zubačka na Schafberg, turistika – krásná trasa 
mezi Stroblem a St.Wolfgangem,…) či mezi lenošením v překrásných 
termálních lázních Kaisertherme se slanou vodou v Bad Ischlu (nebo 
cukrárna Zauner, zámecký a lázeňský park, prohlídka Císařské vily,…). 
Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 26.09. – 28.09. 2015

Cena: 4.600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku, v ceně jsou i tři mýta.

doplatek: Kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.
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VysOKOHORsKÁ siLNiCE
siLVREttA, ZUGsPitZE
A BOdAmsKé JEZERO
Horská silnice silvretta-Hochalpenstraße spojující v  délce 25,4 
km tyrolské údolí Paznaun a vorarlberský Montafon patří k nejkrás-
nějším a nejoblíbenějším panoramatickým horským silnicím v Ra-
kousku. Nejvyšší bod Bielerhöhe dosahuje výšky 2.032 m.n.m. Zde 
naleznete horskou přehradu, na které jezdí výletní loď – nejvýše 
v celé Evropě. Krásné „špacírovací“ cesty, horská restaurace přímo 
u přehrady. K tomu nejvyšší hora Německa, největší jezero Němec-
ka a Rakouska,…

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Odpoledne – nejvyšší hora Ně-
mecka Zugspitze (2.962 m.n.m.) – výjezd jednou ze 4 německých 
zubaček – právě tou, která vede nejvýš. Návrat kabinovou lanovkou, 
která s převýšením 2.000 metrů patří ke světové špičce. V ceně jíz-
denky je i lanovka, kterou sjedete z vrcholu k malému ledovci. V ma-
sivu Zugspitze jsou dva ze tří posledních německých ledovců. Na 
vrcholu Zugspitze kromě impozantních výhledů naleznete nejvýše 
položenou německou pivní zahrádku či nejvýše položenou němec-
kou schránku na dopisy. Na vrcholu hory je „hraniční přechod“ mezi 
Bavorskem a Tyrolskem. Pokud chcete první den prožít jinak, máme 
pro vás druhou variantu programu – jezero Eibsee, soutěska Part-
nachklamm a Garmisch – Partenkirchen. Průvodce jede s klienty 
na Zugpsitze. Nocleh v hotelu.

2.den: Nádherná vysokohorská krajina na hranicích Tyrolska a Vo-
rarlberska - silnice silvretta Hochalpenstrasse – údolí Paznaun 
- první zastávka bude v  Galtüru, místě spojeném s  jednou z  nej-
horších lavinových katastrof. Vysokohorská panoramatická silnice 
měří 25 km a patří k nejoblíbenějším vyhlídkovým silnicím v Evropě. 
Výjezd na nejvyšší bod je téměř bez zatáček. Nejvyšší bod silnice je 
ve výšce 2.032 m.n.m. Je zde přehradní jezero – nejvyšší evropské 
místo s lodní přepravou – možnost projížďky či špacírů po břehu 
jezera. Na vorarlberskou stranu je 32 zatáček a na konci cesty vás 
čeká divukrásné údolí montafon. Nocleh v hotelu.

3.den: Bodamské jezero – prohlídka hlavního města Vorarlberska 
Bregenzu se slavným jezerním jevištěm. Lanovka na vrchol Pfän-
der s fantastickými výhledy na největší rakouské a německé jeze-
ro. Lodí či busem do Lindau – krásné německé historické městečko 
na ostrově. Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 26.09. – 28.09. 2015

Cena: 5.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku, v ceně je i mýto na sil-
vretta Hochalpenstrasse.

doplatek: Kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

KORUtANsKé VýHLEdy
1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.

2.den: Jižní Korutany – svět vápencových hor. Korutanská vyhlíd-
ková silnice Villacher Alpenstrasse vede v délce 15,5 km z Villachu 
na horu Dobratsch. Cestou jsou překrásné výhledy na Villach, údo-
lí Drávy i  na jezera. Nejvyšší parkoviště je ve výšce 1.732 m.n.m. 
Odtud vedou krásné vyhlídkové cesty – panoramatické výhledy 
na celé Julské Alpy i na část italských hor, samozřejmě i na okolní 
rakouská pohoří. Na vrcholu je nejvýše položený horský kostel 
v Evropě. Odpoledne vás čeká vyhlídková věž Pyramidenkogel – 
uvidíte celé jezero Wörthersee z ptačí perspektivy. Věž je nejvyšší 
dřevěnou vyhlídkovou stavbou na světě. Dolů mohou zájemci 
sjet nejvyšším evropským krytým tobogánem. Zastavíme se i na 
nejkrásnějším místě jezera Wörthersee – ve Veldenu. Nocleh v ho-
telu. P.S. Zájemci mohou odpoledne strávit v  nádherných nových 
termálních lázních Warmbad.

3.den: Národní park Nockberge. Vysokohorská vyhlídková silnice 
Nockalmastrasse vás přivede do nádherné krajiny holých kulatých 
kopců, které se jmenují „noky“, protože vypadají jako knedlíčky 
(i  když mezi knedlíčkem a  nokem je jistý rozdíl, to všichni víme). 
– Čekají vás zastávky na nejatraktivnějších místech včetně nejvyš-
šího bodu silnice – Eisentalhöhe (2.040 m.n.m.). Silnice je dlouhá 
35 km – zatáčky jsou označeny nápisem Reidn, což je ostrá zatáčka 
v korutanském nářečí. Uvidíte množství svišťů, malá salašnická mu-
zea, nejmenší lázně na světě Karlbad, zazvoníte si na zvonek přání, 
nakoupit si můžete na malém farmářském trhu přímo vysoko v ho-
rách, projdete se na jeden z nejhezčích „noků“ pohodlnou cestou 
po pastvinách. Výlet zakončíme v lázních Bad Kleinkirchheim, kde 
jsou kromě rázovitých dřevěných domů i dvoje termální lázně. Vy-
koupat se uprostřed hor v 34°C teplé vodě je moc příjemné. Zastáv-
ka u jezera millstätter see. Nocleh v hotelu.

4.den: Poslední den vás čekají hory nejvyšší – centrální rakouské 
pohoří a národní park Vysoké taury – údolím divokých vod s 20 
vodopády vyjedeme horskou silnicí se zastávkami u nejkrásnějších 
vodopádů vč. nejvyššího korutanského vodopádu Fallerfall 
(190 m výšky) k nejvyšší rakouské přehradě (200 m výšky) Köln-
breitsperre – pohodlné procházky podél přehrady, která sbírá vody 
z ledovců nejvyšších rakouských hor, nová vyhlídka na přehradní 
zdi – sky walk. Pohoda „babího léta v Alpách. Návrat do Prahy ko-
lem půlnoci.

termín: 25. 09 - 28. 09. 2015

Cena: 5.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu *** s bufetovou sní-

daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku, 3x mýto.
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Silvretta Nockalmastrasse
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BABÍ LétO V dOLOmitECH 
(UNEsCO)
Nejkrásnější hory v nejkrásnějším čase. Podívejte se na 
nejkrásnější místa dolomit: nejkrásnější jezera - misurina 
a Pragser Wildsee, nejkrásnější údolí – Val Gardena a Val 
di Fassa, nejkrásnější náhorní planina seiser Alm, nejkrás-
nější dolomitické scenérie - tre Cime, Cinque torri, sella, 
tofana, marmolada, schlern, sassolungo ,…horská sedla 
Pordoi a Falzarego, městečka,…..

Filmová místa – Cliffhanger se sylvestrem stallone, 
bondovka Jen pro tvé oči, ale i fi lm s nejslavnějším účet-
ním Fantozzim,…

Velká dolomitická silnice jako první prázdninová silnice 
otevřela cestu turistům do dolomit. slavnostně byla ote-
vřena 13. září 1909 a v délce 109 km zpřístupňuje nejkrás-
nější kouty dolomit od Bolzana do Cortiny d´Ampezzo. 
Původně měla být otevřena již roku 1898 k 50. výročí císaře 
Františka Josefa, ale znáte to, Jižani to nestihli, i když znáte 
to – u nás – tunel Blanka, imaginární dálnice z drážďan 
přes Prahu do Budějovic a Lince,….

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.30 hodin.

2.den: První programový den vás čeká první klenot Dolomit – nej-
větší náhorní plošina v Evropě seiser Alm (Alpe di siusi) s kulisou 
vrcholu Langkofel. Výjezd lanovkou a lehká turistika po podzimních 
pastvinách. Jihotyrolské údolí Val Gardena s překrásnými horskými 
obcemi santa Cristina a sankt Ulrich. 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: Panoramatická silnice k jezeru misurina a k symbolu dolo-
mit – ke třem skalním věžím drei Zinnen (tre Cime di Lavaredo), 
které převyšují 3.000 m. Lehká túra kolem věží. Nocleh v hotelu.

5.den: Jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších dolomitických 
jezer Pragser Wildsee (Lago di Braies). Návrat do Prahy s dojezdem 
do půlnoci. 

termín: 24. 09. -28.09. 2015

Cena: 6.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelích *** vč. snídaně, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
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BABÍ LétO V NEJKRÁsNěJŠÍCH HORÁCH ŠVýCARsKA

Připravili jsme pro vás třídenní 
„pobyt“ v  nejkrásnější části švýcarských 
hor pod masivem hor Eiger, mönsch a Jungfrau, kde 
máte nekonečné možnosti užití 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 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, na-
příklad do skanzenu švýcarské lidové architektury či do 
kavárny, podle které spadá vodopád přímo do jezera

•	 Letoviska interlaken, Grindelwald či Wengen

•	 Údolí vodopádů Lauterbrunnen

•	 trümmelbašské vodopády ukryté uvnitř skal

•	 Horská obec mürren s parádními výhledy na trojici ma-
jestátných hor

•	 Horská trať na Kleinne scheidegg – horský průsmyk pří-
mo 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 – světozná-
má 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 turistiku 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 Grindel-
waldem, Lauterbrunnenem a  Interlakenem. Průvodce bude vždy 
s  největší skupinou, ostatním poradí on i  naši přátelé z  místního 
turismu.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hod.

2.-3.den: Toulky nejkrásnější částí centrálního Švýcarska v oblasti 
Jungfrau. 2 x nocleh v hotelu v Lungernu.

4.den: Pokračování programu v oblasti, podvečerní prohlídka Lu-
zernu. Noční transfer do ČR.

5.den: Návrat v časných ranních hodinách.

termín: 25.09. - 29.09. 2015

Cena: 6.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 
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BABÍ LétO V JULsKýCH ALPÁCH
Podívejte se na nejkrásnější místa triglavského národního par-
ku ze tří zemí: nejkrásnější jezera - Bled, Bohinj, Jasna, Fusine, 
nejkrásnější údolí – Vrata, soča, Planica nejkrásnější vodopá-
dy – savica, Peričnik, horské scenérie - Špik, mantgart, Razor, 
Jalovec, triglav, letoviska Bled či Kranjska Gora, soutěsky – 
Vitgar. mostnica, soča, prameny řek sava a soča,…Výhledy.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.30 hodin.

2.den: Po nočním přejezdu pro vás máme odlehčený program. 
Nejznámější slovinské středisko zimních sportů Kranjska Gora, 
dolina Planica se světoznámými skokanskými můstky, horské sce-
nérie vrcholů Mangart, Razor a Prisank. Nejznámější místo v Jul-
ských Alpách – letovisko Bled u stejnojmenného jezera s kostelem 
na ostrově uprostřed jezera, kam se podíváme gondolou zvanou 
pletna. Hrad s krásnými výhledy na jezero, Triglav či pohoří Kara-
vanky. soutěska Vintgar s průzračnou vodou plnou ryb, s peřejemi 
a vodopádem. Dojezd na ubytování u Bohiňského jezera v srdci 
Triglavského národního parku.

3.den: Pohodový den u největšího jezera Julských Alp - Bohiň-
ského jezera – nepřeberné možnosti turistiky – výjezd kabinovou 
lanovkou na vrchol Vogel – „letecké“ výhledy na jezero i celý masiv 
Triglavu. Jeden z nejkrásnějších slovinských vodopádů savica. Typic-
ký přírodní jev Julských Alp – do vápence zavrtaný potok mostnica 
– tyto kaňony se nazývají „korita“. Krásná špacíry po severním břehu 
jezera. Alternativní programy: Zdatní turisté mohou vyrazit na 
celodenní výšlap k Dolině sedmi Triglavských jezer. Krásná je plavba 
jezerem elektro lodí. Nebo výšlap na některou z horských pastvin, 
kterým se říká „planiny“. Nocleh v hotelu.

4.den: Velký okruh Julskými Alpami: dolina Vrata, vodopád Pe-
ričnik, nejvyšší slovinskou horskou silnicí přes sedlo Vršič (1.611 
m.n.m.) - cestou zastávky na vyhlídkových místech – například na 
obří skalní okno či na obří ženskou tvář ve stěně hory, krásná vy-
hlídková procházka na Vršiči, panenské údolí Trenta s pramenem 
Soče – obří skalní vyvěračka. Údolím nejčistější alpské řeky soče 
– „korita“ Soče, sedlo Predel, italské Julské Alpy -jezera Lago di Predel, 
Laghi di Fusine se skvostným amfi teátrem hory Mantgart. Jezírka 
Zelenci – pramen řeky Sávy. Nocleh v hotelu.

5.den: Jeden z nejhezčích pohledů na Julské Alpy z korutanské 
strany – sedačkovou lanovkou a krásnou procházkou po horských 
loukách na dreiländereck – horská hranice tří zemí, tří jazyků a tří 
kultur. Když se budete trochu snažit, můžete být najednou v Itálii, 
Slovinsku i Rakousku. Panoramatický výhled ke Kranjské Goře, do 
doliny Vrata i na Triglav. Návrat do ČR s dojezdem do půlnoci.

termín: 24.09. – 28.09. 2015

Cena: 6.900 Kč

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

doplatek: večeře 1000 Kč
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mOřsKý PARK LAGUNA s VýLEty
do slovinska, itálie i Chorvatska

hotel u moře, bufetová polopenze, 4 denní vstup do akvapar-
ku Laguna s mořskou vodou 30°C v ceně

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.00 hodin.

2.den: Za krásami Krasu a koupání v mořském parku Laguna. 
Dopoledne prohlídka největšího podzemního kaňonu na světě 
ve Škocjanu (UNEsCO), Lipica. V cca 14 hodin ubytování v hotelu 
Ville Park na břehu Jaderského moře. Odpoledne volno k  návště-
vě mořského parku Laguna (1.000 m2 slané vody o teplotě 30°C 
a s terasou s lehátky přímo u moře). Bufetová večeře.

3.den: Za krásami istrie – Pula a  její římský amfi teátr, národní 
park Brijuni - lodní výlet ke 14 malebným ostrůvkům, 1.500 let 
starý olivovník, safari, antické vykopávky,… Odpoledne návštěva 
starobylého městečka Rovinj. Po návratu čas na koupání v Laguně.

4.den: slovinské pobřeží – volný den ke koupání v  Laguně, pro 
zájemce pěší procházky do historického města Pirano, které ze 3 
stran omývá moře a ze 4. strany ho chrání hradby (vyhlídka), či do 
moderního rušného letoviska Portorož s promenádou, četnými ka-
várnami a restauracemi. Možný je i lodní výlet přímo z hotelového 
přístavu podél Pirana do izoly a  zpět. Krásné výhledy na pobřeží 
a historické Pirano, volno v Izole. 

5.den:Po bufetové snídani volno ke koupání v Laguně. V cca 14 
hodin odjezd. Prohlídka Koperu –sídla benátských prétorů. Pře-
krásný zámecký park miramare na břehu Jadranu (možnost pro-
hlídky zámku). terst – prohlídka největšího přístavu Jadranu, řím-
ské památky. Večer odjezd do ČR.

6.den: Návrat v časných ranních hodinách.

termín:

24. 09. - 29. 09. 2015

Cena: 6.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelu *** s bufetovou polo-
penzí, 4denní vstup do akvaparku Laguna, výlety (bez vstupů a lod-
ních lístků), průvodce, pojištění CK proti úpadku.
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mořský park Laguna

váš hotel

Piran - 15 min pěšky od hotelu

Pula

Rovinj

Škocjan

most 45m nad řekou
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PROdLOUŽENý VÍKENd 
POd dACHstEiNEm
Lanovky v ceně – 3 dny do hor lanovkami, které jsou v ceně zá-
jezdu…lehká turistika v čase „babího léta“. skvělé výhledy.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Kolem poledne příjezd do ob-
lasti Schladmingu s majestátným Dachsteinem. Ramsau – lehká tu-
ristika na pastvinách pod stěnou Dachsteinu. Výjezd sedačkovou la-
novkou (v ceně) na Rittisberg s nádhernými výhledy na Dachstein 
a pohoří Nízké Taury. Zpět se vrátíte lanovkou, krásnou procházkou 
či na koloběžce. Nocleh v hotelu.

2.den: dachstein – novou kabinovou lanovkou (v ceně) vyjedeme 
během 4 minut na Dachstein – do výšky cca 2.700 m (v lanovce je 
i  podlahové skleněné okno, lze zajistit i „cabrio“ jízdu na „terase“ 
lanovky. Nekonečné výhledy z Dachsteinu obzvláštňují atrakce vy-
budované v posledních několika letech – vyhlídka sky Walk s pro-
sklenou 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 vy-
hlídková prosklená platforma schody do prázdna. Procházka po-
dél ledovce, návštěva ledového paláce uvnitř ledovce se socha-
mi,…V  pozdním odpoledni výjezd lanovkou (v  ceně) na „domácí 
horu“ Schladmingu Planai, odkud jsou krásné výhledy zpátky na 
Dachstein. Nocleh v hotelu.

3.den: 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. Návrat do Prahy kolem 22. 
hodiny.

termín:

26.09. – 28.09. 2015

Cena: 4.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu *** s bufetovou snída-
ní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

doplatek: 2x večeře: 900 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.

tO NEJLEPŠÍ ZE ŠtýRsKA
Víkend mnoha nej. Hundertwasser, vinice, termály, divoká sou-
těska, jeskyně, skansen, slavnosti,…

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Bad Fischau - první Hundert-
wasserova pohádka  - dálniční restaurace v osobitém stylu. Graz 
(UNESCO) - historické centrum města na řece Mur, radnice, zvon-
kohra, palác se vzácným schodištěm,  podzimní trhy  na náměstí, 
hodinová věž s vyhlídkami, středověké uličky i exteriéry hypermo-
derních budov přelomu tisíciletí (plovoucí most a jedinečná archi-
tektura - galerie moderního umění), štýrský chléb a pečené kašta-
ny,…Nocleh v hotelu. 

2.den: Romantika vinné stezky: Kitzeck - nejvýše položené vinice 
v Evropě a muzeum, ráj pro fotografy, ochutnávky vín a místních 
specialit, vinařské vesnice a procházky vinicemi, pocta Hundert-
wasserovým stavbám: Bärnbach - kostel a  poutní cesta všech 
náboženství a  na závěr jedinečný zážitek:  koupání v  luxusních 
termálních lázních Bad Blumau s originálními interiéry, které jsou 
požitkem už samy o  sobě, opět Hunderwasserova architektura, 
vnitřní zážitkové lázně i venkovní termály „vulkán“, možnost večeře 
v krásné restauraci v areálu, pozdní návrat do hotelu.

3.den: Lugrotte - nejrozsáhlejší jeskyně Rakouska, stübing 
- největší rakouský skanzen, kde jsou selské budovy ze všech 
spolkových zemí romanticky rozmístěné v krajině údolí s potokem, 
vrchol dne -  podzimní zážitkový den Erlebnistag, lidové zvyky, 
písně, tance a ukázky řemesel a selských prací, gastronomie, pro-
gramy pro děti, návrat na ubytování.

4.den: Cesta za dalšími nej Štýrska: jeden z  nejzajímavějších 
kostelů thal, podivuhodný zmodernizovaný kostel sv. Jakuba 
se zelenou střechou a  interiérem, vyzdobeným ve stylu fantas-
tického realismu se zářícími duhovými barvami (dílo prof. Ernsta 
Fuchse),  mixnitz - místo s historií staré lokálky,  medvědí soutěs-
ka „Bärenschützklamm“- bezesporu nejkrásnější soutěska Štýrska, 
od roku 1978 je chráněnou přírodní památkou, turistika soutěskou 
s dřevěnými schody a žebříky a můstky, vzácná fl óra, kouzelné vo-
dopády, barevné babí léto, možnost občerstvení, návrat do Prahy 
do půlnoci.

termín: 25.09. – 28.09. 2015

Cena: 5.390 Kč

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

doplatek: 2x večeře: 900 Kč 

Zájezd pořádaný ve spolupráci s partnerskou CK
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KARtA NA LANOVKy

V CENě
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BABÍ LétO V KitZBüHELsKýCH 
ALPÁCH A U JEZERA CHiEmsEE

1.den: Odjezd z  Prahy v  5.30 hodin. Podzimní pohoda u  jezera 
Chiemsee – plavba lodí na dva ostrovy – Herrenchiemsee se zám-
kem Ludvíka II. – prohlídka zámku i zahrad – a Fraueninsel s malým 
klášterem. Nocleh v hotelu *** s bazénem v Loferu.

2.den: Za krásami Kitzbühelských Alp – prohlídka Kitzbühe-
lu, výjezd lanovkou na vyhlídkový vrchol Kitzbühler Horn, nová 
vyhlídková platforma v  údolí Pillertal, jezero Pillersee. Nocleh 
v Loferu.

3.den: Dopoledne výjezd lanovkou na „domácí horu“ Loferu – Lo-
ferer Alm – jedny z nejkrásnějších alpských vyhlídkových pastvin 
(první úsek lanovky máte v ceně zájezdu) – lehká turistika. Odpole-
dne údolí Hinterglemm, v jehož závěru je cesta v korunách stromů 
a  visutý most 40 m vysoko nad údolím Golden Gate der Alpen. 
Návrat do Prahy v kolem 23. hodiny.

termín: 26.09. – 28.09.2015

Cena: 4.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu *** s bazénem a bu-
fetovou snídaní, průvodce, 1x lanovka, pojištění CK proti úpadku. 

doplatek: 900 Kč – večeře, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 

70 let 264 Kč.
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Tancovat na festivalu krojů, obdivovat mistrovská díla řemeslné výroby nebo nechávat 
na jazyku rozplynout regionální gastronomické speciality: V Německu neztratily docho-
vané tradice ani po staletích nic ze svého kouzla. Vydejte se na prohlídku na  
www.germany.travel/tradition a přidejte se: #JoinGermanTradition

Tradičně okouzlující
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Tancovat na festivalu krojů, obdivovat mistrovská díla řemeslné výroby nebo nechávat 
na jazyku rozplynout regionální gastronomické speciality: V Německu neztratily docho-
vané tradice ani po staletích nic ze svého kouzla. Vydejte se na prohlídku na  
www.germany.travel/tradition a přidejte se: #JoinGermanTradition

Tradičně okouzlující
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Podzimní verze našeho nejoblíbenějšího adventního zájezdu sen 
v bílém. Pestrobarevný podzimní program a hotel 3* superiore 
s 500 m2 velkým wellness včetně venkovního a vnitřního bazénu. 
Bufetová polopenze.

* Nejkrásnější bavorská historická města

* Atraktivní termální lázně a spousty času na relaxaci

* Podzimní zámecké parky a zahrady

*Plavba lodí v „malých Beátkách“

* 3 x památky UNEsCO

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Pravděpodobně nejkrásnější ně-
mecké historické město Rothenburg ob der tauber – celé opevněné 
(po hradbách krásný vyhlídkový okruh) s mnoha branami, baštami 
a kostely. Křivolaké uličky, malebná zákoutí a hrázděné domy. A pokud 
si chcete dát na podzim Vánoce – není nic lehčího vstoupíte-li do 
Německého vánočního muzea s adventní vesnicí Käthe Wohlfahrt, 
ocitnete se uprostřed Vánoc. No a pak si na zahrádce některé z kaváren 
před radnicí dáte místní lahůdku Sněhovou kouli. Poležení v „mrtvém 
moři“ v termálních lázních Bad Windsheim – to je pohoda a skvělá 
relaxace. Ubytování v hotelu v nejznámějších německých lázních Bad 
Kissingen. Bufetová večeře. A i večer je co dělat – bazény a sauny 
jsou otevřeny do 22 hodin. Je tu bar s krbem či skvělá „tančírna“ pro 
starší a pokročilé, kde se hrají jen samé „šlágry“.

2.den: Polodenní výlet do Würzburgu – prohlídka nejkrásnější ně-
mecké barokní stavby – Rezidence (UNESCO) s krásnou zahradou. 
Starý mohanský most, vinice a vinotéky. Odpoledne v lázních Bad 
Kissingen – skvělé nové termální lázně Kiss salis, částečně rovněž 
se slanou vodou. Krásné lázeňské parky, kolonáda,…a po večeři je 
v hotelu opět co dělat…

3.den: Nejucelenější středověké město v  Německu Bamberg 
(UNEsCO) s více jak tisícovkou historických domů, s majestátnými 
chrámy na 7 vrcholcích, radnice na ostrově, čtvrť Malé Benátky, 7 
pivovarů a jejich speciály – ochutnejte „kouřové“ Pivo na zahrád-
ce hrázděného domu,…Bayreuth – zámecké zahrady či prohlídka 
Markrabské opery (UNESCO),… Návrat do Prahy kolem 22. hodiny. 

termín: 26.09. - 28.09. 2015

Cena: 5.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh v hotelu *** superiore s bufe-
tovou polopenzí vč. nápojů, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

doplatky:  kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

U večeří nápoje v ceně 
(pivo, víno, nealko v čase večeří 
– 18 – 20.30 hodin)
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Rothenburg

Würzburg

váš hotel - podrobný popis na adventní straně 7

Bad Kissingen

Bayreuth
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nejkrásnější babí léto V salcburských alpách
top turistické cíle salcburska – 2 zájezdy za těmi 
nejatraktivnějšími turistickými cíli salcburska. 
Vyberte si.

sALCBURK, LEdOVý sVět 
A POHÁdKOVý HRAd
1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. salcburk – prohlídka města, 
pevnost Hohensalzberg, zámecká zahrada Mirabell, tzv. Domquar-
tier – 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 vyjedeme 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, vyjedeme lanovkou. Návrat do 
Prahy kolem 23. hodiny.

termín: 03.10. – 04.10.2015

Cena: 2.900 Kč

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

doplatky: večeře: 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč. KAPRUNsKé VyOKOHORsKé 

PřEHRAdy A LUxUsNÍ LÁZNě 
tAUERN sPA
Nejvyšší vodopády ve střední Evropě v Krimmlu.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Malá prohlídka Zell am see 
u jezera Zeller See a ubytování v hotelu. 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 vý-
hled na hrad v Kaprunu a na vrchol Kitzteinhorn (3.203 m.n.m) a jeho 
ledovec. Alternativní program – Krimmelské vodopády.

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). Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

termín: 10.10. – 11.10. 2015

Cena: 2.900 Kč

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

doplatky: večeře: 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč. 

Tauern Spa

Eisriesenwelt

Kaprunské přehrady

Hohenwerfen

Bayreuth



26

p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řBABÍ LétO V BERCHtEsGAdENU

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Národní park Berchtesgaden 
v čase nejkrásnějším – v čase babího léta. Výjezd na Kehlstein-
haus „Orlí hnízdo“ – vyhlídkovou restauraci, bývalou čajovnu 
Adolfa Hitlera. Nádherné výhledy na celou oblast Berchtesgaden-
ským Alp. Prohlídka Berchtesgadenu. Nocleh v hotelu v oblasti.

2.den: Dopoledne prohlídka solného dolu. Odpoledne „babí 
léto“ na jezeře Königssee. Plavba lodí ke kostelu sv. Bartoloměje, 
odkud vedou příjemné procházkové trasy. Nic není pohodovějšího 
než posezení v pivní zahrádce zámecké restaurace pod stěnou 
Watzmannu. Obvykle hraje nějaká lidová kapela a o kroje není 
nouze. Pstruh přímo z jezera či bavorské “ knedle“ a bavorské 
pivo…Dojet lze až na konec jezera, odkud je krásná procházková 
trasa k zadnímu jezeru Obersee….Ale program po oba dny si 
můžete sestavit sami –náš průvodce vám bude s pomocí plně 
k dispozici – je tu další vyhlídkový vrchol Jenner, několik soutěsek 
a vodopádů atd. Návrat do Prahy kolem 23. hodiny.

termín: 03.10. – 04. 10. 2015

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu *** s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

doplatky: večeře: 490 Kč

tyROLsKý VÍKENd sUPERLAtiVů

1. den: Odjezd z Prahy ve 23.30 hodin.

2. den: Rattenberg - sklárna s tradiční výrobou, zámek Am-
bras arcivévody Ferdinanda a jeho tajné choti Filipíny Welsero-
vé, Wattens - moderní expozice skla swarowski Kristalwelten, 
nejnavštěvovanější rakouské muzeum s hrou světel a hudby, 
předvádí úchvatný svět křišťálu,innsbruck - metropole a hlavní 
město tyrolska pod vrcholy hor, barokní architektura pod Alpa-
mi, habsburský palác, císařský kostel Hofkirche s 26 portrétními 
plastikami císařových předků a náhrobkem Maxmiliána I., … Noc-
leh v hotelu.

3. den: Umhausen - archeologický park ötzidorf o životě 
„ledového muže“ ötziho, stuibenfall, nejvyšší vodopád tyrol-
ska (150 m vysoký), termální lázně Aqua dome v Längenfeldu. 
Návrat do Prahy před půlnocí.

termín: 09.10. – 11.10.2015

Cena: 3.490 Kč

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

doplatek: 500 Kč - 1/1, 450 Kč - večeře.
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PLAVBA ÚdOLÍm 
WACHAU (UNEsCO)

Nejkrásnějším úsekem dunaje luxusní lodí, plavba po největším 
evropském podzemním jezeře, Vídeň, víno

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Po prohlídce rakouské barokní 
perly kláštera v melku vás čeká plavba nejkrásnějším úsekem 
rakouského dunajského údolí ve Wachau (krajina UNEsCO) - cca 
jeden a půl hodinová plavba luxusní výletní lodí nejkrásnějším 
údolím dunaje ve Wachau - pod vinicemi, hrady, malebnými ve-
sničkami, kláštery,…Plavba mezi klášterem v Melku a historickým 
městečkem dürnstein - malebné uličky, sklípky, nejkrásnější rakouská 
rokoková věž, zámek, hradní zřícenina s vyhlídkou. Možnost nákupu 
vína v některém z vinařství. Nocleh v hotel 4* ve stockerau na Dunaji. 
Krásný park u řeky kousek od hotelu.

2.den: Vídeň - malá prohlídka a dostatek volna ke kavárnám, muzeím, 
galeriím atd. Odpoledne další unikátní plavba, tentokrát v podzemí 
- po největším podzemním jezeře v Evropě v Hinterbrühlu (see-
grotte). V roce 1993 v dolu natočila americká společnost Walt Disney 
fi lm tři mušketýři. V hlavních rolích hráli Chris O‘Donnell, Kiefer 
Sutherland a Charlie Sheen. Některé rekvizity - mj. loď na podzemním 
jezeře, jsou dodnes na svém místě. Návrat do Prahy do cca 23. hodiny.

termín:

26.09. - 27.09. 2015

Cena: 2.900 Kč

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

doplatek: kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 
Příplatek 1/1Kč - 500 Kč. Plavba cca 24 EUR.

tRAsA: C

PLAVBA ÚdOLÍm RýNsKýCH HRAdů (UNEsCO)

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Koblenz – návštěva města na 
soutoku Rýna s Moselou, kterému se říká Německý roh (fi lmové 
místo) – gotický most přes Moselu, starý hrad, lanovka, románská 
bazilika,… . Rüdesheim – malebné vinařské městečko se slavnou 
uličkou Drosselgasse. Nocleh v hotelu ***.

2.den: Plavba nejkrásnější části Rýna – údolím hradů (UNEsCO) 
ze St. Goarhausen až do Rüdesheimu. Cestou uvidíte hrady Katz 
a Maus, Schönburg, Rheinstein, Gutenfels, Niollig, Soonneck, Heim-
burg, Ehrenfels, známou věž uprostřed řeky Mauseturm, skálu Loreley, 
což je nejužší místo Rýna mezi hranicí Švýcarska a ústím řeky do moře. 
Odpoledne budete mít čas prohlédnout si  Frankfurt nad mohanem. 
Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 

03.10. - 04.10. 2015

Cena: 3.400 Kč

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

doplatek: kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč. 
Příplatek 1/1Kč - 450 Kč. Loď cca 12 EUR.

tRAsA: B

3 d
n

Y Vo
ln

a 26. - 28. září



28

p e r m o n
c e s t o v n í  k a n c e l á řtECHNiCKý VÍKENd sNů

Nejlepší evropská soukromá technická muzea – auta, motorky, 
letadla, raketoplán, formule 1, ponorka,…

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. technické muzeum speyer.

2.den: technické muzeum sinsheim.

termín: 24.10. – 25.10.2015

Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu *** s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Co všechno během jediného víkendu 
uvidíte?
•	 originál legendárního nadzvukového dopravního letadla 

Concorde Air France ve startovací poloze, který můžete celý 
„prošmejdit“, a zároveň i originál jeho ruského protějšku tU 
144

•	  na 50 Formulí 1

•	 originální Boeing 737 ve vzletové pozici – lávky na křídlech, 
prohlídka interiéru vč. kabiny

•	 originál ruského raketoplánu Buran

•	 originální návratový modul sojuz, model ISS

•	 30 amerických snových vozů, se kterými jezdili například Elvis 
Presley či Marilyn Monroe ulicemi Los Angeles a Las Vegas

•	 víc jak 500 auto veteránů všech epoch 

•	 víc jak 200 historických motocyklů

•	 legendární rychlostní vůz Blue Flame (dosáhl rychlostního 
rekordu 1001,67 km/hod. na měřeném úseku 1 míle na Bo-
nnevillských solných pláních v Utahu 23. října1970. Tento 
rekord nebyl překonán po dalších 13 let).

•	 historické lokomotivy

•	 největší sbírka hasičských vozů na světě

•	 historické busy včetně londýnského double deckeru hudební 
skupiny Kelly Family, je zde i jejich pověstný houseboat

•	  ponorka,do které se podíváte

•	 obří kina IMAX – let na Měsíc, Grand kaňon, legendární letadla 
atd.

•	 Vstupy: 28 EUR – obě muzea nebo 35 EUR obě muzea a oba 
obří Imaxy

NEJKRÁsNěJŠÍ NěmECKÁ  
AUtOmUZEA
tovární muzea značek Porsche, mercedes a BmW, sta-
dion Bayern münchen

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. muzeum mercedes ve stutt-
gartu: Na devíti patrech překrásné moderní budovy naleznete na 
160 automobilů a 1.500 dalších exponátů ve dvou tematických 
areálech – vývoj značky mercedes a automobilového sportu, 
druhou částí je sbírka automobilů od osobních po autobusy 
a náklaďáky. Budova se řadí mezi nejzajímavější stavby 21. stole-
tí – výstavba stála 150 miliónů EUR, což je bratru 4 a půl miliardy 
Kč. Fantasticky vstřícné vstupné 8 EUR, 15 – 17 let a nad 60 let jen 
4 EUR, děti do 14 let zdarma. Hned vedle muzea je bundesligový 
stadion VfB stuttgart. muzeum Porsche: Ve Stuttgartu našlo svůj 
domov i Porsche a s ním i jeho muzeum, které co do architektonic-
kého řešení nezůstává pozadu za muzeem Mercedesu. Impozantní 
útvar podpíraný pouhými třemi mohutnými sloupy a vyvolávající 
svým náklonem dojem, že co nevidět spadne, dokonale symbo-
lizuje dynamiku značky Porsche. Naleznete zde všechny zásadní 
vozy značky Porsche od prvního modelu vyrobeného Ferdinan-
dem Porsche přes legendární „devětsetjedenáctku“ až po závodní 
vozy. Vozů je zde na 80. Fantasticky vstřícné vstupné 8 EUR, 15 – 17 
let a nad 60 let jen 4 EUR, děti do 14 let 4 EUR. Ferdinand Porsche 
se narodil ve Vratislavicích nad Nisou. Nocleh v hotelu.

 2.den: muzeum BmW v mnichově (vstupné 9 EUR, děti 7 EUR) 
- 126 vozů v atraktivní moderní budově, která je součástí areálu 
BMW v Mnichově a svět BmW (vstup zdarma). Odpoledne pro-
hlídka jednoho z nejmodernějších a nejkrásnějších evropských 
fotbalových svatostánků – mnichovské Allianz Arény – domova 
Bayernu mnichov. Návrat do Prahy kolem 22. hodiny.

termín: 14.11. – 15.11. 2015

Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu *** s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Doplatky: večeře 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 
let 264 Kč. 
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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 po-
stavených těsně u moře - plave-
te v bazénech s mořskou vodou 
teplou ca 30°C a koukáte na 
jachty a lodě na moři. do bazé-
nů máte neomezený vstup po 
celé 4 dny, pouze sjíždíte hote-
lovým výtahem. Vyjdete z ho-
telu a do 15 - 20 minut pěší chů-
ze po mořském nábřeží máte 
celou řadu atrakcí od míst, kde 
se točil fi lm Účastníci zájezdu 
přes historické benátské město 
Piran po moderní a celoročně 
živé nejlepší slovinské přímoř-
ské letovisko s palmami, olean-
dry a olivovníky P ortorož po 
velký jachtařský přístav Lucija 
a historickou salinu. V průběhu 
vašeho pobytu organizujeme 
pro zájemce lodní výlet do his-
torického městečka izola s vy-
hlídkou po celém slovinském 
pobřeží a s přistavením lodi 
přímo před hotel. Hotel má 4*, 
snídaně i večeře jsou bohatý 
bufet. Opravdu skvělý odpo-
činek pro všechny generace.

1.den: Odjezd z Prahy ve 21 ho-
din.

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 vy-
razíte, či zda si jen užijete slané 
vody, vířivek a pohody. Při ranním 
příjezdu si již tento první progra-
mový den můžete doobjednat 
bufetovou snídani. Hned ráno 
budete mít možnost ponořit se 
do horké vody. Klíče od pokoje 
obvykle dostanete, jak je v ho-
telích zvykem, kolem 14 hodiny. 
Poslední den plánujeme odjezd 
kolem 21. hodiny - po koupání.

6.den: Návrat do Prahy v časných 
ranních hodinách.

termíny:

23. 10. - 28. 10. 2015
13. 11. - 18. 11. 2015
27. 01. - 01. 02. 2016
24. 03. - 29. 03. 2016 
(Velikonoce)

Cena: 6.700 Kč

trasa A

Přehled bazénů v Laguně: pla-
vecký bazén 20 x 10 m, plavecký 
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, tobo-
gán, vodopády a gejzíry, 2 bazé-
ny 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 dis-
pozici. Voda ve vířivkách má tep-
lotu 34 - 38°C, vzduch má teplotu 
32°C. Za oknem jezdí lodě. Když 
je hezky lze velké skleněné stě-
ny rozevřít a ležet na lehátku na 
betonových molech mezi mořem 
a bazény…

Cena zahrnuje:
dopravu busem Setra či Mercedes, 3 x nocleh s polopenzí (sní-
daně bufet, večeře bufet), 4-denní neomezený vstup do aqua-
parku Laguna v  řádné otevírací době,  turistické taxy, volný 
vstup do casina Bernardin, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Příplatek: pokoj 1/1 - 1.200 Kč, příplatek za výběr pokoje - 400 Kč /os. 
Pokoje jsou situovány buď s výhledem na moře nebo s výhledem na 
hotelový přístav a kostelík bývalého kláštera. Pokud si chcete doplatit 
výhled na moře, je třeba to nahlásit předem.

slevy: děti 3 - 6 let - sleva 1.500 Kč (s dvěma dospělými) děti 7 - 12 
let - sleva 700 Kč (s dvěma dospělými) 3. osoba na třílůžko vém po-
koji - sleva 500 Kč

váš mořský hotel s lagunou
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V NEJLEPŠÍCH tERmÁLECH
Bavorska a Horního Rakouska

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Bavorské termální lázně Bad 
Füssing – k dispozici jsou celkem tři areály s termálními bazény a je-
den skvělý Saunahof:

therme i.: 4 vnitřní a 6 venkovních bazénů, vývěr sirné vody, několik 
menších bazénků, vodní plocha 3.000 m2, voda je teplá 29 – 42 °C.

Europa therme: 4 vnitřní a 9 venkovních bazénů, 6 menších bazén-
ků, vodní plocha 3.000 m2, voda je teplá 27 – 39°C, unikátní 120 m 
dlouhý venkovní kanál s divokou vodou.

Johannesbad: 8 vnitřních a  7 venkovních bazénů, vodní plocha 
5.000 m2, voda je teplá 28 – 39°C, nejnovější areál.

saunahof: originální bavorský statek ze 17. století – ve čtvercovém 
dvoře, v hospodářských i obytných prostorách statku jsou – sauny 
a sauny….Uprostředje venkovní termální bazén. Saunahof je pro-
pojen s Therme I.

2.den: Rakouské termální lázně Geinberg. Návrat do Prahy do 23. 
hodiny.

termíny:  31.10. – 01.11.2015

   26.03. – 27.03. 2016

Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu *** s bufetovou snída-
ní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

doplatek: Kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 70 let 264 Kč.

POHOdOVý AdVENtNÍ 
VÍKENd V ALPsKýCH tERmÁLECH
horká voda a zimní radovánky – zážitkový víkend pro 
celou rodinu

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin. Alpské údolí horkých 
pramenů Gasteinertal – celodenní pobyt v termálních lázních 
Bad Hofgastein – Alpen therme. Vnitřní bazény i dva venkovní 
bazény mají vodu teplou cca 34 °C. Celý areál je rozdělen do dvou 
sekcí – klidové s mnoha vodními masážními lůžky a zábavné s 2 
tobogány, protiproudem a unikátním vodním kinem. Před ubyto-
váním navštívíte jeden z nejkrásnějších alpských adventních trhů 
v Zell am See. Nocleh v hotelu. P.s. Tento den si můžete vytvořit 
i svůj vlastní program zakončený v termálech. V Badhofgastein je 
přímo ve městě běžecká stopa, brusliště, curling, lanovka na krásný 
lyžařský areál či jen tak na vyhlídku, sáňkařská dráha, domluvit lze 
projížďku kočáry taženými koňmi či sněžnice.

2.den: Celodenní pobyt v nejmodernějším rakouském areálu 
tauern spa – 4 venkovní bazény (se slanou vodou, se sladkou 
vodou, dětský, saunový) s vodou teplou až 36 °C mají výhled na 
vrchol Kitzsteinhorn s ledovcem. I tento den si můžete udělat 
individuální program – opět můžeme domluvit projížďku saněmi 
s koňmi, můžeme vás i odvést na lyžařské areály v Kaprunu, Zell 
am See či na ledovci Kitzsteinhorn. I tento den vám uděláme 
zastávku na adventním trhu – v mondsee. Návrat do Prahy do 
půlnoci.

termín: 12.12. – 13.12. 2015

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu *** s bufetovou sní-
daní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

doplatek: večeře 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.

 

Ví
ke

n
d

Y 
V 

te
rm

ál
ec

h

termální lázně Geinberg jsou největšími lázněmi v Horním Rakous-
ku (i když nejznámější je Bad Schallerbach) a jejich prameny patří 
k nejvíce horkým v celé Evropě – voda, která tryská ze země, má 100 
°C. Vodní plocha má obrovskou rozlohu 3.000 m2 a skládá se z vnitřní 
a venkovní části. slaná voda je čerpána z pravěkého podzemního 
moře z hloubky 2100 metrů a má 3% obsah soli. Voda má blahodárný 
účinek pro relaxaci, ale i léčivé účinky. Vstupné: 25 EUR, do 15 let 19 
EUR, různé varianty rodinných vstupů, sauna + 8 EUR. Od podzimu 
2012 je zde i orientální svět s hammam (+ 15 EUR).

Tauern Spa

Johannesbad Bad Hofgastein
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JEdNOdENNÍ „KOUPACÍ“ ZÁJEZdy ANEB 
„POŠUŠŇÁNÍ“ V tERmÁLECH

aneb každý měsíc prima den v atraktivních 
lázních s horkou termální vodou…a poka-
ždé někde jinde…

Nová série jednodenních zájezdů do nej-
lepších termálních lázní aneb užijte si 
horkou koupel v podzimních a zimních 
měsících…

LÁZNě ERdiNG

ideální pro celou rodinu

Erding – největší „zábavné“ termálky v Ně-
mecku s největším evropským saunovým 
světem i s největším evropským tobogano-
vým rájem – pro rodinou zábavu, pro pohodu 
v horké vodě i pro relaxaci v saunách 

* největší německý termální svět

* 26 tobogánů v délce 2 a půl kilometru

* 30 saun v největším evropském saunovém 
světě

termíny: 17.10.2015

27.02.2016 

Cena: 990 Kč

Vstupné: Rozsáhlé možnosti kombinace vstu-
pů do jednotlivých částí areálu – podrobnosti 
na www.therme-erding.de

tROPiCKé OstROVy 

tropical islands – největší tropický svět pod 
střechou na celém širém světě…

Umělé tropické letovisko tropical islands 
„tropické ostrovy“ se nachází v německé 
spolkové zemi Braniborsko. Bylo otevřeno 
před 11 lety, 19. prosince 2004 v nepoužíva-
ném hangáru. Měly se zde stavět vzducho-
lodě Aerium CL 160, nebyla ale postavena 
ani jedna.

místo nese hned několik superlativů:

•	 Hangár je největší samostatně stojící ha-
lou na světě bez podpůrných pilířů uvnitř 
délka 360 m, šířka 210 m, výška 107 m

•	 Je jednou z největších budov na světě 
podle objemu, který je 5.5 mil m3

•	 Uvnitř je údajně světově největší vnitřní 
bazén – bazén Jižní moře je dlouhý 150 
metrů

•	 Je zde největší deštný prales pod stře-
chou na světě s 30 tisíci stromy v 500 
druzích

•	 Nejvyšší německý tobogán vede z výšky 
25 metrů

•	 Na výšku by se sem vešla Socha svo-
body, na délku pak Eiffelova věž

termíny: 28.10. 2015 státní svátek
26.03.2016

Cena: 890 Kč

Vstupné: do tropického světa s bazény: 36 
EUR, děti do 15 let 28,50 EUR, děti do 5 let 
zdarma. Saunový svět – stejné ceny. Kom-
binace obou areálů: 42 EUR, děti stejné jako 
u předchozích

LÁZNě BAd FüssiNG 

Bad Füssing – největší a nejlevnější „lázeň-
ské“ termálky v Německu – a tak blízko

spíše léčivé lázně a lá maďarsko

* celkem 3 termální areály se skvělými cenami 
v průměru kolem 350 Kč/den

* neuvěřitelných 12.500 m2 vodní plochy 
o teplotě 29 – 42°C

termíny: 14.11. 2015 a 30.01.2016

Cena: 990 Kč

Vstupné: Europatherme 10,50 EUR, Therme 
I.: 13 EUR, Therme I. + Saunahof – 25 EUR, Jo-
hannesbad 11,50 EUR či v kombinace sirnými 
lázněmi 13,50 EUR

LÁZNě BAd sCHALLERBACH – tROPiCA-
NA, COLORAmA, AQUAPULCO

Bad schallerbach – letošní ofi ciálně vyhlá-
šená rakouská jednička mezi termály

termíny : 17.11.2015 státní svátek 

23.04.2016

Cena: 890 Kč

Rozsáhlé možnosti kombinace vstupů do 
jednotlivých částí areálu – podrobnosti na 
www.eurothermen.at

LÁZNě LAA ANd ER tHAyA NEBO NEJVět-
ŠÍ čEsKý AKVAPARK s tERmÁLNÍ VOdOU

Aqualand moravia Pasohlávky/Laa an der 
thaya – vyberte si mezi největšími termály 
v ČR a luxusem v Laa an der Thaya – vystou-
píte, kde budete chtít

termín : 21.11. 2015

Cena: 790 Kč

Vstupné Laa: dospělí 23,30 EUR, sauny + 7 
EUR ke vstupnému, děti do 15 let: 16 EUR

Vstupné Aqualand : dospělí 590 Kč, děti a senio-
ři 450 Kč, děti do150 cm 350 Kč, sauny + 100 Kč

LÁZNě FELsEN BAd

sole Felsen Bad – nejbližší termálky se sla-
nou vodou ve vánoční kombinaci s největším 
mechanickým betlémem na světě v Jindři-
chově Hradci – levný výlet pro celou rodinu. 

termín: 19.12. 2015

Cena: 650 Kč

Vstupné: dospělí 19,50 EUR, vč. saun 23,90 
EUR, děti do 15 let: 11,90 EUR, děti do 6 let: 
2,50 EUR

LÁZNě tOsKANA tHERmE BAd 
sCHANdAU A NEJVětŠÍ EVROPsKÁ 
KAméLiE V PLNém KVětU

Hitem je bazén s velmi teplou a slanou vo-
dou – klidová zóna, přítmí a na kupoli se 
promítají různé barevné efekty, tichá hudba 
vč. podvodní hudby – totální relaxace. Kamé-
lie v zahradě zámku Pillnitz je stará 200 let, 
strom je vysoký 8,6 m, koruna má průměr 11 
m – desetitisíce květů

termín: 05.03.2015

Cena: 650 Kč

Vstupné: dospělí 24 EUR, děti 12 EUR, rodina 
2 + 1 dítě 50 EUR

1 0  L E T
KARIBSKÁ LAGUNA

Tropické ostrovy

Erding
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kY PAřÍŽ A ZÁmKy NA LOiřE 
6 nejkrásnějších zámků na Loiře + královský zámek ve Versailles

1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.

2.den: Celodenní prohlídka Paříže - pravý břeh Seiny s nádhernými 
bulváry, Champs Elysees, oblast Louvre, Centre George Pompidou, Ile 
de la Cité, katedrála Notre Dame, Latinská čtvrť, Panteon aj.

3.den: Okruh po zámcích na Loiře Chambord - monumentální zá-
mek, největší v oblasti Loiry, který si nechal vybudovat král František 
I. Blois - starobylé městečko se zámkem, sídlo vévodů orleánských. 
Cheverny - zámek z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XIII. vybudovaný 
v jednoduchém, ale klasickém stylu.

4.den: Okruh po zámcích na Loiře. Villandry - zámek s jedinečnými 
renesančními zahradami, které jsou nejpřitažlivější ze všech, úžasné 
ornamenty tvořené nejen květinami, ale i zeleninou a kořením. Azay
-le-Rideau - mistrovské dílo renesanční architektury. Chenonceaux 
- nádherný renesanční zámek s malebnými zahradami, zámek šesti 
žen.

5.den: Versailles - sídlo francouzských králů. Dokončení prohlídky 
Paříže - levý břeh Seiny, Eiff elova věž , Invalidovna, pro zájemce 
možnost prohlídky Musee d‘Orsay nebo galerie Louvre. Večerní 
Paříž - Montmartre a Moulin Rouge.

6.den: Příjezd do Prahy v poledních hodinách. 

termín: 15. 09. - 20. 09. 2015

Cena: 6.290 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 3 x nocleh v hotelu, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku, komplexní pojištění. Doplatek: 450 Kč – 3 x snídaně. 

Zájezd pořádaný ve spolupráci s partnerskou CK.

POHÁdKOVé ZÁmKy LUdVÍKA ii.
Všechny zámky pohádkového krále Ludvíka ii. v nejhezčím šatu 
– v barevném šatu babího léta.

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.

2.den: Královský zámek Neuschwanstein – prohlídka nejnavště-
vovanějšího německého zámku, vyhlídkový most nad vodopádem. 
Oberammergau – typické bavorské malované domy. Královský 
zámek Linderhof – prohlídka tzv. „zlatého zámku“ a jeho zahrad, 
největší umělá jeskyně na světě. Nocleh v hotelu ***.

3.den: Prohlídka rokokového kostela ve Wiesu – památka UNESCO. 
Přejezd k tzv. „bavorskému moři“ – jezeru Chiemsee a plavba lodí na 
ostrov Herrenchiemsee se stejnojmenným královským zámkem 
ve stylu Versailles. Prohlídka. Návrat do Prahy do půlnoci.

termín: 03.10. – 04.10. 2015

Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x hotel *** s bufetovou snídaní, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 

doplatky: večeře 490 Kč, kompletní pojištění Allianz 132 Kč, nad 
70 let 264 Kč.

NEJKRÁsNěJŠÍ JiHOčEsKé ZÁmKy
3 nejkrásnější jihočeské zámky

1.den: Odjezd z Prahy v 7.00 hodin. Prohlídka zámků Červená Lhota, 
Hluboká a Český Krumlov, volno k prohlídce historického centra 
Českého Krumlova i zámecké zahrady. Návrat do Prahy kolem 22. 
hodiny. Zájezd po stopách fi lmových pohádek Pyšná princezna, Zla-
tovláska a Tři bratři.

termín: 10.10. 2015

Cena: 690 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce. 

zámek Chenonceaux
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i Ve šVýcarských alpách 
ŠVýCARsKO s VýLEtEm HORsKým 
ExPREsEm
1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2.den: Zastávka u kláštera Einsiedeln, malebné švýcarské městeč-
ko schwyz. Luzern - město považované za klenot Švýcarska. Pře-
jezd na ubytování do Andermattu. Večeře, nocleh.

3.den:  Celodenní návštěva italské části Švýcarska. Po snídani 
odjezd přes průsmyk san Bernardino do kantonu Ticino. Nejpr-
ve 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, tune-
ly a galerie do Pontresiny. Prohlédnete si známé horské středisko 
svatý mořic. Návrat do ČR. 

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

termín: 10.09. – 14.09. 2015

Cena: 6.190 Kč

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

doplatky: jízdenka na horský expres - 400 Kč, příplatek za ubyt. ve 
dvoulůžkovém 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 bude-
me pokračovat autobusem k ledovci morteratsch, kde podnikne-
me nenáročnou vycházku k jednomu z nejdelších ledovců ve Švý-
carsku. Přes horský průsmyk Julierpass dojedeme k nejznámější 
švýcarské soutěsce Via mala. Přejezd na nocleh.

3.den: Přejezd přes impozantní pas Furkapass, zastávka u vyhlídky 
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 nejdramatič-
tějších dějišť z knih spisovatele Doyla, kde se zřítil Sherlock Holmes 
a jeho protivník Moriarty. Odjezd zpět přes horský pas sustenpass. 
Na závěr dne možnost jízdy vláčkem z Göschenen přes malebnou 
soutěsku do Anderamttu.

4.den: Odjezd časně ráno do oblasti Bernských Alp – interlakenu: 
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 výjezdu visutou lanov-
kou do nadmořské výšky 2 970 metrů na horu schilthorn s pano-
ramatickou otáčivou restaurací, natáčela 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 me-
trů, vagóny většinou nahoru táhne parní zubačka, z vrcholu opět 
krásný panoramatický výhled na Brienzersee a Bernské Alpy. Noční 
přejezd do ČR.

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

termín: 05. 09. – 09. 09. 2015

Cena: 5.990 Kč

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

Zájezdy pořádané ve spolupráci s partnerskou CK.


