
TULAČKA CK         2017



2

Milí přátelé cestování,

První rok utekl jako voda, a Vy v rukou držíte druhý katalog cestovní kanceláře Tulačka ck.
Ráda bych poděkovala všem, kteří mi vloni projevili důvěru a rozhodli se se mnou cestovat. Díky každému
z vás byla minulá sezóna úspěšná, a můžeme spolu tedy poznávat krásy Evropy a naší země i v příštím roce.  
Pro rok 2017 se Vám do ruky dostane jeden katalog, ve kterém najdete kompletní nabídku ať už pro země
české tak i pro ty zahraniční.
Jako poděkování jsem pro vás připravila věrnostní kartičky, kdy za každý zakoupený zájezd dostanete
jedno razítko a na každý pátý zájezd budete moci uplatnit slevu následovně: pokud alespoň jeden z těchto
pěti zájezdů směřoval do ciziny, dostanete na pátý zájezd slevu 50% s uplatněním na jakýkoli jednodenní
zájezd po ČR.
Pro váš komfort jsme též zřídili platební terminál v kanceláři, kde můžete použít platební karty, a to i bez-
kontaktně.                                                                                                                    
Všem, kteří si již našli cestu k cestovní kanceláři Tulačka ck srdečně děkuji, a Vy, kteří jste se k nám ještě
nezatoulali, určitě přijďte, protože vzpomínky z cestování jsou věčné, a nikdo Vám je nevezme.

Těší se na Vás Tulačka ck a Vaše Mgr. Barbora Tulačková

Najdete nás na adrese: ulice 5.května 170/17, 460 01 Liberec 1, blízko vodotrysků, rohový dům u přechodu
se semafory. Parkování je možné v OC Plaza, 1.hodina zdarma.
Telefon: +420 485 104 835
E-mail: info@tulackack.cz
www.tulackack.cz

Odjezdy na vaše cesty ZDARMA z měst: Liberec, Jablonec n/N, Turnov, Mnichovo Hradiště, 
Mladá Boleslav, Praha, případně z Plzně nebo Brna, dle trasy zájezdu.

Doprava na většinu zájezdů bude zajištěna libereckou autobusovou dopravou firmy Litour s.r.o., která
vlastní luxusní autobusy značky Mercedes.

JAK VYUŽÍT VÝHODNĚJŠÍ CENY S TULAČKA CK:

Uzávěrka katalogu proběhla 31.10.2016, a k tomuto datu byly použity i měnové kurzy.
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 sb.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:
Cestovní pojištění do zahraničí není zahrnuto v ceně zájezdu. Na jedno a dvoudenní zájezdy doporuču-
jeme využít nabídky pojištění od pojišťovny VZP a na vícedenní zájezdy od Evropské pojišťovny ERV, které
vám na přání rádi zprostředkujeme.

ÚVOD

Slevy za včasnou rezervaci
7% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 31. 1. 2017
5% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 28. 2. 2017
3% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 31. 3. 2017
2% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 30. 4. 2017

Slevy pro skupiny
Slevy se nesčítají, započítává se nejvýhodnější sleva pro klienta.
Slevy se neposkytují na zlevněné a jednodenní zájezdy.
Slevy se odečítají od základní ceny a nevztahují se na příplatky a fakultativní služby.



OBECNÉ INFORMACE K ZÁJEZDŮM:
V katalogu si vyberete zájezdy, nahlásíte je v kanceláři, a my si napíšeme Vaše jméno, telefon a počet
osob do rezervačního systému. Tento krok Vás nic nestojí, ale pro nás je tato rezervace závazná a odvíjí
se od ní uskutečnění zájezdu. Pokud měsíc před termínem nepřijdete provést úhradu, automaticky se
Vaše rezervace zruší. Nejpozději týden před odjezdem Vás poprosím, abyste si přišli pro přesné pokyny
k odjezdu, nebo Vám je pošlu e-mailem. V těchto pokynech bude uvedena hodina odjezdu a návratu.
Čím dál jedeme, tím dříve musíme vyjíždět a naopak. Co se týče návratu zpět, prosím vás o akceptování
místa výstupu. Jinak řečeno, Vaše nástupní místo je i výstupní. Není možné, abychom zastavovali všem
na přání. Doporučené částky na vstupy, které najdete v tomto katalogu jsou pouze orientační, plné ceny,
ale v ČR bývá pravidlem sleva pro seniory nad 65 let, děti, studenty a ZTP. Přesné ceny dostanete v po-
kynech k odjezdu. Děkujeme za pochopení
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BOTANICKÁ ZAHRADA LIBEREC
je nejstarší botanickou zahradou v České republice

Má nejpestřejší sbírky exotických rostlin, obsahující

také unikáty jako nejstarší kamelie a nejdéle

pěstovanou bonsaj v Evropě. Doménami zahrady

jsou sbírky orchidejí, kapradin, broméliovitých

a masožravých rostlin.

ADRESA:
Purkyňova 630/1

460 01 Liberec

Tel.: +420 485 252 811

Email: info@botanylibere...

www.botaniliberec.cz

Otevřeno celoročně každý den:

Duben – Říjen: 8:00 – 18:00

Listopad – Březen: 8:00 – 16:00



ČERVEN:
02.06. – 04.06.2017 Bavorko + 

Bádensko-Würtenbersko str. 19
03.06.2017 Kersko – Hrabalova stezka str. 35
03.06. – 04.06.2017 Buchlovice, Uh. Hradiště, 

Baťův kanál, Kroměříž str. 56
05.06.2017 Konopiště 

+ Ekocentrum Čapí hnízdo str. 36
05.06. – 11.06.2017 Emilia-Romana – Toscana str. 23
10.06.2017 Milovice – Park Mirakulum str. 37
11.06.2017 Úpice, Broumov str. 45
11.06. – 18.06.2017 Chorvatsko 

– poznávací s koupáním str. 26
17.06.2017 Oybin, Jonsdorf, Luž str. 17
17.06.2017 Černá Studnice, Krásná, Pěnčín str. 45
18.06.2017 Vamberk, Opočno str. 46
19.06. – 24.06.2017 Cyklostezka Odra – Nisa str. 21
23.06. – 25.06.2017 Korutany a východní Tyrolsko str. 14
23.06. – 25.06.2017 Neziderské jezero, Sopron, 

Esterházy, Bük str. 32
24.06. – 25.06.2017 Mikulov, Lednicko-Valtický areál str. 53
25.06.2017 Kutná Hora – Stříbření str. 36
25.06.2017 Jaroměřice nad Rokytnou, Telč   str. 49
27.06. – 02.07.2017 Normandie, Bretagne 

a Údolí Loiry str. 9
30.06. – 06.07.2017 Provence a Azurové pobřeží str. 12

ČERVENEC:
01.07. – 02.07.2017 Valašské Meziříčí, Rožnov, 

Vizovice, Lešná str. 56
05.07. – 07.07.2017 Horní Rakousy str. 14
05.07. – 09.07.2017 Mitteland, Bernese Oberland, 

Valais a záp. Švýcarsko str. 6
08.07. – 09.07.2017 Zbrašov, Hranická prop., 

Plumlov, Tovačov, Olomouc str. 55
12.07. – 16.07.2017 Périgord, Quercy, Gaskoňsko str. 10
15.07. – 16.07.2007 Javorník, Jeseník, 

Velké Losiny, Úsov str. 54
15.07. – 23.07.2017 Norsko + Švédsko + Dánsko str. 25
22.07. – 23.07.2017 Dolní Rakousko + Burgenland str. 13
22.07. – 23.07.2017 Passau, Orlí hnízdo 

a Berchtesgaden str. 18
23.07.2017 Boží Dar, Jáchymov str. 41
28.07. – 30.07.2017 Vysoké Tatry, Spišský hrad, 

Levoča, Vrbov str. 34

29.07. – 30.07.2017 Loštice, Bouzov, 

Javoříčské jesk., Šternberk str. 54

LEDEN:
Lyžařské zájezdy a pobyty v termálních lázních dle nabídky

ÚNOR:
20.02. – 24.02.2017 Lyžování v Rakousku str. 15

BŘEZEN:

04.03.2017 Pravý břeh Vltavy + prohlídka 

Národního divadla str. 35

12.03.2017 Stříbro, Kladruby str. 40

26.03.2017 Kynžvart, Teplá str. 41

DUBEN:
02.04.2017 Panenský Týnec, Peruc str. 43

09.04.2017 Jezeří, Chomutov str. 44

14.04.2017 Kladsko, Vambeřice, 

Kudowa Zdroj str. 28

14.04.2017 Hazmburk, Třebenice str. 43

15.04.2017 Žitava a Ostritz – Velikonoce str. 19

16.04.2017 Cvikov str. 44

21.04. – 23.04.2017 Choustník, Kratochvíle, 

Čes. Bud., Červená Lhota str. 38

22.04. – 23.04.2017 Vídeň a Schönbrunn str. 13

23.04. – 30.04.2017 Harkány 

– týdenní pobyt v lázních str. 32

28.04. – 01.05.2017 Veneto str. 22

29.04. – 30.04.2017 Berlín a Postupim str. 17

29.04.2017 Svojanov, Polička str. 48

30.04.2017 Vysoký Chlumec, Jemniště str. 37

KVĚTEN:
06.05.2017 Bautzen a Nochten str. 17

06.05.2017 Nižbor + Jeneč str. 36

06.05. – 07.05.2017 Ksiaž, Svídnice, Wroclaw str. 28

07.05.2017 Dolní Morava, Králíky str. 48

13.05. – 14.05.2017 Český Krumlov, Stráž n/Nežárkou, 

Landštejn, Slavonice str. 39

20.05.2017 Česká Skalice, Kuks str. 46

21.05.2017 Hronov, Doudleby 

a Kostelec n/Orlicí str. 47

26.05. – 28.05.2017 Lysice, Velehrad, Bzenec, Milotice, 

Strážnice, Vlčnov str. 52

31.05. – 04.06.2017 Sev., vých. a stř. Švýcarsko, 

Graubünden a Ticino str. 7
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SRPEN:
04.08. – 06.08.2017 Meklenbursko 

– Přední Pomořansko str. 18
06.08.2017 Tiské stěny, Střekov str. 42
11.08. – 13.08.2017 Klatovy, Domažlice, 

Horšovský Týn, Švihov str. 40
18.08. – 20.08.2017 Nízké Tatry, Velká Fatra, 

Čachtice, Bešeňová, Bojnice str. 34
19.08.2017 Kurort Rathen a Bastei str. 18
19.08. – 20.08.2017 Dolní Věstonice, Pavlov, 

Děvičky, Břeclav str. 52
25.08. – 27.08.2017 Pernštejn, Mor. Krumlov, Bítov, 

Vranov, Znojmo, Rájec str. 51
30.08. – 03.09.2017 Alsasko, Lotrinsko, 

Champagne, Burgundsko… str. 8

ZÁŘÍ:
02.09.2017 Nové Město nad Metují str. 45
03.09.2017 Poděbrady str. 35
09.09.2017 Žďár nad Sázavou, Třebíč str. 49
10.09.2017 Litoměřice, Velké Žernoseky str. 44
13.09. – 17.09.2017 Slovinsko str. 27
15.09. – 17.09.2017 Paprika festival Kalocsa, 

Szeged, Bratislava str. 29
16.09.2017 Mělník str. 36
17.09.2017 Miletín, Neratov, Dobruška str. 46
20.09. – 24.09.2017 Emilia-Romana, Toscana, 

Liguria str. 24
23.09.2017 Luže, Litomyšl str. 48
24.09.2017 Hlinsko, Veselý Kopec str. 49
27.09. – 01.10.2017 Kolem Lago di Garda + Trento    str. 22
28.09. – 29.09.2017 Strakonice, Vyšší Brod, 

Rožmberk, Nové Hrady str. 39

28.09.2017 Častolovice, Třebechovice str. 47
29.09. – 30.09.2017 Shánění stád – Almabtrieb str. 16
30.09.2017 Sobotka, Vesec, Svijany str. 47

ŘÍJEN:
01.10.2017 Mnichovo Hradiště, Klášter str. 45
07.10. – 08.10.2017 Wieliczka, Krakow str. 29
07.10.2017 Velké Březno, Budyně nad Ohří   str. 42
07.10.2017 Osek, Duchcov str. 42
08.10.2017 Kryry, Valeč, Chyše str. 41
14.10.2017 Hasištejn, Klášterec nad Ohří str. 43
15.10.2017 Hrad Krakovec + Lány str. 37
20.10. – 22.10.2017 Csabai festival Gyula, 

Budapešť str. 30
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20.10. – 22.10.2017 Kunštát, Veveří, Brno, Slavkov str. 50

27.10. – 31.10.2017 Pyreneje 

a Languedoc-Roussillon str. 11

29.10. – 02.11.2017 Vinobraní Tokaj, Lázně Eger 

a Miskolc-Tapolca, Hollókö str. 31

LISTOPAD:
04.11.2017 Levý břeh Vltavy + Senát, 

Valdštejnské zahr. a hrad str. 35

05.11. – 12.11.2017 Harkány 

– týdenní pobyt v lázních str. 32

17.11.2017 Karpacz, Jelenia Gora str. 28

25.11.2017 Györ – advent str. 33

PROSINEC:
02.12.2017 Königstein – advent str. 20

09.12.2017 Štýr – advent str. 16

09.12.2017 Vánoční trhy Český Krumlov 

+ čerti v Kaplicích str. 38

16.12.2017 Míšeň a Moritzburg – advent str. 20



6 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - ŠVÝCARSKO

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

2.den: Hlavní město Švýcarska, Bern. Procházka po starém městě, a prohlídka medvědů v medvědím příkopu, hlavní ulice
s kašnami, podloubími, a domem, kde bydlel Albert Einstein, stará hodinová věž Zytglogge, Bundeshaus, budova, kde se
rozhodují zákony této země, stará radnice, a další krásy malebného města, které leží na řece Aare.

Lausanne – nádherné město na břehu Ženevského jezera a sídlo Mezinárod-
ního olympijského výboru. Uvidíme katedrálu Notre-Dame, a zastavíme se
v přístavní čtvrti Ouchy, kde je nádherný hotel Beau-Rivage Palace, a hotel
d'Angleterre, kde pobýval lord Byron. Za návštěvu stojí jediné Olympijské mu-
zeum na světě, kde najdeme i stopy českého sportu a sochu Emila Zátopka.
Zastavení u středověkého hradu Chateau de Chillon. 
Procházka po břehu Ženev-
ského jezera v městečku Vevey,
kde sídlí potravinářská firma
Nestlé. Podíváme se na pa-

mátník Jana Palacha, a sochu Charlieho Chaplina. Krátký přejezd do Corsier
sur Vevey nás zavede k místu posledního odpočinku krále komiků. Na závěr
dne navštívíme perlu švýcarské riviery, městečko Montreux, kde se každý rok
koná světový jazzový fastival. Město, které stálo u zrodu turistického průmyslu
ve Švýcarsku se pyšní mnoha hotely ve stylu secese, a sochou Freddieho Mer-
curyho, který zde žil. Ubytování

3.den: La Chaux-de-Fonds – hlavní město hodinek s největším
hodinářským muzeem. Broc – prohlídka slavné čokoládovny
Cailler. Gruyeres – prohlídka středověké vesničky a návštěva
sýrárny, kde se vyrábí jeden z nejlepších sýrů světa. Ubytování

4.den: Barrage de la Grande Dixence – jedna z největších
přehrad na světě s hydroelektrárnou, která má hráz vysokou
284 m, v nadmořské výšce 2 364 m n.m. Zermatt – nádherná
horská vesnička s výhledem na nejfotografovanější horu světa
– Matterhorn, výjezd zubačkou na Gornergrat (3 089 m n.m.),
odkud je velikán téměř na dosah. Odjezd domů 

5.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

MITTELLAND, BERNESE OBERLAND, VALAIS A ZÁPADNÍ ŠVÝCARSKO

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 140 CH

Termín Cena / osobu

5. – 9.7. 2017 5 700,- Kč



1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

2.den: Rýnské vodopády – procházka u největších
vodopádů v Evropě. Projížďka červeným švýcarským
vlakem Bernina express z městečka Tiefencastel do
italského města Tirano. Po cestě nádherné horské vý-
hledy a nezapomenutelný zážitek. Ubytování

3.den: Lago Maggiore – jezero se středozemním
podnebím, jehož břehy jsou porostlé korkovými duby,
fíkovníky a olivovníky. Locarno – nejslunnější švýcar-
ské město ležící na břehu jezera, procházka po po-
břežní promenádě, lemované palmami, a historickým
centrem. Bellinzona – prohlídka starého města, leží-
cího na řece Ticino, obklopeného třemi hrady, zapsa-
nými na seznamu světového dědictví Unesco.
Ubytování 

4.den: Urnersee – úchvatně malebné jezero, které připomíná norský
fjord, s loukou Rütli na břehu, kde v roce 1291 uzavřely kantony Uri,
Schwytz a Unterwalden, Věčný spolek neboli Spříseženstvo, ze kterého
vznikla švýcarská konfederace. Pilatus – hora vysoká 2 133 m se vypíná
na břehu Vierwaldstättského jezera. Podle legendy bylo odtud svrženo
do jezera tělo Piláta Pontského, jehož duch tady stále straší. Z Alpna-

chstadtu jezdí na
vrchol zubačka,
která překonává
stoupání 48 pro-
cent, což z ní činí
nejstrmější ozubni-
covou trať na světě.
Luzern – největší město středního Švýcarska, ležící na břehu Vierwald-
stättského jezera. Procházka po Kaplovém mostě, který se klene přes řeku
Reuss, Lví pomník, malebná náměstí, kostely, patricijské domy, a hradby
na severu, odkud je pěkný výhled na město. Odjezd domů

5.den: příjezd do ČR v ranních hodinách 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 130 CHF

Termín Cena / osobu

31.5. – 4.6. 2017 5 500,- Kč
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SEVERNÍ, VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ ŠVÝCARSKO, GRAUBÜNDEN A TICINO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - ŠVÝCARSKO



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE8

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

2.den: Colmar je nejzachovalejší město v Alsasku. Místní pitoreskní čtvrť se nazývá
Malé Benátky. V historickém centru města se nachází bývalá vinná burza, hrázděné
domy pastelových barev a stará celnice s taškovou střechou. Vinice se táhnou až
těsně k hradbám nejkrásnější vesničky na cestě vína, Riquewihr. Vesnici tvoří dláž-
děné uličky, dvorky s lodžiemi, dvojité hradby a strážní věže. Cesta skrz hradby vede
k vinicím na kopci. Domrémy-la-Pucelle je rodištěm Johanky z Arku, a lze si zde pro-
hlédnout dům, kde se narodila, a kostel, ve kterém slyšela „hlasy“. Chalons-en-
Champagne – prohlídka šampaňských vinic, a sklepů, s odborným výkladem,
a seznámení se s výrobou nejdražšího vína na světě, spojené s degustací, rautem,
a možností nákupu za nízké ceny. Ubytování 

3.den: Z vinařského hlediska zahrnuje Cote d'Or souvislý pás vinic od Dijonu až po Santenay,
téměř 50 kilometrů. Názvy na ukazatelích pronásledují ve snech milovníky vína na celém
světě – Gevrey-Chambertin, Vougeot, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée, Nuits-St-
Georges, Aloxe-Corton, Meursault a Chasagne Montrachet. Návštěva vinic a sklípku spo-
jená s degustací burgundského vína. Staré centrum Beaunne je ukryté uvnitř hradeb
a obklopené bulváry. Jeho nesporným klenotem je Hotel-Dieu, hospic založený v roce 1443.
Objekt je považován za středověký skvost a pyšní se pestrobarevnými geometrickými bur-
gundskými taškami. Uvnitř lze spatřit čestné nádvoří, lékárnu, kuchyni, komnaty, sál chudých
a dvě mistrovská sakrální díla. Beujolais – degustace cenově přijatelných vín v nádherné

krajině vrchoviny Beaujolais je nezapomenutelným zážitkem. V jižní části se vyrábí nejvíce beaujolais nouveau, uváděné na
trh vždy třetí listopadový čtvrtek. Ze severu zase pochází deset vynikajících značek nesoucích klasifikaci cru: St-Amour, Juliénas,
Chiroubles, Morgon, Brouilly, Cote de Brouilly a Regnié. Téměř v každé obci je vinný sklípek, kde lze ochutnat víno, a seznámit
se s vinařskou kulturou, ovládající život místních obyvatel. Ubytování

4.den: Lyon, druhé nejvýznamější město Francie, leží na soutoku řek Rhony a Saony,
a tvoří ho spleť dlážděných ulic, renesančních paláců, nejkrásnějších v zemi, prvo-
třídních restaurací a rušných bister. Jsou zde dva římské amfiteátry, jeden z nich je
nejstarší ve Francii, katedrála s orlojem, který ukazuje církevní svátky až do roku 2019,
a jeden ze symbolů Lyonu, bazilika Notre-Dame. Prohlídka místní sýrárny, kde se vyrábí
Camembert. Annecy ležící na břehu jezera Lac d'Annecy, patří k nejkouzelnějším
alpským městům. Malou středověkou čtvrtí s ulicemi s podloubími protékají kanály,
nad kterými se klenou mosty. Nejznámější památkou je věznice ze 12.století, uprostřed
jednoho z kanálů. Odjezd domů

5.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 52 EU

Termín Cena / osobu

30.8. - 3.9.2017 5 900,- Kč

ALSASKO, LOTRINSKO, CHAMPAGNE, BURGUNDSKO, FRANCHE-COMTÉ, 
ÚDOLÍ RHONY A SAVOJSKÉ ALPY



1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

2.den: Giverny – v roce 1883 si zde Claude Monet pronajal dům, a pracoval zde až do svojí smrti. Tento dům s úchvatnou
zahradou připomínají některé z mistrových obrazů. Rouen je vzkvétající přístav na řece Seině. Nachází se zde katedrála, kterou
maloval Monet, velký orloj, kostel Johanky z Arcu, která zde byla upálena, justiční palác, radnice, a hrázděné domy z 18.století.
Narodil se zde Gustave Flaubert, a odehrávají se zde některé scény z jeho známého románu Madame Bovary. Gouville-sur-
Mer – projížďka koňským spřežením po pláži, kde se pěstují ústřice, spojená s ochutnávkou ústřic a bílého vína. Ubytování

3.den: Mont Saint-Michel je žulový, 80 metrů vysoký přílivový ostrov. Rozdíl mořské hladiny při přílivu a odlivu je nevětší v Evropě,
15 metrů. Ostrovu dominuje opevněné opatství, jehož základy byly položeny už v 8.století. Quimper je prodchnut tradiční bre-
taňskou atmosférou. Jméno města pochází z bretaňského slova „kemper“, což znamená soutok dvou řek, Steir a Odet. Západně
od katedrály, nejstarší gotické památky v Dolní Bretani, vede pěší zóna, přeplněná obchody a prodejnami typických místních
výborných palačinek – crepes. V centru se nachází hrázděné domy a soukromé paláce. Vyrábí se tu fajáns, krásná ručně ma-
lovaná keramika, již od roku 1690. V jižní části města stojí nejstarší továrna, přístupná veřejnosti po celý rok. Pont Aven – kdysi městečko
se čtrnácti mlýny a patnácti domy, je situován v malebném lesnatém ústí řeky Aven. Žil zde a tvořil Paul Gauguin. Ubytování

4.den: Nantes – v místním zámku se roku 1477 narodila Anna Bretaňská, a roku 1598 zde Jindřich IV.vydal Edikt Nantský, zaru-
čující protestantům náboženskou svobodu. Villandry je poslední zámek vybudovaný na Loiře, který má nádherné zahrady,
zelinářskou, okrasnou, vodní, bylinkovou a další. Tours bylo vybudováno na místě římské osady, a ve 4.století, za svatého Martina,
tourského biskupa, proslulo jako důležité centrum křesťanství, a chvíli i jako hlavní město Francie. Za prohlídku stojí dech beroucí
katedrála St-Gatien, kde jsou pohřbeny děti Karla VIII., a bazilika svatého Martina, který je tam pochován. Romantickému
zámku Chenonceau, který stojí přímo na řece Cher, se přezdívá zámek šesti dam, které zde zanechaly svoji osobitou pečeť.
Ubytování 

5.den: Chambord je největší ze zámků na Loiře. Nechal ho vybudovat František
I. Zámek má 365 komínů a jeho zvláštností je hlavní schodiště ve tvaru devojité
spirály, které navrhl Leonardo da Vinci. Orléans – právě zde zachránila Panna
Orleánská v roce 1429 francii před Angličany. Každoročně si obyvatelé města
připomínají své osvobození alegorickým průvodem a požehnáním v katedrále.
Nedaleko jezdecké sochy hrdinky města se nachází její hrázděný dům, kde
Johanka v roce 1429 bydlela. Na cestě ke katedrále Svatého kříže stojí honosný
renesanční palác z červených cihel, Hotel Groslot, kde pobývali Karel IX., Jindřich
III.a IV., v letech 1790-1982 sloužil jako radnice, a dnes se využívá ke svatebním
a slavnostním obřadům. Chartres se může pochlubit nejvelkolepější gotickou
katedrálou v Evropě, s překrásnými vitrážemi, náboženským labyrintem, a posvát-
nou relikvií v podobě košile Panny Marie. Odjezd domů 

6.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 63 EU

Termín Cena / osobu

27.6. – 2.7.2017 7 900,- Kč

9

NORMANDIE, BRETAGNE A ÚDOLÍ LOIRY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE10

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

2.den: Sarlat se může pochlubit největším počtem středověkých a renesančních
fasád a průčelí ze 17.století ze všech měst ve Francii, které jsou chráněny zákonem.
Kromě toho jsou zde k vidění malebné uličky, městské hradby, katedrála a biskupský
palác. Město proslulo také jedním z nejlepších trhů v zemi, kdy je Sarlat centrem ob-
chodu s husími játry, foie gras, a vlašskými ořechy. Návštěva husí farmy s ochutnávkou
foie gras. Rocamadour se stal jedním z nejproslulejších poutních míst po řadě zázraků,
zvěstované zvonem nad Černou madonou s dítětem v kapli Notre-Dame. Poloha této
svatyně na skalnaté plošině nad údolím Alzou, je úžasná. Nejlepší pohled na okolí se
naskytne z hradeb zámku. Křížová cesta, která vede nahoru, čítá 14 kapliček a jeru-
zalémský kříž. Město dostalo jméno podle svatého Amadoura, jehož tělo zde bylo nalezeno. Le Puy-en-Velay – toto výjimečné
město v depresi vyhaslé sopky, je rozloženo na nevídaných skalních výchozech a útesech. Dominují mu tři vrcholy a každý je
zakončen kostelem nebo sochou. Pohled na toto uskupení z dálky patří k nejúchvatnějším zážitkům ve Francii. Největším
lákadlem je středověké Svaté město s kaplí St-Michel d'Aiguilhe na vrcholku lávového prstu, s katedrálou Notre-Dame, prosla-
vené Černou madonou, a obřadním kamenem druidů s léčivou mocí. Ubytování

3.den: Corniche des Cévennes – hrozivá silnice vedoucí po okraji převislého srázu z Floracu
na řece Tarn do St-Jean-du-Gard byla vytyčena v raném 18.století vojskem Ludvíka XIV.,
a představuje nezapomenutelný zážitek. Nimes je známé římskými památkami. K největším
skvostům patří zdejší amfiteátr, nejlépe zachovalá stavba svého druhu, kde se konají kon-
certy a býčí zápasy. Římská brána Porte Auguste, postavená dvacet let před vybudováním
chrámu Maison Carrée, byla kdysi součástí nejdelších městských hradeb v Galii. Další vý-
znamnou římskou památkou je Castellum, kam v minulosti přitékala voda z akvaduktu Pont
du Gard. Za návštěvu stojí i francouzské zahrady Jardin de la Fontaine, nad nimiž se nachází
pahorek Mont Cavalier s osmibokou věží Tour Magne, kdysi součástí římského opevnění.
Město je také známé výrobou džínoviny (de Nimes). Pont du Gard – navzdory slávě, která

se o něm šíří, zůstane ve vás před tímto 2000 let starým mostem pocit ohromení. Je to nejvyšší most, který Římané vybudovali.
Akvadukt, který byl používán 500 let, přiváděl vodu do Nimes, z 50 km vzdálených pramenů. Ubytování

4.den:Ve Francii znamená Nyons synonymum pro olivy. Na barvitém trhu se prodávají
všechny možné výrobky z oliv. Nejstarší čtvrť skrývá krytou uličku, přes řeku Aygues se
klene most ze 13.století, a na břehu stojí několik starých mlýnů s obrovskými lisy na olivy,
nezbytnými pro výrobu olivového oleje – prohlídka. Montélimar – hlavní kuriozitou
města je středověké jádro s obchůdky nabízejícími nugát sypaný mandlemi, který se
zde vyrábí už od počátku 17.století, kdy byly poprvé dovezeny mandle z Asie do Fran-
cie. Prohlídka domu, kde se vyrábí proslulý nugát, spojená s degustací. Odjezd domů

5.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 25 EU

Termín Cena / osobu

12. – 16.7.2017 6 500,- Kč

PÉRIGORD, QUERCY, GASKOŇSKO, FRANCOUZSKÉ STŘEDOHOŘÍ, 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, ÚDOLÍ RHONY A SAVOJSKÉ ALPY



1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

2.den: Bayonne, kdysi hlavní město francouzského Baskicka, leží mezi řekou Nive a Adour.
Nejzajímavější je katedrála svaté Marie a čtvrť v jejím okolí, kde se nachází kavárničky,
které podávají místní specialitu, horkou čokoládu. Další typickou lahůdkou je bayonnská
šunka, na jejíž výrobu se podíváme blíže. Espelette je střediskem obchodu s místním ple-
menem poníka, a kromě toho proslulo pěstováním červené papriky piment. Ubytování

3.den: Lurdy se řadí k nejvýznačnějším moderním poutním místům v Evropě. Za slávu vděčí
zjevením Panny Marie, která spatřila čtrnáctiletá dívka Bernadette roku 1858. Panna Maria
ji zavedla k prameni se zázračnými léčebnými účinky, o které mnoho lidí tvrdí, že je vyléčila.
Jeskyni Grotte Massabielle, kde se tato zjevení ukázala, navštíví ročně čtyři miliony lidí, kteří

zde hledají zázračné uzdravení. Kolem pramene postupně vyrostlo rozlehlé náboženské měs-
tečko plné chrámů a kostelů. Pevnost  Carcassonne je krásně zrenovované pohádkové město
(na seznamu UNESCO), jehož středověké věže a hradby ční nad řekou Aude a Dolním měs-
tem. Hlavními stavbami uvnitř pevnosti, která má vnitřní i vnější hradby, je další pevnost s vodním
příkopem, a bazilika St-Nazaire. V této románsko-gotické katedrále se nachází slavný kámen,
na němž je vyobrazeno obléhání Carcassonne křižáky roku 1209. Hlavní vstup do starého
města je branou Porte Narbonnaise, kde jsou dvě pískovcové věže, dvě padací mříže, dvě že-
lezné brány, vodní příkop a padací most. Po průchodu branou se ocitnete v jiném čase. Staré
město s obchůdky a suvenýry se řadí k nejoblíbenějším turistický cílům ve Francii. Collioure

má nádherné barvy, domy se štukovou výzdobou, cypřiše, vesele pomalované rybářské čluny, jasné světlo, klidné moře, a to
vše přitahovalo malíře Henriho Matisse, pod jehož vlivem tu začali pracovat i další umělci, zvaní fauvisté. U přístavu se rozkládají
tři pláže, na které shlíží Chateau Royale, hrad vybudovaný templářskými rytíři. Jako zvonice místního kostela slouží bývalý maják.
Hlavním obchodním artiklem zůstávají sardele. Ubytování

4.den: Katalánský Perpignan má jižanskou atmosféru, promenádu podél řeky Tet lemují palmy, a v ulicích arabské čtvrti se
prodává koření, kuskus a paella. Největšího rozkvětu dosáhlo město za králů Mallorky, po nichž zde zůstal obrovský palác,
postavený ve stylu jihofrancouzské gotiky s maurskými vlivy. Z přilehlých zahrad je výhled na město, moře a hory. Jednou z nej-
krásnějších staveb je brána Loge de Mer, vedle níž stojí radnice, a dále potom katedrála St-Jean, vybudovaná s říčních oblázků
prokládaných vrstvami červených cihel. Montpellier náleží k nejrušnějším a nejpokrokovějším městům na jihu, a je správním
střediskem kraje. Veškeré dění se soustřeďuje na náměstí Place de la Comédie, kde stojí budova opery, fontána Třech grácií,
a kolem dokola jsou kavárny. Ve městě se nachází věhlasná lékařská fakulta, moderní operní a konferenční centrum Corum,
paláce s elegantními nádvořími, kamennými schodišti a balkony. Z opevnění z 12.století se dochovaly pouze dvě věže. Nejlepší
pohled na město mezi horami a mořem se naskytne z Promenade de Peyrou, velkolepého náměstí, jemuž vévodí Chateau
d'Eau a akvadukt, kterým se přiváděla voda do města. V severní části se nachází nejstarší botanická zahrada ve Francii.
Odjezd domů

5.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 10 EU

Termín Cena / osobu

27. – 31.10.2017 6 900,- Kč

11

PYRENEJE A LANGUEDOC - ROUSSILLON

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE

PROVENCE A AZUROVÉ POBŘEŽÍ

12

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: Monaco je malý stát na Azurovém pobřeží, jemuž vládne nejstarší knížecí rodina na světě, rodina Grimaldiů. Město
vděčí za slávu kasinu ve čtvrti Monte-Carlo, díky kterému byly místnímu obyvatelstvu zrušeny daně. Knížecí palác ze 13.století
je stále obýván rodinou Grimaldiů, kde se každý den střídají stráže. V blízké katedrále jsou pohřbeni členové rodiny, včetně
Grace Kelly a knížete Rainiera. St-Paul-de-Vence je jedna z nejslavnějších, a turisty nejnavštěvovanějších vesnic. Z hradeb ze
16.století je nádherná podívaná na krajinu s cypřiši, a na červené střechy vil s palmami a bazény. Za hradbami najdeme měs-
tečko plné muzeí a galerií, kapli, kostel s obrazem od Tintoretta, donjon, který složil až do 19.století jako vězení a hlavní ulici
s domy z 16.a 17.století. St-Paul-de-Vence je nazývána jako vesnice slavných osobností, kteří sem přijížděli. Patřili mezi ně Picasso,
Modigliani, Signac, Cocteau. Cannes je spojováno s Mezinárodním filmovým festivalem, a je známé jako přední letovisko na
pobřeží Středozemního moře. Proslulý Boulevard de la Croisette lemují zahrady, palmy, písečné pláže, luxusní butiky a hotely,
z nichž nejznámější Carlton. Ubytování  
3.den: Z Grasse, choulícího se mezi kopci, je úžasný výhled na moře, a obklopují je květinové louky poseté levandulemi, mi-
mózami, jasmíny a růžemi. Nejznámější místní parfumerie Fragonard, kam podnikneme prohlídku, vděčí za své jméno místnímu
rodákovi, umělci Fragonardovi. Gorges du Verdon – tento kaňon patří k nejdramatičtějším přírodním scenériím v Evropě.
Temně zelená řeka Verdon se táhne na dně, místy až 700 m hlubokého údolí. Puimoisson je vesnička na kraji oblasti Valensole,
hlavního místa destilace levandule a dalších aromat pro parfumérii v Grasse. Voňavá levandulová pole a provensálský ráz
stojí určitě za naši návštěvu. Ubytování
4.den: Saint-Tropez – původně běžné přímořské městečko bývalo plné rybářů, ale proměna města začala s příchodem post-
impresionistů na konci 19. století. Nachází se tu četnická stanice známá díky filmu Četník ze St. Tropez. U přístavu je k vidění
Citadela, opevnění ze 17.století. Marseille je nejdůležitějším přístavem a druhým největším městem Francie. Starý přístav dnes
využívají pouze malé lodě, ale každý den se zde koná rybí trh. Městu vévodí bazilika Notre-Dame-de-la-Garde s obrovskou
pozlacenou sochou Panny Marie na vrcholku 46 m vysoké zvonice. Chateau d'If se rozkládá na ostrůvku vzdáleném 2 km od
starého přístavu. Tato obávaná pevnost je známá jako místo, kde byl vězněn hrabě Monte Christo, a návštěvníci mohou na-
hlédnout do jeho cely. Ubytování
5.den: Za osobitý ráz vděčí území Camargue 112 hektarům bažin, pastvin, dun
a slanisek, a deltě řeky Rhony. Na zdejších pastvinách se pasou ovce, dobytek
a malí bílí camargueští koně. S Camargue jsou spojováni i plameňáci. V Arles se
zdařile snoubí všechna kouzla tohoto kraje. Díky svojí poloze na řece Rhoně, je Arles
přírodní historickou branou do Camargue. Jeden rok tu pobýval Van Gogh. Město
se pyšní římskými památkami, jako je římský amfiteátr, kde se konají býčí zápasy,
římské divadlo a Constantinovy lázně. Citadela Les Baux-de-Provence vypadá jako
přirozená nadstavba obrovské skalní plošiny. Městečko proslulo jako nejznámější
sídlo trubadúrů, kteří opěvovali urozené dámy. V roce 1821 zde byl objeven tmavo-
červený nerost bauxit. Ubytování
6.den: Avignon – jedno z nejvíce fascinujících měst jižní Francie obepínají masivní hradby. Jeho dominantou je papežský
palác (Palais des Papes) a slavný most Pont St-Bénézet. 
7.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 25 EU

Termín Cena / osobu

30.6. – 6.7.2017 8 900,- Kč



1.den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka
barokního zámku Schönbrunn, který byl od
druhé poloviny 18. století do roku 1918 letní re-
zidencí rakouských císařů. V blízkém okolí
zámku se nacházejí rozlehlé zahradní pro-
story, které byly spolu se zámkem v roce 1996
zařazeny na Seznam světového dědictví
UNESCO. Ubytování 

2.den: Prohlídka hlavního města Rakouska,
Vídně, a všech jeho důležitých památek
– sídlo habsburské monarchie Hofburg, kate-
drála svatého Štěpána, muzeum umění
Albertina a další. Odjezd ve večerních, pří-
jezd domů v pozdních nočních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 30 EU

Termín Cena / osobu

22. – 23.4.2017 2 300,- Kč

13

VÍDEŇ A SCHÖNBRUNN

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - RAKOUSKO

1.den: Odjezd v ranních hodinách do městečka Krems. Zde se projdeme po
pěší zóně lemované historickými měšťanskými domy ( Gozzoburg ) a ob-
chůdky, kde lze koupit místní meruňkovici, víno, nebo kremžskou hořčici, jejíž
jméno odsud pochází. Hodinová projížďka lodí po Dunaji, z městečka Krems
do Spitz. Během plavby uvidíme zříceninu hradu Aggstein, kostel a romantické
vinice kolem městečka Weissenkirchen, městečko Dürnstein s barokním kláš-
terním kostelem s modrobílou věží, zříceninu hradu, kde byl vězněn anglický
král Richard Lví srdce, benediktýnský klášter Gottweig, Wachau je rozlehlé údolí
v Dolním Rakousku, jehož jádro tvoří řeka Dunaj. Pro svou mimořádnou hodnotu
bylo celé údolí v roce 2000 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
Prohlídka Kláštera Melk, který patří mezi nejimpozantnější stavby z období ba-
roka, kterou Rakousko má. Jedná se o rozsáhlý klášter, který byl postaven v roce
1267. Ubytování                                                                                                    

2.den: Projížďka vláčkem horskou oblastí z měs-
tečka Gloggnitz do městečka Semmering, kde
byla postavena první zubačka na světě, a odkud
jsou vidět ohromující scenérie. Podíváme se na
hrad rodu Esterhazyů Forchtenstein, ve vesničce
Raiding navštívíme rodný dům Franze Liszta. a na-
konec si prohlédneme hl. město spolk. země Bur-
genland, Eisenstadt. Město je spjaté s uherským
rodem Esterházyů a jejich dvorním kapelníkem
Josefem Haydnem. Odjezd ve večerních, příjezd
domů v pozdních nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU

Termín Cena / osobu

22. – 23.7.2017 2 700,- Kč

DOLNÍ RAKOUSKO + BURGENLAND
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1.den: Odjezd v ranních hodinách do hl.města Horních Rakous, Lince, které
leží na březích řeky Dunaje. Hlavní náměstí je považováno za jeden z nej-
krásnějších architektonických souborů v Rakousku – Martinskirche, nejstarší
kostel v Rakousku, Stará a Nová katedrála, renesanční palác Landhaus, kde
zasedá zemská vláda, linecký zámek… Přejezd k jezernímu zámku Seesch-
loss Ort, který leží na jezeře Traunsee, stejně tak jako vesnička Traunkirchen
s farním kostelem, který ukrývá kazatelnu ve tvaru rybářského člunu. Ubyto-
vání u jezera Attersee                                                                            

2.den: Procházka po lázeňském
středisku Bad Ischl, kde se pro-
cházel i František Josef I. a jeho
žena Sissi, prohlídka jejich letního
sídla Kaiservilly. Přejezd k dalšímu jezeru solné komory, Wolfgangsee, procházka
malebného městečkem St. Wolfgang s nádherným farním kostelem a oltářem od
Michaela Pachera. Do dalšího městečka St. Gilgen, kde se narodila matka Mo-
zarta, se dostaneme lodí. Možnost výjezdu parní loko-
motivou na Schafberg, odkud je nádherný výhled.
Ubytování                                             

3.den: Hallstatt, ležící na břehu Hallstattského jezera pod masivem Dachstein, patří k nejkrásnějším
cílům v Solné komoře. Byly zde objeveny nálezy z 8.-4.stol př. Kr. Toto místo uvidíme po cestě do
solných dolů, kde absolvujeme zajímavou prohlídku. Celá hallstattská oblast byla zapsána na se-
znam Unesco. Odjezd ve večerních, příjezd domů v pozdních nočních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 50 EU

Termín Cena / osobu

5. – 7.7.2017 3 700,- Kč

HORNÍ RAKOUSY

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Návštěva pev-
nosti Hochosterwitz, jednoho ze symbolů Korutan,
který stojí na skále ve výšce 160m a je vidět již zda-
leka. Ubytování 

2.den: Hlavní město Korutan, Klagenfurt, je vysta-
věno v italském stylu. Navštívíme místní tržiště, uvidíme
sídlo korutanské zemské vlády, Landhaus, starou rad-

nici, nové náměstí s darčí kašnou a katedrálu svatého Petra a Pavla. Po cestě kolem
jezera Wörther See se zastavíme u kostela Maria Wörth z 12.stol., s původními ro-
mánskými freskami. Na hradě Landskron se zúčastníme přehlídky dravců, a na
břehu jezera Ossiach se podíváme na nejpamátnější klášter v Korutanech, který
nyní slouží jako hotel. Ubytování

3.den: Hochalpenstrasse je vysokohorská alpská silnice, plná dechberoucích vyhlídek, obvzláště
v místě zvaném Kaiser Franz Josefs Höhe, ve výšce 2 369 m. Je odsud vidět nejvyšší hora Rakouska,
Grossglockner a ledovec Pasterze. Odjezd v odpoledních, příjezd domů v nočních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 27 EU

Termín Cena / osobu

23. – 25.6.2017 3 900,- Kč

KORUTANY A VÝCHODNÍ TYROLSKO
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LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - RAKOUSKO

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Po cestě prohlídka Salzburgu, rodného města W.A.Mozarta. Podíváme na dům, kde se
mistr narodil, na nejrušnější místní ulici, Getreidegasse, na salzburský dóm, kde byl pokřtěn, a kde koncertoval, a na další perly
historického centra, které je zapsáno na seznam světového dědictví Unesco. Ubytování

2.den: Schladming, 3.den: Flachau, 4.den: Ramsau 

5.den: Schladming. Odjezd po lyžování, příjezd domů v pozdních nočních hodinách.     

Lyžařské středisko Schladming-Dachstein je perlou Štýrska, pyšnou na mezinárodní závody, které se zde pořádají. Toto středisko
patří mezi Top 5 lyžařských regionů v Rakousku – buďte u toho, navštivte region Světového poháru.
Mezi úchvatnou jižní stěnou Dachsteinu a Schladmiger Tauern leží perla zimních radovánek.
Do regionu Schladming-Dachstein patří 8 zimních středisek, které přicházejí s bohatou nabídkou sportovního vyžití, štýrskou
pohostinností a originální horskou atmosférou.
Schladminger 4-Berge Skischaukel“ propojuje 4 největší štýrská lyžařská střediska - Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm.
123 kilometrů tratí, 44 moderních lanovek a vleků – nonstop! To je jedinečné nejen v rámci Ski amadé, ale i v celém Rakousku.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
delegáta a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Ceny skipasů na 4 dny:
- dospělý - 192,50 EU
- adolescent nar. 1998-2000 – 144,50 EU
- dítě nar. 2001-2010 – 96,50 EU
Možnost běžkování v Ramsau, kde je 220 km tratí ve výšce 1 100 až 2 700 m n.m.
Cena permanentky na 4 dny – 23,50 EU
Využijte této jedinečné nabídky, zabalte sjezdovky i běžky, a hurá do hor!

Termín Cena / osobu

20. – 24.2.2017 5 900,- Kč
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1.den: Odjezd v brzkých ranních, pří-
jezd v odpoledních hodinách do ty-
rolského městečka Hopfgarten im
Brixental. Ubytování. Možnost pro-
cházky v údolí ve vesničce, nebo do-
poručený výlet na horu Hohe Salve,
odkud je z výšky 1 829 m nádherný
výhled na Kitzbühelské Alpy. Možnost
využití kabinkové lanovky tam i zpět,
pouze 1 cesta nebo jen z půli kopce. 

2.den: Tradiční shánění stád z hor-
ských pastvin. Kravičky jsou do prů-
vodu krásně nazdobeny různými
mašličkami, květinami, zvony a vě-
tvičkami ze smrků. Vše začíná ranním
zdobením krav, a poté následuje
cesta dolů do údolí. Smyslem této ce-
remonie je vzdát hold stádům, která
jsou pro mnohé zdrojem obživy. Bo-
hatý doprovodný program s místními
specialitami. Odjezd ve večerních,
příjezd domů v pozdních nočních
hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy dle zvolené lanovky: max. 17,50 EU

Termín Cena / osobu

29. – 30.9.2017 2 500,- Kč

Odjezd v ranních hodinách do Štýru, malebného
města, které je přezdíváno jako „Ježíškovo město“
a může se pochlubit největším betlémem na světě.
Navštívíte nejvýznamnější památky – chrám Nane-
bevzetí panny Marie s výstavou betlémů, kostel sv. Mi-
chala, městskou farní věž, Steyrské jesličky. 

Během dne můžete na náměstí potkat živého Ježíška,
navštívit zdejší vánoční trh a muzeum Vánoc s největší
sbírkou historických vánočních ozdob na světě. Vy-
chutnáte si zde nezapomenutelnou atmosféru
Vánoc. Samozřejmě k dobré náladě přispěje vá-
noční hudba, písně a konzumace svařeného vína
a klobás.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.

Termín Cena / osobu

9.12. 2017 850,- Kč

ŠTÝR - ADVENT

SHÁNĚNÍ STÁD – ALMABTRIEB
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BERLÍN A POSTUPIM

1.den: Odjezd v ranních hodinách do hlavního města Braniborska, Postupimi. V postupimských
zahradách (Unesco) najdeme rokokový zámek Sanssouci, který byl postaven jako letní sídlo Fri-
dricha II. v letech 1745–1747. Je umístěn v rozsáhlém parku, kde se dále nachází Neues Palais
(Nový palác) a další menší stavby (čínská čajovna, zámek Charlottenhof aj.). Je zde také tzv.
„malá“ Braniborská brána a zámek Cecilienhof – místo konání postupimské konference. Naj-
deme tu také Glienicker Brücke, most, jímž procházela bývalá hranice mezi NDR a Západním
Berlínem, místo, kde bývaly prováděné vzájemné výměny špionů. Ubytování 

2.den: Berlín - celodenní prohlídka města, úvodní okružní jízda východní částí města, Reichstag
- Říšský sněm, budova německého parlamentu, Bundeskanzleramt - sídlo kancléře, procházka
v okolí Brandenburské brány - hotel Adlon a moderní výstavba budov zastupitelských úřadů
v okolí - třída Unter den Linden. Známé náměstí Alexander Platz, procházka po trase Fernsehturm
- Rotes Rathaus - Nikolaikirche a výstavba z období bývalé NDR, nábřeží Sprévy - Berlínský dóm
- Muzejní ostrov, Fernsehturm - prohlídka věže - nejvyšší stavba Berlína a panoramatický výhled
na město, Potsdamer Platz - supermoderní část „nového Berlína“, palác firmy Sony, nádraží, pod-
zemní labyrint obchodů a restaurací. Zámek Charlottenburg, třída Kurfürstendamm, Gedächtniss

kirche, Europazentrum a další zajímavá místa, Haus Am Checkpoint Charlie - prohlídka muzea, Berlínské zdi a okolí legendárního
přechodu mezi východní a západní částí města. Odjezd ve večerních, příjezd domů v pozdních nočních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU

Termín Cena / osobu

29. – 30.4.2017 2 200,- Kč

BAUTZEN A NOCHTEN

Odjezd v ranních hodinách do Findlingsparku Nochten. Tento ojedinělý projekt je svědectvím
úspěšné rekultivace původně drsné krajiny poničené těžbou hnědého uhlí v povrchových do-
lech. Dnes park nabízí jedinečnou podívanou na tisíce nád-
herně kvetoucích rostlin. Prohlídka hlavního města Lužických
Srbů, Bautzenu - Budyšína, ležícího na vysoké skále nad řekou
Sprévou. Jedno z nejmalebnějších středověkých měst se se-
dmnácti věžemi a baštami (barokní radnice, Dóm sv. Petra,
věž Alte Wasserkunst, ze které je kouzelný výhled na město),
malebnými uličkami a hospůdkami. Příjezd domů ve večer-
ních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 4 EU 

Termín Cena / osobu

6.5. 2017 350,- Kč

OYBIN, JONSDORF, LUŽ

Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka velkolepé zříceniny hradu a kláštera Oybin. Nedaleko našich hranic
s Německem, v městečku Jonsdorf navštívíme ojedinělou tropickou expozici Motýlí
dům. Z Jonsdorfu se vydáme pohodovou procházkou do Horní Světlé (cca 5 km), kde
zakončíme náš výlet v jedné z místních horských hospůdek, nebo výstupem na nejvyšší
horu Lužických hor – Luž. Příjezd domů ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 13 EU

Termín Cena / osobu

17.6. 2017 350,- Kč

17POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - NĚMECKO
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KURORT RATHEN A BASTEI

Odjezd v ranních hodinách. Skalní most Bastei (305 m n. m.) je skalní útvar s vyhlídkovými plošinami
v Saském Švýcarsku na pravém břehu Labe mezi lázeňským městečkem Rathen a městem Wehlen.
Je to jedna z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Saském Švýcarsku. Z bašty úzkého skalního
útesu ve výšce 194 m nad hladinou řeky Labe se nabízejí široké výhledy na údolí řeky a na Labské pís-

kovce. Po mostě Bastei se vydáme směrem Rathenu. Po cestě uvidíme
zříceninu skalního hradu Neurathen, přírodní divadlo Felsenbühne Ra-
then, jezírko Amselsee s vodopádem, zde se lze projet na lodičkách,
a skalnatou rokli Schwedenlöcher. Prohlédneme si lázeňské městečko
Rathen a nakonec přejedeme přívozem přes Labe, kde na nás bude čekat autobus. Délka trasy
cca 5 km. Příjezd domů ve večerních hodinách 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 7 EU 

Termín Cena / osobu

19.8. 2017 380,- Kč

PASSAU, ORLÍ HNÍZDO A BERCHTESGADEN

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka města Passau, ležícího na soutoku
tří řek. Dóm svatého Štěpána vlastní největší chrámové varhany na světě, a k
poutnímu kostelu Mariahilf vede zvláštní pietní chodba. Ubytování 
2.den: Orlí hnízdo – Kehlsteinhaus, je stavbou, která má za sebou komplikova-
nou historii. Budova je situována v nadmořské výšce 1 834 m n. m., v jedné z
nejnádhernějších lokalit v Německu. Projekt navrhl říšský ministr Martin Bormann
jako dárek k 50.narozeninám nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Nastoupíme
do speciálních autobusů a pojedeme cca 7 km alpskou silnicí, ke vchodu do tunelu, který je dlouhý 130 m, a použijeme původní
osobní výtah na vrcholek hory. Prohlídka města Berchtesgaden, které vyniká četnými historickými budovami. Procházka k jezeru
Königssee a zastávka v místní destilerii Grassl, kde se vyrábí různé druhy likérů i ostřejších destilátů. Odjezd ve večerních, příjezd
domů v pozdních nočních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 17 EU

Termín Cena / osobu

22. – 23.7.2017 2 500,- Kč

MEKLENBURSKO – PŘEDNÍ POMOŘANSKO

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Hlavní město Meklenburska-Předního Pomořanska, Schwerin,
má velmi malebnou polohu mezi několika jezery, pohádkový ostrovní zámek a obdivuhodné his-
torické jádro. Schwerinu se přezdívá Florencie severu. Po prohlídce přejezd do jednoho z nej-
krásnějších měst Meklenburska, Wismaru. Zde uvidíme okázalé trhové náměstí s krytou kašnou
z r.1602, dům U Starého Švéda z r.1380, wismarskou vévodskou rezidenci a pozdně gotickou bazi-
liku Nikolaikirche. Ubytování 
2.den: Rostock je nejvýznamnějším německým přístavem na Baltu. Prosperující hanzovní město
mělo obchodní styky s Norkem, Lotyšskem a Belgií. Prohlídka centra města zahrnuje radnici, měst-
skou bránu Steintor, kostel Marienkirche a Kröpelinerstrasse, ulici, kterou lemují domy ze 17.-19.st. Rujána je  největší německý
ostrov s křídovými útesy a písečnými plážemi. Ostrov obývali Hunové, Slované, Dánové i Švédové. Roku 1936 byla spojena s pev-
ninou kilometr dlouhou hrází. Ubytování 
3.den: Druhým největším ostrovem Německa je Usedom. S pevninou je spojen dvěma padacími mosty. Celodenní koupání
v malebném lázeňském středisku Ahlbeck, které je velmi příjemné na procházky a nabízí speciality z mořských ryb. Odjezd ve
večerních, příjezd domů v pozdních nočních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 10 EU

Termín Cena / osobu

4. – 6.8. 2017 4 300,- Kč
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BAVORSKO + BÁDENSKO-WÜRTENBERSKO

ŽITAVA A OSTRITZ – VELIKONOCE

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Regensburg (Řezno), je druhým nejstarším měs-
tem Německa a pátým největším v Bavorsku. V roce 2006 bylo historické centrum za-
řazeno na seznam světového dědictví UNESCO. V centru se nachází více než 900
památkově chráněných domů, proslulý Kamenný most, klenoucí se nad řekou Dunaj,
a zdejší dóm. Zážitkem, který byste si neměli nechat ujít, je návštěva nejstarší „klobás-
kárny“ světa – Wurstkuchl na břehu Dunaje, přímo u Kamenného mostu, kde vám
naservírují lahodné, do křupava grilované bavorské klobásky a k tomu domácí zelí
a domácí hořčici. Augsburg leží na soutoku řek Lech a Wertach, a je 3.největším měs-
tem v Bavorsku. Projdeme se po hlavní ulici Maximilianstrasse s pozoruhodnými kaš-
nami a manýristickou radnicí, uvidíme katedrálu Navštívení Panny Marie a baziliku
sv. Oldřicha a Afry. Ubytování 
2.den: Zastávka u Bodamského jezera, ve městě Kostnice, kde byl upálen mistr Jan
Hus. Prohlídka domu, kde bydlel, a kde je nyní jeho muzeum, kláštera, kde byl odsou-
zen, a místa, kde byl upálen. Procházka po břehu jezera, kde se nachází budova,
kde byl zvolen papež, a centrem města.
Krátký přejezd na květinový ostrov Mainau,
který vlastní švédská knížecí rodina. Ubyto-
vání
3.den: Přejezd do střediska zimních sportů,
Garmisch-Partenkirchenu – prohlídka sko-
kanských můstků a procházka do sou-
těsky Partnachklamm, kde řeka Partnach

vytváří vodopády a nádherné scenérie. Zastávka v barokním benediktýnském kláš-
teře Ettal a v poutním kostele ve Wies. Od roku 1983 je součástí světového dědictví
UNESCO. Odjezd ve večerních, příjezd domů v pozdních nočních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 18 EU

Termín Cena / osobu

2. – 4.6.2017 4 200,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 5 EU

Termín Cena / osobu

15.4. 2017 270,- Kč

Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka nejdůležitějších památek Žitavy - sto
šedesát let stará  radnice, ve stylu italské renesance, Martova kašna, a množ-
ství výstavných a barokních domů ve stylu závěru 17. století, kostel svatého
Jana, kostel svatého Petra a Pavla, fontánky a kašny. Skutečnou raritou je
Velké žitavské postní plátno, které je k vidění v místním kostele svatého Kříže.
Jeho rozměry jsou 8,2 a 6,8 metru. Zdobí jej devadesát obrazů, které obsahují
celý biblický příběh - začínají
stvořením světa a končí po-
sledním soudem. Přejezd do
Ostritz, kde začíná jízda kři-
žáků na koních, a končí v ne-
dalekém klášteře Marienthal,
který také navštívíme. Příjezd
domů ve večerních hodinách  
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MÍŠEŇ A MORITZBURG - ADVENT

Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka zámku Moritzburg,
kde se v roce 1973 natáčela známá filmová pohádka
Tři oříšky pro Popelku. Na zámku jsou k vidění propriety
z natáčení, vánoční dekorace, a Popelčin střevíček na
venkovním schodišti.
Krátký přejezd do Míšně, kde navštívíme světoznámou
porcelánku, podíváme na jednotlivé fáze výroby, navští-
víme muzeum, a obchod s porcelánem. Poté se zúča-
stníme místních adventních trhů, které se konají na
náměstí před radnicí,
jejíž okna slouží jako
adventní kalendář.
Na druhé straně ná-
městí stojí gotický kos-

tel Frauenkirche, který se pyšní nejstarší porcelánovou zvonkohrou na světě. Nad městem se
vypíná rozlehlý komplex Albrechtsburg, s dómem a zámkem velkého kurfiřta, odkud je nád-
herný výhled na Labe, a město samotné. Stánky okolo náměstíčka nabízejí tradiční výrobky,
vánoční ozdoby, cukrovinky, klobásky, a samozřejmě i svařené víno vonící skořicí a hřebíčkem. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 13 EU 

Termín Cena / osobu

16.12. 2017 550,- Kč

KÖNIGSTEIN - ADVENT

Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka Pevnosti Königstein – jedna
z největších pevností v Evropě – leží uprostřed Labských pískovců na
stolové hoře Königstein nad stejnojmennou obcí na levém břehu
Labe v okrese Saské Švýcarsko. Na náhorní plošině, která se nachází
240 metrů nad hladinou Labe, je zpřístupněn od roku 1955 vojenský
historický skanzen o rozloze 9,5 hektarů. Historicko–romantický vá-
noční trh "Zimní pohádka na Pevnosti Köngistein". Tradiční veletrh
hudebníků a řemeslníků s ukázkou starého umění a řemesel. Napí-
navá nabídka pro děti: Vánoční jesličky se živými zvířátky, dílnou pro
skřítky, loutkovými pohádkami, kejklíři, skluzavkou pro skřítky, boudou
Weihnachtsmanna se schránkou pro dopisy s vánočními přáními
a řada dalších akcí. Příjezd domů ve večerních hodinách.  

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 9 EU 

Termín Cena / osobu

2.12. 2017 350,- Kč



Cyklostezka Nisa-Odra je zcela nová, atraktivní trasa začínající u pramene Nisy u Jablonce nad Nisou, která dále klesne
po proudu řeky k hranici s Německem a pokračuje až k soutoku Nisy a Odry u Neuzelle. Odtud zamíří podél Odry a končí
v Ahlbecku u Baltského moře. Na německém území postupně protne tři spolkové země: Sasko, Braniborsko a Pomořansko.
Terén je rovinatý, povrch - asfalt 80 %, šotolina 20 %, po cestě bude možnost setkání s autobusem. Nocovat budeme v ně-
meckých kempech ve vlastních stanech, popř. chatkách. Kempy jsou na slušné úrovni a patří v oblasti k těm vyhlášeným.
Kromě teplé sprchy (většinou za 1 Ř) nabízejí také zázemí restaurace, případně v některých kempech koupání v jezeře.
Stravování: Každý den nám kuchař připraví chutnou polopenzi z naší polní kuchyně. Polopenze začíná 1.den večeří
a končí 6.den snídaní. Kromě toho je vždy možné využít zázemí restaurace či kiosku v kempu nebo okolí. U některých
kempů je i supermarket.

1.den: Odjezd z Liberce v ranních hodinách do Žitavy, prohlídka města,
a odtud na kole (25km) přes klášter St.Marienthal do městečka Hagen-
werder, kde je kemp u zatopené pískovny.                                                                                                                                                      

2.den: Trasa cca 10 km na kole do Görlitz, prohlídka města, a dále
53 km do Bad Muskau, prohlídka zahrad u zámku, který je zapsán na se-
znamu Unesco. Busem přejezd do kempu v Gross Jamno.                                                                                                                                         

3.den: Busem do města Briesnig, a odtud na kole přes Guben do Ratz-
dorfu, k soutoku Nisy s Odrou (45km). Odtud busem do kempu Helene-
see.                                                                                   

4.den: Busem do Frankfurtu nad Odrou, prohlídka města, a poté na
kolech do Bad Freienwalde (65km). Odtud busem do kempu Parsteiner
See.     

5.den: Busem do městečka Pasewalk, a odtud na kolech (30km) do
městečka Ueckermünde, a poté (30km) přímořskou krajinou do historic-
kého Anklamu, prohlídka. Přejezd busem do kempu Murchin.                                                                                                          

6.den: Trasa 38 km na kole na ostrov Usedom a do lázeňského městečka
Ahlbeck. Prohlídka města, možnost oběda v místní restauraci a koupání
v moři. Odjezd domů ve večerních, příjezd do Liberce v pozdních noč-
ních hodinách.

17

CYKLOSTEZKA ODRA - NISA

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování v kempech, polopenzi, průvodce,
technický doprovod a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: chatka v kempu, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 15 EU

Termín Cena / osobu

19. – 24.6. 2017 5 500,- Kč
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VENETO

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.                                                                        
2.den: Ráno příjezd na Lido di Jesolo, a odtud lodí do slavných Benátek
– hlavní ulice Canal Grande, Náměstí svatého Marka a jeho bazilika, věž s vy-
hlídkou Campanila, Dóžecí palác, Ponte dei Sospiri, nejznámější benátský most
Ponte Rialto a benátské malebné uličky. Možnost výletu lodí na ostrovy Murano,
ostrov sklářů, Dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozai-
kami, a Burano, ostrov s rybářským městečkem, barevnými fasádami a tradice
paličkované krajky. Ubytování
3.den: Padova je město na řece Bacchiglione, propojené kanály s řekou
Brenta. Ve městě sídlí slavná Padovská univerzita, jedna z nejstarších na světě.
Dochovalo se zde velké množství uměleckých a kulturních památek, jako nád-
herná bazilika sv. Antonína, středověký soudní palác, barokní dóm, kaple Scrovegni, náměstí Prato della Valle se sochami 84
slavných Padovanů. Verona – město Romea a Julie, kde je jeden dům hezčí a památečnější než druhý. Prohlídka římského
amfiteátru, známého domu Julie s její sochou,
a balkonem, pod kterým jí Romeo vyznal lásku,
náměstí Piazza del Erbe, starý hrad Castelvec-
chio s mostem přes řeku Adige. Večerní odjezd.
4.den: Příjezd domů v brzkých ranních hodinách

KOLEM LAGO DI GARDA + TRENTO

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
2.den: V okolí Limone sul Garda se pěstují výborné citrony, ze kte-
rých se vyrábí likér Limoncello. Gardone Riviera – nachází se zde
rezidence básníka Gabriela d'Annunzio, který se zde narodil. Salo
bylo hlavním městem Italské republiky Benita Mussoliniho. Desen-
zano del Garda – nádherné výhledy na Alpy, tři pláže, a centrum
nočního života na jezeře činí z tohoto městečka přitažlivou destinaci.
Ubytování 
3.den: Sirmione je opevněné městečko, s hradem rodu Scaligerů,
s vykopávkami Catullových jeskyní, se sirnými lázněmi, a se spoustou
obchůdků, restaurací, kaváren a zmrzliny. Ve městě Peschiera del Garda stojí domy na
kůlech, které jsou součástí světového dědictví Unesco. Dále je zde k vidění pevnost
a vnější opevnění, a kaple z 16.století. Lazise se středověkým kostelem, s celnicí, která
kontrolovala obchod na jezeře, a s Vilou La Pergolana. Bardolino obepínají hradby
z 12.století, které ukrývají tři kostely a klášter, ale je to i město vína a grappy – prohlídka
sklípku. Ubytování
4.den: Ve staré vesničce Garda s úzkými uličkami jsou nejzajímavějšími stavbami Villa
Albertini, Villa Carlotti, Kapitánský palác a kostel z 18.století. Nad vesničkou stojí stará skála,
odkud je nádherný výhled na jezero, a nachází se zde karmelitský klášter. Malcesine
– dominantou města je Scaligerův hrad a kostelík svatého Štěpána z 8.století. Za měs-
tečkem se zvedá Monte Baldo, nejvyšší hora v okolí. Trento je město umění a historie - Castello del Buonconsiglio (sídlo trident-
ských knížat a biskupů), Duomo a náměstí s fontánou Neptuna, domy okrášlené freskami a kostely Koncilia. Odjezd ve
večerních hodinách. 
5.den: Příjezd domů v brzkých ranních hodinách 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 50 EU

Termín Cena / osobu

28.4. – 1.5.2017 2 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 20 EU

Termín Cena / osobu

27.9. – 1.10.2017 4 900,- Kč



1.den: Odjezd v ranních hodinách, večer příjezd do města Pistoia – večeře, ubytování
2.den: Pistoia je historické a rušné město, obklopené krásnou krajinou, typickou pro Tos-
kánsko. Leží na břehu řeky Ombrone a kromě překrásných výhledů na okolní kopce toto
italské město také láká k návštěvě mnoha památek. Prohlídku začneme na hlavním ná-
městí Piazza del Duomo, které lemují středověké paláce, malá muzea a baptisterium.
Vydáme se do katedrály z 12. století, ve které se nachází slavný stříbrný oltář Dossale di
San Jacopo, který patří k nejúchvatnějším italským uměleckým dílům ze stříbra. Při pro-
hlídce mnoha kostelů určitě nevynecháme Sant´Andrea, ve kterém se nachází nádherná
kazatelna (1297) od Giovanniho Pisana. Večeře, ubytování                                                                                                                               
3.den: Na úpatí pohoří Apeniny, mezi řekami Savena a Reno, leží hlavní město regionu
Emilia Romagna, Bologna. Stojí tu od r. 1088 nejstarší univerzita v Evropě. Město bylo v roce 2000 zapsáno na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO. Nachází se zde nejdelší podloubí na celém světě. Symbolem města jsou dvě věže, které byly
postaveny kolem r. 1300. Centrem města je Piazza Maggiore s Neptunovo fontánou a bazilikou San Petronio. Téměř povinností
se během návštěvy města stává návštěva jedné z typických restaurací ve staré části. Bologna je domovem "tortellin" - těstovin
plněných mletým hovězím masem, které se podávají s boloňskou omáčkou. Dalším "rodákem" z Bologni je Mortadella, vepřový
salám. Bologna je také známá pro své lasagne a žluté tagliatelle. Večeře, ubytování, večerní procházky Pistoiou, hl.městem
italské kultury pro rok 2017.

4.den: Kdo by neznal Šikmou věž v Pise, nejznámější stavbu Toskánska, která přitahuje davy
turistů z celého světa. Náměstí Piazza dei Miracoli vás nenadchne jen šikmou věží, ale nale-
zneme na něm i další románské stavby z bílého carrarského mramoru, obrovskou katedrálu,
Baptisterium z roku 1153, kde byl pokřtěn i Galileo Galilei. Dvě strany náměstí tvoří městská
hradba z 11 století. Město Lucca je hlavním městem stejnojmenné provincie, ležící na severu
ve vnitrozemí Toskánska. Lucca je velmi staré město s bohatou historií, které si udrželo zcela je-
dinečný historický ráz se zachovalými hradbami a amfiteátrem. Město má i jeden světový unikát
a to je náměstí vzniklé obestavěním domy původního Amfiteátru po pádu Říma. Náměstí

v Lucce má tak zcela jedinečný eliptický tvar. Večeře, ubytování. Večerní procházky Pistoiou, partnerským městem Žitavy.
5.den: Florencie je hlavním městem Toskánska. Rozkládá se na obou březích řeky Arno a v současné době představuje jedno
z nejdůležitějších měst Itálie. Historické centrum je od roku 1982 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO, což láká
celou řadu turistů milujících památky. Ve Florencii se narodily či zde žily slavné osoby, mezi něž patří Dante Alighieri, Leonardo
da Vinci, Donatello, Michelangelo Buonarroti a mnoho dalších. Florencie se může chlubit i širokou škálou uměleckých sbírek,
a to zejména těch, které jsou k vidění v Pitti Palace a Uffizi, kam ročně zavítá více jak 1,5 milionu turistů. Florencie je považována
za poslední nejvíce zachovalé renesanční město na světě a někteří lidé se na ni dívají jako na hlavní umělecké město Itálie.
Město by se dalo charakterizovat jako muzeum samo o sobě. Velmi fotogenické je náměstí Piazza della Signoria či Radniční 
náměstí, kde je dominantou socha Michelangelova Davida. Večeře, ubytování
6.den: Brouzdání Pistoiou, účast na kulturních akcích, které probíhají v rámci roku – Pistoia evropským hlavním městem kultury
v Itálii 2017. Večeře, ubytován
7.den: Po snídani odjezd, večer příjezd domů    
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EMILIA-ROMAGNA – TOSCANA – VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM ŽITAVA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ITÁLIE

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 20 EU

Termín Cena / osobu

5. – 11.6.2017 11 700,- Kč



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ITÁLIE

EMILIA-ROMAGNA – TOSCANA - LIGURIA

24

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.

2.den: Ráno příjezd do hl.města regionu Emilia Romagna, Bologni. Stojí tu od r. 1088 nejstarší univerzita v Evropě. Město bylo
v roce 2000 zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nachází se zde nejdelší podloubí na celém světě.
Symbolem města jsou dvě věže, které byly postaveny kolem r. 1300. Centrem města je Piazza Maggiore s Neptunovo fontánou
a bazilikou San Petronio. Téměř povinností se během návštěvy města stává návštěva jedné z typických restaurací ve staré
části. Bologna je domovem "tortellin" - těstovin plněných mletým hovězím masem, které se podávají s boloňskou omáčkou.
Dalším "rodákem" z Bologni je Mortadella, vepřový salám. Bologna je také známá pro své lasagne a žluté tagliatelle. Přejezd
do městečka Pistoia, evropského hlavního města kultury v Itálii pro rok 2017. Pistoia je historické a rušné město, obklopené
krásnou krajinou, typickou pro Toskánsko. Leží na břehu řeky Ombrone a kromě překrásných výhledů na okolní kopce toto
italské město také láká k návštěvě mnoha památek. Prohlídku začneme na hlavním náměstí Piazza del Duomo, které lemují
středověké paláce, malá muzea a baptisterium. Vydáme se do katedrály z 12. století, ve které se nachází slavný stříbrný oltář
Dossale di San Jacopo, který patří k nejúchvatnějším italským uměleckým dílům ze stříbra. Při prohlídce mnoha kostelů určitě
nevynecháme Sant´Andrea, ve kterém se nachází
nádherná kazatelna (1297) od Giovanniho Pisana.
Ubytování 

3.den: Vinci / Anchiano – návštěva rodného domu
a muzea Leonarda da Vinci v krásné toskánské kra-
jině mezi vinicemi. Město Lucca je hlavním městem
stejnojmenné provincie, ležící na severu ve vnitrozemí
Toskánska. Lucca je velmi staré město s bohatou his-
torií, které si udrželo zcela jedinečný historický ráz se
zachovalými hradbami a amfiteátrem. Město má i
jeden světový unikát a to je náměstí vzniklé obesta-
věním domy původního Amfiteátru po pádu Říma.
Náměstí v Lucce má tak zcela jedinečný eliptický
tvar. Ubytování a večerní procházky Pistoiou.

4.den: Cinque Terre v Ligurii, je pět italských skalních
vesniček, v nichž je jeden domek barevnější než
druhý. Jedná se o jedno z nejrozkošnějších míst Itálie.
Svědčí o tom i zápis na seznamu UNESCO. Odjezd ve
večerních hodinách. 

5.den: Příjezd domů v brzkých ranních hodinách 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 50 EU

Termín Cena / osobu

20. – 24.9.2017 5 900,- Kč
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ŽITAVA A OSTRITZ – VELIKONOCE

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.

2.den: Přejezd po dánském mostě z města Nyborg do Halsskov. Prohlídka hlavního města Dánska, Kodaně, známého maleb-
nými zámky a působením slavného pohádkáře Hanse Christiana Andersena - královský palác Amalienborg, zámek Rosenborg,
velkolepá radnice, a symbol města Malá mořská víla. Přejezd z Dánska do Švédska po známém dvoupatrovém Öresundském
mostě. Prohlídka druhého největšího města Švédska, Göteborgu - Drottningtorget (královnino nám.), Hamnkanalen (Přístavní
kanál), Vallgraven (hradní příkop), jezdecká socha Gustava II. Adolfa, kostel Christine kyrka, městské korzo Avenyn, socha Karla IX.
Bulvár Avenyn je ozdobou Göteborgu, považuje se za obdobu pařížského bulváru Champs-Élysées. Ve městě je rybí tržnice
zvaná Feskekorken (rybí chrám), kde se prodávají ryby, humři a langusty. Ubytování

3.den: Prohlídka hlavního města Švédska Stockholmu – budova radnice (sály pro-
slavené udělováním Nobelovy ceny), starobylá čtvrť Gamla Stan (Královský zámek,
katedrála Storkyrkan, parlament), muzeum lodi Vassa. Ubytování 

4.den: Oslo – hlavní město Norska - Královský palác, hrad a pevnost Akershus, rad-
nice, kde se každoročně udílí Nobelova cena míru. V jedné z jejích dvou 66 metrů
vysokých věží je umístěna zvonkohra se 49 zvony. Skokanský můstek Holmenkollen,
nová budova Opery, která je dominantou panoramatu města, budova norského
parlamentu Stortinget. Na poloostrově Bygdoy jsou známá muzea Fram a Kon-Tiki.
V muzeu Fram je vystavena loď Fram, s kterou podnikl polární badatel Roald
Amundsen plavbu do Antarktidy v letech 1911–1912, kdy stanul 14.12.1911 jako první
člověk na jižním pólu. V muzeu Kon-Tiki je vystaven původní vor Kon-Tiki norského cestovatele Thora Heyerdahla, se kterým
v roce 1947 přeplul Tichý oceán z Peru do Polynésie, a vor Ra II, na jehož palubě Heyerdahl dokázal, že staří egyptští mořeplavci
mohli plout na svých plavidlech ze severní Afriky do Karibiku. Ubytování 

5.den: Lillehammer je městečko proslavené hlavně díky olympijským
hrám v roce 1994. Leží na břehu největšího norského jezera Mjasa a je za-
stávkou kolesového parníku Skibladner. Místní lyžařská tradice sahá až do
12.století a původně norské slovo „ski“ pochází pravděpodobně právě
z této oblasti. Městečko Vagamo je ukázkou staré norské dřevěné archi-
tektury. Vyhlídková jízda malebným údolím Ottadalen. Výjezd na vyhlá-
šenou vyhlídku Dalsnibba s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější
fjord Geiranger (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nád-
herných vodopádů. Ubytování 

6.den: Vyhlídková jízda podél Romsdalfjordu a Storfjordu. Prohlídka města Alesund, které je nazývané klenotnicí secesního
umění a je překrásně položené na břehu a ostrůvcích Atlantského oceánu. Průjezd divokým údolím Romsdalen, jejž lemují
strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pověstné převislé horolezecké stěny Trollů - Trolltindan. Výjezd
věhlasnou cestou Trollů - Trollstigveien. Ubytování 

7.den: Po cestě do Bergenu zastávka u fotogenického vodopádu Tvindefossen. Soustavou desítek
tunelů pak dojedeme do druhého největšího města Norska, Bergenu. Procházka po nábřeží, kte-
rému vévodí řada hanzovních domů Bryggen (UNESCO). Zájemci pak budou mít možnost vyjet la-
novkou na horský hřeben nad městem, odkud se otevírá panoramatický výhled na město
obklopené desítkami ostrovů. Ubytování 

8.den: Přejezd trajektem z norského města Kristiansand do dánského města Hirtshals.                                                                    

9.den: Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích
nebo v chatičkách, polopenzi, průvodce, pojištění ck proti úpadku, přejezd přes
Öresundský most, most Storebaelt a trajekt
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 350 SEK, 300 NOK

Termín Cena / osobu

15. – 23.7.2017 13 700,- Kč

25POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - NORSKO + ŠVÉDSKO + DÁNSKO



26 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - CHORVATSKO

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
2.den: Po cestě návštěva národního parku Plitvická jezera (UNESCO) v nádherné les-
naté krajině pohoří Velká Kapela – národní park s terasovitě položenými tyrkysovými
jezery, vodopády a kaskádami, místo natáčení příběhů o Vinnetouovi. Příjezd k moři
v blízkosti Zadaru, ubytování, koupání. 
3.den: Návštěva národního parku Paklenica v pohoří Velebit. Procházka divokou pří-
rodou kaňonem Velké Paklenice. Prohlídka Zadaru, města, jehož centrum je jedna
velká památka. V jeho uličkách a na náměstích po staletí pulsuje čilý ruch života a kultury. Kamenné dlaždice, po kterých se
dnešní člověk prochází, pamatují Římany na koních. Pozůstatky antiky a renesance jsou v Zadaru viditelné na každém kroku.
Koupání
4.den: Krka je národní park v Chorvatsku vyhlášený roku 1985 a pojmenovaný po řece Krka. Park se nachází v centrální části
Dalmácie, nedaleko okresního města Šibenik. Národní park Krka je známý především svými četnými vodopády a různoba-
revnými jezírky. Šibenik, perla chorvatského Jadranu, leží v ústí řeky Krky v nejmalebnější části východního pobřeží. S otevřeným
mořem je Šibenik spojen úzkým a hlubokým průlivem sv. Antonína, kde střežila přístup do města pevnost sv. Mikuláše. Šibenik
je významné středisko cestovního ruchu s mnoha vynikajícími památkami. O bohatém kulturně-historickém dědictví svědčí
velebná katedrála sv. Jakuba, slavného stavitele Jurja Dalmatince, pod ochranou světového dědictví UNESCO. Jsou zde četné
kostely, kláštery, paláce a čyři pevnosti, které rámují město. Přejezd do známého městečka Baška Voda, které se nachází na
Makarské riviéře, pod pohořím Biokovo. Ubytování, koupání

5.den: Dubrovník je významný osobní přístav a jedno z nejnavštěvovanějších turistických
míst na chorvatském Jadranu. Patří mezi nejcennější památkové komplexy v jihovýchodní
Evropě, a proto byl zařazen do celosvětového seznamu kulturního dědictví UNESCO. Plavba lodí
(cca 15 min.) do středověkého města Korčula, na stejnojmenném ostrově. Prohlídka Starého
města, obranné hlásky, barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Velká guver-
nérská věž, jižní brána Veliki Revelin, katedrála sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola,
budovy z kamene, moře a palmy. Ubytování
6.den: Výlet do města Imotski, které leží
v chorvatském vnitrozemí, a je známé

svými středověkými pevnostmi na útesech Modrého jezera. Dalším feno-
ménem je Červené jezero. Obě jsou pravděpodobně spojena pomocí
podzemních kanálů s Jaderským mořem. Oběd s chorvatskými speciali-
tami na místní farmě. Odpoledne koupání. 
7.den: Split (UNESCO) - staré město, Diokleciánův palác, noblesní po-
břežní promenáda s kavárnami. Trogir (UNESCO) - městečko se zachova-
lým středověkým jádrem, které oplývá množstvím kulturně historických
zajímavostí, z nichž nejzajímavější je románská katedrála. Po prohlídce
odjezd domů
8.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD S KOUPÁNÍM

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 400 HRK

Termín Cena / osobu

11. – 18.6.2017 8 700,- Kč
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POBYTOVÝ ZÁJEZD DO CHORVATSKA – ZADAR – PETRČANE - HOTEL PINIJA

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi,
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 35 EU 

Termín Cena / osobu

13. – 17.9.2017 5 700,- Kč

Čtyřhvězdičkový hotel Pinija se nachází v malé vesničce Petrčane, uprostřed piniových lesů, hned u pláže s oblázky nebo be-
tonovými platy. Pinija leží jen 12 km od historického města Zadar, hlavního kulturního města v Severní Dalmácii. Celý hotel byl
vloni renovován, a uspokojí i náročnější klientelu. Všech 330 pokojů má ledničku, satelitní TV, malý sejf, balkón, klimatizaci a kaž-
dodenní úklid. Hotel rovněž nabízí venkovní i vnitřní bazén, hřiště pro plážový volejbal, tenisové kurty, minigolf, biliárový stůl, bar,
SPA zónu a fitness. Třešničkou na dortu je výborná kuchyně s výběrem z nepřeberného množství a druhů. Polopenze je pod-
ávána formou švédských stolů. Hotel disponuje bezbariérovými pokoji. Informace o cenách v Tulačka ck.

SLOVINSKO 

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.                                                                           
2.den: Prohlídka hl.města Slovinska, Lublaně. Uvidíme univerzitu, Plečnikovo
Trojmostí a tržnici, katedrálu, historickou budovu radnice a projdeme se ulič-
kami pod hradem i kolem romantické říčky Ľubĺanica. Ochutnáme vyhlá-
šenou Kraňskou klobásu či tradiční specialitu Gibanica. Poté
prozkoumáme podzemní svět přírodního unikátu, fascinující jeskyně
Postojna jama, která se pyšní labyrintem chodeb dlouhých až 24 km. Pod
zemí, více jak 5 km dostupných  malých i větších jeskyní projedeme vláč-
kem a část projdeme pěšky. Žije zde vzácný živočich, macarát jeskynní.
Poté zastávka u malebného hradu, který byl vybudován pod převisem
skalní stěny. Ubytování                                                                                                 
3.den: Město Koper leží na pobřeží Jaderského moře a je nejdůležitějším přístavem země. Nachází se zde velké množství his-
torických památek, nejvýznamnější z nich je Prétorský palác. Portorož, „Přístav růží“, láká turisty  nejen  na moře, lázeňské  pro-
cedury, ale i zábavu. Možnost koupání, ubytování                                                                                                                                                                

4.den: Výjezd do Triglavského NP, zastávka u romantického jezera Bohinj, výstup k Savickému vo-
dopádu, poté horské jezero Bled, které je právem nazývané perlou Slovinska. Je obklopeno strmými
štíty Julských Alp a na skále nad ním se tyčí mohutný hrad. Možnost koupání v jezeře, kde vyvěrají
termální prameny a voda je po celý rok příjemně teplá.
Nutno ochutnat místní zákusek Kremski rez, který byl  vyna-
lezen právě zde. Specialitou je i výtečně připravený pstruh
z jezera nebo tradiční gubova juga. Pak návštěva zná-
mého horského střediska Kraňská Gora i areálu skokan-
ských můstků Planica. Vyhlídka na průsmyk Vršič
a majestátní Triglav. Ubytování                                                                                                                  

5.den: Maribor je druhé největší slovinské město, které se rozkládá na řece Drávě. Pro-
hlídka hlavního náměstí s radnicí, morový sloup ze 17. století, a procházka po nábřeží
a Starém (červeném) mostě vybudovaném za Rakouska-Uherska. Na nábřeží naj-
deme nejstarší rodící vinnou révu na světě tzv. Stará trta. Poté odjezd domů, příjezd ve
večerních hodinách
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KLADSKO, VAMBEŘICE, KUDOWA ZDROJ

Odjezd v ranních hodinách. Kladsko je dávným čes-
kým městem, nerozlučně spjatým s historií Českého
království. V jednom ze zdejších kostelů je pochován
první český arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ale Kladsko
nabízí mnohem víc: most přes Nisu nazývaný „malý
Karlův most“, jedinečnou pruskou tvrz dochovanou ze

17. století, dochovaný půdorys středověkého města s mnoha kostely a historic-
kými budovami. Vambeřice - slavné poutní místo s barokní bazilikou a pohyb-
livým betlémem. Kudowa Zdrój je jedním z nejstarších lázeňských míst v Polsku
a Evropě. Při procházce městečkem navštívíme tzv. smažírnu ryb, nedaleko
místních lázní a ochutnáme výborně upravené, čerstvě ulovené různé druhy
ryb. Trhy v městečku jsou oblíbeným cílem turistů. Můžeme zde sehnat zboží všeho druhu, od textilu přes bytové doplňky,
nádobí až po živé květiny, zelenina a ovoce, uzeniny, makrely, sýry, cukrovinky a vynikající chléb. Příjezd domů ve večerních hodinách 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.

Termín Cena / osobu

14.4. 2017 480,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.    
Doporučená částka na vstupy: 10 PLN

Termín Cena / osobu

17.11. 2017 420,- Kč

KARPACZ, JELENIA GORA

Odjezd v ranních hodinách. Karpacz je typickou horskou obcí. Leží v Krkonoších v údolí řeky Łom-
nice a jejích přítoků na úpatí Sněžky. Do části obce Karpacz Górny byl v polovině 19. století pře-
stěhován norský dřevěný svatostánek, který byl pojmenován Kostel
Wang. Jelenia Góra – česky Jelení Hora leží v Dolnoslezském vojvod-
ství, na soutoku řek Bobr a Kamienna, v rozlehlé kotlině obklopené hor-
skými masivy. V historickém centru města se rozkládá náměstí s barokní
radnicí, které je lemováno městskými domy s podloubími, a několika
kostely. možnost nákupů. Příjezd domů ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 40 PLN

Termín Cena / osobu

6. – 7.5. 2017 1 900,- Kč

KSIAŽ, SVÍDNICE, WROCLAW

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka zámku Ksiaž, nazývaného perlou Dolního Slezska, a třetím
největším zámkem v Polsku. Zámek sídlící na vyvýšenině je obklopen 12 zahradními terasami. Svídnice
- kdysi hlavní město Svídnického knížectví, z kterého pocházela Anna Svíd-
nická, třetí žena Karla IV. Nejvýznamnější památkou je tzv. Kostel míru, největší
dřevěný kostel Evropy, který je zapsán mezi památky UNESCO. Ubytování 
2.den: Je jen málo míst za hranicemi, které by byly s českými zeměmi tak
silně spojeny jako slezská metropole Wroclaw, nebo chcete-li česky Vratislav,

ležící na meandru při soutoku řek Odry a Olavy. K českým zemím Wroclaw patřila už v desátém století,
a bylo ostatně pojmenováno podle českého knížete Vratislava I. Město se rozkládá na 10 ostrovech,
které jsou navzájem propojeny více jak sto mosty. Někdy se  Wroclawi také říká "polské Benátky". Zavítáme na Rynek, velké náměstí,
uvidíme barevné, převážně barokní, ale i rokokové a renesanční domy, nejstarší restauraci v Evropě (Piwnica Świdnicka), přesta-
věnou naposledy v roce 1519, kde pivo popíjel už Chopin, Goethe či Chaplin.



1.den: Odjezd v ranních hodinách. Návštěva královských solných dolů Wieliczka, které jsou
stejně jako centrum Krakowa na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka uni-
kátních prostor nacházejících se v hloubce 100–120 metrů pod zemí – kaple, solná jezera, so-
chařská výzdoba ze soli, chodby v délce více než dvou kilometrů. Ubytování
2.den: Prohlídka Krakowa - historické centrum: hradní návrší Wawel s ka-
tedrálou, možnost prohlídky interiéru a krypty polských králů a význam-
ných osobností polského národa, dále Rynek, slavné Sukiennice,
Mariánský kostel, Jagellonská univerzita, Královská cesta. Zavítáme i do
židovského města Kazimierz, dnes součásti Krakova s mnoha synagogami

a se starým židovským hřbitovem a monumentálním dominikánským kostelem. Možnost návštěvy sbírek
Muzea Czartoryských, které obsahují i světoznámý obraz Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci.
Poté odjezd domů, příjezd v nočních hodinách
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WIELICZKA, KRAKOW

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY MAĎARSKO

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 100 PLN

Termín Cena / osobu

7. – 8.10. 2017 2 200,- Kč

1.den: Odjezd v nočních hodinách
2.den: Kulturním centrem jižní části Velké uherské nížiny je, na řece Tisze ležící, Szeged.
Město se nachází zcela na jihu u hranic se Srbskem a je čtvrté největší v Maďarsku.
Mezi památky Szegedu patří votivní kostel, vyzdobený nádhernou mozaikou Madony.
Kostel je dějištěm varhanních koncertů. Dalšími památkami jsou Dimitrova věž, Nová
synagoga, Brána hrdinů nebo cukrárna Virág. Maďarská secese v Szegedu se pro-
jevuje v budově Nové synagogy. Jedná se      o nejkrásnější židovský chrám v Ma-
ďarsku, který je stále hojně užívaný. Můžeme tu vidět také jednu z největších katedrál
v Maďarsku. Svou polohou je Szeged považován za specificky maďarské město,

snad proto, že leží za Dunajem a za městem začíná pusta. Slepá ramena Tisy, jezírka, rybníky a zavlažovací kanály sem přilákaly
spoustu ryb a neuvěřitelné množství ptáků. Pěstování papriky sladké i pálivé se tu rozšířilo až za turecké nadvlády v 16. století.
Pozornost turistů získají jistě také slavné městské potraviny: szegedská paprika a Pick salam, nejlepší maďarský salám. Kalocsa

je typickým maďarským městečkem bohatým na dějiny. Minulost města zde zanechala své stopy - spo-
lečně s Ostřihomí byla Kolocsa jedním ze dvou biskupských sídel založených králem Štěpánem v roce 1009.
Tři věci proslavily toto město daleko široko: červené paprikové lusky, které se zavěšují pod okap jako girlandy
a suší se na slunci, nádherné květinové malby na zdech a v podloubí selských domů, a lidové kroje, které
jsou ozdobeny jemnou krajkou a kombinovány s pestrými květinovými motivy. Společně se Szegedem je
Kalocsa největším výrobcem mleté papriky. Navštívit Kalocsu v září znamená stát se svědky, jak se zelená
pole z okolních vesnic přemění na červené koberce. Kalocské dny papriky v září jsou oslavou sklizně mí-

stního „červeného zlata“. Římsko-katolická arcibiskupská klenotnice na náměstí uchovává 110 uměleckých děl, náhrobek
a procesní kříž z 12. století. Na varhanách dvouvěžové arcibiskupské katedrály vybudované ve slohu italského baroka několikrát
hrál sám Ferenc Liszt. Zdejší varhany patří k největším v Maďarsku. Mezi vzácnými
exponáty v kostelní klenotnici vyniká herma (relikviář tvaru busty obsahující světcovu
lebku) sv. Štěpána, prvního uherského krále a v r. 1009 zakladatele arcibiskupství v Ka-
locsi. Účast na festivalu papriky, kde si přijdou na své chuťové buňky každého ná-
vštěvníka. Ubytování
3.den: Bratislava - prohlídka památek historického centra - Michalská brána, staré
město, Bratislavský hrad. Příjezd domů v pozdních večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 1 350 HUF + 7 EU

Termín Cena / osobu

15. – 17.9. 2017 3 300,- Kč

PAPRIKA FESTIVAL KALOCSA, SZEGED, BRATISLAVA



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY MAĎARSKO

CSABAI FESTIVAL GYULA, BUDAPEŠŤ

30

1.den: Odjezd v nočních hodinách

2.den: Gyula je lázeňské město s posledním dochovaným středověkým cihlovým
hradem ve Velké uherské nížině, které leží na břehu řeky Körös a jsou jedny z nej-
mladších lázní na území Maďarska. K pamětihodnostem města patří 200 let starý
park se zámečkem a Stoletá cukrárna z roku 1840. Ve městě žila rodina slavného
malíře Albrechta Dürera. Gotický gyulský hrad s výhledem na malebný příkop
blízko hradních lázní byl původně postavený v polovině 15.st. Účast na Csabai fes-
tivalu s nepřeberným množstvím uzenin i jiných dobrůtek. Ubytování 

3.den: Budapešť, královna Podunají, hlavní město Maďarské republiky, leží na
obou březích řeky a spojuje kopcovitou část Budy s Peští. Budapešť je nejen hlav-
ním městem Maďarska, ale i městem, které nabízí vše pro cestovatele, milovníky
památek a kultury, dobrého jídla a pití. V Budapešti totiž najdete vše od památek,
po lázně, hory a jeskyně, až po největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny. Levému břehu dominuje mohutný královský
palác obehnaný kamennou zdí. O něco dále se proti obloze tyčí věže Rybářské bašty a Matyášova chrámu, pozoruhodné
jsou i kostely pod Hradním vrchem. Nejúžasnější stavbou pravého břehu je neogotický Parlament, nepřehlédnutelná budova,
která je považována za největší v celé zemi. Tento sto let starý, 268 metrů dlouhý a 96 metrů vysoký symbol maďarské demokracie
má 691 místností, a na jeho výzdobě se podíleli nejlepší umělci v zemi. Řetězový most je nejznámějším mostem v Budapešti. Jde
o první most postavený v Budapešti. Alžbětin most je moderně působící stavba pojmenována podle manželky císaře Františka
Josefa. Tehdy byl nejdelším mostem na světě zavěšeným na lanech. Příjezd domů v pozdních večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 3 000 HUF

Termín Cena / osobu

20. – 22.10.2017 3 300,- Kč



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY MAĎARSKO

VINOBRANÍ TOKAJ, LÁZNĚ EGER A MISKOLC-TAPOLCA, HOLLÓKÖ

31

1.den: Odjezd v nočních hodinách
2.den: Eger je kouzelné město s historickou atmosférou, ležící mezi poho-
řím Mátra a vrchovinou Bükku, proslulé jako lázeňské středisko a živé tu-
ristické centrum. Skutečnou perlou je mohutný středověký hrad.
Návštěvníci zde najdou rozlehlou baziliku a další stavby (celkem 175 pa-
mátkově chráněných objektů). Eger je také městem s velkým množstvím
parků a zeleně, především jasmínových keřů. Hluboko pod kopcem, v
několik kilometrů dlouhé řadě sklepů, táhnoucích se pod městem, zraje
proslulé víno Egri Bikavér (Egerská Býčí krev) známé po celém světě. Mož-
nost koupání. Návštěva sklípku spojená s ochutnávkou. Ubytování
3.den: Termální prameny Miskolc-Tapolca se nacházejí při jihovýchod-
ním úpatí pohoří Bükk. Jedinečná přitažlivost těchto lázní je dána tím, že
v témž místě jsou termální koupele, jezero a koupele v jeskyni. Středisko
má k dispozici 4 lázeňské komplexy. Zdejším největším lákadlem jsou známé jeskynní lázně. Prameny horké vody vyhloubily do
vápence labyrint chodeb. V tomto jedinečném prostředí přirozených jeskynních dutin má voda teplotu 30°C. Je zde i podzemní
jezero Várhegy, zásobované mírně teplými prameny, které jsou nasyceny plynem. Podle lékařského výzkumu má vzduch
v jeskyni mimořádně příznivý vliv na katarové dýchací potíže. Koupání

Severomaďarské středohoří nabízí turistům mnoho příjemných zážitků. Jedním z nich je
návštěva Tokajského podhůří s městečkem Tokaj. Víno z tohoto malého malebného
města vinohradů a hnízdících čápů je známé už po staletí. Je také jedním z 28 měst
a vesnic oblasti Tokaj-Hegyalja o celkové rozloze 66 km2 vinohradů, rozkládajících se
po jižní a východní hraně Zemplínských vrchů. V roce 2002 byla tato oblast zapsána
na seznam světového dědictví UNESCO. V labyrintu Rákócziho vinných sklepů ochut-
náme proslulý nápoj této oblasti. Právem jej Ludvík XVI. nazval "Vínem králů a králem
vín". Hlavními slavnostmi v Tokaji jsou "Festival Tokajského vína" a podzimní "Vinobraní".
Folklórní vystoupení, lidová zábava a hlavně chuť kvalitního "Tokaji Aszú" nebo "Tokaji
Szamorodni" je skutečným zážitkem pro milovníky vína. Účast na vinobraní, ubytování
4.den: Hollókő je malá vesnička v pohoří Cserhát
na severu Maďarska, kde se dochoval unikátní

příklad tradičního osídlení, jakožto živoucí příklad venkovského života. Obec si vysloužila
zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Dochované stavby pocházejí zejména
ze 17. a 18. století. Domy jsou postaveny kolmo k ulici, mají stejný systém místností, půdo-
rys, verandu. V současnosti jsou v nich většinou muzea, restaurace nebo prodejny ře-
meslných výrobků a podobných suvenýrů. Pod křídly UNESCO je chráněno 58 domů
(dvě ulice dlážděné kamením), kostelík s dřevěnou věží a také okolí vesnice včetně zří-
ceniny hradu. Kromě architektonických zajímavostí a krásné krajiny se zde může ná-
vštěvník setkat s mnoha lidovými zvyky a kroji. Často je slyšet uchu lahodící maďarská
lidová hudba hraná převážně na housle a cimbál. Příjezd domů v pozdních večerních
hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 10 000 HUF

Termín Cena / osobu

29.10. – 2.11. 2017 4 700,- Kč



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY MAĎARSKO

NEZIDERSKÉ JEZERO, SOPRON, ZÁMEK ESTERHÁZY, BÜK

32

1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Bük je obec v západní
části Maďarska, na úpatí Alp. Za zvučnost svého jména vděčí svě-
toznámým lázním, které ji proslavili. Bükfürdő jsou celoroční lázně
s 13 hektary parků, 11 nekrytými, 11 krytými a 4 polokrytými bazény
a plaveckým bazénem 50 x 20 metrů. Koupání.  Přejezd do města
Sopron – účast na kulturní akci Sopronské festivalové týdny, kdy
ulice ožívají klasickou i moderní hudbou, divadelními představe-
ními, a dalším doprovodným programem. Ubytování

2.den: Jen pár kilometrů od jezera Fertö, Národního parku Fertö-
Hanság a Rakouska leží Sopron (Šoproň), jedno z nejkouzelnějších
středověkých měst
v Maďarsku. Zdejší
lahodné víno Kék-

frankos, překrásné panorama, barvami hýřící pohoří Lővérek a pestré programy
- to vše sem láká návštěvníky ze široka daleka. Středověký Belváros čili Vnitřní
město ve tvaru otisku boty obsahuje většinu zajímavých míst - symbol a dominanta
města, 61 m vysoká Požární věž, benediktinský kostel s gotickou klenbou, Stará
a Nová synagoga. Prohlídka města, koncerty, degustace vína ve sklípku, ubytování.    

3.den: Maďarské Versailles, tak lidé odedávna přezdívají nádher-
nému zámku v obci Fertód. Vznešená barokní stavba začala vznikat
v roce 1720 na pokyn prince Miklóse Esterházyho. Roku 1784 byl pod
jeho taktovkou slavnostně dokončen největší a nejlépe vybavený
palác ve střední Evropě, jež v době svého vzniku nesl název Ester-
háza. Má 126 místností, vyzdobených s nesmírnou pompou, typickou
pro baroko. Součástí
rezervace vodního ptac-
tva Národního parku
Fertő-Hangság je je-
zero Fertő-tó přitahující
milovníky vody a slunce.
Krajina Fertő u Nezider-
ského jezera patří do

světového dědictví UNESCO. Toto jezero je třetím největším jezerem ve střední
Evropě. Jeho voda má vysoký obsah soli. V porostech rákosí můžeme pozorovat
300 druhů hnízdících a přelétavých ptáků a v jezeře žije na 30 druhů ryb. Příjezd
domů v pozdních večerních hodinách

HARKÁNY – TÝDENNÍ POBYT V LÁZNÍCH

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 10 000 HUF

Termín Cena / osobu

23. – 25.6. 2017 3 700,- Kč



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY MAĎARSKO

HARKÁNY – TÝDENNÍ POBYT V LÁZNÍCH

33

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Večer příjezd do Harkán. Uby-
tování
Město Harkány se nachází v jižním Maďarsku, téměř u chorvat-
ských hranic. Leží v proslulém vinařském kraji Villány-Siklós, neda-
leko historického města Pécs a Národního parku Duna-Drava.
Lázeňské městečko Harkány leží v údolí obklopeném vinicemi
a je bezesporu perlou mezi maďarskými lázněmi. Je vyhledáva-
ným a oblíbeným místem nejen pro stálost teplého a příjemného
počasí, ale zejména pro složení místní termální léčivé vody. Ter-
mální voda vyvěrající o teplotě 62 °C jako jediná na světě obsa-
huje síru rozpuštěnou ve formě plynu, čímž dochází k rychlejšímu
vstřebávání do lidského organismu. Je vysoce účinná při léčbě
žaludečních onemocnění a gynekologických potíží, jednak for-
mou koupelí a bahenních zábalů, jednak jako pitná kúra. Je pro-
kázáno, že léčivá voda v Harkánech se značným množstvím
sulfidů a fluoridů působí ve formě koupelí blahodárně při léčbě

chronických onemocnění pohybového ústrojí včetně poúrazové rehabilitace zlomenin, dále revmatických a kloubových one-
mocnění, zánětlivých onemocnění a neplodnosti. Pitná kúra je účinná pro léčení katarů trávicího ústrojí, zejména nemocí
žlučníku a jater. K dispozici jsou bazény ke koupání, termální bazény, plavecký bazén a bazén pro děti. Areál zahrnuje krytý
lázeňský komplex s bazény a se službami potřebnými k balneoterapii, např. léčebná masáž, sauna, solárium aj. Velmi pěkný
zmodernizovaný lázeňský areál je charakteristický pohodou a klidem, dostatkem místa a příjemnou atmosférou. Součástí
areálu jsou rozlehlé kvetoucí parky. Lázně jsou rozděleny na 2 části - rekreační a léčebnou. 

8.den: Odjezd po snídani, příjezd domů ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
čtyřhvězdičkového hotelu, polopenzi formou švédských stolů, delegáta, 
poj. ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Povinné příplatky: pobytová taxa 10,50 EU / pobyt
Doporučená částka na vstupy: 20 000 HUF při vstupu do lázní každý den
Možnost fakultativních výletů do okolí: město Pécs s památkami na dobu 
turecké vlády, jeden z nejlépe zachovaných maďarských hradů Siklös, 
či vinařská obec Villány.

Termín Cena / osobu

23. – 30.4. 2017
5. – 12.11. 2017

8 700,- Kč

GYÖR – ADVENT

Györ je starobylé živé město s množstvím architektonických kulturních a přírodních
skvostů. Sakrální památky přibližují tisíciletou historii maďarského křesťanství. Vy-
stoupíme na vrch Káptalan, kde se nachází většina historických památek - gotická
kaple z 15. století, palác a katedrála Episcopal, gotická kaple Casré, biskupský
hrad a středověké náměstí Széchenyi s mnoha historickými budovami, kostely, pa-
láce, muzea, typické barokové rohové balkóny a úzké uličky. Vánoční trhy v Ma-
ďarsku nabízejí mnoho dobrot, jak maďarských specialit (klobásky), tak
i klasických vánočních. Zažijeme vánoční atmosféru, poslechneme si koledy, na-
koupíme drobné dárky a užijeme vánoční pohodu. Příjezd domů v nočních hodi-
nách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 2 000 HUF

Termín Cena / osobu

25.11. 2017 990,- Kč



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SLOVENSKO

NÍZKÉ TATRY, VELKÁ FATRA, ČACHTICE, BEŠEŇOVÁ, BOJNICE

34

1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Čachtice – prohlídka romantické zříceniny hradu
nechvalně známé kvůli hraběnce Alžbětě Báthoryové. Odpoledne koupání v termálních lázních
Bešeňová - blahodárné účinky těchto pramenů využívali již Keltové. Je zde také celoročně fun-
gující termální koupaliště. Ubytování

2.den: Výlet do NP Nízké Tatry: Dämenovská jeskyně - jeskynní systém s 30 km prozkoumaných
jeskynních chodeb byl vytvořen říčkou Dämenovkou. Prohlídka jeskyně Slobody. Výjezd lanovkou
na Chopok. Oběd ve Slovenské kolibě Jasná, kde se natáčel jeden z dílů Ano, šéfe. Poté pro-
cházka k největšímu přírodnímu jezeru v Nízkých Tatrách, Vrbickému plesu. Ubytování 

3.den: Výlet do oblasti NP Velká Fatra: Ružomberok - vý-
jezd lanovkou na Malino Brdo, pěší přechod přes Vlkolínec
(horská osada zapsaná na seznamu UNESCO, žijící skansen).

Odpoledne prohlídka romantického zámku Bojnice,  který
patří mezi nejnavštěvovanější kulturněhistorické památky
Slovenska. Koupání v termálním koupališti Čajka. Příjezd
domů v pozdních nočních hodinách.

VYSOKÉ TATRY, SPIŠSKÝ HRAD, LEVOČA, VRBOV

1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Návštěva monumentálního Spišského hradu
(UNESCO), který je svou rozlohou jedním z největších hradních komplexů ve střední Evropě.
Spišská kapitula s katedrálou sv.Martina, a městským opevněním. Sídlo biskupa. Ubytování

2.den: Výlet do Vysokých Tater. Štrbské
pleso - druhé největší jezero slovenské
části Vysokých Tater s neopakovatelnou
kulisou tatranských štítů. Tatranská Lom-
nice - výjezd lanovkou na Skalnaté
pleso. Přechod části Tatranské magi-

strály na Chatu při zelenom plese, cestou výhledy na vápencové Belianské
Tatry, sestup Dolinou Kežmarskej Bielej Vody do Tatranských Matliarov. Pro zá-

jemce možnost výjezdu lanovkou ze
Skalnatého plesa na Lomnický štít.
Ubytování 

3.den: Prohlídka Levoče, někdejšího královského města, dnes zapsaného na seznamu
Unesca. Krásné středověké město na Spiši je dodnes obehnané středověkými hradbami
a stará čtvrť je pravidelně vystavěna kolem ústředního náměstí Majstra Pavola. Hlavní
památku představuje kostel svatého Jakuba s množstvím sakrálních uměleckých děl,
mezi nimiž nejvíc vyniká dřevěný oltář Pavola z Levoče (16. století). Dále je tu krásná bu-
dova bývalé radnice a náměstí lemují výstavné měšťanské domy. Koupání v termálním
koupališti Vrbov. Příjezd domů v pozdních nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 65 EU

Termín Cena / osobu

18. – 20.8. 2017 3 700,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 60 EU

Termín Cena / osobu

28. – 30.7. 2017 3 800,- Kč
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Prohlídku této části Prahy začneme uvnitř budovy Národního divadla. Poté možnost oběda
U Fleků, Václavské náměstí, Staroměstské nám., chrám Matky Boží před Týnem, Prašná brána,
Židovské město, Pařížská ulice, Karlův most… 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 120,- Kč

Termín Cena / osobu

4.3. 2017 290,- Kč

LEVÝ BŘEH VLTAVY + PROHLÍDKA SENÁTU, VALDŠTEJNSKÝCH ZAHRAD A HRADU

Prohlídku této části Prahy bude zahrnovat Pražský hrad s katedrálou sv.Víta, Zlatá ulička, bazilika
sv.Jiří, Hradčany s Loretou, Malá strana s chrámem Panny Mari Vítězné, Valdštejnský palác (senát)
a zahrady, Karlův most… 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 250,- Kč

KERSKO – HRABALOVA STEZKA

Hrabalova stezka v Kersku u Sadské měří asi 7 km. Po cestě uvidíme zajímavá místa spojená se ži-
votem a dílem spisovatele Bohumila Hrabala, zákoutí z filmu Slavnosti sněženek, minerální pramen,
menhir, restauraci Hájenka, kde si i dnes můžeme dát kance se šípkovou nebo se zelím. Exkurze
do Postřižinského pivovaru v Nymburce, kde spisovatel prožil svoje dětství. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 80,- Kč

PODĚBRADY

Prohlídka lázeňského města a promenády, ochutnávka léčivých pramenů a lázeňských oplatek.
Projížďka lodí k soutoku Cidliny a Labe. Zastávka v Libici nad Cidlinou, hradišti obestřeného krva-
vou legendou o vyvraždění rodu Slavníkovců. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 160,- Kč

Termín Cena / osobu

3.9. 2017 270,- Kč

KRAJ PRAHA

Termín Cena / osobu

4.11. 2017 290,- Kč

Termín Cena / osobu

3.6. 2017 270,- Kč

STŘEDOČESKÝ KRAJ
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KUTNÁ HORA – STŘÍBŘENÍ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

Kutná Hora patřila v minulosti díky stříbrným dolům mezi nejbohatší královská města a dodnes je
zde řada především gotických památek, které stojí za vidění. Navštívíme chrám sv. Barbory s kaplí
Božího těla - Unesco a Vlašský dvůr, kde se razily mince. Dále si projdeme historickou část města
s  Jezuitskou kolejí, české muzeum stříbra, Dačického dům, kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel
sv.Jakuba a další. Poté se přesuneme do města Sedlec, kde navštívíme Kostnici a katedrálu Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele – Unesco. To vše na pozadí velkých oslav, kdy se město
jako by vrátilo o více jak 600 let zpátky, do dob krále Václava IV. 

ena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce 
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 180,- Kč na slavnosti 
+ sníž. vstup. do památek, cca 200,- Kč

Termín Cena / osobu

25.6. 2017 310,- Kč

MĚLNÍK

Mělník  je centrem vinařství se zámkem a historickým středem zčásti obklopeným hradbami. Za-
jímavé věci se skrývají i pod zemí, ať už jde o zámecké vinné sklepy, vinařskou expozici v muzeu,
městské podzemí s unikátní studnou anebo kostnici pod chrámem sv. Petra a Pavla. Pod bílým
kruhem v dlažbě uprostřed Náměstí míru se nachází 54 m hluboká středověká studna, zapsána
v české Guinessově knize rekordů jako nejširší v tuzemsku. Ze zámeckých teras uvidíme jak soutok
Labe s Vltavou, tak historické zdymadlo na říčním kanálu v Hoříně. Prohlídka města a zámku,
a účast na vinobraní.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 230,- Kč

KONOPIŠTĚ + EKOCENTRUM ČAPÍ HNÍZDO

Konopiště – prohlídka zámku Františka Ferdinanda d'Este. Ekocentrum Čapí hnízdo u Olbramovic
na Benešovsku je od června 2012 otevřeno veřejnosti. Venku je expozice divokých handicapova-
ných zvířat, která z různých důvodů nemohou být vrácena zpět do volné přírody, ale také se zde
můžeme setkat s některými druhy zvířat hospodářských. Poté 2km dlouhá procházka naučnou
stezku, která vede areálem mezi pastvinami s hospodářskými zvířaty, kolem revitalizovaného po-
toka se pstruhy a tůňkami.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 250,- Kč 

NIŽBOR + JENEČ

Informační centrum keltské kultury bylo zprovozněno v roce 2004 v prostorách zámku
Nižbor. Zámek se tak stal trvalou připomínkou keltské minulosti Čech a svou polohou naproti slav-
nému oppidu Stradonice zprostředkovává svým návštěvníkům nejen poznání, ale také atmosféru
keltského světa. V Garden parku v Jenči uvidíme mnoho tisíc květů (tulipánů, narcisů a jiných ci-
bulovin, skalniček, letniček, rododendronů, azalek, jiřin, kan a dalších kvetoucích rostlin dle ročních
období), okrasné i ovocné stromy, rosarium s různými druhy růží. V parku najdeme také soustavu
jezírek a rybníčků plných ryb, obojživelníků a jiných vodních živočichů. Středem parku protéká Je-
nečský potok. Rostliny lze zakoupit v zahradnické prodejně. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 140,- Kč

Termín Cena / osobu

16.9. 2017 250,- Kč

Termín Cena / osobu

4.6. 2017 370,- Kč

Termín Cena / osobu

6.5. 2017 320,- Kč
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Zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dět-
ské fantazie najdeme v Milovicích nad
Labem. Jedinečný zábavně-naučný park
na ploše 10 hektarů je pohádková země zá-
bavy a poznání vhodná pro děti od nejútlej-
šího věku do 15 let. Pro děti i jejich rodiče
jsou připraveny jak aktivní, tak odpočinkové
zóny. Kouzelný hrad s katakombami, obří pís-
koviště nebo hledání cest z přírodního blu-
diště se postarají o dokonalé rozptýlení
i podnícení dětské fantazie. Lanové centrum
vzniklo spojením dvou částí nadzemních
prolézaček. Jedná se o v Evropě unikátní la-
nové centrum s délkou přes 200 metrů!
Atrakci doplnily dva velké tobogany, díky
nimž mohou děti prosvištět z výšky bezmála
5 metrů třeba téměř až do podzemí.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 180,- Kč

VYSOKÝ CHLUMEC – SKANZEN + PIVOVAR LOBKOWITZ, JEMNIŠTĚ

V údolí potoka pod dominantou zámku ve Vysokém Chlumci u Sedlčan se nachází Mu-
zeum vesnických staveb středního Povltaví, kde si prohlédneme zemědělské usedlosti
doplněné nářadím a stroji i sakrální stavby. Poutní kostel sv.Marka z r.1549, pivovar Lob-
kowicz. Barokní zámek Jemniště byl vystavěn v roce 1720 – 1725, jeho současným maji-
telem je Jiří Sternberg, který se svou rodinou celoročně obývá levé křídlo zámku.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 350,- Kč 

HRAD KRAKOVEC + LÁNY

Hrad Krakovec je ukázkou vrcholné gotické architektury. Krakovci bylo souzeno, aby
se stal posledním útočištěm mistra J. Husa, když byl prohlášen za kacíře a vypuzen
z Prahy. Natáčely se zde scény z filmu Ať žijí duchové. Barokní zámek v obci Lány up-
rostřed křivoklátských lesů je oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky. Na-
vštívíme muzeum a hrob T.G.Masaryka, a zámecké zahrady. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 
průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 125,- Kč 

Termín Cena / osobu

10.6. 2017 300,- Kč

Termín Cena / osobu

30.4. 2017 360,- Kč

Termín Cena / osobu

15.10. 2017 340,- Kč
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HRAD CHOUSTNÍK, KRATOCHVÍLE, ČESKÉ BUDĚJOVICE, ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Chýnovská jeskyně byla objevena roku 1863
při práci v lomu. Roku 1868 se po úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jes-
kyní na území České republiky. Největší ozdobou této jeskyně nejsou krápníky, ale
barevné stěny a stropy. Na vrchu Choustník se rozkládá rozsáhlá zřícenina stej-
nojmenného hradu. Prohlédnout si dnes můžeme mohutné hradby a dvě čtyř-
hranné palácové věže. Jedna z nich je upravena jako rozhledna s dobrým
výhledem na Soběslavsko a Táborsko. Ubytování

2.den: Zámek Kratochvíle je lovecký renesanční
letohrádek, obklopený vodním příkopem a rene-
sanční zahradou, který si na sklonku 16. století ne-
chal postavit Vilém z Rožmberka. 
Protivín je město v údolí Blanice, kde najdeme zoo
plnou krokodýlů a ochutnáme pivo Platan. Na ná-
městí objevíme památník města, raně barokní kos-
tel sv. Alžběty Portugalské, bývalý špitál.
Unikátní Krokodýlí zoo je jediná svého druhu ve střední Evropě. Při návštěvě můžeme pozorovat
krmení krokodýlů, fotografovat se s mládětem a pozorovat líhnutí malých krokodýlů přímo
v inkubátoru. České Budějovice jsou metropolí jižních Čech na soutoku Vltavy a Malše. Mají
největší čtvercové náměstí u nás, v jeho středu stojí Samsonova kašna, a poblíž je v dlažbě za-
sazen pověstmi opředený bludný kámen, známá
je i Černá věž. Kromě historických míst můžeme
ochutnat i jihočeské kapry nebo místní pivo. Uby-
tování                                                                                                               

3.den: V Dačicích mají hned dva zámky. Na ná-
městí stojí starý zámek, jinak městský renesanční
palác zdobený sgrafity a nynější sídlo radnice, na
západním okraji města je klasicistní nový zámek.

U kostela sv. Vavřince je unikátní pomník ve tvaru kamenné kostky, který připomíná
rok, kdy byl v Dačicích vyroben první kostkový cukr na světě. Do té doby se cukr
prodával pouze ve velkých homolích. Vodní zámek Červená Lhota se řadí k nej-
krásnějším zámkům v České republice, a drží prim v počtu pohádek a filmů zde
natočených, např. Zlatovláska či Princezna na hrášku. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj.
Doporučená částka na vstupy: 700,- Kč 

Termín Cena / osobu

21 - 23.4. 2017 2 700,- Kč

VÁNOČNÍ TRHY ČESKÝ KRUMLOV + ČERTI V KAPLICÍCH

Odjezd v brzkých ranních hodinách do Českého Krumlova. S přicházející zimou uka-
zuje Český Krumlov zcela jinou tvář. Čas adventu je naplněn řadou překrásných se-
tkání, počínaje společným rozsvícením vánočního stromu, koledami, Mikulášskou
nadílkou a také Ježíškovou poštou a příjezdem Bílé paní. Navečer odjezd do Kaplice
na Krampus show, která má svou tradici především v alpských zemí. Krampus je dé-
monická bytost, mýtická šelma s rohy, ďábelský společník, který doprovází Mikuláše
v předvánočním čase a jeho úkolem je trestat neposlušné děti. Poté odjezd, příjezd
domů v pozdních nočních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 
průvodce a pojištění ck proti úpadku

JIHOČESKÝ KRAJ

Termín Cena / osobu

9.12. 2017 550,- Kč
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STRAKONICE, VYŠŠÍ BROD, ROŽMBERK, NOVÉ HRADY
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1.den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka barokního zámku Lnáře. Přejezd do
Strakonic, města, kde se zrodila pověst o Švandovi s očarovanými dudami. Domi-
nantou města je mohutný středověký hrad s věží Rumpál, a Velké náměstí zdobí
domy roztodivných jmen s působivými malbami, například dům U Umrlčí hlavičky
nebo půvabné Papežovy domky. Ubytování 

2.den: Pod vodní nádrží Lipno Vltava
protéká hlubokým zalesněným údo-
lím, mine Čertovu stěnu a vzápětí se
nad řekou objeví bílé zdi masivních
budov, korunované půvabnou vyso-
kou štíhlou věží. To vás v celé své
kráse vítá cisterciácký klášter ve
Vyšším Brodě s gotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Rožmberk je město
spojené s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří svými aktivitami přinesli
prosperitu širokému okolí. Dobře ho znají vodáci splouvající Vltavu a kvůli impo-
zantnímu hradu i milovníci historických památek. Město Nové Hrady, v nejjižnějším
cípu na jihu Čech, je vstupní branou do Novohradských hor. Jeho dominantou je
mohutný opevněný hrad, ale naší pozornosti by neměla uniknout ani obnovená

historická kovárna a romantické Terčino údolí, anglický park s řadou drobných staveb, ležící na záp. okraji města. Příjezd domů
ve večerních hodinách 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj.
Doporučená částka na vstupy: 410,- Kč 

ČESKÝ KRUMLOV, STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU, LANDŠTEJN, SLAVONICE

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka Českého Krumlova, pohádkového
města vystavěného na ohybu řeky Vltavy, kterému dominuje rozsáhlý hradní kom-
plex. Procházka městem, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO,
s úzkými, křivolakými uličkami lemovanými gotickými a renesančními domy. Kolem
kostela sv. Víta, prelatury a jezuitské koleje, přes centrální náměstí s renesanční

radnicí a Lazebnický most s nádher-
nými výhledy na zámek i řeku Vltavu,
se dostaneme až na první zámecké
nádvoří. Procházka přes všech pět
nádvoří a Plášťový most s nádher-
nými výhledy na město až k zámec-
kému parku s nádhernou úpravou,
kaskádovou fontánou i známým di-
vadlem s otočným hledištěm. Ubytování 
2.den: V jižních Čechách v polovině cesty mezi Jindřichovým Hradcem a Třeboní
leží městečko Stráž nad Nežárkou. Iniciály „ED“ na bráně zámku připomínají doby,
kdy jej na počátku 20. století vlastnila světoznámá operní pěvkyně Ema Destin-
nová. Hrad Landštejn je jednou z nejvýznamnějších románských památek ve
střední Evropě. Malebné město Slavonice na pomezí Čech, Moravy a Rakouska

proslavily překrásné renesanční měšťanské domy s bohatě zdobenými štíty, systém podzemních chodeb a řada dalších zají-
mavostí. Příjezd domů ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj.
Doporučená částka na vstupy: 180,- Kč 

Termín Cena / osobu

28. – 29.9. 2017 1 900,- Kč

Termín Cena / osobu

13. – 14.5. 2017 1 700,- Kč
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KLATOVY, DOMAŽLICE, HORŠOVSKÝ TÝN, ŠVIHOV

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

1.den: Odjezd v ranních hodinách. V Horažďovicích se nachází zámek, kostel
sv. Petra a Pavla, pás středověkých hradeb s Pražskou a Prachatickou bránou.
Díky řece Otavě je město oblíbenou zastávkou vodáků, místní zvláštností pak byl
chov perlorodek v jednom z říčních ramen. Klatovy - jednu z pověstných bran Šu-
mavy, město s mnoha historickými památkami a tradicí pěstování karafiátů, koru-
nují dvě věže, Černá a Bílá. Až se pokocháme výhledem, vydáme se do barokní
lékárny U Bílého jednorožce anebo do podzemí pod jezuitským chrámem, do po-
věstných klatovských katakomb s mumiemi. Ubytování

2.den: Originální galerii pod širým nebem a galerii výtvarného umění 20.století
můžeme zhlédnout v prostorách hradu a zámku Klenová. Z hradu se nabízí jedi-
nečné výhledy na centrální Šumavu. Když se řekne Chodsko, kdekomu se vybaví

pověst o Kozinovi, který se postavil zvůli vrchnosti,
pestře malované hrnky a talíře, Jindřich Šimon Baar, povídky Boženy Němcové a Chodové
v krojích. A také dvě věže, které už zdálky vítají všechny, kteří přijíždějí do srdce Chodska, do
Domažlic. Účast na chodských slavnostech, ubytování

3.den: Město Horšovský Týn, ležící severně od Domažlic, láká návštěvníky především na pro-
hlídky velkolepého renesančního zámku. Za vidění stojí také historické jádro s řadou gotických
a renesančních domů, anglický park s několika drobnými stavbami, několik kaplí na okolních
návrších a rozhledna. Jednou z nejmohutnějších fortifikačních staveb v Čechách je vodní hrad
Švihov nedaleko Klatov, který určitě stojí za naši návštěvu. Příjezd domů ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj.
Doporučená částka na vstupy: 500,- Kč 

Termín Cena / osobu

11. - 13.8. 2017 2 600,- Kč

STŘÍBRO, KLADRUBY

Město Stříbro patří mezi přední středověká města v ČR s mnoha
zajímavými památkami. Prohlédneme si renesanční radnici, mi-
noritský klášter s Městským muzeem, zbytky středověkého opev-
nění, hornický skanzen či Královskou dědičnou štolu Prokop.

V Kladrubech navštívíme bývalý benediktinský klášter s pů-
vodní románskou bazilikou Panny Marie, která byla v letech pře-
stavěna Janem Blažejem Santinim ve stylu barokní gotiky.
Součástí areálu kláštera je
budova nového konventu
dle projektu K. I. Dienzen-
hofera.
Uvidíme unikátní expozici
sv. Jana Nepomuckého,
kostel Nanebevzetí Panny
Marie, zimní refektář, opat-
ský byt, lapidárium soch
M. B. Brauna a knihovnu
rodu Windischgrätzů.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 150,- Kč 

Termín Cena / osobu

12.3. 2017 510,- Kč

PLZEŇSKÝ KRAJ
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KRYRY, VALEČ, CHYŠE 
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Zdálky viditelná rozhledna stojí na kopci nad obcí Kryry, kde
kdysi stával hrad Kozihrady. Na její vrchol vede 122 schodů,
což je vykoupeno výhledem na Doupovské hory, Krušné
hory a České středohoří. Areál zámku Valeč na Karlovarsku
tvoří ojedinělou ukázku vrcholně barokního stavitelství a kra-
jinného urbanismu. V zámeckém parku můžeme obdivovat
budovu kovárny a teatron. Historické jádro je městskou pa-
mátkovou zónou. Součástí zámeckého areálu Chyše je
panský pivovar, který byl vystavěn v letech 1839 – 1841. V his-
torických interiérech pivovaru nás uvítá stylový restaurant
a tradiční pivnice. Ochutnáme speciality pivní kuchyně
a chyšské pivo vařené dle staročeských receptur.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 170,- Kč

Termín Cena / osobu

8.10. 2017 450,- Kč

BOŽÍ DAR, JÁCHYMOV

Krušnohorské město Boží Dar, ležící téměř na česko-ně-
meckých hranicích, je s nadmořskou výškou 1 028 m nej-
výše položené město ve střední Evropě. Pro rodiny
s dětmi tu mají Ježíškovu cestu a vánoční Ježíškovu
poštu. Podnikneme buď Ježíškovu cestu (5,6km), nebo
cestu rašeliništěm (3,2km). Jáchymov je lázeňské město
jehož jádro z 16.stol. je městskou památkovou zónou. Uvi-
díme goticko-renesanční patricijské domy, královskou
mincovnu, Šlikovský hrad, hornické památky, lázně, kos-
tely a vyjedeme si lanovkou na Klínovec.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 270,- Kč 

Termín Cena / osobu

23.7. 2017 550,- Kč

KYNŽVART, TEPLÁ

Uprostřed trojúhelníku lázeňských měst Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně leží Lázně Kynžvart. Jejich dominantou je
Metternichův klasicistní zámek s rozlehlým anglickým parkem a lé-
čebné lázně. Dominantou města Teplá je barokní kostel sv. Jiljí, stará
radnice a renesanční budova s mansardovou střechou. Na jižním
okraji města stojí osmiboká kaple Nejsvětější Trojice, kterou postavil
Kryštof Dientzenhofer, stejně tak jako konvent nedalekého premon-
strátského kláštera. Premonstrátský klášter v Teplé založil roku 1193 šle-

chtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal řeholníky z pražského Strahova. Klenotem je klášterní kostel Zvěstování Páně,
postavený v letech 1193–1232, zbytek areálu získal dnešní podobu v době baroka. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 270,- Kč

Termín Cena / osobu

26.3. 2017 590,- Kč

KARLOVARSKÝ KRAJ
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VELKÉ BŘEZNO, BUDYNĚ NAD OHŘÍ 
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Státní zámek Velké Březno je jeden z nejmladších, nejmenších,
ale zároveň i nejkrásnějších zámků v České republice. Natáčel
se zde seriál Já Mattoni, zámek obklopuje nádherný přírodní an-
glický park s množstvím vzácných stromů a keřů. Prohlídka zámku
spojená se štrúdlováním. Historickému jádru městečka Budyně
nad Ohří vévodí barokní kostel sv. Václava, barokní kamenný
most přes Malou Ohři, ale největší pozornost přitahuje impozantní
vodní hrad.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 150,- Kč 

Termín Cena / osobu

7.10. 2017 320,- Kč

TISKÉ STĚNY, STŘEKOV

Skalní město Tiské stěny leží na jižním okraji krušnohor-
ského zlomu. V západním výběžku Chráněné krajinné
oblasti Labské pískovce vytvářejí spolu s Rájeckými stě-
nami, Ostrovskýmí stěnami a Vysokým Sněžníkem atrak-
tivní turistickou a horolezeckou oblast. (Okruh 3 km)
Hrad Střekov je jednou z nejvýraznějších dominant Ústí
nad Labem a labského údolí. Vypíná se na temeni mo-
hutné znělcové skály, vysoko nad tokem řeky Labe. Jeho
výrazná poloha a romantický vzhled inspirovaly řadu
světových i českých umělců.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 115,- Kč 

Termín Cena / osobu

6.8. 2017 230,- Kč

OSEK, DUCHCOV

Osecký klášter, nazývaný též perlou Krušných hor,
je památkou evropského významu. Založen byl ve
12.st. příslušníky českého šlechtického rodu Hrabi-
šiců. Největší rozkvět kláštera byl na přelomu 17.
a 18.st., kdy kostel prošel barokní přestavbou.
Duchcovský zámek obklopuje rozsáhlý park s Kní-
žecí zahradou, a navazuje na něj kostel Zvěstování
Panny Marie. Na osudech města se výrazně po-
depsali Valdštejnové; kromě toho, že iniciovali
první pokusy s dobýváním hnědého uhlí, tak v roce 1785 Josef Emanuel z Valdštejna při-
vedl na duchcovský zámek známého filozofa, světoběžníka a dobrodruha Giacoma Ca-

sanovu. Ten zde v roli zámeckého knihovníka strávil třináct let svého života, nakonec zde zemřel a byl pochován u kaple
sv. Barbory, kde ho připomíná pamětní deska.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 140,- Kč

Termín Cena / osobu

7.10. 2017 310,- Kč

ÚSTECKÝ KRAJ
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HAZMBURK, TŘEBENICE
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Hazmburk vytváří spolu s nejvyšší horou Českého středohoří Mi-
lešovkou nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří. Dvě charakteris-
tické majestátní věže patří k nepřehlédnutelným dominantám
krajiny. O Čokolaterii v Třebenicích je známo, že dopřává sku-
tečný čokoládový zážitek všem gurmánům, kteří do ní zavítají.
Její hlavní nabídkou jsou čokoládové speciality a gurmánské
druhy skutečných čokolád. Muzeum českého granátu Třebenice
nabízí ucelený přehled těžby a zpracování českého granátu.
České granáty si můžeme prohlédnout, ale i sami nasbírat před
muzeem či v dovezeném granátovém písku.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 120,- Kč 

Termín Cena / osobu

14.4. 2017 300,- Kč

PANENSKÝ TÝNEC, PERUC

Podobně jako místa nepříjemná a temná existují i místa
pozitivní, nabitá léčivou energií. Do druhé kategorie prý
patří Panenský Týnec, městys při cestě ze Slaného do
Loun. Překvapí vás nikdy nedostavěným klášterním
areálem s gotickým chrámem a zvonicí. Po čtyřech le-
tech se v květnu 2015 opět otevřela stálá výstava Emila
Filly v jižním křídle zámku v Peruci. Na výstavě lze shléd-
nout skvělá díla autora v autentickém prostředí, protože
Filla na zámku v Peruci skutečně pobýval. Pod zámkem
uvidíme i památný strom, Oldřichův dub.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 100,- Kč 

Termín Cena / osobu

2.4. 2017 340,- Kč

HASIŠTEJN, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Na úzkém ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka
u dnešní obce Místo byl na počátku 14. století založen hrad
Hasištejn. Areálu vévodí vysoká vyhlídková věž, k vidění
jsou zbytky interiérů hradu, malá a velká věž s vyhlídkou,
kaple a sklepní prostory. Dějiny Klášterce nad Ohří výrazně
ovlivnili Thunové. V zámku si prohlédneme muzeum porce-
lánu, projdeme se zámeckým parkem a navštívíme Thun-
skou hrobku. Roku 1794 ve městě vznikla třetí nejstarší
(a dosud funkční) porcelánka v českých zemích, dnes pod
značkou Thun 1794- exkurze. Lázně Evženie, které tvoří kla-
sicistní sloupový pavilon, a budova lázní se sloupovým portikem byly postavené nad pra-

menem kyselky. K pavilonu přiléhají další dvě hrázděné stavby lázní, kde je provozován penzion. Možnost navštívení muzea
starožitných hodin.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 380,- Kč 

Termín Cena / osobu

14.10. 2017 410,- Kč
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JEZEŘÍ, CHOMUTOV
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Zámek Jezeří poblíž Litvínova býval kdysi nazýván perlou Kruš-
ných hor. Pak ale přišla desetiletí, kdy se stal majetkem armády
a dalších institucí, za kterých se proměnil v ruinu. 
Na zámku zaujme především strašidelné sklepení a pokoj alchy-
misty. Prohlédnout si můžeme také výstavu zvířecích lebek v pro-
storu zámecké Stříbrnice a v zámecké kočárovně výstavu kočárů,
saní a zemědělských strojů a nástrojů. 
Při pohledu do krajiny zbrázděné povrchovými uhelnými doly si
možná Chomutov představíte jako typické průmyslové město,

ale skutečnost vás mile překvapí. Má pěkné historické centrum se zámkem a muzeem, oblíbeným cílem výletů je také zoopark
a Kamencové jezero, jediné svého druhu na světě. Prohlídka města a přilehlých cílů.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 150,- Kč 

Termín Cena / osobu

9.4. 2017 400,- Kč

LITOMĚŘICE, VELKÉ ŽERNOSEKY

Litoměřice leží na březích Labe, v místech, kde končí úrodné nížiny Po-
labí a Brána Čech zvaná Porta Bohemica se otvírá do zalesněných
svahů Českého středohoří. Město je dávným centrem vinařství a má
malebné historické centrum, ohraničené z velké části dochovaným
gotickým opevněním. Plavba lodí z Litoměřic do Velkých Žernoseků.
Vinné sklepy a pozdně barokní zámek ve Velkých Žernosekách tvoří
nerozdělitelný objekt historicky, kulturně i technicky, památkově zcela
ojedinělý. Jde o unikátní a doposud funkční propojení budovy zámku
s rozsáhlými vinnými sklepy – degustace.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 190,- Kč 

Termín Cena / osobu

10.9. 2017 290,- Kč

CVIKOV

V blízkosti Cvikova, se nachází chráněný přírodní výtvor zvaný Dutý kámen. Jedna
z tamních skal je uvnitř dutá a uvnitř dutiny najdeme čtyř až šestiboké sloupky, vzniklé
přetavením původní horniny žhavým čedičem. Místní Horský spolek pro nejsevernější
Čechy upravil pískovcové skály na výletní místo nazývané Körnerova výšina. Od
hlavní silnice k němu vede upravená cesta se zbytky vytesaných schodů – cca 4 km
tam i zpět. Poté exkurze do pivovaru ve Cvikově, kde se vyrábí pivo Luž nebo Klíč,
spojená s obědem v místní restauraci.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 70,- Kč

Termín Cena / osobu

16.4. 2017 150,- Kč

LIBERECKÝ KRAJ
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ČERNÁ STUDNICE, KRÁSNÁ, PĚNČÍN
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Z Lučan se vydáme pěšky (5km) na vrchol s kamennou rozhlednou vysoký 869
m.n.m., který se nazývá Černá studnice. Rozhledna poskytuje mimořádně skvělý
kruhový výhled na okolní vrcholy Jizerských hor. Poté navštívíme Kittelovo muzeum
v Krásné, kde si lze zakoupit léčivý sirup z místních bylin. Tajemný doktor Kittel před-
stavuje životní příběh skutečného člověka, který vlastní pílí dokázal zúročit svůj ta-
lent, rozvinout léčebné praktiky a přírodní zkušenosti získávané od svých předků -
vesnických ranhojičů. V muzeu uvidíte i čarodějné knihy. Náš výlet zakončíme pro-
hlídkou kozí farmy v Pěnčíně, kde ochutnáme místní sýry.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 100,- Kč  

Termín Cena / osobu

17.6. 2017 150,- Kč

MNICHOVO HRADIŠTĚ, KLÁŠTER

Prohlídka barokního zámku v Mnichově s hrobkou Albrechta z Valdštejna v Mnichově Hradišti.
Poté exkurze do pivovaru Klášter spojená s obědem.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 300,- Kč

Termín Cena / osobu

1.10. 2017 170,- Kč

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, NÁCHOD

ÚPICE, BROUMOV

Malebnému náměstí v centru města se říká Český Betlém. Stojí tu
zámek s válcovou věží zvanou Máselnice a renesanční domy s po-
dloubími a štíty, zdobené tzv. vlaštovčími ocásky. Náměstí možná
znáte ze seriálu F.L.Věk, kde si Nové Město nad Metují zahrálo roli
nedaleké Dobrušky. Náchod – Kuronské slavnosti na zámku v Ná-
chodě, konané na počest Petra Birona, vévody Kuronského a Za-
háňského. K vidění budou divadelní i koncertní vystoupení,
řemeslné trhy na nádvořích atd., poté prohlídka historického jádro

města, které je památkovou zónou, socha Josefa Škvoreckého a Dannyho kavárna.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 300,- Kč

Termín Cena / osobu

2.9. 2017 330,- Kč

Úpice je město v údolí řeky Úpy v Krkonošském podhůří a je centrem Jestřebích hor. Vznikla jako strážní
osada na odbočce zemské stezky do Slezska u brodu přes řeku Úpu. V nejstarší části města uvidíme ná-
městí s radnicí, několik historických domů, Dřevěnku, nejstarší úpickou stavební památku, kostel sv. Jakuba,
který se pyšní oltářním obrazem od Petra Brandla, divadlo Aloise Jiráska atd. Výlet do Jestřebích hor
s nejvyšším vrcholem Žaltman se stejnojmennou rozhlednou, odkud se nabízí nádherný pohled do širo-
kého okolí.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ



ÚPICE, BROUMOV 

Broumovský klášter – prohlídka zaměřená na každodenní život v klášteře. Uvidíme klášterní kostel,
sakristii, nádhernou knihovnu, která si zahrála v seriálu F.L.Věk, a refektář s kopií Turínského plátna. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a po-
jištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 120,- Kč

Termín Cena / osobu

11.6. 2017 370,- Kč
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ČESKÁ SKALICE, KUKS

Česká Skalice je město, kde prožila dětství a mládí spisovatelka Božena
Němcová a kam umístila děj svého nejznámějšího díla Babička. Se známou
spisovatelkou je spojená řada míst, od barokního kostela Nanebevzetí
Panny Marie, kde měli svatbu její rodiče a kde si sama vzala Josefa Němce,
přes areál Barunčiny školy se školní třídou z 19. století a světnicí pana učitele
až po muzeum Boženy Němcové. Procházka údolím až ke Starému bělidlu
je dlouhá tam i zpět 3 km. Po cestě uvidíme ratibořický zámek, Rudrův mlýn,
Staré bělidlo a Viktorčin splav. Hospital Kuks je významná barokní pa-

mátka, kterou nechal postavit F.A.Špork, a na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu – G.B.Alliprandi a sochař
M.B.Braun. Kuks je také proslulý jednou z nejstarších lékáren - U Granátového jablka.

Doporučená částka na vstupy: 100,- KčTermín Cena / osobu

20.5. 2017 350,- Kč

MILETÍN, NERATOV, DOBRUŠKA

V Miletíně připomíná řada míst zdejšího rodáka, básníka K.J.Erbena – rodný
dům. Ochutnat musíme místní sladké Miletínské modlitbičky. V Neratově,
poutním místě v Orlických horách najdeme unikátní kostel se skleněnou
střechou. Víska Neratov byla založena koncem 15. st. jako osada sklářů. Za-
nedlouho poté zde vyrostl jednoduchý dřevěný kostelík. V Dobrušce si při-
pomenete pár zajímavých osobností v čele s malířem Františkem Kupkou
a F.V.Hekem (rodný dům), jehož osudy inspirovaly spisovatele A. Jiráska k
napsání románu F.L.Věk.

Doporučená částka na vstupy: 100,- KčTermín Cena / osobu

17.9. 2017 390,- Kč

VAMBERK, OPOČNO

Vamberk je město na úpatí Orlických hor v údolí říčky Zdobnice, které po staletí
žilo z krajkářství, tkalcovství a obchodu se dřevem. Dávná tradice nezanikla, na-
vštívíme Muzeum krajky.



VAMBERK, OPOČNO

Jednou z nejnavštěvovanějších památek Královéhradecka je renesanční zámek v Opočně, který
je jedinečným souborem památek, dokládajících způsob života, vkus i myšlení části české spo-
lečnosti v průběhu pěti století. V zámku, obklopeném parkem, jsou dochovány historické interiéry
s bohatými sbírkami obrazů a zbraní.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a po-
jištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 240,- Kč

Termín Cena / osobu

18.6. 2017 350,- Kč

ČASTOLOVICE, TŘEBECHOVICE

Renesanční zámek Častolovice je obydlen a otevřen návštěvníkům.
K zámku přiléhá anglický park se zvěřincem. Třebechovické muzeum bet-
lémů má ve svých sbírkách více než 400 betlémů zhotovených z nejrůzněj-
ších materiálů a pocházejících ze všech oblastí České republiky, velmi
starých, ale i ze současnosti. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 185,- Kč

Termín Cena / osobu

28.9. 2017 350,- Kč

HRONOV, DOUDLEBY A KOSTELEC NAD ORLICÍ

Město Hronov se proslavilo jako rodiště spisovatele A. Jiráska – rodný dům. Renesančně-
barokní zámek Doudleby nad Orlicí nás uchvátí unikátní sgrafitovou výzdobou fasád
i výmalbou interiérů. Na zámku se natáčel také film Juraje Jakubiska Bathory. Nový zámek
v Kostelci nad Orlicí patří k významným empírovým stavbám u nás. Zámek nabízí pro-
hlídkový okruh s názvem Život v biedermeieru.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 250,- Kč

Termín Cena / osobu

21.5. 2017 380,- Kč

SOBOTKA, VESEC, SVIJANY

Sobotka leží v malebné krajině Českého ráje. Kromě historického centra s radnicí, goticko-renesančním kostelem
sv. Maří Magdaleny a řadou roubených přízemních i patrových domů si prohlédneme i rodný dům básníka Fráni
Šrámka. Vesec – procházka obcí kde se často natáčí, a prohlídka lidové architektury. Vloni v červnu nově otevřený
Svijanský zámek vznikl z původní renesanční tvrze, kterou vystavěl stejně jako pivovar v polovině 16. století Jaroslav
z Vartemberka. K vidění je zde řada historických expozic, k nejcennějším exponátům patří  bronzový poklad.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce 
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 90,- Kč

Termín Cena / osobu

30.9. 2017 190,- Kč
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DOLNÍ MORAVA, KRÁLÍKY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

Na Dolní Moravě se v prosinci 2015 otevřela nová stavba, Stezka
v oblacích, která návštěvníkům umožní projít se v korunách
stromů s jedinečným výhledem na horské masivy v okolí.  Králíky
jsou původně hornické městečko, které proslulo řezbářstvím a vý-
robou varhan. Mají pohledné historické centrum s muzeem, měš-
ťanskými domy a barokním kostelem sv. Michaela archanděla.
Poutní areál Hora Matky Boží je monumentální barokní klášter s
kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ambity, kaplí Svatých
schodů, pramenem, hřbitovem a poutním domem na Marián-
ském kopci nad městem Králíky. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 270,- Kč

Termín Cena / osobu

7.5. 2017 440,- Kč

LUŽE, LITOMYŠL

Výraznou dominantou obce Luže, městečka ležícího v lesnaté kotlině,
je mohutný, ranně barokní poutní kostel zasvěcený Panně Marii Pomoc-
nici Křesťanů z konce 17. století, postavený na čedičovém návrší na
Chlumku. Hlavním lákadlem Litomyšle sice je renesanční zámek, za-
psaný roku 1999 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, ale za vidění stojí také historické centrum, domy kolem Sme-
tanova náměstí v čele s domem U Rytířů, velkoryse opravené klášterní
zahrady a malované muzeum Portmoneum. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 200,- Kč

Termín Cena / osobu

23.9. 2017 450,- Kč

SVOJANOV, POLIČKA

Jedním z nejstarších královských hradů v
ČR je malebný hrad Svojanov ležící nad
údolím řeky Křetínky. Je to zároveň jediný
hrad v republice, v jehož architektuře se
mísí gotika s empírem, tedy středověk s
19. stoletím. Navštívíme i ojedinělý dům
zbrojnošů. Jako z pohádky vypadá
Polička, historické centrum totiž dodnes svírají zachovalé středověké hradby s ochozy a
věžemi. Mnohá místa nám připomenou hudebního skladatele Bohuslava Martinů, napří-
klad rodná světnička ve věži kostela sv.Jakuba. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 250,- Kč

Termín Cena / osobu

29.4. 2017 460,- Kč

PARDUBICKÝ KRAJ
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HLINSKO, VESELÝ KOPEC

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

Hlinsko prý dostalo jméno podle hrnčířské hlíny. Hrnčířství patřilo
vedle tkalcovství k jednomu z tradičních řemesel a obdivovat je
tu můžeme i dnes – jedním z nejpřitažlivějších cílů totiž je památ-
ková rezervace lidové architektury zvaná Betlém, v centru města,
kde v několika roubenkách z druhé poloviny 18.st. žily rodiny hrn-
čířů a tkalců, truhláři, hračkáři, sedláři, ševci nebo řezníci. V jed-
nom domku si prohlédneme výstavu věnovanou masopustním
obchůzkám a maskám z Hlinecka, zapsaných v seznamu ne-

hmotného světového dědictví UNESCO. Skanzen Veselý Kopec dnes tvoří téměř třicet ob-
jektů, které dohromady tvoří osadu s volně rozptýlenou zástavbou. Zdejší expozice přinášejí
svědectví o životě a práci drobných rolníků od první poloviny 19.st. do poloviny 20.st. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 140,- Kč

Termín Cena / osobu

24.9. 2017 470,- Kč

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, TŘEBÍČ

Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u města
Žďár nad Sázavou patří mezi nejvýznamnější stavby barokního stavitele
Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Tento vrcholný Santiniho výtvor byl roku
1994 zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních památek
UNESCO. Třebíč, město památek UNESCO, se rozkládá na obou březích
řeky Jihlavy a počátky města jsou spjaty s významným benediktinským
klášterem, který byl založen moravskými knížaty již roku 1101. Díky bohaté
historii města mohou návštěvníci obdivovat mnoho cenných památek,

z nichž ty nejvýznamnější jsou zapsány na prestižním Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO – bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 250,- Kč

Termín Cena / osobu

9.9. 2017 620,- Kč

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, TELČ

Barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou se
řadí k nejmohutnějším stavbám první pol. 18.st.
u nás i v Evropě. Reprezentační prostory si zčásti za-
chovaly svou původní podobu, zčásti jsou volně in-
stalovány v duchu šlechtického životního stylu. Telč
je město s překrásným historickým náměstím, lemo-
vaným gotickými a renesančními měšťanskými
domy s podloubími a bohatě zdobenými štíty, od
roku 1992 je zapsáno na Seznam světového kultur-
ního dědictví UNESCO.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 210,- Kč

Termín Cena / osobu

25.6. 2017 640,- Kč

VYSOČINA



1.den: Kunštát proslavila originální keramika, tradiční hrnčířské trhy
a také zámek, u jehož zrodu stáli páni z Kunštátu. Významný rod sehrál
v českých dějinách mimořádnou úlohu a pocházel z něho jediný vo-
lený český král z řad šlechty, Jiří z Kunštátu a z Poděbrad. Na náměstí
Jiřího z Poděbrad stojí panovníkova socha, barokní fara, dům básníka,
překladatele a spisovatele Ludvíka Kundery a dům, kde pobýval bás-
ník František Halas. Severní stranu náměstí tvoří barokní kostel sv. Stani-
slava, severně od něj pak leží hřbitov s hrobem Františka Halase
a kostelem sv. Ducha, kde jsou v kryptě pochováni majitelé kunštát-
ského panství. Zámek se nachází trochu stranou, na návrší na jižním
okraji města. Kunštát leží uprostřed přírodního parku Halasovo Kunštát-
sko, jehož součástí je i jeden z nejatraktivnějších cílů této části jižní Mo-
ravy, jeskyně blanických rytířů u Rudky. Uměle vyhloubené podzemní prostory jsou vyzdobené sochami legionářů, blanických
rytířů a jezdeckou sochou sv. Václava. Nad jeskyní na vrcholu kopce Milenka stojí Burianova rozhledna. Veveří je jeden z nej-
rozsáhlejších moravských hradních areálů posazený na ostrohu nad soutokem řeky Svratky a potoka Veverky vznikl zřejmě již
na přelomu 12. a 13. století jako lovecký hrad moravských markrabat. Ubytování                                                                                                                        

2.den: Oblíbeným symbolem druhého největšího města České republiky je drak;
už po staletí střeží Brno z průchodu ve věži Staré radnice. Kromě lidožrouta tu ale
najdete dva hrady a celou řadu zajímavých míst a objektů, v jejichž čele stojí funk-
cionalistický skvost – Vila Tugendhat, památka UNESCO a stěžejní dílo světové
funkcionalistické architektury.
Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna,
kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Mezi novodobá lákadla
patří například 6 m vysoký hodinový stroj na náměstí Svobody, tvarem připomínající
nábojnici, naopak hluboko do středověku vás zavede labyrint středověkých cho-
deb a sklepů pod Zelným trhem nebo třeba největší kostnice v Evropě. Ubytování                                                                                                                               

3.den: Slavkov je město, které se do dějin zapsalo především jako místo napoleonské
bitvy Tří císařů v roce 1805. Největší pozornost přitahuje barokní zámek se zahradou,
ale najdeme tu také pěkné náměstí a zajímavé židovské památky. Monumentální
barokní zámek byl po několik staletí sídelní rezidencí rodu Kouniců, a v oválném His-
torickém sále bylo po bitvě u Slavkova 6. prosince 1805 uzavřeno příměří mezi Francií
a Rakouskem. Jen pár kilometrů směrem na západ objevíme Mohylu míru, památník
bitvy u Slavkova, jednoho z nejproslulejších střetů napoleonských válek, která se na
okolních návrších a v údolích odehrála 2. prosince 1805. Příjezd domů ve večerních
hodinách
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KUNŠTÁT, VEVEŘÍ, BRNO, SLAVKOV 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj.
Doporučená částka na vstupy: 730,- Kč 

Termín Cena / osobu

20. – 22.10. 2017 2 700,- Kč

JIHOMORAVSKÝ KRAJ



1.den: Jedním z nejnavštěvovanějších moravských hradů je hrad Pernštejn.
Na skále nad městysem Nedvědice se tyčí bezmála osm století a za celou
svoji historii nebyl nikdy dobyt. Moravský Krumlov má ledacos společného
s Českým, hluboko zaříznuté klikaté údolí s řekou, v tomto případě Rokytnou,
historické jádro vměstnané na malém prostoru obkrouženém říčním mean-
drem, rozlehlý zámecký areál i krásnou přírodu. A samozřejmě řadu zajíma-
vostí ve městě i v okolí. Ubytování 

2.den: Jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů na českém území je
hrad Bítov, který leží v malebném kaňonu tzv. Moravského Švýcarska u Vra-
novské přehrady. Ve Vranově nás na první pohled uchvátí impozantní

pohádkový zámek na
vysoké skále. Město s krá-
lovskou pověstí a impozantní polohou nad řekou Dyjí je zároveň centrem
Znojemské vinařské podoblasti. Historické jádro s četnými kostely, obklopené
fragmenty středověkých hradeb, si uchovalo renesanční styl a je plné křivo-
lakých uliček, romantických vyhlídek a půvabných zákoutí. Pod barokním
zámkem se nachází  je 30 km dlouhá jihomoravská nádrž Vranovská pře-
hrada. Slavnou minulost Znojma připomíná rozsáhlé bludiště chodeb
a sklepů, které se táhnou pod většinou domů, ulic a náměstí v historickém
centru. 30 km dlouhé chodby Znojemského podzemí jsou nejrozsáhlejší
v Česku. Prohlédneme si Loucký klášter, obří vinné sklepy a muzeum vinařství,
a pak se vydáme do Modrých sklepů v Novém Šaldorfu. Tamní sklepní ulička
je jednou z nejmalebnějších na Znojemsku. Ubytování 

3den: Klášter v Rajhradě patří mezi nejstarší a nejznámější kláš-
tery na Moravě. Klášter sloužil odedávna jako centrum kultury
a vzdělanosti. Dnes zde můžeme navštívit opatský chrám sv. Petra
a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s historickou knihov-
nou. Klasicistní zámek francouzského typu v Rájci nad Svitavou
zaujme především jedinečnou architekturou, na Moravě zcela
ojedinělou a přepychově vybavenými interiéry knížecí rodiny
Salmů. Zámecké zahradnictví nabízí prohlídku ojedinělé sbírky ka-
mélií. Z bohatých sbírek vyniká rozsáhlá kolekce orientálního po-
rcelánu a proslulá zámecká knihovna s 60 000 svazky. Příjezd
domů ve večerních hodinách
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PERNŠTEJN, MORAVSKÝ KRUMLOV, BÍTOV, VRANOV, ZNOJMO, RAJHRAD, RÁJEC

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj. 
Doporučená částka na vstupy: 740,- Kč

Termín Cena / osobu

25. – 27.8. 2017 2 900,- Kč



1.den: Odjezd v ranních hodinách na zámek Lysice s novou expozicí
Marie von Ebner Eschenbach je barokní stavba na místě renesanční
vodní tvrze, upravovaná ještě počátkem 19.st., která vyniká skvostnými
a bohatě zařízenými interiéry. Ty představují návštěvníkům životní pro-
středí a styl přední moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic.
Jedno z nejvýznamnějších poutních míst v České republice, Velehrad,
je úzce spojeno s cyrilometodějskou tradicí. Právě tady možná sídlil
první velkomoravský arcibiskup sv. Metoděj. Milovníci vína znají Bzenec
jako město, kde v roce 1875 vinaři jako první v českých zemích a čtvrtí
na světě zahájili výrobu šumivých vín klasickou metodou kvašením v
lahvích. Vinařství je tu všudypřítomné, v městském znaku, památkách,
historii i současnosti. Bzenec poznáme už zdálky podle návrší Starý hrad.
Skutečně tu kdysi stával, ale nezbyla po něm ani stopa a dnes na jeho
místě je jen torzo kaple sv. Floriána a Šebestiána, zničené na konci
druhé světové války. Novogotický zámek je sice krásný, ale nepřístupný,
s jeho historií i podzemím se však seznámíme při prohlídkách, které nabízí Zámecké vinařství. Projdeme se výrobním zázemím
moderního vinařství i zámeckým sklepením, a nebude chybět ani ochutnávka bzeneckých vín. Největší pamětihodností jsou
dvě lípy v zámeckém parku, nejstarší stromy na Moravě, které tu prý rostly již za dob krále Přemysla Otakara II. Ubytování                                                                                                                       

2.den: Zámek v Bučovicích je unikátní ukázkou renesančního stavitelství v České
republice. K ojedinělým patří bohatá manýristická výzdoba interiérů a kašna na
nádvoří. Zámek je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. Státní
zámek Milotice, nazývaný perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaným
komplexem barokních staveb a zahradní architektury v obci Milotice, asi 8 km od
Kyjova, v regionu bohatých folklorních tradic a dobrého vína. Strážnice leží na
Slovácku, v rovinách u řeky Moravy pod svahy Bílých Karpat. Je to město vína a li-
dových tradic, vyhlášený je i zdejší skanzen a zámek. Ve Strážnici vás na první po-
hled zaujmou bašty u bývalé Veselské a Skalické brány, pozůstatky původního
středověkého opevnění. Pro milovníky
vína je velkým lákadlem strážnický
skanzen – Muzeum vesnice jihový-
chodní Moravy, jehož součástí je areál
vinohradnických staveb s originálním
vnitřním vybavením a s vinicí. Večer de-
gustace ve sklípku, ubytování.                                                                                          

3.den: Nejstarší a nejznámější slovácká národopisná slavnost Jízda králů ve Vlčnově
se koná každoročně poslední víkend v květnu. Jízdu králů provází překrásné slovácké
kroje, vyhlášené vlčnovské vdolečky, slivovice a ochutnávky místních vín. Od roku
2011 je jízda králů zapsána na seznam UNESCO. Příjezd domů ve večerních hodinách 
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LYSICE, VELEHRAD, BZENEC, BUČOVICE, MILOTICE, STRÁŽNICE, VLČNOV 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

DOLNÍ VĚSTONICE, PAVLOV, DĚVIČKY, BŘECLAV

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj. 
Doporučená částka na vstupy: 870,- Kč 

Termín Cena / osobu

26.-28.5. 2017 3 000,- Kč

1.den: Dolní Věstonice, malou obec na úpatí Pálavy a na břehu Novomlýn-
ských nádrží proslavil nález světoznámé Věstonické venuše. Nejvýznamnější tá-
bořiště člověka na Zemi z doby ledové připomíná stálá expozice Věk lovců a
mamutů a také archeopark v nedalekém Pavlově. 
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DOLNÍ VĚSTONICE, PAVLOV, DĚVIČKY, BŘECLAV

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj. 
Doporučená částka na vstupy: 200,- Kč

Termín Cena / osobu

19. – 20.8. 2017 1 900,- Kč

V místě zvaném Vysoká zahrada objevíme zbytky valů velkomoravského
hradiště a půdorys svatyně, kterou nahradil dnešní kostel sv. Michaela ar-
chanděla s renesančním ochozem věže. Zvláštním místem je Habánské
náměstí zvané Husí plácek, kde vinné sklepy tvoří celé uzavřené náměs-
tíčko. Hrad Děvičky, jehož zřícenina se tyčí na výrazném kopci, tvoří výra-
znou dominantu krajiny. Je tudíž logické, že i výhled z hradu na okolní
krajinu je čarokrásný. Ubytování                                                                 

2.den: Břeclav leží na okraji Lednicko-valtického areálu, největší parkově
upravené krajiny na světě s řadou romantických staveb, zařazené mezi pa-
mátky UNESCO. Líbit se vám bude moderní kostel sv. Václava, upravená
nábřeží kolem řeky Dyje, muzeum s galerií v místní synagoze i empírový zá-
meček Pohansko. Příjezd domů ve večerních hodinách 

MIKULOV, LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

1.den: Jen těžko bychom našli město s hezčí polohou než právě
Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený
vinicemi. Dominantou Mikulova je barokní zámek, kde objevíte
nejrozsáhlejší tuzemskou expozici vinařství a vinohradnictví s uni-
kátním obřím vinným sudem. Do dějin Mikulova se nesmazatelně
zapsal kardinál Dietrichstein, který nechal na znamení díků
postavit na Tanzbergu kapli sv. Šebestiána. Místu se od té doby
říká Svatý kopeček a z města sem vede raně barokní křížová
cesta s pašijovými kaplemi. Dietrichsteinskou hrobku objevíme
v bývalém kostele sv. Anny na hlavním mikulovském náměstí.
Návštěva Mikulovska se neobejde bez vína, a tak tu k posezení
láká řada vinných sklepů, a jeden z nich navštívíme i my. Ubyto-
vání                                                                 

2.den: Lednicko-valtický areál je kvalitou i rozsahem ojedinělé kra-
jinářské dílo na jihu Moravy, které nechala vytvořit v průběhu staletí
rodina Liechtensteinů. Na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO zapsán v roce 1996 a je považován za nejrozsáhlejší, člo-
věkem uměle vytvořené území Evropy. Mezi romantickým zámkem
Lednice a barokní rezidencí ve Valticích, která soutěžila luxusem
s císařským dvorem ve Vídni, se rozprostírá rozsáhlé území se sousta-
vou rybníků, lesů, parků i zemědělské krajiny. Zahrnuje sedm přírod-
ních rezervací i množství romantických staveb a pavilonů umně
zakomponovaných do krajiny – například minaret v maurském slohu,
Lovecký zámeček, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr,
Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a Rendez-
vous nebo skleník s jednou z prvních litinovou konstrukcí na evrop-
ském kontinentu. Příjezd domů ve večerních hodinách 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj. 
Doporučená částka na vstupy: 1 000,- Kč 

Termín Cena / osobu

24. – 25.6. 2017 2 900,- Kč



1.den: Dominantou města Javorník je zámek Jánský Vrch na skalna-
tém kopci, jehož dějiny jsou spojené s biskupstvím v polské Vratislavi.
To vlastnilo od roku 1348 celé Jesenicko a zámek až do roku 1945 sloužil
jako letní sídlo vratislavských biskupů a arcibiskupů. Unikátní jsou zej-
ména původní až dvě stě let staré záclony a sbírka historických dýmek,
největší svého druhu ve střední Evropě. Město sevřené mezi horami se
jmenuje Jeseník teprve od roku 1947. V jeho historii cinká zlato a stříbro,
zaznívá křik čarodějnic týraných při inkvizičních procesech, ale je také
známý léčivou sílou pramenů a vzduchu. Nejstarší památkou města je
gotická Vodní tvrz, v níž sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka. Ve skle-
pení si prohlédneme pozoruhodnou expozici, věnovanou smutně pro-
slulým čarodějnickým procesům na Jesenicku v 17. století. Kruté hony
na čarodějnice provázely život Jesenicka po dlouhá desetiletí a jen v
Jeseníku si vyžádaly více než sto obětí. Nad městem Jeseník objevíme
Priessnitzovy lázně, vynikající ojedinělým mikroklimatem, s několika de-
sítkami pramenů. Ubytování                                                                                                   

2.den: Nádherný renesanční zámek
s arkádovým nádvořím a věží, lázně
s termálním koupalištěm a unikátní ruční
papírna – to jsou hlavní důvody, proč
bychom měli navštívit Velké Losiny,
obec pod svahy Jeseníků. Zámek Úsov,
původně gotický hrad, patří k nejstar-
ším hradům na Moravě z první poloviny
13. století. V zámeckých interiérech
dnes sídlí lovecko-lesnické muzeum,
které je ojedinělým muzeem tohoto
typu ve střední Evropě, prezentující li-
chtenštejnské lovecké a přírodní sbírky.
Příjezd domů ve večerních hodinách 
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JAVORNÍK – JÁNSKÝ VRCH, LÁZNĚ JESENÍK, VELKÉ LOSINY, ÚSOV

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

LOŠTICE, BOUZOV, JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ, ŠTERNBERK

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj. 
Doporučená částka na vstupy: 400,- Kč

Termín Cena / osobu

15. – 16.7. 2017 1 600,- Kč

1.den: Loštice jsou pro-
slulé výrobou olomouc-
kých tvarůžků, původního
sýra s charakteristickou
chutí a vůní. Od 15. století
se vyráběly v mnoha ob-
cích v okolí Olomouce,
dnes putují do světa
hlavně z Loštic. S jejich
historií se seznámíme
v muzeu tvarůžků, je tu

i podniková prodejna. V Tvarůžkové cukrárně zjistíme, že olo-
moucké tvarůžky slouží také k výrobě tvarůžkových moučníků
v podobě koláčků, šátečků, vdolků, kremrolí, dortíků, dortů a dal-
ších slaných pochoutek. Romantický hrad Bouzov známe napří-
klad z filmových pohádek O princezně Jasněnce a létajícím
ševci, Princezna Fantaghiro nebo ze seriálu Arabela. Tak krásný
jako zvenčí je hrad Bouzov i zevnitř. Ubytování                                                          

OLOMOUCKÝ KRAJ
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DOLNÍ VĚSTONICE, PAVLOV, DĚVIČKY, BŘECLAV 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj. 
Doporučená částka na vstupy: 410,- Kč

Termín Cena / osobu

29. – 30.7. 2017 1 700,- Kč

2.den: Javoříčské jeskyně jsou jeskyně s nejbohatší výzdobou v ČR. Pod-
zemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb,
dómů a propastí. Dominantou města Šternberk na okraji Nízkého Jeseníku
je augustiniánský klášter a stejnojmenný hrad. Tento moravský hrad se stal
kolébkou moravské větve rodu Šternberků a následně i majetkem dalších
významných rodů – pánů z Kravař, Berků z Dubé, knížat z Minsterberka
a Lichtenštejnů. Příjezd domů ve večerních hodinách 

ZBRAŠOVSKÉ JESKYNĚ, HRANICKÁ PROPAST, PLUMLOV, TOVAČOV, OLOMOUC

1.den: Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích
nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným
působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hlou-
bek ve vápencích. Hranická propast je nejhlubší propast v České republice a sladko-
vodní jeskyně světa. Zdá se, jako by snad ani neměla dno. Všechny pokusy o jeho
naměření zatím selhaly. Posledním ověřeným údajem je 404 metrů, odborníci ale odha-
dují, že se může vyhoupnout až na úctyhodných 800
metrů. Plumlovský zámek nad Podhradským rybníkem
byl vybudován v letech 1680 – 1688 Janem Adamem z
Lichtenštejna podle projektu Karla Eusebia z Lichten-
štejna. Budova měla mít tři patra s bohatě zdobenou fa-
sádou. Zůstala však pouze torzem, neobydlena a

zařízeny v ní byly narychlo pouze čtyři pokoje. V 19. století sídlil v budově okresní soud a berní
úřad, ostatní místnosti se proměnily v byty úředníků. Když se vydáte z Prostějova do Přerova,
už zdálky uvidíte obrovskou štíhlou věž. Patří k tovačovskému zámku, nazývá se Spanilá a měří
96 metrů. Pod ní, v srdci rovinaté Hané a u soutoku řek Moravy a Bečvy pak leží město Tovačov, obklopené rybníky a lužními
lesy. V obraně renesančního tovačovského zámku vždy hrála důležitou roli voda, ostatně jeho předchůdcem byla vodní tvrz.
Věděli to i páni z Cimburka, kteří okolní bažinatý terén proměnili v rybníky a na konci 15. století hrad přestavěli na pohodlnější
sídlo. Renesance je pro Tovačov typická: město má renesanční půdorys, náměstí obklopuje řada cenných domů, renesanční
portál najdete i na radnici, jen kostel sv. Václava je barokní. Ubytování                                                                                                         

2.den: Druhá největší památková rezervace v České republice nabízí řadu atraktivních
míst: kláštery a chrámy, muzea umělecká i technická, rozlehlé parky. Chloubou
Olomouce je barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, zapsaný od roku 2001
mezi památky UNESCO. Barokní 35 m vysoký sloup Nejsvětější Trojice s více než čtyřiceti
sochami je nejvelkolepější a nejvyšší stavba svého druhu v českých zemích. Arcibiskup-
ský palác v Olomouci slouží od roku 1777 až do současnosti jako rezidence olomouc-
kých biskupů a arcibiskupů, a samozřejmě jej navštívila řada významných osobností.
V těsné blízkosti města zve k výletu poutní chrám Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku. Příjezd domů ve večerních hodinách 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj. 
Doporučená částka na vstupy: 250,- Kč

Termín Cena / osobu

8. – 9.7. 2017 1 800,- Kč



1.den: Město Valašské Meziříčí, ležící na soutoku Vsetínské a Rožnov-
ské Bečvy, je vstupní branou do Beskyd i Vsetínských vrchů. V historic-
kém centru si prohlédneme dva zámky a náměstí s radnicí a řadou
pěkných domů, najdeme tu také zajímavou dílnu, kde se vyrábějí go-
belíny a celou řadu pěkných míst. Rázovité městečko Rožnov pod Rad-
hoštěm, ležící v údolí Rožnovské Bečvy na úpatí památné hory Radhošť
se může pochlubit něčím, co jinde nenajdeme: domy vonící dřevem
letitých jedlí, které kdysi obklopovaly rožnovské náměstí, se přesunuly
jen o pár set metrů dál. Říká se jim Dřevěné městečko a představují
srdce známého skanzenu. Ubytování
2.den: Vizovice, brána Valašska, leží východně od Zlína v kotlině, ob-
klopené kopci Vizovických vrchů. Stéká se tu sedm potoků, mají tu
pěkný barokní zámek s parkem, město proslavila také slivovice a oz-
dobné vizovické pečivo. V polovině 18.st. si ve Vizovicích nechal Heř-
man Hannibal z Blümengenu postavit zámek v tehdy moderním
francouzském barokním stylu. Nesmíte zapomenout ani na francouz-
skou zahradu se sochařskou výzdobou, anglický park s jezírkem a malé muzeum, které mapuje více než 400 let dlouhou historii
pálení slivovice ve Vizovicích. Ochutnáme i vynikající čokoládové speciality v Zámecké čokoládovně. Kromě čokoládových
pralinek a figurek chuťovým buňkám zalahodí také horká čokoláda různých příchutí, výborná káva nebo originální poháry.

Podíváme se do zdejší vyhlášené li-
kérky Rudolf Jelínek; při prohlídce na-
vštívíte kromě pálenice například
také stáčírnu lahví, nechybí ani
ochutnávky. Poté navštívíme pohád-
kově vyhlížející zámek v Lešné, který
se nachází v areálu místní zoologické
zahrady. Nádherné interiéry zámku
patří mezi nejkrásnější v České repub-
lice. Originalitou zoo je členění areálu
podle kontinentů. Příjezd domů ve ve-
černích hodinách 
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VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, VIZOVICE, LEŠNÁ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

BUCHLOVICE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, BAŤŮV KANÁL, NAPAJEDLA, KROMĚŘÍŽ

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj. 
Doporučená částka na vstupy: 590,- Kč

Termín Cena / osobu

1. – 2.7. 2017 1 900,- Kč

1.den: Zámek Buchlovice, ležící nedaleko
hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším
barokním šlechtickým sídlům na území
České republiky. Kvalita architektury, roz-
sáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležité místo
v dějinách posledních let habsburské mo-
narchie. Město Uherské Hradiště na řece
Moravě je srdcem Slovácka, regionu proslu-
lého svébytným folklorem, cimbálovou mu-
zikou, dobrým vínem a překrásnými kroji.
Ubytování 

2.den: Plavba po Baťově kanále, který je využíván pro lodní přepravu. Jeho
splavná délka je v současnosti přibližně 60 km, šířka 12 m a hloubka 1,5 m. Rozdíl
výšek na této vodní cestě (18,6 m) vyrovnává 13 zdymadel, hladinu udržuje 13 jezů.
Na vodní cestě je postaveno na 50 mostů. Napajedla leží v údolí řeky Moravy na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka. Za
vidění stojí zámek, využívaný pro společenské akce a výstavy, a hřebčín s vyhlášeným chovem anglických plnokrevníků. Uby-
tování 

MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ
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BUCHLOVICE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, BAŤŮV KANÁL, NAPAJEDLA, KROMĚŘÍŽ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj. 
Doporučená částka na vstupy: 690,- Kč

Termín Cena / osobu

3. – 4.6. 2017 2 800,- Kč

3.den: Kroměříži se přezdívá Hanácké Athény. Zdejší Arcibiskupský zámek s Podzámeckou
a Květnou zahradou byl roku 1998 zapsán na Seznam světového přírodního a kulturního dě-
dictví UNESCO. Dominantou takzvaného Libosadu je rotunda s Focaultovým kyvadlem
a 244 m dlouhá kolonáda se sochami antických bohů, nechybí ani dvě bludiště a palmový
skleník. Ke kroměřížskému zámku patří také Arcibiskupské vinné sklepy, které si prohlédneme
i s ochutnávkou. Příjezd domů ve večerních hodinách 

      



VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE TULAČKA

58

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby ces-
tovního ruchu společnosti Tulačka ck, s.r.o. se sídlem ulice 5.května 170/17,
460 01 Liberec, IČO 04312732  zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 36112. Všeobecné smluvní pod-
mínky Tulačka ck tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi
zákazníkem a Tulačka ck. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře s ces-
tovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato
smlouva uzavřena. Zákazníkem je i osoba, na kterou byl zájezd převeden
za podmínek stanovených níže.                                                                                                                                                                   

2. SMLUVNÍ VZTAH 
Cestovní smlouvou se Tulačka ck zavazuje, že zákazníkovi/kům (objednateli
zájezdu, účastníkovi/kům zájezdu – osobám, v jejichž prospěch byla ces-
tovní smlouva uzavřena - dále jen zákazník) poskytne zájezd, dopravu a jiné
služby a zákazník se zavazuje, že zaplatí dohodnutou cenu zájezdu a ostat-
ních smluvených služeb. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Tulačka ck vzniká
na základě uzavřené cestovní smlouvy mezi zákazníkem (objednavatelem)
a Tulačka ck. V případě rozporu mezi podmínkami sjednanými v cestovní
smlouvě a podmínkami uvedenými v katalogu nebo ve Všeobecných
smluvních podmínkách (dále jen VSP), platí podmínky sjednané v cestovní
smlouvě, které mají přednost před podmínkami v katalogu (elektr. katalogu)
a ty před VSP.

3. REZERVACE ZÁJEZDU, ÚČAST NA ZÁJEZDECH 
A CESTOVNÍ DOKLADY                                                                                                                               
- Zájezd si zákazník může rezervovat v prodejních místech Tulačka ck 

a dále u všech provizních prodejců označených jako prodejce zájezdů 
Tulačka ck. Závazná rezervace - zaknihování zájezdu, objednání služby
- vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy o zá-
jezdu a prohlášením, že je zákazník plně seznámen s těmito Všeobecnými 
smluvními podmínkami a souhlasí s nimi. U nezletilých dětí do 18-ti let musí 
Smlouvu o zájezdu podepsat i zákonný zástupce. Za smluvní závazky dal-
ších přihlášených ručí zákazník jako za své vlastní.

- Zákazník je odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních 
a dalších předpisů všech zemí, přes něž se cestuje, jakož i země, do níž se 
cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek.

- Zákazník je povinen mít u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady 
o zaplacení a na požádání je předložit ke kontrole pracovníkům Tulačka ck.

- Zákazník je povinen řídit se písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, po-
kyny delegáta zájezdu a průvodce a dodržovat stanovený program.

- Zákazník nemá právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří sou-
část zájezdu, resp. Výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny 
zájezdu. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně slu-
žeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu 
zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) jsou služ-
bami, které může CK poskytnout jen na podkladě objednávky a následné 

úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb.

4. CENA ZÁJEZDU A JEJÍ ÚHRADA
- Cenu zájezdu platí zákazník v hotovosti, a to pouze v provozovnách Tu-

lačka ck nebo bankovním převodem (popř. složenkou) na účet Tulačka ck 
uvedený v cestovní smlouvě.

- Zákazník je povinen celou cenu zájezdu uhradit tak, aby byla nejpozději 
30 dnů před datem zahájení zájezdu složena v provozovnách Tulačka ck 
nebo připsána na účet Tulačka ck.

- Zákazník souhlasí s tím, že Tulačka ck je oprávněna požadovat uhrazení 
zálohy ve výši stanovené cestovní smlouvou, nebo katalogem, jinak ve výši 
5 000 Kč za každého účastníka zájezdu – dospělou osobu a 1 000 Kč za 
každého účastníka zájezdu mladšího 12 let. U zájezdů v celkové ceně do 
10 000 Kč činí záloha 50% ceny zájezdu. Záloha je splatná nejpozději 
7 dnů od uzavření cestovní smlouvy zákazníkem (i za osoby, v jejichž pro-
spěch byla smlouva uzavřena). U zájezdů na zvláštní objednávku (indivi-
duální, na vyžádání) je Tulačka ck oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy 
až ve výši 100% ceny zájezdu.

- Je-li zřejmé, že cestovní smlouva bude uzavřena v době kratší než 30 dnů 
před datem zahájení zájezdu, je zákazník povinen uhradit celou cenu zá-
jezdu v den uzavření cestovní smlouvy.

- Tulačka ck má právo na zaplacení celé ceny zájezdu a celé ceny ostat-
ních služeb v ceně zájezdu nezahrnutých před jejich poskytnutím. Bez úpl-
ného zaplacení ceny zájezdu a ostatních služeb v ceně zájezdu nezahr-
nutých nemá zákazník nárok na plnění (poskytnutí zájezdu a služeb) ze 
strany Tulačka ck. Případné slevy vyhlášené Tulačka ck po datu uzavření 
cestovní smlouvy nemají vliv na cenu platnou v době uzavření cestovní 
smlouvy.

- V případě, že zákazník uhradí na základě vlastního rozhodnutí jakoukoli 
část ceny zájezdu proviznímu prodejci (nikoliv Tulačka ck), činí tak na 
vlastní nebezpečí. Tulačka ck bude mít jeho povinnost uhradit cenu zá-
jezdu za splněnou až okamžikem, kdy jí bude cena zájezdu předána, resp. 
připsána na účet. Tulačka ck má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu
uvedenou ve Smlouvě o zájezdu nejpozději do 21. dne před realizací zá-
jezdu v případě, že dojde v mezidobí ke zvýšení ceny za dopravu v ná-
vaznosti na zvýšení cen pohonných hmot nebo plateb spojených s do
pravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu nebo směnného kurzu české 
koruny vůči konvertibilním měnám použitého pro stanovení ceny zájezdu
v průměru o více než 5%. Tulačka ck cenu upraví přiměřeně tomuto zvý-
šení cen, plateb či kurzu. Oznámení o zvýšení ceny zájezdu zašle Tulačka ck 
zákazníkovi poštou nebo elektronicky, nejpozději 21 dní před zahájením 
zájezdu. Navýšení ceny zájezdu dle tohoto článku je zákazník povinen do-
platit Tulačka ck nejpozději ve lhůtě stanovené platebními podmínkami.

5. ZMĚNY CESTOVNÍ SMLOUVY
- Realizace zájezdu je vždy podmíněna dosažením minimálního počtu zá-

kazníků. Tulačka ck je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen 
z méně jak 75%. Písemné oznámení o zrušení zájezdu z důvodu nedosa-
žení minimálního počtu zákazníků je Tulačka ck povinna odeslat zákazní-
kovi (objednavateli zájezdu) nejpozději 5 dnů před datem zahájení zájezdu.

- Změny cestovní smlouvy ze strany zákazníka: před zahájením zájezdu
může zákazník písemně oznámit Tulačka ck, že se zájezdu místo něho zú-
častní jiná osoba v oznámení uvedená. Oznámení musí obsahovat pro-
hlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou.
Zákazníkem se nový zákazník stává dnem, kdy je oznámení doručeno 

Tulačka ck, to vše však za podmínky, že tato změna je uskutečnitelná 
(např. s ohledem na lhůtu pro zajištění víza atd.). Tulačka ck je oprávněna 
po zákazníkovi (stávajícím zákazníkovi) požadovat poplatek za realizova-
nou záměnu (změna letenky) a náklady s tím spojené (např. náklady na
víza nového zákazníka). Původní a nový zákazník odpovídají společně 
a nerozdílně za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů. Poplatky jsou 
účtovány za každého účastníka.

- Změny cestovní smlouvy ze strany Tulačka ck:
a) před započetím zájezdu:
–Tulačka ck je oprávněna z objektivních důvodů změnit program zájezdu,

přesunout dobu jeho konání, změnit trasu, způsob dopravy, ubytování či 
další sjednané podmínky. Takovéto změny je povinna zákazníkovi ozna-
movat, včetně návrhu nové ceny. Pokud zákazník nejpozději do 5 dnů od 
obdržení návrhu změn cestovní smlouvy od cestovní smlouvy neodstoupí,
pak platí, že s navrženými změnami souhlasí. Odstoupí-li zákazník z tohoto 
důvodu od cestovní smlouvy, má právo požadovat uzavření nové cestovní 
smlouvy na jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní 
smlouvě (je-li v nabídce Tulačka ck), jinak mu Tulačka ck vrátí uhrazenou 
část zájezdu.

–dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, nebo v dů-
sledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) odjezdu, které ne-
může Tulačka ck ovlivnit, vyhrazuje si Tulačka ck právo případné změny 
trasy, dopravní společnosti, a autobusu. V těchto případech Tulačka ck 
nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány, 
a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.

b) v průběhu zájezdu:
Tulačka ck je oprávněna provádět operativní změny programu a posky-
tovaných služeb, je-li to z naléhavých důvodů nezbytně nutné a není 
možno dodržet stanovený program a poskytnout původně objednané 
služby. V takovýchto případech je Tulačka ck povinna:

–zajistit náhradní program a služby ve stejném nebo vyšším rozsahu a kvalitě
–upravit cenu zájezdu v závislosti na provedených změnách programu 

a služeb a vrátit účastníkovi rozdíl v ceně, byly-li náhradní služby poskytnuty 
v nižším rozsahu.

6. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
- Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy a důvodem odstoupení není po-

rušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo 
Občanským zákoníkem, nebo odstoupí-li Tulačka ck od cestovní smlouvy 
před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je 
Tulačka ck po zákazníkovi, se kterým se takto cestovní smlouva ruší a ob-
jednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat 
zaplacení odstupného ve výši stanovené cestovní smlouvou a není-li vý-
slovně odstupné stanoveno, pak v následující výši:

a) 10% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od uzavření cestovní smlouvy do
40 dní včetně před zahájením zájezdu,
b) 40% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 39 dní do 30 dní včetně před
zahájením zájezdu,
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c) 60% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 29 dní do 20 dní včetně před
zahájením zájezdu,
d) 80% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 19 dní do 10 dní včetně před
zahájením zájezdu,
e) 100% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 9 dní a méně před zahájením
zájezdu (platí i pro případ
nenastoupení zájezdu)
Poznámka: Za „cenu zájezdu“ se považuje cena mimo „pojištění“ (zejm. „po-
jištění storna zájezdu“). Výpočet odstupného se provádí z ceny zájezdu
mínus pojištění.
- Tulačka ck je oprávněna od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu 

odstoupit:
a) z důvodu zrušení zájezdu
b) pokud bude zákazník (objednavatel zájezdu) v prodlení s úhradou do-
hodnuté zálohy nebo doplatku ceny zájezdu, nebo z důvodu porušení 
povinnosti zákazníka. V takovém případě je Tulačka ck po objednavateli 
zájezdu oprávněna požadovat zaplacení odstupného. Pro výši odstup-
ného a lhůty se přiměřeně použijí ustanovení odstavce 1.
- Tulačka ck je oprávněna od cestovní smlouvy v průběhu zájezdu odstoupit 

v případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného 
státu účastníkem zájezdu a dále v případě závažného porušení přeprav-
ních předpisů, hotelového či ubytovacího řádu, narušení programu nebo 
průběhu zájezdu účastníkem zájezdu. Průvodce zájezdu či delegát je pak 
oprávněn takového účastníka ze zájezdu vykázat bez nároku na náhradu 
nevyužitých služeb.                                                                                                                 

- Tulačka ck má právo odečíst odstupné ze složené zálohy nebo zapla-
cené ceny.

7. REKLAMACE
- Tulačka ck odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uza-

vřené cestovní smlouvy.
- Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb 

(dále jen reklamace) jsou upraveny zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, zejména pak § 852i, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele.

- Zákazník musí uplatnit své právo u Tulačka ck bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se 
zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní 
smlouvy. Doporučujeme její uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to 
proto, že uplatnění reklamace na místě umožňuje cestovní kanceláři, resp. 
jejímu delegátovi, zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost 
i objektivnost posouzení a řádné vyřízení reklamace velmi obtížné a ne 
vždy možné.

- Cestovní kancelář je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv svojí provo-
zovně, v jejím sídle a dále i prostřednictvím svého delegáta, resp. pověře-
ného zástupce v zahraničí.

- Cestovní kancelář je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, 
kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení re-
klamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

- Povinností zákazníka je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyří-
zení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a do-
klady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li 
předmětem reklamace ubytovací služba) apod.

- Lhůta pro vyřízení reklamace cestovní kanceláří je 30 dnů.
- Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří 

nebo cestovní agenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle 
předchozího odstavce zachovány, pokud tak zákazník učinil řádně a včas 
u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

- Tulačka ck neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na 
místě a jejichž organizátorem není CK.

- Účastník zájezdu, který bez zavinění Tulačka ck nevyčerpá v průběhu zá-
jezdu zcela nebo zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se k odjezdu 
autobusu dle pokynů Tulačka ck apod., nemá nárok na finanční náhradu
za nevyčerpané služby.

- Mimosoudní vyrovnání:
1. Dle novely zákona č.378/2015 nabývajícího platnosti 01.02.2016, může zá-
kazník v případě reklamace využít cestu mimosoudního vyrovnání spotře-
bitelského sporu. V tomto případě se může zákazník obrátit na tyto orgány: 
a) v případě zprostředkování (zájezd a ubytování): ČOI – http://www.coi.cz
Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Telefon: +420 296 366
360, Fax: +420 296 366 236 IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869
b) v případě autobusové dopravy: Ministerstvo dopravy -
http://www.mdcr.cz/cs/
- v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob

Dopravní úřady
- ve svém správním obvodu ve věcech, které nenáleží do resortu Minister-

stva dopravy.
c) další možností je se obrátit na on-line evropskou platformu dostupnou
na webových stránkách:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.sh
ow&lng=CS
2. V řízení ČOI jde o proces tzv. konciliace, během níž jsou strany vedeny 
k urovnání sporu nezávislým prostředníkem. 
Výsledkem řízení je buď uzavření soukromoprávní dohody stran o způsobu
řešení sporu (která může usnadnit následné soudní řízení, kde se budou do-
máhat rozsudku o plnění vzniklé dohody), nebo v případě neshody soudní
řízení.
3. V případě této události je Tulačka ck povinná hlásit událost Ministerstvu
průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadává informace
do seznamu podle odstavce 8, § 20f, zákona č.378/2015 Sb. a umožní je
Evropské komisi (která je zadává do on-line platformy pro řešení mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů), a dále jej zveřejní na svých internetových
stránkách spolu s odkazem na příslušné internetové stránky Evropské ko-
mise. Seznam musí být dostupný též na trvalém nosiči dat.

8. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
- Na základě smlouvy s pojišťovnou Tulačka ck zajišťuje pro své zákazníky 

formou příplatku cestovní pojištění a pojištění storna cesty a nevyužité do-
volené.

- Podrobnější informace o cestovním pojištění a o pojištění storna cesty 
a nevyužité dovolené je k dispozici v Tulačka ck a na webových stránkách 
Tulačka ck.

- V případě zakoupení cestovního pojištění klientem přímo jako součásti 
cestovní smlouvy, je Tulačka ck klientovi nápomocna v řešení pojistných 
událostí, a to i v destinaci prostřednictvím svého delegáta/průvodce. 
U pojistných smluv, které klient nezakoupí přímo jako součást zájezdu (od 
Tulačka ck), ale individuálně, Tulačka ck není oprávněna a ani nemůže 
při řešení pojistných událostí poskytovat pomoc (s výjimkou rychlé pomoci
v nouzi).

- Tulačka ck není oprávněna vstupovat do vztahu mezi zákazníkem a pojiš-
ťovnou, působí pouze jako prostředník pro sjednání pojistné smlouvy 
a smluvní vztah v oblasti pojištění vzniká mezi pojišťovnou a zákazníkem.

9. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE
- Tulačka ck má uzavřenou s „pojišťovnou“ (v souladu se zákonem) pojištění 

záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře. Pojištění se sjednává pro 
případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České re-
publiky, pokud je tato součástí zájezdu,
b) nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě,
že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou čás-
tečně uskutečněného zájezdu
v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
- Nároky zákazníka, které mu vznikly proti Tulačka ck, přecházejí na pojiš-

ťovnu až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře jsou účinné ode

dne 31.10.2015 a jsou součástí cestovní smlouvy.
- Ukáže-li se jakékoli ujednání těchto podmínek nebo cestovní smlouvy ne-

platným, nemá to vliv na platnost ujednání ostatních.
- Zákazník souhlasí s tím, aby Tulačka ck ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté jí 
za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti 
a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo 
zprostředkovaných Tulačka ck. Za tímto účelem budou data zpracová-
vána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, po uplynutí této lhůty
pro účely daňové, účetní a archivační.
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