TULAČKA CK, s.r.o.

2018

Milí přátelé cestovatelé,
předně bych vám ráda poděkovala za vaši přízeň, věrnost a chvilky strávené s vámi na cestách a výletech.
Letos jste se sešli v opravdu hojném počtu, a díky tomu se budeme moci scházet i v roce příštím.
V novém katalogu naleznete opět širokou nabídku zahraničních i tuzemských poznávacích zájezdů a jeden
zájezd lyžařský. Některé ze zájezdů jsou spojené i s výjimečnými akcemi, které se během roku konají, a
dávají tak krásným místům ještě zajímavější nádech.
Novinkou jsou zájezdy, u kterých je napsáno seznamovací zájezd. Tyto zájezdy jsou určeny těm, kteří jsou
sami, a rádi by se seznámili ať už za účelem partnerství, kamarádství, nebo prostě jenom společného cestování. Zájezd je ale samozřejmě otevřen pro všechny.
V cenách je promítnuto zvýšení nákladů z důvodů zavedení povinnosti užívání systému EET od března 2018,
a smluvních partnerských cen.
Pro platbu zájezdů můžete i nadále využít platebního terminálu, kde lze platit i bezkontaktně.
Dovoluji si vás upozornit na změnu pracovní doby, a to následovně: pondělí až čtvrtek 10:00 – 13:00 a 13:30
– 17:00, v pátek bude kancelář zavřena.
Ještě jednou vám srdečně děkuji a v novém roce se budu těšit na setkání s vámi.
Vaše 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 je zajištěna libereckou autobusovou dopravou firmy Litour s.r.o., která vlastní
luxusní autobusy značky Mercedes a Setra.
Uzávěrka katalogu proběhla 31.10.2017, 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. Doporučujeme využít nabídky pojištění od
pojišťovny VZP, které vám na přání rádi zprostředkujeme.
OBECNÉ INFORMACE K ZÁJEZDŮM:
Bezplatný rezervační systém, který jsem od začátku zavedla přestal fungovat. Z toho důvodu jsem nucena
začít fungovat jako ostatní cestovní kanceláře. V případě Vašeho zájmu o zájezd sepíšeme smlouvu, a já
Vás poprosím o zaplacení zálohy 50%. Doplatek bude následně měsíc před konáním toho určitého zájezdu.
Měsíc před bude také poslední možnost, kdy budete moci zájezd bezplatně zrušit. Od 30.dne níže se budou
uplatňovat stornovací poplatky, viz Všeobecné podmínky na konci katalogu. Data si budete prosím muset
hlídat sami. Vězte, že toto opatření dělám nerada, ale po loňské zkušenosti tento krok udělat musím. Týden
před odjezdem Vás poprosím, abyste si přišli pro přesné pokyny k odjezdu, nebo Vám je zašlu e-mailem.
V těchto pokynech bude uvedena hodina odjezdu a návratu. Čím dál jedeme, tím dříve musíme vyjíždět a
naopak. Vaše nástupní místo je i výstupní. 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 pokynech k odjezdu. Děkuji za pochopení
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Obsah dle dat
Leden:
Lyžařské zájezdy, exotika, pobyty v termálních lázních - dle nabídky
Únor:
26.02. – 02.03.2018

Lyžování Schladming

str. 13

Březen:
01.03. – 04.03.2018
24.03.2018
25.03.2018
30.03.2018

Provence a Azurové pobřeží I
Sinsheim
Moravské Budějovice, Okříšky, Velké Meziříčí
Regensburg, Abensberg

str. 10
str. 24
str. 50
str. 26

Duben:
01.04.2018
07.04.2018
08.04.2018
14.04.2018
14.04. – 15.04.2018
18.04. – 22.04.2018
25.04. – 29.04.2018

Ralbice-Róžant – Wittichenau - Velikonoce
Pravý břeh Vltavy + Trojský zámek a ZOO
Peklo, Pekelné Doly
Ploskovice, Velké Březno
Ksiaž, Svídnice, Wroclaw
Holandsko
Paříž

str. 20
str. 37
str. 46
str. 45
str. 33
str. 36
str. 9

Květen:
01.05. – 04.05.2018
05.05.2018
06.05.2018
07.05. – 08.05.2018
08.05.2018
11.05. – 14.05.2018
12.05.2018
19.05. – 20.05.2018
24.05. – 27.05.2018
26.05.2018
27.05.2018

Benátky
Velké Losiny, Úsov
Slatiňany
Berlín a Postupim
Loštice, Bouzov
Ženevské jezero
Ostrava, Vítkovice, Hradec nad Moravicí
Wieliczka, Krakow
Miláno, Verona
Baťův kanál, Kroměříž
Vlčnov – jízda králů

str. 28
str. 52
str. 49
str. 17
str. 53
str. 8
str. 53
str. 32
str. 28
str. 53
str. 51

Červen:
02.06.2018
02.06. – 03.06.2018
03.06.2018
04.06. – 10.06.2018
08.06. – 10.06.2018
09.06.2018
10.06.2018
16.06.2018
16.06.2018
17.06.2018
17.06.2018
20.06. – 25.06.2018
23.06.2018
23.06. – 24.06.2018
23.06. – 24.06.2018
24.06.2018
27.06. – 02.07.2018
30.06.2018
30.06.2018

Brno, Slavkov
Štýrské Narcisové slavnosti
Zruč nad Sázavou, Český Šternberk
Emilia-Romana – Toscana
Zámky Ludvíka II., GA-PA, Bodam. jez., Kostnice, Mainau
Poděbrady, Kmochův Kolín
Dobříš, Stará Huť, Čapí hnízdo
Passau, Bad Füssing
Adršpašské skály, Broumov
Görlitz, Kromlau
Hostinné, Jánské lázně
Kanton Wallis
Kokořín, Lobeč, Houska
Tyrolské horské ohně
Údolí Wachau, Burgenland
Kutná Hora – Stříbření
Normandie, Bretagne, Údolí Loiry a Champagne
Panenský Týnec, Louny, Stekník
Nochten, Rietschen, Kottmarsdorf

str. 50
str. 15
str. 39
str. 29
str. 20
str. 38
str. 38
str. 23
str. 47
str. 25
str. 49
str. 7
str. 41
str. 16
str. 14
str. 38
str. 12
str. 45
str. 17

Červenec:
01.07.2018
01.07.2018
03.07. – 08.07.2018
04.07. – 08.07.2018
05.07.2018
07.07.2018

Legoland Günzburg
Dlouhé Stráně, Jánský vrch
Provence a Azurové pobřeží II
Západní Švýcarsko
Olomouc, Šternberk
Kostelec nad Orlicí, Častolovice

str. 24
str. 52
str. 11
str. 5
str. 52
str. 47
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08.07.2018
12.07. – 15.07.2018
14.07. – 15.07.2018
14.07.2018
21.07.2018
21.07.2018
22.07.2018
23.07. – 29.07.2018
28.07.2018
28.07.2018
29.07.2018

Děčín, Bad Schandau
Dánsko + Švédsko
Orlí hnízdo, Königssee, Hallstatt a Wolfgangsee
Kašperk, Klatovy
Zámek Weesenstein a barokní zahrady Grossedlitz
Nelahozeves, Veltrusy
České Budějovice, zámek Červená Lhota
Norsko
Cottbus, Forst
Mníšek pod Brdy, Skalka, Průhonice
Písek, Strakonice

str. 44
str. 30
str. 18
str. 42
str. 22
str. 39
str. 41
str. 31
str. 25
str. 40
str. 42

Srpen:
04.08.2018
04.08.2018
05.08.2018
05.08.2018
08.08. – 12.08.2017
12.08.2018
15.08. – 19.08.2018
18.08.2018
18.08.2018
18.08. – 19.08.2018
25.08.2018
25.08. – 26.08.2018
26.08. – 31.08.2018
30.08. – 02.09.2018
31.08. – 02.09.2018

Znojmo
Lidice, Lány
Bečov nad Teplou, Teplá
Swiebodzin, Poznaň, Czocha
Východní Švýcarsko
Horšovský Týn, Domažlice
Litva, Lotyšsko
Hrad Hohnstein a Saské Švýcarsko
Český Krumlov, Zlatá Koruna
Údolí Rýna a Mosely
Žleby, Čáslav, Kačina
Grossglocknerhochalpenstrasse, Werfen, Klagenfurt
Baltské moře
Vláčkem po hradech Trenta, Bolzano, Innsbruck
Varšava, Mazurská jezera

str. 50
str. 39
str. 44
str. 33
str. 6
str. 43
str. 32
str. 18
str. 41
str. 26
str. 40
str. 15
str. 19
str. 28
str. 34

Září:
05.09. – 09.09.2018
08.09.2018
09.09.2018
15.09.2018
15.09. – 16.09.2018
16.09.2018
22.09.2018
22.09.2018
23.08.2018
28.09.2018
29.09.2018
30.09.2018

Slovinsko
Kuks, Les Království, Hořice
Moravská Třebová, Dolní Morava
Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Jičín
Vídeň a Schönbrunn
Děčínský Sněžník, Benešov nad Ploučnicí
Zámek a park Pillnitz, Obercunnersdorf, Herrnhut
Křimice, Starý Plzenec
Nymburk – Kersko – Hrabalova stezka
Lednicko-Valtický areál
Poniklá, Příchovice
Nové Město nad Metují, Opočno

str. 35
str. 47
str. 49
str. 48
str. 14
str. 44
str. 23
str. 43
str. 37
str. 51
str. 46
str. 46

Říjen:
06.10.2018
07.10.2018
11.10. – 14.10.2018
20.10.2018
21.10.2018
27.10.2018

Chlum, Hradec Králové
Kratochvíle, Bechyně
Toskánsko
Točník, Svatý Jan pod Skalou
Krásný Dvůr, Žatec
Levý břeh Vltavy + prohlídka Senátu + Vyšehrad

str. 48
str. 42
str. 27
str. 40
str. 45
str. 37

Listopad:
10.11.2018

Zbiroh – svatomartinské posvícení

str. 43

Prosinec:
01.12.2018
01.12.2018
08.12.2018
08.12.2018
15.12.2018
15.12.2018
22.12.2018
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ŠVÝCARSKO
ZÁPADNÍ 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 Mezinárodního olympijského výboru. Uvidíme katedrálu Notre-Dame, a zastavíme se v přístavní
čtvrti Ouchy, kde je nádherný hotel Beau-Rivage Palace,
hotel d'Angleterre, kde pobýval lord Byron, a jediné
Olympijské muzeum na světě, kde najdeme i stopy českého sportu a sochu Emila Zátopka. Zastavení u středověkého hradu Chateau de Chillon. Ubytování
3.den: L‘Etivaz – zastavení v horské vesničce, kde navštívíme tamní sýrárnu a sklepy, a ochutnáme výborný švýcarský sýr. Gruyeres – zastávka v úchvatné
středověké vesničce. Broc – prohlídka slavné čokoládovny Cailler, spojená s ochutnávkou. Procházka po
břehu Ženevského jezera v městečku Vevey, kde sídlí potravinářská firma Nestlé. Podíváme se na památník 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 Mercuryho, který zde žil. Ubytování

4.den: Zermatt – nádherná horská vesnička s výhledem na nejfotografovanější horu světa – Matterhorn, výjezd zubačkou na
Gornergrat (3089 m n.m.), odkud je velikán téměř na dosah.
Odjezd domů přes adrenalinový průsmyk Furka Pass s množstvím dechberoucích výhledů.
5.den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Termín:
Třebechovice, Hrádek u Nechanic
Königstein – Advent
Retz – Advent + čerti
Míšeň, Moritzburg
Lipsko – Advent
Wroslaw – Advent
Bautzen – Advent

str. 48
str. 21
str. 16
str. 21
str. 22
str. 34
str. 21

4. – 8. 7. 2018

Cena / osobu:

6 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 110 CH

ŠVÝCARSKO

5

VÝCHODNÍ ŠVÝCARSKO

KANTON WALLIS – horská turistika
1.den: Odjezd ve večerních hodinách

1.den: Odjezd ve večerních 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 výhledy a
nezapomenutelný zážitek. Ubytování

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

2. den: Hřebenovka Klingenstock – Fronalpstock vede nad městy Brunnen a Schwyz
nad Lucernským jezerem, kolem dvou kilometrů
nad mořem. Na hřeben se dostaneme lanovkou,
po hřebeni ujdeme cca 5 km a na konci zase sjedeme lanovkou. Z vrchu jsou nádherné vyhlídky,
mimo jiné i na jezero a louku Rütli, kde se narodilo Švýcarsko. Ubytování

3.den: Na cestě k průsmyku Grimsel jezdí skoro
kolmě strmá lanovka Gelmerbahn, kterou vyjedeme
do hor, k jezeru Gelmer See. Přejdeme po lanovém
mostě a užijeme si výhledů na okolní horskou krajinu. 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
Alpnachstadtu jezdí na vrchol zubačka, která překonává stoupání 48 procent, což z ní činí nejstrmější ozubnicovou trať na
světě.

4.den: Ve strmých stráních nad Brigem teče v úzkých žlabech ledovcová voda a kolem těch potůčků
vedou úzké chodníčky. Tyto uměle zavlažovací kanály se nazývají Suonen, a jsou prý staré více než
tisíc let. Jedny z nejlépe dostupných suonen se nacházejí díky Lötschberské železnici v oblasti vesnic
Hohtenn, Ausserberg a Eggerberg vysoko nad
údolím řeky Rhony. Samotný pochod je díky dráze
variabilní. Podle výběru zastávek tu lze podniknout sotva dvouhodinovou vycházku z Ausserbergu do Eggerbergu, nebo třeba pětihodinovou túru z Hohtenn do Eggerbergu. Ubytování
5.den: Poslední den se podíváme k pramenu řeky
Rýn, který pramení z jezera Toma poblíž průsmyku Oberalp, a zúčastníme se festivalu alpských rohů u jezera Seealpsee, kde se každý
rok sejde na stovky alpských rohů. Odjezd domů

Luzern – největší město středního Švýcarska, ležící
na břehu Vierwaldstättského jezera. Procházka po
Kaplovém mostě, který se klene přes řeku Reuss,
Lví pomník, malebná náměstí, kostely, patricijské
domy, a hradby, odkud je pěkný výhled na město.
Odjezd domů

6.den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách

5.den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Termín:

8. – 12. 8. 2018

Cena / osobu:

6 800,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 130 CHF
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ŠVÝCARSKO

Termín:

20. – 25. 6. 2018

Cena / osobu:

8 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 100 CHF

ŠVÝCARSKO
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FRANCIE

ŽENEVSKÉ JEZERO – seznamovací zájezd
1.den: Odjezd ve večerních hodinách
2. den: Lausanne – nádherné město na břehu Ženevského jezera a sídlo Mezinárodního olympijského výboru.
Uvidíme katedrálu Notre-Dame, a zastavíme se v přístavní
čtvrti Ouchy, kde je nádherný hotel Beau-Rivage Palace,
hotel d'Angleterre, kde pobýval lord Byron, a jediné Olympijské muzeum na světě, kde najdeme i stopy českého
sportu a sochu Emila Zátopka. Procházka po břehu Ženevského jezera v městečku Vevey, kde sídlí potravinářská
firma Nestlé. Podíváme se na památník 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 Mercuryho,
který zde žil. Projížďka vinicemi Lavaux, které jsou zapsány na seznamu Unesco, degustace místních vín.
Zastavení u středověkého hradu Chateau de Chillon.
Ubytování
3.den: Prohlídka lázeňského města Evian, kde se stáčí
slavná minerální voda, a kde mají velké casino přímo
na břehu jezera. Projížďka po francouzském břehu jezera až do Ženevy. Kousek od břehu náš zrak zaujme
symbol města, nejznámější vodotrysk na světě Jet
d´Eau. Severní břeh ženevského jezera se nazývá švýcarská riviera. Za pozornost také stojí velké květinové hodiny, které si drží světové prvenství. V Guinessově knize rekordů se dočteme o nejdelší lavičce
světa – najdeme ji v Ženevě na Promenade de la Treille pod mohutnými stromy a je 126 m dlouhá. O kousek dál narazíme na 100 m dlouhou zeď, Památník reformace, s výjevy z dějin reformace a čtyřmi nadživotními reformátory v čele s Calvinem. Za jasného počasí se nám podaří zahlédnout zhruba
100 km vzdálenou siluetu nejvyšší hory Evropy –
Mont Blancu. Najdeme zde obchody luxusních
světových značek módy i kosmetiky, a poté zamíříme do Starého města. Projdeme se náměstím Bourg de Four k radnici, katedrále a starým
palácům z 15. až 18. století. Odpoledne odjezd
domů po švýcarské straně Ženevského jezera.
4.den: příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách

Termín:

11. – 14. 5. 2018

Cena / osobu:

ŠVÝCARSKO

1.den: odjezd v odpoledních hodinách
2.den: příjezd do hlavního města Francie v ranních hodinách, prohlídka hlavních dominant tohoto nádherného města na Seině: Eiffelova věž, Vítězný oblouk,
Champs Elysees, Place de la Concorde, Louvre.
Ubytování
3.den: Montmartre je nejvyšší vrcholek Paříže, odkud
je nádherný výhled na město. Čtvrť je úzce spjata s
uměním, malíři, erotismem, a je také kolébkou kankánu, který se zrodil v červené budově připomínající
mlýn, Moulin Rouge. Prohlídka bílé baziliky
Sacré-Cour, která jako by držela ochrannou ruku nad
celým městem. Procházka po pravém břehu Seiny: pařížská radnice, kulturní centrum Centre Georges
Pompidou, břicho Příže, Les Halles, pařížská Burza, královský palác a jeho zahrady, opera Garnier,
kde se odehrává děj Fantoma v opeře, slavné náměstí
Vendome, kde stojí hotel Ritz, a spoustu luxusních butiků, kostel La Madeleine, vybudovaný ve stylu řeckého
chrámu. Ubytování
4.den: La Défense, moderní čtvrť, jejíž dominantou je
moderní Vítězný oblouk, zvaný Velká Archa. Projížďka
lodičkou po Seině a prohlídka důležitých monumentů
na levé straně Seiny: Invalidovna a její Dóm, kde odpočívá Napoléon Bonaparte, budova Národního shromáždění, sídlící v Paláci Burbonů, Muzeum Orsay v budově
bývalého nádraží, Lucemburské zahrady a palác, kde
sídlí francouzský senát, Latinská čtvť s univerzitou
Sorbonne ze 13.století, a s Pantheonem, kde je pochováno sedmdesát velkých osobností Francie, jako
např. Voltaire, Rousseau, Zola. Justiční palác, Conciergerie, kde byli vězněni všichni, co byli popraveni
na dnešním náměstí Svornosti, i Marie Antoinetta a Ludvík XV., Svatá kaple, jedno z nejúchvatnějších architektonických děl západního světa, gotická katedrála
Notre-Dame s nádhernými vitrážemi, kde se nachází
Kristova trnová koruna, a tříska z kříže, na kterém byl
ukřižován. Byl zde korunován Napoléon Bonaparte. Před
katedrálou se nachází nultý bod všech pařížských cest.
Možnost společné večeře ve francouzské restauraci v kulinářských uličkách. Prohlídka noční Paříže a svítící Eiffelovy věže, odjezd domů.
5.den: Příjezd do ČR kolem poledne

5 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 30 CHF
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PAŘÍŽ

Termín:

25. – 29. 4. 2018

Cena / osobu:

7 100,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 70 EU

FRANCIE
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PROVENCE A AZUROVÉ POBŘEŽÍ II

PROVENCE A AZUROVÉ POBŘEŽÍ I – seznamovací zájezd

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

Proslulý Boulevard de la Croisette lemují zahrady,
palmy, písečné pláže, luxusní butiky a hotely, z nichž
nejznámější Carlton. Ubytování

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. Cannes je spojováno s Mezinárodním filmovým festivalem, a je známé jako
přední letovisko na pobřeží Středozemního moře.

3.den: 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 městečko 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. Menton
je prvním městem Francouzské Riviéry. Středem města je historická část s barevnými domy a úzkými uličkami, Staré Město, s barokní bazilikou Archanděla Michaela a 53 metrů vysokou zvonicí. Leží v kopcovitém
terénu nad přístavem. Centrum Starého Města
tvoří rušná pěší ulice Rue Saint Michal. V přístavu
se nachází Le Bastion, pevnost ze 17. století, v níž
je muzeum Jeana Cocteaua. Díky své poloze je
Menton příhodným místem pro pěstování citrónů,
které se staly jedním z typických symbolů města.
Rostou zde díky teplejšímu podnebí a městečko je
tak známé hlavně díky citronovým bonbonům, karnevalům a slavnostem zde konaným. Účast na velkolepém festivalu citronů.
Odjezd domů odpoledne

2.den: Z Grasse, choulícího se mezi kopci, je úžasný výhled na moře, a obklopují je květinové louky poseté levandulemi, mimózami, 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
3.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-dela-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 nahlédnout do
jeho cely. Ubytování
4.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 r.1821 zde byl objeven tmavočervený nerost bauxit. Ubytování
5.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.

4.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Termín:

1. – 4. 3. 2018

Cena / osobu:

5 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 15 EU
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6.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Termín:

3. – 8. 7. 2018

Cena / osobu:

9 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 20 EU

FRANCIE
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NORMANDIE, BRETAGNE, ÚDOLÍ LOIRY A CHAMPAGNE

RAKOUSKO

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

LYŽOVÁNÍ SCHLADMING

2.den: Giverny – v r.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.st. 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

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 kolem půlnoci.

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. Pont Aven – kdysi městečko se čtrnácti mlýny a patnácti domy, je situován v malebném lesnatém ústí řeky Aven. Žil zde a tvořil Paul Gauguin. Nantes – v místním zámku se r. 1477 narodila Anna Bretaňská, a roku 1598 zde Jindřich IV.vydal Edikt Nantský, zaručující protestantům náboženskou svobodu.
Ubytování
4.den: 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: Chartres se může pochlubit nejvelkolepější gotickou katedrálou v Evropě, s překrásnými vitrážemi,
náboženským labyrintem, a posvátnou relikvií v podobě košile Panny Marie. 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. Odjezd domů odpoledne

27. 6. – 2. 7. 2018

Cena / osobu:

10 300,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 80 EU
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Termín:

26. 2. – 2. 3. 2018

Cena / osobu:

9 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, delegáta a pojištění ck proti úpadku

6.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Termín:

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.

FRANCIE

Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Ceny skipasů na 4 dny:- dospělý - 198,50 EU
- adolescent nar. 1999-2001 – 148,50 EU
- dítě nar. 2002-2011 – 99 EU
Možnost běžkování v Ramsau, kde je 220 km tratí. Cena permanentky: 1den – 12,50EU / 2dny - 21EU /
3dny - 25EU / 4dny - 28,50EU

RAKOUSKO
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VÍDEŇ A SCHÖNBRUNN

GROSSGLOCKNER, WERFEN, KLAGENFURT
1.den: Odjezd v ranních hodinách. Procházka zahradami barokního
zámku Schönbrunn, který byl od druhé poloviny 18. století do roku 1918
letní rezidencí rakouských císařů. V blízkém okolí zámku se nacházejí
rozlehlé zahradní prostory, které byly spolu se zámkem v r. 1996 zařazeny na seznam UNESCO. Večerní prohlídka Vídně. Ubytování

2.den: Prohlídka hlavního
města Rakouska, Vídně, a
všech jeho důležitých památek
– sídlo habsburské monarchie
Hofburg, katedrála svatého Štěpána, muzeum umění Albertina,
radnice, opera a další. Odjezd ve večerních, příjezd domů
v pozdních nočních hodinách.
Termín:

15. – 16. 9. 2018

Cena / osobu:

ÚDOLÍ WACHAU + BURGENLAND

1.den: Odjezd v ranních hodinách. 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
UNESCO. Prohlídka Kláštera Melk, který patří mezi nejimpozantnější stavby z období baroka, kterou Rakousko má. Hodinová projížďka lodí po Dunaji, z městečka Spitz do Krems. Během plavby uvidíme zříceninu hradu Aggstein, kostel a romantické vinice kolem městečka Weissenkirchen, městečko Dürnstein s barokním klášterním kostelem s modrobílou věží, zříceninu hradu, kde byl vězněn anglický král Richard Lví srdce, a
klášter Gottweig. V městečku Krems se projdeme po pěší zóně lemované historickými měšťanskými domy
a obchůdky, kde lze koupit místní meruňkovici, víno, nebo kremžskou hořčici, jejíž jméno odsud pochází.
Večer se zúčastníme oslav slunovratu, které jsou doprovázeny četnými ohňostroji a ochutnávkami místních produktů. Ubytování
2.den: Podíváme se na hrad rodu Esterhazyů, Forchtenstein, a prohlédneme si hl. město spolk. země Burgenland, Eisenstadt. Město je
spjaté s uherským rodem Esterházyů a jejich dvorním kapelníkem Josefem Haydnem. Procházka u Neziderského jezera, které je známé
jako rakouské moře. Nachází se na hranici rakouské spolkové země
Burgenland a Maďarska, nedaleko slovenských hranic. V roce 2001
bylo zapsáno na seznam UNESCO.
Odjezd ve večerních, příjezd domů v pozdních nočních hodinách.

23. – 24. 6. 2018

Cena / osobu:

3 800,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU
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2.den: Grossglockner Hochalpenstrasse je vysokohorská alpská silnice, plná dechberoucích vyhlídek, obzvláště
v místě zvaném Kaiser Franz Josefs Höhe, ve výšce 2369
m. Je odsud vidět nejvyšší hora Rakouska, Grossglockner
a ledovec Pasterze. Odjezd v odpoledních, příjezd domů v
nočních hodinách.

3 400,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 20 EU

Termín:

1.den: Odjezd v ranních hodinách. V lůně nádherné a drsné přírody mezi
horami se zvedá kopec a na něm 900 let stará nedobytná pevnost
Hohenwerfen. Impozantní obranný hrad, jehož původním účelem bylo
chránit salcburské knížecí arcibiskupy, si trůní vysoko nad údolím, kudy
protéká řeka Salzach. Hlavní město Korutan, Klagenfurt, je vystavěno v
italském stylu. Navštívíme místní tržiště, uvidíme sídlo korutanské zemské vlády, Landhaus,
starou radnici, nové náměstí s darčí kašnou a
katedrálu svatého Petra a Pavla. Ubytování v oblasti místních jezer.

Termín:

25. – 26. 8. 2018

Cena / osobu:

4 000,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 25 EU

ŠTÝRSKÉ NARCISOVÉ SLAVNOSTI
1.den: Odjezd v ranních hodinách k jezernímu zámku Seeschloss
Ort, který leží na jezeře Traunsee, stejně tak jako vesnička Traunkirchen s farním kostelem, který ukrývá kazatelnu ve tvaru rybářského člunu. Procházka po lázeňském středisku Bad Ischl, kde se
procházel i František Josef I. a jeho žena Sissi, prohlídka jejich letního sídla Kaiservilly. Ubytování
2.den: Prohlídka lázeňského městečka Bad Aussee a účast na narcisových slavnostech, oslavách největšího květinového svátku v Rakousku. Na všechny
mlsné jazýčky čeká v Bad Aussee sladké pokušení a to ausseerská výrobna perníčků, kterou navštívíme. Poté budeme obdivovat
narcisové sochy v průvodu alegorických vozů, a přejedeme na
vodní korzo k jezeru Grundlsee, kde shlédneme alegorické čluny.
Odjezd v odpoledních, návrat domů v pozdních nočních hodinách.
Termín:

2. – 3. 6. 2018

Cena / osobu:

3 600,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 28 EU
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TYROLSKÉ HORSKÉ OHNĚ
1.den: Odjezd v ranních hodinách. Hlavní město Bavorska, Mnichov, prohlídka historického centra – radnice
se zvonkohrou, Frauenkirche se zelenými věžemi, kostel sv. Michala, kde je pohřben Ludvík II., stará pivnice
Hofbräuhaus, trhy se vším možným Viktualienmarket,
kostel sv. Petra s věží, odkud je krásný výhled na
město. Procházka u jezera Starnbergersee, místa, kde
skonal Ludvík II.bavorský. Když jsou počátkem června
večer hory v „plamenech“, znamená to, že se zvláštním
způsobem oslavuje slavnostní přísaha, která v Tyrolsku trvá již více než 200 let. Roku 1796 se země Tyrolská „zaslíbila“ srdci Ježíšovu a osobité zvyky a obyčeje připomínají tuto přísahu až do dnešních dnů. Tyto
ohně nejprve na horských hřebenech a svazích hor připraví místní studentské spolky či sdružení. Buď se
vytvoří celý dlouhý řetěz, v němž jsou jednotlivé ohně seřazeny jeden vedle druhého nebo jsou ohně uspořádány do tvaru určitého symbolu. Každá obec, příp. každý region má přitom vlastní pravidla či dochované
tradice, které se však v posledních letech stále znovu inovují. Největší ohně jsou v horách mezi městy
Ehrwald, Lermoos a Biberwier. Ubytování
2.den: Možnost výjezdu na nejvyšší horu Německa. Dobrodružství,
dech beroucí výhled a vysokohorská atmosféra – na okružní cestě
kolem Zugspitze zažijete nejvyšší vrchol Německa z různé perspektivy. Zubačka vede pohodlně a přímo z GarmischPartenkirchen, Grainau a od jezera Eibsee k ledovci. Ledovcovou dráhou se
pak za několik minut dostaneme přímo na vrchol do nadmořské
výšky 2962 m. Odjezd v odpoledních, příjezd domů v pozdních
nočních hodinách.
Termín:

23. – 24. 6. 2018

Cena / osobu:

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 Fridricha 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. Najdeme tu také Glienicker Brücke, most, jímž procházela bývalá hranice mezi
NDR a Západním Berlínem, místo, kde bývaly prováděné vzájemné výměny špionů. Průjezd oblastí berlínských jezer. 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, podzemní labyrint obchodů a restaurací. Zámek Charlottenburg, třída Kurfürstendamm, Gedächtniss kirche, Europazentrum a
další zajímavá místa, prohlídka Berlínské zdi a okolí legendárního přechodu mezi východní a západní částí
města. Odjezd ve večerních, příjezd domů v pozdních nočních hodinách.
Termín:

3 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 60 EU

7. – 8. 5. 2018

Cena / osobu:

3 300,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU

NOCHTEN, RIETSCHEN, KOTTMARSDORF

RETZ – ADVENT + ČERTI
Odjezd v ranních hodinách do Rakouska. Návštěva vinařské vesničky
HADRES s nejdelší uličkou vinných sklípků v zemi, malebný vinařský
advent. Poté přejezd do vinařského městečka RETZ, obklopeného
hradbami, a proslulého výborným vínem.
Tradiční vánoční trhy, adventní koncerty
na radnici i živá muzika na trzích, prohlídka sklepů a možnost zajít k větrnému
mlýnu, symbolu města. Navečer průvod čertů a strašidelných bytostí –
Perchtenlauf. Odjezd ve večerních, příjezd v pozdních nočních hodinách

Termín:

8. 12. 2018

Cena / osobu:

1 200,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 60 EU
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Odjezd v ranních hodinách do Findlingsparku Nochten. Tento ojedinělý
projekt je svědectvím úspěšné rekultivace původně drsné krajiny poničené
těžbou hnědého uhlí v povrchových dolech. Dnes park nabízí jedinečnou
podívanou na tisíce nádherně kvetoucích rostlin. Do Rietschenu Němci
přestěhovali roubená stavení z oblastí obětovaných dolům. Dřevěné
budovy, staré až tři sta let, rozebrali a znovu složili. V Rietschenu z nich
sestavili úplně novou vesničku s muzeem, krámky, hostinci nebo
řemeslnickými
dílnami.
Tak
nějak
vypadala
hornolužická obec v devatenáctém století. Na konci skanzenu se nachází malý obchod
s čokoládou a bonbony. Kottmarsdorf je idylická vesnička na kopci, kde se točí křídla
větrného mlýnu, kde z pekárny se line vůně čerstvého chleba a koláčů, kde poutník při
odpočinku zhlédne krásné panorama pohoří a kopců Horno-Lužické země. Příjezd domů
ve večerních hodinách

Termín:

30. 6. 2018

Cena / osobu:

500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 6 EU
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HRAD HOHNSTEIN A SASKÉ ŠVÝCARSKO

BALTSKÉ MOŘE – pobytově-poznávací zájezd

Odjezd v ranních hodinách. Hrad Hohnstein pochází ze 13. století, některé jeho úpravy pochází ze století patnáctého a šestnáctého. Nejdříve
byl v držení Berků z Dubé, později ho drželi kurfiřté ze Saska. Hrad má
rovněž svou temnou a smutnou historii, v roce 1933 zde byl zřízen koncentrační tábor a později tábor zajatecký. V hradu je muzeum a na okraji
hradní skály rozhledna z roku 1951. 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 pískovce. Po mostě Bastei se vydáme
směrem k Rathenu. Po cestě uvidíme zříceninu skalního hradu
Neurathen, přírodní divadlo Felsenbühne Rathen a jezírko
Amselsee s vodopádem. 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
Termín:

18. 8. 2018

Cena / osobu:

400,- Kč

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

ORLÍ HNÍZDO, KÖNIGSSEE, HALLSTATT A WOLFGANGSEE
1.den: Odjezd v ranních hodinách. Orlí hnízdo – Kehlsteinhaus, je budova situovaná 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. Procházka k jezeru Königssee. Ubytování
2.den: Městečko Hallstatt patří k
nejkrásnějším turistickým cílům v Solné komoře. Leží na břehu
Hallstattského jezera, přímo pod masivem Dachstein. Zajímavý je
místní farní kostel s kostnicí, a celá oblast, kde bylo nalezeno rozsáhlé pohřebiště z dob 8.-4.století př.n.l. Přímo nad městem leží
nejstarší solný důl na světě, který si prohlédneme. Malebné městečko St. Wolfgang leží na jezeře Wolfgangsee, a je známé
hlavně díky starému poutnímu kostelu s nádherným oltářem, díky
hotelu Weisses Rössl, a vůbec místní jezerní atmosféře. Odjezd v
odpoledních, příjezd domů v pozdních nočních hodinách.
Termín:

14. – 15. 7. 2018

Cena / osobu:

3 700,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 50 EU
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Moře není jenom Jadran. Bílé písečné pláže,
stovky metrů široké, bez dlouhých řad slunečníků a rezervovaných míst. Pohádkové borové
lesy. Stavby jako ze skandinávského filmu, cihlové gotické kostely, hrázděné statky. To je baltské pobřeží, zhruba 500 km od českých hranic.
K Baltskému moři čeští turisté jezdívali hlavně
za minulého režimu. Pojeďte zavzpomínat na
dovolenou zde strávenou s rodiči, na písečné
hrady a zahrabávání se do písku. Tato část
světa ještě naštěstí zůstává stále bezpečnou.
1.den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka
města Anklam, které leží ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Nachází se na
březích řeky Pěna 8 km od jejího ústí ve Štětín-

ském zálivu. Ubytování v lázeňském městečku Ahlbeck.
2.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. Ubytování
3.den: Výlet do města Stralsund. Symbolem hanzovního
města je budova zdejší radnice. Vystavěna z červených
cihel s vysokými mansardami a zdobeným štítem se nachází uprostřed ostrova tvořícího historické centrum
města, které je zapsáno na seznamu Unesco. Oceanárium je unikátním muzeem, jež láká návštěvníky do
světa mořských živočichů. V obřím akváriu seznamuje
s životem v Baltském moři, v jiném zase s živočichy obývajícími Severní moře a Atlantik. Greifswald je historické
německé hanzovní město, které má vlastní univerzitu. V blízkosti města jsou zříceniny kláštera a přírodní
rezervace Eldena a jaderná elektrárna Greifswald, uzavřená r. 1990. Ubytování
4.den: Osobní program v Ahlbecku.
5.den: Prohlídka lázeňského městečka Heringsdorf, které leží na druhém největším baltském ostrově Usedom, 2 km od polských hranic, od Swinouscije,
mezi letovisky Ahlbeck a Bansin. Jsou to velké přímořské lázně, nejstarší po lázních ve Swinouscije v Polsku. Jsou vhodné pro lidi s dýchacími potížemi. Plážové koše (Strandkorb) jsou unikátem Baltského
moře. Je to velká, bytelná krytá sedačka, kterou vynalezl v r.1882 výrobce nábytku v Roztoku Wilhelm Bartelmann. Wolgast je přístavní město ležící na břehu
řeky Peene. Ve městě stojí přes řeku silniční a železniční zvedací most spojující pevninu s ostrovem Usedom. Dominantou města je evangelický kostel St.
Petri Kirche. Z jeho věže je úchvatný výhled na město,
Baltské moře a část ostrova Usedom. Ubytování
6.den: Koupání a osobní program v Ahlbecku. Odjezd
v odpoledních, příjezd domů v pozdních hodinách

Termín:

26. – 31. 8. 2018

Cena / osobu:

11 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
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ZÁMKY LUDVÍKA BAVORSKÉHO, GA-PA, BODAMSKÉ JEZERO, KOSTNICE, MAINAU
1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Prohlídka
zámků Hohenschwangau a Neuschwanstein. Na prvním z nich Ludvík II.trávil dětství, a druhý nechal postavit
hned naproti. Procházka na most Marienbrücke, odkud
je pěkný pohled na zámek, možnost jízdy koňským spřežením. Ubytování
2.den: Středisko zimních sportů, Garmisch-Partenkirchen – prohlídka skokanských můstků a procházka do
soutěsky Partnachklamm, kde řeka Partnach vytváří
vodopády a nádherné scenérie. Prohlídka krásného
zámku Ludvíka II., Linderhof, a přilehlé umělé krápníkové jeskyně, maurského altánku, a zahrad. Zastávka v barokním
benediktýnském klášteře Ettal a v poutním kostele ve Wies. Od
r.1983 je součástí dědictví UNESCO. Ubytování
3.den: Přejezd k Bodamskému jezeru, do města Kostnice, kde
byl upálen mistr Jan Hus. Prohlídka domu, kde bydlel, a kde je nyní
jeho muzeum, kláštera, kde byl odsouzen, 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. Odjezd v odpoledních,
příjezd domů v nočních hodinách

Termín:

8. – 10. 6. 2018

Cena / osobu:

6 400,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 50 EU

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 vánoční
trh "Zimní pohádka na Pevnosti Köngistein". Tradiční veletrh hudebníků a řemeslníků s ukázkou starého
umění a řemesel. Napínavá 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
Termín:

Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka nejdůležitějších památek města Ralbice-Róžant, a zvláštního
hřbitova. Velikonoční jízda, také Jízdy křižáků či
Jízda kolem osení (německy Osterreiten) jsou
starý velikonoční zvyk, který se do současnosti dochoval především v německé Lužici a také na dvou
místech v Česku. Původ tradice velikonočních jízd
je v pohanských oslavách příchodu jara a žehnání
úrody. Křesťanství tuto tradici převzalo a přeměnilo
ji v oslavu zmrtvýchvstání Krista. Pro jízdy je typické procesí jezdců na koních v různě zdobených oblecích s cylindry na hlavách. Počty jezdců se různí, v
největších bývá i několik stovek jezdců. Jezdci se sejdou před kostelem, kde dostanou požehnání, a spolu
s průvodem věřících se vydají na průvod obcí (nebo mezi obcemi) za zpěvu písní. Příjezd domů ve večerních hodinách
Termín:

1. 4. 2018

Cena / osobu:

500,- Kč

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

20

NĚMECKO

Cena / osobu:

400,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 9 EU
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, do muzea, a do obchodu s porcelánem.
Poté se zúčastníme místních adventních trhů, které se konají na náměstí před
radnicí, jejíž okna slouží jako adventní kalendář. Na druhé straně náměstí stojí
gotický kostel Frauenkirche, který se pyšní nejstarší porcelánovou zvonkohrou
na světě. Nad městem se vypíná rozlehlý komplex Albrechtsburg, s dómem a
zámkem velkého kurfiřta, odkud je nádherný 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.
Termín:

RALBICE-RÓŽANT - WITTICHENAU – VELIKONOCE

1. 12. 2018

8. 12. 2018

Cena / osobu:

550,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 13 EU
BAUTZEN - ADVENT
Zažijte ty pravé vánoční trhy, kousek za našimi hranicemi. Objevte kouzlo středověkého města a Václavského vánočního trhu v Bautzenu. Odjezd v ranních
hodinách, sváteční prohlídka hlavního města Lužických Srbů Bautzenu - Budyšína, ležícího na vysoké skále nad řekou Sprévou, jednoho z
nejmalebnějších středověkých měst se sedmnácti věžemi a baštami (barokní
radnice, Dóm sv. Petra, věž Alte Wasserkunst, z které je kouzelný výhled na
možná zasněžené město). Návštěva nejstaršího adventního trhu v Německu.
Termín:

22. 12. 2018

Cena / osobu:

350,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP
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ZÁMEK A PARK PILLNITZ, OBERCUNNERSDORF, HERRNHUT

LIPSKO - ADVENT

První zmínka o vánočním tržišti v Lipsku se datuje do
r.1458, což z něj činí 2.nejstarší vánoční trh v celém Německu. Na pozadí historického centra města se rozprostírá
vánoční svět čítající celkem na 250 stánků. Hlavní části
trhu dominuje 20m smrk a pódium, na němž se denně
odehrává bohatý program. Ulička Salzgässchen zase láká
na svezení na historickém patrovém kolotoči. Na děti tu
čeká řada atrakcí a zážitků, jako je například pohádkový
les, výjimkou není ani možnost naučit se vyrábět tradiční
výrobky. Na náměstí Naschmarkt se návštěvníci tak trochu
vrátí v čase, jelikož se zde nachází historické tržiště, kde
lze nakoupit tradiční umělecké a řemeslné výrobky. Čerstvé preclíky, perníky „Pulsnitzer Lebkuchen“, svařené víno podle místního receptu, meruňkový punč nebo vynikající planoucí nápoj „Feuerzangenbowle“
– to je jen stručný výčet toho, co potěší kromě chuti také čich. Pastvou pro oči jsou bezpochyby klasické
krušnohorské ozdoby, nepřeberné množství hraček, keramiky nebo pestrobarevného koření. O hudbu se
zase postarají pozounisté, jejichž koncert se koná ve 13 a 19 hodin na balkóně staré radnice.
Termín:

15. 12. 2018

Cena / osobu:

870,- Kč

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

Herrnhut, česky Ochranov, je město v saské části Horní Lužice.
Založili jej pronásledovaní členové Jednoty bratrské z Moravy. Vyrábí se zde známá ochranovská vánoční hvězda – návštěva výrobny, kde si zkusíme hvězdu sestavit.
Obercunnersdorf je obec v Sasku, v Horní Lužici v zemském
okrese Zhořelec, poblíž
hranice s Českou republikou, mezi Lobavou a Žitavou. V Obecunnersdorfu je
250 velice zachovalých
podstávkových domů, vě-

trný mlýn a barokní vesnický kostel.
Zámek a park Pillnitz, ležící jen asi 15 kilometrů od centra saského hlavního zemského města Drážďany, je považován za nejvýznamnější zámecký areál ve stylu chinoiserie v Evropě. Soubor, skládající se z architektury a zahradnického umění leží před
vinicemi harmonicky začleněn do říční krajiny labského údolí.
Termín:

22. 9. 2018

Cena / osobu:

500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 8 EU

ZÁMEK WEESENSTEIN a BAROKNÍ ZAHRADY GROSSSEDLITZ
Mezi parádní kousky historických objektů v Německu patří zámek
Weesenstein. Pokud se na něho podíváme, může nám trošku připomenout náš Český Krumlov. Dopřejeme si chutné občerstvení a
nevynecháme ani návštěvu zámeckého pivovaru Schlossbrauerei,
který najdeme na posledním zámeckém nádvoří. Pro labužníky doporučujeme Královskou zámeckou restauraci, kde se připravují nejrůznější pochoutky. Vyhlášené je krůtí stehno na pivě nebo
weesensteinské smažené žebírko. Areál je přístupný zdarma,
vstupné zaplatíme jenom na prohlídku zámku. Zámek nám může
připadat tak trochu zmatečně postavený, přece jenom mít konírny v
pátém patře a sklepy o jedno patro níže, to se jen tak nevidí. Je to
tím, že stavba se rozrůstala od shora dolů.
Barokní zahrada v Grosssedlitz je nádhernou ukázkou krajinářského umění pozdního baroka. Zde realizovaná koncepce dvou protilehlých svahů je na sever od Alp k vidění jen zřídka.Tato nádherná
kombinace francouzského a italského baroka představuje jednu
z nejcennějších ukázek krajinotvorného umění v Sasku. Najdeme tu
více než 60 pískovcových soch, včetně 24 originálů. Mají tu 400
rostlin v květináčích, z toho 140 citrusů. Široké schodiště, fontány,
kašny a další vodní hry, nádherné široké průhledy a přesně a pravidelně střižené živé ploty.

Termín:

21. 7. 2018

Cena / osobu:

500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 12 EU
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PASSAU, BAD FÜSSING – poznávačně-relaxační
Odjezd v brzkých 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. Bad Füssing jsou lázeňské městečko s největšími evropskými lázněmi, s léčivými
prameny, se saunovým a nekonečným světem zábavy. Zdejší proslulé sirné prameny umožnily lázním Bad Füssing, aby se zařadily mezi nejoblíbenější evropské lázně vůbec. Hlavním lákadlem zdejších lázní jsou samozřejmě zdejší obrovské bazény. I vy se můžete přesvědčit o léčebných účincích zdejší vody, která napomáhá při léčbě revmatických potíží, potíží
s klouby, při bolestech zad, a která je prospěšná při léčbě celé řady dalších zdravotních problémů. Patnáct
různých bazénů tvoří 3000 m² velký termální areál lázní Europa Therme,
který jen tak nikde nenajdete. K senzacím patří proudící kanál, vířivky,
velký ionizovaný siřičitý bazén, a různorodá solária, a taktéž 200 m²
velký bazén s atrakcemi jako např. ležení ve vzduchovém proudu, whirpooly a vířivka. Magnetem pro návštěvníky je 1000 m² velký saunový ráj
s neobyčejnou wellnessovou kulisou: tři finské suché sauny, jedna bylinková pára, tři parní groty, bahenní pára, banja sauna, vířivý a masážní
bazén s možností potápění atd., které zde vytvářejí místo pro blahodárný pocit a zdraví. Návrat v pozdních nočních hodinách.

Termín:

16. 6. 2018

Cena / osobu:

1 200,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 15 EU
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LEGOLAND GÜNZBURG – pro děti

Odjezd po půlnoci do města Günzburg, kde
se nachází země Lega, Legoland. Stavebnici LEGO® zná snad každý. Hned u vstupu
dostanete plánek parku, který je rozdělen do
tematických celků. Stejně jako se postupně
inovuje stavebnice a tvůrci přicházejí s novými sériemi, inovuje se i zábavní park. Zažijete zde spoustu legrace a adrenalinu. Dětem doporučujeme vzít náhradní oblečení,
protože spousta atrakcí je spojena s vodou a
počítejte s tím, že suší z toho rozhodně nevyjdete. V areálu je také množství restaurací
a sociálního vybavení a je to vůbec město
samo pro sebe. Je to barevné, trochu dětinské a možná i maličko kýčovité. Ale je to
prostě báječné! Celá města, filmové postavy,
bájná i skutečná zvířata, to vše sestavené z legových kostiček. Pro děti ve věku dva až dvanáct let skutečný ráj na Zemi. Cena je přitom přijatelná, zaplatíte u vchodu, a potom máte všechny atrakce zdarma.
Příjezd domů po půlnoci.
Termín:

1.7.2018

Cena / osobu:

1 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU

SINSHEIM – automobilové a technické muzeum

Odjezd po půlnoci. Automobilové a technické
muzeum v Sinsheimu otevřelo své brány veřejnosti v roce 1981. Dnes je zde mimo jiné největší
soukromá sbírka historických automobilů Maybach, kompresorových Mercedesů a Bugatti v
Německu. Dále zde najdete několik set motocyklů, letadel, rekordních vozů, závodních a sportovních aut, lokomotiv, vojenských a užitkových
vozů, velkokapacitních motorů a mnoho dalšího.
V roce 1999 se muzeu podařilo získat nadzvukové dopravní letadlo typu Tupolev TU-144. Letadlo bylo přepravováno mimořádným transportem po suchu a po vodě z Moskvy do Sinsheimu
a na jaře 2001 bylo vystaveno v pozici při startu na střeše muzea. O pouhé čtyři roky později byla sbírka
rozšířena o původní CONCORDE společnosti Air France. Automobilové a technické muzeum v Sinsheimu
je jediné muzeum na světě, kde si můžete vedle sebe prohlédnout tyto dva dopravní nadzvukové letouny,
které kdy byly nasazené v provozu. Příjezd domů po půlnoci.
Termín:

24.3.2018

Cena / osobu:

1 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 17 EU
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COTTBUS, FORST – růžová zahrada

Městečko Cottbus je kulturní centrum Lužických Srbů a
leží na řece Sprévě. Uvidíte barokní měšťanské domy,
pečlivě rekonstruované na náměstí Altmarktu, gotický
klášterní kostel, Věž Spremberger Turm, na náměstí
Altmarkt dům se zlatým lvem a lékarnické muzeum. Charakter města tvoří starobylá tradice a moderní přítomnost.
Vyhlášená růžová zahrada v lužickém městečku Forst je
stará více než stovku let. Přes léto, kdy jsou růže v plném
květu, se sem, na německo-polskou hranici kousek od
Chotěbuze, rozhodně vyplatí zajet na výlet. Již přes jedno
století láká každé léto návštěvníky na jedinečnou pestrobarevnou záplavu čítající nejméně 40 tisíc rostlin více než 900 druhů růží. Areál o ploše 17 hektarů od
června do září hýří květy v barvách od krémové, přes rudou, až dokonce po zelenou. Atmosféru parku dokreslují desítky druhů vzrostlých stromů a pečlivá úprava romantických zákoutí s lavičkami obrostlými růžemi, královnami všech květin.
Termín:

28. 7. 2018

Cena / osobu:

700,- Kč

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

GÖRLITZ, KROMLAU – rododendronový park
Kromlau je malé městečko na severním okraji okresu Görlitz
severně od města Weisswasser. Nemá ani 2 000 obyvatel,
zato má zámecký park, který je svojí rozlohou 200 ha vůbec
největší v Německu. Park byl založen roku 1844. Na konci
19. století nastala etapa, která dala parku prakticky dnešní
půvab. Roku 1889 Friedrich Leopold von Egloffstein nechal
lesopark osadit tisíci azaleami a rododendrony, které dnes
květen co květen jezdí obdivovat turisté z celého světa.
Görlitz (Zhořelec), německo-polské evropské město nad Nisou, patří k nejkrásnějším městům Německa. Jelikož bylo za
druhé světové
války uchráněno před zničením, prezentuje se ještě i dnes jako fascinující obrázková kniha z 800 let kulturních dějin, plná skvostných staveb z období gotiky až po secesi. Většina z téměř
4.000 kulturních památek města byla v posledních letech nákladně a láskyplně renovována. A tak tu můžeme najít středověké věže, na Dolním náměstí (Untermarkt) pozdně gotické
arkády, v blízkosti Nisy nádherné renesanční měšťanské
domy, jakož i barokní městský palác na Horním náměstí
(Obermarkt) nebo rozsáhlé čtvrti z grunderského období.

Termín:

17. 6. 2018

Cena / osobu:

500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 5 EU
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REGENSBURG, ABENSBERG
Odjezd v brzkých ranních hodinách. Regensburg (Řezno), je nádherné
historické město na Dunaji, druhé nejstarší v Německu a páté největší
v Bavorsku. V roce 2006 bylo historické centrum zařazeno na seznam
světového dědictví UNESCO. K tradičním památkám patří proslulý Kamenný most, klenoucí se nad řekou Dunaj, a zdejší dóm. Toho, co stojí
za vidění, je zde opravdu hodně – historické budovy – kostely, radnice,
římské památky, sochy, náměstíčka, parky a zahrady. V Regensburgu je
vůbec největší hustota hospůdek ze všech německých měst. Zážitkem,
který byste si neměli nechat při pobytu v Regensburgu ujít, je návštěva
nejstarší „klobáskárny“ 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. Zastávka u
monumentálního mramorového chrámu nad Dunajem. Wallhalla je anticky vyhlížející chrám, který je zaplněn sochami známých osobností. Z hory, na které je chrám postaven, se navíc nabízí nádherný pohled na
údolí Dunaje. V dolnobavorském Abensbergu se nalézá pozoruhodnost zcela
zvláštního druhu: Kuchlbauer's Bierwelt (Kuchlbauerův pivní svět). Pivovar je architektonický projekt slavného umělce Friedensreicha Hundertwassera, a je tak
proveden ve zcela kulatých tvarech a pestrých barvách. Vrcholem v pravém slova
smyslu je věž Kuchlbauer Turm, z jejíhož nejvyššího bodu se otevírá nádherný
rozhled. Vnitřní prostory pivovaru lze celkově označit za umělecké dílo, navíc tu
lze také mnohé zažít. Potkáte tu kromě jiného trpaslíky kvasnicového piva, pod
klenbami Leonarda da Vinci si můžete prohlédnout jeho „Poslední večeři“ a k
tomu si navíc poslechnout interpretaci tohoto obrazu. Samozřejmě se dozvíte také
vše důležité z oblasti umění vaření piva a máte možnost nahlédnout sládkům při
jejich práci přes rameno. Ke konci prohlídky ochutnáte čerstvé kvasnicové pivo a
dostanete na památku vysvědčení o znalostech tohoto kvasnicového piva.
Příjezd do ČR v pozdních nočních hodinách
Termín:

30. 3. 2018

Cena / osobu:

1 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 15 EU

ÚDOLÍ RÝNA A MOSELY

1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Město Koblenz nabízí monumentální římské památky, vynikající vína i romantické
údolí středního Rýna. Místo, kde se Mosela vlévá do Rýna, se
nazývá Deutsches Eck – Německý roh, a je na něm umístěn
monumentální památník s jezdeckou sochou císaře Viléma I.
z roku 1897. Město je obklopeno malebnou krajinou, která je
protkána sítí cestiček, stezek a vinic, ze kterých pochází slavné
rýnské a moselské víno. Horní údolí středního Rýna zahrnující
i Koblenz je součástí světového dědictví UNESCO. Procházka
z Florinsmarktu na Münzplatz a Jesuitenplatz vede kolem historických monumentů, jakými jsou středověké
kostely a nádherně restaurované měšťanské domy. Ze starého města není
daleko k břehům Rýna a Mosely, které lákají ke klidným procházkám a pozorování člunů a lodí. V Koblenzi se každý rok v srpnu koná neobyčejný festival
ohňostrojů Rhein in Flammen (Rýn v plamenech). Pevnost Ehrenbreitstein
naproti soutoku Rýna a Mosely je druhou největší zachovanou pevností v Evropě. Byla postavena mezi lety 1817 a 1828, ale její úplný počátek je datován
do 1. stol. našeho letopočtu.
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2.den: Horní údolí středního Rýna, 65 km dlouhá oblast táhnoucí se od Koblenze k městům Bingen
a Rüdesheim, je považováno za jednu z nejnádhernějších a nejstarších kulturních krajin Evropy. Řeka tu
dramaticky protíná břidlicové hory, města a vesnice se vinou podél břehu jako šňůra perel, to vše v kombinaci s nespočetnými vinicemi. Někdejší významnou obchodní cestu střeží mezi Koblenzem a Bingenem na
čtyři desítky hradů a pevností. Díky břidlici a prosluněným strmým svahům tu rostou hrozny toho nejlepšího
ryzlinku. Cesta romantickým údolím Rýna kolem hradů, zřícenin a vinic, výjezd na skálu Loreley s úchvatnou vyhlídkou. Loreley byla podle pověsti dívka, která skočila ze skály do Rýna kvůli nešťastné lásce.
Touto pověstí se inspiroval německý spisovatel Heinrich Heine, aby napsal stěžejní báseň německého romantismu. Náš výlet zakončíme plavbou po Rýně vyhlídkovou lodí a ochutnávkou místního vína.
Příjezd domů v pozdních nočních hodinách.
Termín:

18. - 19. 8. 2018

Cena / osobu:

4 400,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1 x ubytování ve dvoulůžk.pokojích, polopenzi, průvodce a pojištění ck
Možné příplatky: cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU

ITÁLIE
TOSKÁNSKO

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
2.den: Ráno příjezd do hl.města regionu Emilia Romagna, Bologni. Stojí tu nejstarší univerzita v Evropě. Město bylo zapsáno na seznam UNESCO. Nachází
se zde nejdelší podloubí na celém světě. Symbolem města jsou dvě věže, a
centrem města je Piazza Maggiore s Neptunovo fontánou a bazilikou San Petronio. 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 toskánského městečka Pistoia. Leží na břehu řeky Ombrone a kromě překrásných výhledů na
okolní kopce také láká k návštěvě mnoha památek. Prohlídku začneme na hlavním náměstí, které lemují
středověké paláce, malá muzea a baptisterium. Vydáme se do katedrály, kde se nachází stříbrný oltář,
který patří k nejúchvatnějším italským uměleckým dílům ze stříbra. Při prohlídce kostelů určitě nevynecháme Sant´Andrea, kde je nádherná kazatelna od Giovanniho Pisana. Ubytování
3.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.
4.den: Příjezd domů v brzkých ranních hodinách
Termín:

11. – 14. 10. 2018

Cena / osobu:

5 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 70 EU
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BENÁTKY – seznamovací zájezd

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 vyhlídkou Campanila, Dóžecí palác, Ponte dei Sospiri, nejznámější benátský most Ponte
Rialto a benátské malebné uličky. Ubytování
3.den: Výlet lodí na ostrovy Murano, ostrov sklářů, Dóm St.
Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami, a Burano, ostrov s rybářským městečkem,
barevnými fasádami a tradicí paličkované krajky. Poté osobní volno v centru Benátek. Večerní odjezd.
4.den: Příjezd domů v brzkých ranních hodinách
Termín:

1. – 4. 5. 2018

Cena / osobu:

4 700,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1 x ubytování ve dvoulůžk.pokojích, polopenzi, průvodce a pojištění ck
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 50 EU

MILÁNO, VERONA

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
2.den: Miláno se nachází v nížině v údolí Pádu a je hlavním městem Lombardie. Je 2. největším městem Itálie a honosí se titulem nejbohatšího města v
celé Itálii. Miláno je mimo klasických průmyslových odvětví často nazýváno
hlavním městem módy. Spolu s Paříží a Londýnem tak patří mezi nejvýznamnější módní metropole v Evropě. Navštívíme ohromující katedrálu Milánský
dóm, zámek Castello Sforzesco, vyzdobený Leonardem da Vincim, kostel
San Lorenzo Maggiore, baziliku Sant´Ambroggio, postavenou už
v r. 379, klášter Santa Maria delle Grazie, atd. Ubytování
3.den: 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 Castelvecchio s mostem přes řeku Adige.Večerní odjezd.
4.den: Příjezd domů v brzkých ranních hodinách
Termín:

24. – 27. 5. 2018

Cena / osobu:

5 100,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU

VLÁČKEM PO HRADECH TRENTA, BOLZANO, INNSBRUCK
1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
2.den: Dramatická historie Trentina dala vzniknout mnoha majestátním hradům a pevnostem a vlak je jedním z nejlepších způsobů, jak je navštívit. Po celý den nás bude doprovázet místní
průvodce, který povede prohlídky čtyř hradů patřících mezi nejzajímavější v Trentinu: San Michele a Caldes (údolí Val di Sole),
Valer a Thun (údolí Val di Non). Ve vlaku z Trenta se cestou podává snídaně od místních jablečných sadů Melinda a mlékárny
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Latte Trento. Dojedeme až do horského městečka Mezzana, odkud se pokračuje autobusem do horní části údolí Val di Sole. Začíná se prohlídkou
hradu Castel San Michele s 25m vysokou věží, která je jeho dominantou.
Hrad stojí na skalním útesu, odkud shlíží do údolí. Další zastávkou je hrad
Castel Caldes, v jehož architektuře se mísí hned několik stylů. Okouzlující
interiér je vyhlášený svými freskami. Po prohlídce hradu je na programu
oběd, během kterého se bude podávat také víno včetně vyhlášeného šumivého vína Trentodoc z vinného sklepa Rotari Mezzacorona. Následuje návštěva pevnosti Castel Valer, kterou kdysi vlastnil hrabě Ulrico Spaur a která
je nyní otevřena i veřejnosti. Hradní věž je nejvyšší v Trentinu (40 m). Nabízí se odtud krásný výhled na
horské vrcholy a jablečné sady. Poslední na programu, ale rozhodně ne poslední co do významu, je majestátní Castel Thun. Jedna z nejdůležitějších historických památek Trentina vypadá zvenku stroze, o to překvapivěji působí interiér s bohatou výzdobou. Hrad byl postaven v polovině 13.st. a představoval hlavní
sídlo rodiny Thunů, v jejichž vlastnictví zůstal po více než 700 let. Před návratem do Trenta autobusem si
návštěvníci vychutnají šálek čaje z místních bylin. Ubytování
3.den: Bolzano je největším městem Jižního Tyrolska a střediskem italské přítomnosti v převážně německojazyčné oblasti. Prohlédneme si střed města s několika kostely, radnici, měšťanské domy v rokokovém
stylu a řadu obchodů, restaurací a kaváren. V Bolzanu a blízkém okolí se nachází jedenáct hradů.
Innsbruck je hlavní město Tyrolska, a leží na řece Inn. K hlavním pamětihodnostem města patří Zlatá střecha, Vítězný oblouk a Anenský sloup. To vše zasazeno do panoramatu alpských velikánů. Zájmu turistů se
těší i katedrála Svatého Jakuba a dva innsbrucké zámky - Hoffburg a Ambras. Za zmínku určitě stojí ještě
skokanský můstek Bergiesel, postavený r.1964 u příležitosti zimních olympijských her.
4.den: Příjezd domů v brzkých ranních hodinách
Termín:

30. 8. – 2. 9. 2018

Cena / osobu:

4 800,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 70 EU

EMILIA-ROMAGNA – TOSCANA – VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM ŽITAVA
1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách, večer příjezd do města Pistoia
– večeře, ubytování
2.den: Vinci / Anchiano – návštěva rodného domu a muzea Leonarda da
Vinci v krásné toskánské krajině mezi vinicemi. Pistoia je historické a
rušné město, obklopené krajinou, typickou pro Toskánsko. Leží na břehu
řeky Ombrone a kromě výhledů na okolní kopce také láká k návštěvě
mnoha památek. Prohlídku začneme na hlavním, které lemují středověké
paláce, malá muzea a baptisterium. Vydáme se do katedrály, kde se nachází stříbrný oltář. Při prohlídce mnoha kostelů určitě nevynecháme Sant´Andrea, kde je kazatelna 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 nejstarší univerzita v Evropě. Město bylo seznam UNESCO. Nachází se zde nejdelší
podloubí na celém světě. Symbolem města jsou dvě věže. Centrem města je Piazza Maggiore s Neptunovo fontánou a bazilikou San Petronio. 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,
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 nalezneme na něm i další
románské stavby z bílého carrarského mramoru, obrovskou katedrálu, Baptisterium z roku 1153, kde byl
pokřtěn i Galileo Galilei. Lucca je hlavním městem stejnojmenné provincie, ležící na severu ve vnitrozemí
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Toskánska. Je velmi staré město s bohatou historií, které si udrželo zcela jedinečný 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, a 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 zapsáno na seznam UNESCO.
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: Volný program v Pistoie, večeře, ubytování
7.den: Po snídani odjezd, večer příjezd domů
Termín:

4. – 10. 6. 2018

Cena / osobu:

16 700,- Kč

nebo

620 eu

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu Villa Cappugi ****,
polopenzi, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj ( 700,- nebo 26 eu / den ), cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy a vlakové přepravy z Pistoie do okolních měst: 130 EU

DÁNSKO + ŠVÉDSKO
1.den: Odjezd v odpoledních hodinách.
2.den: Přejezd po dánském mostě z města Nyborg
do Halsskov. Prohlídka hlavního města Dánska, Kodaně, známého malebnými 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 proslavené udělováním Nobelovy ceny), starobylá čtvrť Gamla Stan (Královský zámek, katedrála Storkyrkan, parlament), muzeum lodi Vassa. Odjezd v odpoledních hodinách, trajektem do Rostocku
4.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách
Termín:

12. – 15. 7. 2018

Cena / osobu:

6 700,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce, pojištění
ck proti úpadku, přejezd přes Öresundský most, most Storebaelt a trajekt Trelleborg - Rostock
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 350 SEK
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DÁNSKO + ŠVÉDSKO

NORSKO
1.den: Odjezd odpoledne
2.den: Trajektem z Rostocku do Dánska,
a poté přejezd z Dánska do Švédska po
známém Öresundském mostě. Oslo –
hlavní město Norska - Královský palác,
hrad a pevnost Akershus, radnice, kde se
každoročně udílí Nobelova cena míru.
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
3.den: Lillehammer je městečko proslavené hlavně díky olympijským hrám v roce 1994. Leží na břehu největšího norského jezera Mjøsa a je zastávkou 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 architektury. Vyhlídková jízda malebným údolím Ottadalen. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku Dalsnibba s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější fjord Geiranger
(UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů. Ubytování
4.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
5.den: Po cestě do Bergenu zastávka u fotogenického vodopádu Tvindefossen. Soustavou desítek tunelů pak dojedeme do druhého největšího města Norska, Bergenu. Procházka po nábřeží, kterému vévodí řada hanzovních domů
Bryggen (UNESCO). Zájemci pak budou mít možnost vyjet
lanovkou na horský hřeben nad městem, odkud se otevírá
panoramatický výhled na město obklopené desítkami ostrovů. Ubytování
6.den: Přejezd trajektem z Norska do Dánska
7.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách
Termín:

23. – 29. 7. 2018

Cena / osobu:

14 200,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích nebo v chatičkách, polopenzi,
průvodce, pojištění ck proti úpadku, trajekt Rostock – Gedser, přejezd přes Öresundský most, a trajekt
Kristiansand - Hirtshals
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 350 NOK
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SWIEBODZIN, POZNAŇ, CZOCHA

LITVA, LOTYŠSKO
1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Jedinečnou památkou v přírodním parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad Trakai, kdysi sídlo litevských
knížat. Unikátní skanzen Rumšiškés. Vilnius – hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná
Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v
Evropě (Gediminova věž, klasicistní katedrála, gotické cihlové
kostely, Muzeum genocidy, synagoga, bohémská a rebelantská
čtvrť Užupis). Ubytování
3. den: Kaunas – město s historickým jádrem na soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí
zvanou „Bílá labuť“. Město Šiauliai, kde navštívíme Horu křížů – několik tisíc
křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska.
Ubytování
4. den: Hlavní město Lotyšska Riga se starým městem na východním břehu
Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od
14. stol. až po dnešek (středověké historické jádro - hanzovní domky, největší
katedrála v Pobaltí, válečné muzeum, centrální tržnice, Památník svobody…).
5.den: Příjezd v ranních hodinách
Termín:

15. – 19. 8. 2018

Cena / osobu:

7 600,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 50 EU

LITVA + LOTYŠSKO

POLSKO
WIELICZKA, KRAKOW

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Návštěva královských solných
dolů
Wieliczka, které jsou stejně jako centrum Krakowa na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka unikátních
prostor nacházejících se v hloubce 100–120 metrů pod zemí – kaple,
solná jezera, sochařská výzdoba ze soli, chodby v délce více než
dvou kilometrů. Ubytování
2.den: Prohlídka Krakowa - historické centrum: hradní návrší Wawel
s katedrálou, možnost prohlídky interiéru
a krypty polských králů a významných 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
Termín:

19. – 20. 5. 2018

Cena / osobu:

3 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 100 PLN
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Odjezd v ranních hodinách. Po cestě zastávka u sochy Krista Krále, největší
sochy Ježíše Krista na světě (pokud se do výšky sochy započítává i koruna).
Nachází se ve městě Świebodzin, je vysoká 52 m a váží 440 tun. Slavnostně byla odhalena v roce 2010. Poznaň je jedním z nejdůležitějších polských měst. Jedná se o významné středisko obchodu (hodnoceno jako druhé
v zemi hned po Varšavě), které navazuje na svoji úspěšnou tradici. Největší
událost představují zdejší mezinárodní obchodní veletrhy, pořádané od
r.1925, které zahrnují více než 40 specializovaných výstav. Poznaň však
zdaleka není jenom obchodním a průmyslovým centrem, má velký význam rovněž z historického hlediska.
Návštěvu si jistě zaslouží renesanční radnice, Katedrální ostrov či přísně vyhlížející Pruský hrad. Město
sice bylo za druhé světové války značně poničeno, proběhla však jeho důkladná rekonstrukce, a proto nyní
můžeme plně docenit kouzlo Starého města s jeho muzei a restauracemi. V Poznani máte možnost relaxovat v některém z mnoha zdejších parků nebo u jezera Malta, oblíbeného rekreačního místa obyvatel Poznaně i turistů. Na zpáteční cestě prohlídka zámku Czocha, který kdysi býval českým hradem. Leží nedaleko česko-polských hranic a dnes je přestavěný na rozlehlý zámek.
Termín:

5. 8. 2018

Cena / osobu:

1 200,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 40 PLN

KSIAŽ, SVÍDNICE, JAWOR, 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
Svídnická, 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), přestavěnou naposledy v roce
1519, kde pivo popíjel už Chopin, Goethe či Chaplin. Po cestě zpět
zastávka v Jaworu, v tamním kostele, který byl postaven v letech
1654 – 1655 pouze ze dřeva, slámy a hlíny. Jeho vznik je důsledkem požadavků vestfálského míru, který ukončil třicetiletou válku.
Na základě smlouvy musel katolický císař Ferdinand I. Habsburský
vyslovit souhlas s výstavbou evangelických kostelů ve třech slezských městech, Głogowě, Świdnici a v Jaworu.
Termín:

14. – 15. 4. 2018

Cena / osobu:

3 100,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 50 PLN
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VARŠAVA, MAZURSKÁ JEZERA

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
2.den: Na severu Polska najdeme kromě přístupu k moři i skvost v podobě Mazurských jezer, která tvoří systém dvou tisíců jezer, obrovské
vodní plochy, ale počítají se i ta malinká, která vypadají jako rybníčky.
Jejich celková plocha přesahuje přes 39 tisíc hektarů. Některá jezera
jsou vzájemně propojena jedenácti kanály, kterými lze proplouvat, a
také řekami a říčkami. Většina jezer je lemována písčitými plážemi, malými penziony s restauracemi, přírodními tábořišti a přístavy. Okolí jezer v sobě spojuje přírodní zážitky,
třeba v podobě pozorování ostrova kormoránů a volavek, s vymoženostmi přístavních měst, kde snadno
nakoupíte suvenýry. Mezi oblíbené se řadí především jezero Śniardwy, to
je zároveň i největším polským jezerem, jezero Niegocin, Dobskie, Tałty, Kisajno, Mamry, Mikołajské jezero, Łuknajno jezero a mnoho jiných. Giżycko
je jedním z největších rekreačních a turistických středisek v Polsku a díky
své popularitě mezi turisty, se mu přezdívá i „letní hlavní město Polska“.
Mezi velké zajímavosti Mazurských jezer patří bezpochyby i Mazurský
kanál. Je to nedokončené vodní dílo, které mělo spojovat Baltské moře s
jezerem Mamry. O kousek dál leží Úhořevo, ve kterém lze navštívit křižácký zámek nebo Kostel Sv. Petra a Pavla. Pozornost si ale určitě zaslouží i řeka Węgorapa. Ta je tak
čistá, že v ní můžeme pozorovat ryby i rostliny jako v akváriu. Ubytování
3.den: Varšava leží ve středním Polsku. Má dvě části, Staré město a část Praga – moderní čtvrť s hotely,
zoologickou zahradou a ruskou tržnicí, které odděluje řeka Visla. Zámecké náměstí má trojúhelníkový tvar.
Ve středu náměstí ční do výšky 22 m sloup na počest Zikmunda III. Vasy. Na východní straně Zámeckého
náměstí stojí Královský zámek. Prohlédneme si také nejstarší z varšavských kostelů, novogotickou katedrálu sv. Jana a náhrobek spisovatele Henryka Sienkiewicze. Barbakan představuje zbytky obranného opevnění, které kdysi obklopovalo město. Dnes tvoří přechod mezi Starým a Novým městem a je hlavní turistickou atrakcí. Ve Varšavě mají také Staroměstské náměstí a je to nejhezčí varšavské náměstí, se sochou
mořské panny, Syreny, která je symbolem města. Poté odjezd domů, příjezd v pozdních nočních hodinách
Termín:

31. 8. – 2. 9. 2018

Cena / osobu:

4 400,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1 x ubytování ve dvoulůžk. pokojích, polopenzi, průvodce a pojištění ck
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 70 PLN
WROCLAW – Advent

Je jen málo míst za hranicemi, které by byly s českými zeměmi tak silně spojeny
jako slezská metropole Wroclaw, nebo chcete-li česky Vratislav. Na meandru
při soutoku řek Odry a Olavy, na průsečíku cest mezi Itálií, Baltem, Kyjevem a
Paříží bylo již v devátém století centrum slovanských Slezanů. K českým zemím
Wroclaw patřila už v desátém století, město samo bylo ostatně pojmenováno
podle českého knížete Vratislava I. Wroclaw je dodnes Čechům velmi přátelské
město. Adventní trhy ve Wroclawi jsou velmi oblíbené a město "sta mostů", jak
se Wroclawi říká, Vás svou scenérií určitě uchvátí. Město Wroclaw se rozkládá
na 10 ostrovech, které jsou navzájem propojeny více jak sto mosty. Někdy se Wroclawi také říká "polské
Benátky". Navštívíme jedny z nejhezčích adventních trhů v Evropě v historickém centru města (UNESCO).
Zavítáme na Rynek, velké náměstí, uvidíme barevné, převážně barokní, ale i rokokové a renesanční domy,
nejstarší restauraci v Evropě (Piwnica Świdnicka), přestavěnou naposledy v roce 1519, kde pivo popíjel už
Chopin, Goethe či Chaplin. A pak ochutnáme třeba místní smažené pstruhy, prejt nebo bramborové placky,
a pro dobrou náladu svařené víno.
Termín:

15. 12. 2018

Cena / osobu:

850,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
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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 uličkami pod hradem i kolem romantické říčky Ľubĺanica. Ochutnáme vyhlášenou 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 vláčkem a část projdeme pěšky. Žije zde vzácný živočich,
macarát jeskynní. Poté prohlídka Predjamského hradu, který stojí pod převisem skalní stěny. Ubytování
3.den: Město Koper leží na pobřeží Jaderského moře a je nejdůležitějším přístavem země. Nachází se zde
velké množství historických památek, nejvýznamnější
z nich je Prétorský palác. Piran - nejkrásnější město Slovinské Riviéry nabízí celou řadu atrakcí. Středověký Piran
je něco jako Český Krumlov zasazený na malý poloostrov
Jadranského moře. Můžete se toulat ztracenými uličkami
města, které se zastavilo v čase, vyšplhat na vysokou věž
kostela či se zastavit na kávu na nádherném náměstí ozdobeném paláci v benátském stylu z 15. století. Povinností je
procházka po starodávných hradbách, které částečně pocházejí už ze sedmého století. Portorož, „Přístav
růží“, láká turisty nejen na moře, lázeňské procedury, ale i
zábavu. Možnost koupání, ubytování
4.den: Výjezd do Triglavského NP, zastávka u romantického jezera Bohinj, výstup k Savickému vodopádu, 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 vynalezen
právě zde. Specialitou je i výtečně připravený pstruh z jezera nebo tradiční gubova juga. Pak návštěva známého horského střediska Kraňská Gora i areálu skokanských můstků Planica. Vyhlídka na průsmyk Vršič
a majestátní Triglav. Ubytování
5.den: Maribor je druhé
největší slovinské město,
které se rozkládá na řece
Drávě. Prohlídka hlavního
náměstí s radnicí, morový
sloup ze 17.st., procházka
po nábřeží a Starém (červeném) mostě z dob Rakouska-Uherska. Na nábřeží najdeme nejstarší rodící vinnou révu na světě
tzv. Stará trta. Poté odjezd
domů, příjezd v nočních
hodinách

Termín:

5. – 9. 9. 2018

Cena / osobu:

8 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3 x ubytování ve dvoulůžkových pok., polopenzi, průvodce a pojištění ck
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 35 EU
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1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
2.den: Rotterdam je druhým největším městem v Nizozemí a největším přístavem Evropy. Právě uličky kolem přístavu byly první, které na břehu
moře vyrostly. Krom toho v Rotterdamu vyrostl světově proslulý humanista, Erasmus Rotterdamský, prazvláštní bydlení
„na sloupech“ nebo ZOO, která přežila druhou světovou válku.
Poté prohlídka Haagu, třetího největšího města Nizozemska,
sídlo vlády, parlamentu a královny. Ubytování
3.den: Alkmaar, město sýrů gouda s historickým jádrem na
kanálech, oblíbený sýrový trh - pěkná podívaná, vážení sýrů
na radničním náměstí, pracovníci v tradičních oděvech, ochutnávka specialit a možnost nákupu výborných holandských
sýrů. Aalsmeer, největší květinová burza světa.
Amsterdam - pro jeho sepjetí s mořem i četné kanály ho
nazývají "Benátky severu". Návštěvu Amsterdamu zahájíme
pěší prohlídkou centra města, při níž nevynecháme Královský palác ani proslulé náměstí Dam. Krátce se zastavíme i
na květinovém trhu, bleším trhu i ve čtvrti červených luceren.
Dále se budeme moci podívat do slavného Rijksmusea, proslulého Rembrandtovou "Noční hlídkou", projet se lodí po
grachtech a také navštívit brusírnu diamantů. Individuálně
pak můžeme navštívit např. muzeum Van Gogha (slavná
Slunečnice) či Rembrandtův rodný dům. Ubytování
4.den: Keukenhof, krásný květinový park na ploše 20 ha.
Největší květinový park v Evropě nabízí 6 miliónů květin,
překrásná jezírka a potůčky, tematické zahrady a výstavy v
pavilonech. Kromě nekonečných lánů tulipánů zde uvidíme
hlavně begonie, mečíky, chryzantémy, jiřiny, růže a také
exotické rostliny. Navštívíme tzv.
"Květinové korzo", velkolepý průvod alegorických vozů vytvořených z tisíců řezaných květů. Dnes patří tato slavnost k
tomu nejkrásnějšímu, co můžeme v Holandsku spatřit. Květinové korzo začíná ráno v Noordwijku a pokračuje celý den
až do Haarleemu, kde večer končí. Mezi tím prohlídka skanzenu Zaansee Schans s větrnými mlýny, typickými holandskými domy, ukázkou výroby dřeváků a sýrů.
Večer odjezd domů
5.den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Termín:

18. – 22. 4. 2018

Cena / osobu:

6 900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi, průvodce a
pojištění ck proti úpadku
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění VZP.
Doporučená částka na vstupy: 60 EU
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KRAJ PRAHA
PRAVÝ BŘEH VLTAVY + TROJSKÝ ZÁMEK A ZOO
Prohlídku začneme v Trojském zámku. Jeden z nejkrásnějších barokních
zámků ze 17.st. v Čechách představuje dlouhodobou expozici předních českých malířů, tvořících v duchu modernismu, expresionismu a neoklasicismu.
Následně navštívíme tamní ZOO a botanickou zahradu. Poté procházka Židovskou čtvrtí, Pařížskou ulicí, na Staroměstské nám. a Karlův most.

7. 4. 2018

Termín:

Cena / osobu:

480,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 300,- Kč
LEVÝ BŘEH VLTAVY + PROHLÍDKA SENÁTU + VYŠEHRAD
Prohlídku této části Prahy zahájíme na Vyšehradě, kde poznáme legendy, které se k místu pojí, a navštívíme jeho nejvýznamnější
místa. Podíváme se do Cihelné brány jejíž expozice dokumentuje Vyšehrad, jako pevnost a projdeme tajemnými kasematy až do
podzemního sálu Gorlice, kde se ukrývají originály soch z Karlova
mostu. Průvodce nám představí i exteriéry Vyšehradu: nezapomenutelné pohledy na Prahu, vyšehradské opevnění a brány, legendární
Čertův sloup, Libušinu lázeň a vyšehradský hřbitov jemuž vévodí
monumentální hrobka Slavín. Poté se podíváme na Pražský hrad
s katedrálou sv.Víta, Zlatou uličku, baziliku sv.Jiří, a do Valdštejnského paláce – senát.
Termín:

27. 10. 2018

Cena / osobu:

480,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 370,- Kč
STŘEDOČESKÝ KRAJ
NYMBURK - KERSKO – HRABALOVA STEZKA
Nymburk a jeho pivovar proslavil Bohumil Hrabal ve svých Postřižinách. Nejprve se projdeme po břehu Labe, kolem
přístavu, elektrárny a jezu na Labi, až ke
středověkému opevnění, kolem malebných gotických hradeb. Poznáme také
Starou rybárnu, v níž se podle pověsti
skrývala osmnáctiletá Eliška Přemyslovna. Poté prohlídka pivovaru.
Hrabalova stezka v Kersku u Sadské měří asi 7 km. Po cestě uvidíme
zajímavá místa spojená se životem a dílem spisovatele Bohumila Hrabala, zákoutí z filmu Slavnosti sněženek, Hrabalovu chatu a restauraci Hájenka, kde si i dnes můžeme dát kance se šípkovou nebo se zelím.
Termín:

23. 9. 2018

Cena / osobu:

380,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 80,- Kč
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PODĚBRADY, Kmochův KOLÍN
Prohlídka lázeňského města a promenády v
Poděbradech, ochutnávka léčivých pramenů a lázeňských oplatek. Projížďka lodí k soutoku Cidliny a Labe.
Festival dechové hudby Kmochův Kolín (55.ročník)
patří mezi jedny z největších kulturních událostí středočeského regionu. Jde o mezinárodně uznávaný a
respektovaný dechový festival královského města Kolína pramenící z dlouhodobé tradice.
Termín:

9. 6. 2018

Cena / osobu:

420,- Kč

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

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 Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Jana Křtitele – Unesco. To vše na pozadí velkých oslav, kdy se město jako by vrátilo o více než
600 let zpátky, do dob krále Václava IV.
Termín:

24. 6. 2018

Cena / osobu:

480,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 150,- Kč na slavnosti + sníž. vstup. do památek, cca 200,- Kč
DOBŘÍŠ, STARÁ HUŤ, ČAPÍ HNÍZDO
Rokokový zámek s výraznou fasádou upoutá při příjezdu z Prahy do
Dobříše každého návštěvníka. Současným majitelem zámku je Dipl.
Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld z Rakouska. Památník Karla
Čapka ve Strži, letního sídlo slavného spisovatele, se nachází v malebné krajině lesů a rybníků Dobříšska. Navštívíme dům Karla Čapka,
kde spisovatel pobýval, a najdeme tu expozici, zaměřenou na život a dílo Karla
Čapka, Olgu Scheinpflugovou a Ferdinanda Peroutku. Ekocentrum Čapí
hnízdo u Olbramovic na Benešovsku je od června 2012 otevřeno veřejnosti.
Venku je expozice divokých handicapovaných 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
potoka se pstruhy a tůňkami.
Termín:

10. 6. 2018

Cena / osobu:

650,- Kč

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

Státní příspěvková organizace Památník Lidice
pečuje o trvalou vzpomínku na obec Lidice, vyhlazenou 10. června 1942 německými nacisty.
Barokní zámek v obci Lány uprostřed křivoklátských lesů je oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky. Navštívíme muzeum a
hrob T.G.Masaryka, zámecké zahrady, popř.
muzeum sportovních a historických vozů a hokejovou síň českého hokeje.

4. 8. 2018

Termín:

Cena / osobu:

600,- Kč

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

ZRUČ NAD SÁZAVOU, ČESKÝ ŠTERNBERK
Ze všech měst v Posázaví má Zruč nad Sázavou ten nejromantičtější zámek.
Vodní nádrž Švihov (známá spíše pod
názvem vodní nádrž Želivka) je vodárenskou nádrží na řece Želivce, která slouží
jako zdroj pitné vody pro středočeskou
oblast včetně Prahy. Jedná se o největší
vodárenskou nádrž nejen v České republice, ale také ve střední Evropě. Hrad Český Šternberk založil kolem r. 1241 Zdeslav z Divišova. Je pozoruhodné a výjimečné, že dodnes je hrad v držení tohoto rodu. Nyní je vlastněn už 20. generací potomků zakladatele.
Termín:

3. 6. 2018

Cena / osobu:

670,- Kč

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

NELAHOZEVES, VELTRUSY

Mezi největší lákadla renesančního zámku Nelahozeves patří expozice představující životní styl vlivné šlechtické rodiny Lobkowiczů v
Čechách v 19.st. Pod zámkem se nachází rodný dům Antonína Dvořáka, kde nalezneme expozici věnovanou životu a dílu tohoto velkého
českého hudebního skladatele.
Veltrusy jsou městečko na břehu
Vltavy, známé především díky baroknímu zámku rodiny Chotků z
první poloviny 18.st., který byl později klasicistně upraven, a stojí
uprostřed krajinářského parku s romantickými stavbami.
Termín:

21. 7. 2018

Cena / osobu:

530,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 220,- Kč
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TOČNÍK, SVATÝ JAN POD SKALOU
Konec skalního hřebene Zámeckého kopce, tam, kde
cesta končí a stáčí se zpět - Točník, osídlili naši předkové již v době pravěké. Když vyhořel dolní hrad Žebrák, nechal si Václav IV. na tomto místě vystavět sídelní hrad českého a římského krále. Možnost oběda
po cestě do Sv.Jana pod Skalou – v Srbsku – hotel U
Berounky. Poutní kostel Narození sv. Jana Křtitele se nachází v obci Svatý Jan
pod Skalou. Najdeme v něm hrob chorvatského poustevníka Ivana, kterému se v 10.st. pod svatojanskou
skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Vchod do poustevníkovy jeskyně je v kostele postaveném Carlem Luragem.
Možnost výstupu na Svatojanskou skalní stěnu, odkud je krásný výhled.
Termín:

20. 10. 2018

Cena / osobu:

660,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 100,- Kč
MNÍŠEK POD BRDY, SKALKA, PRŮHONICE
Klasicistní zámek Mníšek pod Brdy se třemi nárožními věžemi leží v centru města,
přitom je obklopen parkem s rozlehlým rybníkem. Zámek byl sídlem nižší šlechty,
která tu setrvala až do období první republiky. Prohlídkové trasy vás provedou reprezentačními místnostmi se zámeckou kaplí nebo soukromými pokoji posledních
majitelů z rodu Kastů. Severně od Mníšku pod Brdy na návrší Skalka se nachází
poutní místo s kostelíkem sv. Maří Magdaleny. K vrchu Skalka vede z městečka
Mníšek pod Brdy naučná stezka s obnovenou křížovou cestou s kapličkami. Průhonický zámek je spolu s
Průhonickým parkem součástí světového dědictví UNESCO. Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými.
Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné dílo světového významu.
Termín:

28. 7. 2018

Cena / osobu:

570,- Kč

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

K návštěvě obce Žleby láká romantický zámek vybavený jedinečnou sbírkou
zbraní, historickým divadelním sálem či vzácně dochovanou zámeckou kuchyní. Úžasná je i procházka zámeckým parkem, kterým protéká řeka
Doubrava. V Čáslavi nás už zdálky přivítá věž kostela sv. Petra a Pavla.
Není sice nejvyšší v ČR, ale díky výšce 88,5 m ji
v rovinaté krajině určitě nepřehlédnete. Místní
kuriozitou je lebka, objevená roku 1910 v jednom ze zazděných výklenků v
chrámové kapli – možná patřila Janu Žižkovi z Trocnova. V Muzeu českého
venkova na zámku Kačina jsou uloženy sbírkové předměty, vztahující se k dějinám a současnosti venkova, zemědělství a potravinářského průmyslu. Prohlídkové okruhy nabízejí jak pohledy do dějin pěstování zemědělských plodin a
chovu hospodářských zvířat, tak prohlídku sídla rodu Chotků.
Termín:

25. 8. 2018

Cena / osobu:

530,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 500,- Kč
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KOKOŘÍN, LOBEČ, HOUSKA
Centrem Kokořínska, krajiny plné pískovcových skal a hlubokých roklí, je nevelká vesnička Kokořín a stejnojmenný romantický hrad nad Kokořínským dolem. Nejstarší stopy po osadě, která kdysi vznikla kolem předchůdce dnešního
Kokořína, je jeskyně Staráky se zbytky skalních místností a schodišť. Technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena je svědkem pětisetleté
tradice vaření piva na Kokořínsku. Přestože hrad Houska nepatří mezi největší či nejkrásnější hrady, a nepyšní se obrovským parkem, stal se oblíbeným
cílem mnoha výletníků a dobrodruhů. Tento tajemný hrad zaujme návštěvníky
především pověstí o průrvě do pekla a o odsouzenci, který do ní byl spuštěn.
Termín:

23. 6. 2018

Cena / osobu:

380,- Kč

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

JIHOČESKÝ KRAJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE, ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA
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 zasazen pověstmi opředený bludný kámen, známá je i
Černá věž. Kromě historických míst můžeme ochutnat i jihočeské kapry nebo
místní pivo. Vodní zámek Červená Lhota se řadí k nejkrásnějším zámkům v
České republice, a drží prim v počtu pohádek a filmů zde natočených, např.
Zlatovláska či Princezna na hrášku.
Termín:

22. 7. 2018

Cena / osobu:

950,- Kč

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

ČESKÝ KRUMLOV, ZLATÁ KORUNA

Několik kilometrů od Českého Krumlova stojí na ostrohu,
obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, půvabný cisterciácký
klášter
Zlatá Koruna, jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Místo vyzařuje
zvláštní poklidnou atmosféru, tolik odlišnou od hektického
tempa dnešního světa. Prohlídka Českého Krumlova, pohádkového města vystavěného na ohybu řeky Vltavy, kterému dominuje rozsáhlý hradní komplex. Procházka městem, zapsaného na seznamu 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
výhledy na zámek i řeku Vltavu, se dostaneme až na první zámecké nádvoří. Procházka přes všech pět
nádvoří a Plášťový most s výhledy na město až k zámeckému parku s nádhernou úpravou, kaskádovou
fontánou i známým divadlem s otočným hledištěm.
Termín:

18. 8. 2018

Cena / osobu:

950,- Kč

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

Termín:

HORŠOVSKÝ TÝN, DOMAŽLICE

Historie Písku zvoní zlatem, vyrýžovaným ze zlatonosné řeky Otavy.
Projdeme se po starém kamenném mostě, který je starší než Karlův
most, prohlédneme si Prácheňské muzeum, historickou elektrárnu a
hodiny na věži kostela Narození Panny Marie, kde malá ručička ukrajuje minuty a velká hodiny. Strakonice, město, kde se zrodila pověst
o Švandovi s očarovanými dudami. Dominantou města je mohutný
středověký hrad s věží Rumpál, a Velké náměstí zdobí domy s působivými malbami.

29. 7. 2018

Cena / osobu:

890,- Kč

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

Termín:

Renesanční klenot mezi rybníky Netolické pánve. Sen italského stavitele, který v cizích službách vzpomíná na vzdálený
domov. Panský rozmar, který přinesl úchvatný výsledek. To
všechno je Kratochvíle, malebné panské sídlo s jezdeckým
areálem, obklopené lesy, rybníky, alejemi a pastvinami. Renesanční zámek je výraznou dominantou města Bechyně. Mezi
největší zajímavosti zámku patří pozdně gotický Stromový sál,
klenutý na střední sloup v podobě kmene stromu, s žebry napodobujícími suché větve. Renesanční přestavbě náleží tzv.
Jelenice ve východním křídle a nad ní je umístěna Svatební
síň Petra Voka s bohatou nástěnnou výzdobou.

7. 10. 2018

Cena / osobu:

990,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 460,- Kč

12. 8. 2018

Cena / osobu:

930,- Kč

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

Během Festivalu zelí v Křimicích se dozvíme, jak si připravit
kvalitní kysané zelí sami doma a jak s ním nakládat v kuchyni.
Budete mít možnost zakoupit vše potřebné pro přípravu vlastního
kysaného zelí, s čímž nám poradí odborníci z výroby nebo přímo
někdo z rodiny Lobkowiczů. Dále bude připraveno skvělé podzimní zelné menu. K prodeji bude nejen čerstvé krouhané zelí,
ale také již letošní kysané zelí a zelná šťáva, která je pro své
koncentrované zdraví vyhledávaným doplňkem stravy a součástí
boje za vyšší imunitu před nadcházející zimou. V průběhu festivalu si vyzkoušíte šlapání zelí v kádích. Z gastronomických pochoutek se můžete těšit na zelňačku, zelnou placku, křimický řízek, křimickou baštu, guláš s chlebem, nebo bavorský vdolek. Společnost Bohemia Sekt ve Starém Plzenci nabízí všem návštěvníkům možnost prohlédnout si výrobní prostory společnosti a ochutnat jedinečné
sekty. Objevíme zajímavá místa původních sklepů ukrytá pod zemí, ve kterých sekty zrají.
Termín:

22. 9. 2018

Cena / osobu:

840,- Kč

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

PLZEŇSKÝ KRAJ
KAŠPERK, KLATOVY

Hrad Kašperk nechal v roce 1356 založit český král a římský císař Karel IV. Hrad je situován uprostřed nádherné šumavské přírody. Obě hradní věže nabízejí krásné výhledy
do blízkého i dalekého okolí. Se svou nadmořskou výškou
886 m představuje Kašperk nejvýše položený královský
hrad v Čechách. Klatovy - jednu z pověstných bran Šumavy, město s mnoha historickými památkami a tradicí pěstování karafiátů, korunují dvě věže, Černá a Bílá. Až se pokocháme výhledem, vydáme se do barokní lékárny U Bílého jednorožce anebo do podzemí pod jezuitským chrámem, do pověstných klatovských katakomb s mumiemi, ale hlavně se zúčastníme výstavy karafiátů Klatovský karafiát.
Termín:

14. 7. 2018

Cena / osobu:

950,- Kč

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

Město Horšovský Týn, ležící severně od Domažlic, láká návštěvníky
především na prohlídky 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. Když se řekne Chodsko, kdekomu se vybaví
pověst o Kozinovi, který se postavil 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.
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ZBIROH – Svatomartinské posvícení

Na zámku Zbiroh bude probíhat tradiční Svatomartinské posvícení, během něhož můžeme ochutnat nejlepší česká a moravská
vína. Je připravený bohatý doprovodný program, jarmark i ochutnávka svatomartinských vín. Vedle mladého svatomartinského
vína od předních českých a moravských vinařů si můžeme dopřát
svatomartinskou husu, koláče a další lahůdky v zámecké krčmě. Tradice Svatomartinského vína pochází z
časů císaře Josefa II. Tehdy na den svatého Martina vinařům, kteří hospodařili u větších sedláků, končila
služba. Její pokračování na další rok dojednávali u sklenky mladého vína. Na zámku budou probíhat komentované prohlídky s průvodci v dobových kostýmech. K vidění je zde velký sál, kde maloval Alfons Mucha slavnou Slovanskou epopej. Bohatý je však také doprovodný program, který nabídne spoustu středověké zábavy. Připraven je také lidový jarmark, na kterém budou svůj um předvádět mistři řemeslníci. Přijede také svatý Martin na bílém koni.
Termín:

10. 11. 2018

Cena / osobu:

660,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 200,- Kč
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KARLOVARSKÝ KRAJ
BEČOV NAD TEPLOU, TEPLÁ
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 premonstrátského kláštera. Klenotem je klášterní kostel, postavený v letech 1193–1232. Hrad a zámek
Bečov nad Teplou je jeden z nejzachovalejších českých hradů, který se
může pyšnit unikátní památkou evropského významu - relikviářem sv. Maura,
který se stářím a hodnotou blíží českým korunovačním klenotům.
Termín:

5. 8. 2018

Cena / osobu:

990,- Kč

PLOSKOVICE, VELKÉ BŘEZNO
Architekt Kilián Ignác Dientzenhofer
vybudoval v Ploskovicích, nedaleko
Litoměřic jednopatrový zámek, přibližně čtvercového půdorysu, pro
Annu Marii Toskánskou z rodu
Sasko-Lauenburského, manželku
toskánského vévody Gastona III., posledního z rodu Medici. V přízemí
jižní strany zámku můžeme navštívit také umělé vodní jeskyně, tzv.
grotty. 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 anglický park s
množstvím vzácných stromů a keřů. Prohlídka zámku spojená s hraběcím čokoládovým mlsáním.
Termín:

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

14. 4. 2018

Cena / osobu:

380,- Kč

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

ÚSTECKÝ KRAJ
DĚČÍN, BAD SCHANDAU

Termín:

Děčín se rozkládá v široké kotlině na obou březích Labe. Dominantou
města je již dlouhá staletí výstavný zámek na skále nad soutokem
Labe a Ploučnice. Prohlídka zámku a následně plavba lodí do Bad
Schandau. Cestu z Děčína přes Hřensko do Bad Schandau si užijeme z lodi Poseidon na plavbě po Labi. Lázeňské městečko
Bad Schandau najdeme na břehu řeky Labe, v centru Labského pískovcového pohoří. Městečko je obklopeno magickou přírodou Národních parků Saské a České Švýcarsko. Bad Schandau je místem s termálními lázněmi a vodním světem Toskana Therme plným nejrůznějších atrakcí. Městečko je výborným výchozím bodem pro další výlety.

8. 7. 2018

Cena / osobu:

380,- Kč

Ve výšce 723 m.n.m. nad městem Děčínem, na nejvyšší stolové hoře v
zemi se nachází rozhledna Děčínský Sněžník, nesoucí stejné jméno
jako samotná stolová hora. Upoutá nás svým okouzlujícím výhledem na
Lužické hory a Česko-Saské Švýcarsko. V Benešově nad Ploučnicí
se dochoval velmi významný komplex dvou oddělených samostatných
zámeckých celků - Horního a Dolního zámku, k nimž můžeme připojit
ještě třetí doklad jedinečné renesanční architektury, přilehlý farní kostel.

Cena / osobu:

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 220,- Kč
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21. 10. 2018

Cena / osobu:

800,- Kč

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

DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK, BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

16. 9. 2018

Barokní rezidence s klasicistními prvky, zámek Krásný Dvůr, je spojen
s jménem jednoho z předních šlechtických rodů 18.st., rodem Černínů z
Chudenic. Prohlédnout si můžeme jak interiéry zámku, tak zámecký
park. Historické jádro Žatce, města na řece Ohři, zahrnuje náměstí s
radnicí a chrámem Nanebevzetí Panny Marie, lemované renesančními
domy, zbytky hradeb a řadu dalších památek, ale přímo v centru najdeme také malou chmelnici. Není divu, pěstování chmele a výroba piva
tu má téměř tisíciletou tradici. V Žatci se uskuteční již 61. ročník akce
Dočesná. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o oslavu dočesání chmele. K ochutnání zde bude mnoho produktů od více jak 30 pivovarů z Čech, Moravy, Německa a opět také Japonska.
Termín:

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 450,- Kč + 22 Eu

Termín:

KRÁSNÝ DVŮR, ŽATEC

290,- Kč

PANENSKÝ TÝNEC, LOUNY, STEKNÍK
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. Louny jsou město ležící na
řece Ohři. Už zdálky uvidíme střechu a věž gotického kostela sv. Mikuláše, při bližším prozkoumávání objevíme také hradby a několik bašt,
monumentální Žateckou bránu, renesanční dům Daliborka, Galerii Benedikta Rejta či dům Sokolů z Mor, dnešní sídlo oblastního muzea. Zámek
Stekník, obklopený italskou terasovitou zahradou, patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele.
Termín:

30. 6. 2018

Cena / osobu:

760,- Kč

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

ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY, BROUMOV

PEKLO - bledule, PEKELNÉ DOLY
Českolipské Peklo v údolí Robečského potoka je národní přírodní památkou. Naučná trasa kaňonovitým údolím Robečského potoka vede v délce 8 km mezi obcemi Zahrádky a Česká Lípa. Cestou projdeme nejen malebnými osadami s lidovou architekturou, ale také po cestě uvidíme tisíce bledulí. Pekelné doly známé
také jako Lindavské kostely jsou rozsáhlé podzemní prostory a chodby v údolí
říčky Svitávky. Největší pískovcové uměle vytvořené podzemí v Evropě vzniklo v
18.st. za dob hraběte Kinského. Komory jsou vysoké 2 - 4 m a táhnou se 100 m
do pískovcového masívu. Celková plocha jeskyní činí přibližně 3500 m2. Jeskyně se proslavily natáčením
pohádky "S čerty nejsou žerty" v roce 1984.
Termín:

8. 4. 2018

Cena / osobu:

230,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 0,- Kč

Termín:

Adršpašsko-teplické skály jsou největším a nejdivočejším
skalním městem Střední Evropy, které fascinuje turisty a vandrovníky už od 18.st. Mezi nejznámější skalní útvary patří Milenci, Starosta a Starostová, Homole cukru, Krakonošova lenoška, Džbán nebo Sloní náměstí. Turistický okruh je veden
po zelené značce a je dlouhý cca 4 km. 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.

16. 6. 2018

Cena / osobu:

510,- Kč

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

KUKS, LES KRÁLOVSTVÍ, HOŘICE

PONIKLÁ, PŘÍCHOVICE
Tam, kde velebné pohoří Krkonoš cudně smáčí patu v chladné Jizeře, rozkládá se v
údolíčku malebná horská ves Poniklá. Navštívíme zde firmu Rautis, která se zabývá ojedinělou výrobou vánočních perličkových ozdob. V nedalekém Muzeu krkonošských řemesel, na nás čeká více jak 700 exponátů. V areálu U Čápa
v Příchovicích bylo s velkou slávou představeno veřejnosti Muzeum Cimrmanovy
doby - Maják Járy Cimrmana. První oficiální Cimrmanovo muzeum pokřtil početný
soubor herců divadla Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem Svěrákem. Ze zajímavých
exponátů je k vidění mistrova busta, již poničil při napařování klobouků kloboučník Lešner, dívčí šaty, které
nosíval malý Jára ve svém takzvaném dívčím období a další. Samotná rozhledna je vybudována z borového dřeva, její originální konstrukce je velmi vzdušná a svou siluetou skutečně připomíná maják.
Termín:

29. 9. 2018

Cena / osobu:

230,- Kč

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

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, OPOČNO
Malebnému náměstí v centru města se říká Český Betlém. Stojí tu zámek s válcovou věží zvanou Máselnice a renesanční domy s podloubími a štíty, zdobené
tzv. vlaštovčími ocásky. Náměstí možná znáte ze seriálu F.L.Věk, kde si
Nové Město nad Metují zahrálo roli nedaleké Dobrušky. Jednou z nejnavštěvovanějších památek Královéhradecka je renesanční zámek v Opočně, který je jedinečným souborem památek, dokládajících způsob života, vkus i myšlení části
české společnosti v průběhu pěti století. V zámku, obklopeném parkem, jsou dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami obrazů a zbraní.
Termín:

30. 9. 2018

Cena / osobu:

490,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 300,- Kč
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Hospital Kuks je významná barokní památka, 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. Les Království je díky své
poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svým architektonickým ztvárněním jednou z nejkrásnějších přehrad v
celé České republice a snad i proto byla v roce 1964 prohlášena národní technickou památkou. Město Hořice se
rozkládá na jižním úbočí Hořického chlumu, posledního výběžku Krkonoš. V nitru kopce se skrývá hlavní
bohatství tohoto kraje — kvalitní pískovec, vhodný pro kamenické i sochařské práce, díky němuž jsou Hořice městem kamenné krásy. Díky Hořickým trubičkám město znají i milovníci sladkostí – slavnosti Hořických trubiček.
Termín:

8. 9. 2018

Cena / osobu:

420,- Kč

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

KOSTELEC NAD ORLICÍ, ČASTOLOVICE
Zámek Kostelec nad Orlicí byl postaven v empírovém stylu v letech
1829-1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha pro
hraběte Josefa Kinského a patřil rodině Kinských až do roku 1948. V
roce 1992 byl zámek v restituci vrácen zpět a od té doby prošel jeho
exteriér i interiér velmi náročnou rekonstrukcí. Interiéry zámku Častolovice s freskami, kazetovými stropy a sbírkami obrazů a zbraní dokumentují životní styl a bytovou kulturu rodu Sternbergů v průběhu čtyř
staletí. Na návštěvníky čeká také rozsáhlý park s jezírkem, minizoo,
obora s bílými daňky a zámecká cukrárna.
Termín:

7. 7. 2018

Cena / osobu:

510,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 260,- Kč
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TŘEBECHOVICE, HRÁDEK U NECHANIC

HOSTINNÉ, JANSKÉ LÁZNĚ

Třebechovické muzeum betlémů má ve svých sbírkách více než 400
betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících ze všech
oblastí České republiky, velmi starých, ale i ze současnosti.
Zámek Hrádek u Nechanic je jednou z nejvýznamnějších romantických
staveb na území České republiky. Zámek vznikl ve stylu windsorské gotiky, jako sídlo šlechtického rodu Harrachů. Ve vánočně vyzdobených interiérech se seznámíme s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Během
této akce je pro veřejnost zpřístupněna zámecká kuchyně, kde budeme moci ochutnat pravý anglický punč.
Termín:

1. 12. 2018

Cena / osobu:

460,- Kč

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

HRADEC KRÁLOVÉ, CHLUM
Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva. Po skončení válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy. Název
města, Hradec Králové, napovídá, že po staletí patřilo mezi věnná města
českých královen. Jednou z jeho dočasných „majitelek“ a štědrých mecenášek byla i dvojnásobná královna-vdova Eliška Rejčka. Právě ona založila katedrálu sv. Ducha, která je dnes společně s renesanční Bílou věží
dominantou historického centra.
Termín:

6. 10. 2018

Cena / osobu:

Termín:

360,- Kč

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, DOLNÍ MORAVA
Město na česko-moravském pomezí zažilo nebývalý rozkvět
za vlády pánů z Boskovic a ze Žerotína. Renesanční zámek,
historické centrum a další místa nám připomenou dobu, kdy
se Moravská Třebová stala centrem vzdělanosti a říkalo se jí
Moravské Athény. Na Dolní Moravě se v roce 2015 otevřela
nová stavba, Stezka v oblacích, která návštěvníkům umožní
projít se v korunách stromů s výhledem na horské masivy.

Termín:

9. 9. 2018

Cena / osobu:

820,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 430,- Kč

Jedním z největších pokladů Nového Bydžova je pravidelný
geometrický půdorys, který v době vzniku města představoval
unikátní urbanistickou koncepci. Původní městské opevnění
věnného města českých královen připomínají jen zbytky příkopů a valů, hlavní památkou je gotický, barokně upravený
kostel sv. Vavřince s cihlovými klenbami. Na náměstí upoutá
pozornost radnice považovaná za nejhodnotnější novogotickou radnici v Česku. Město v zahradách a zároveň místo, kde
bylo potlačeno selské povstání – tak známe Chlumec nad
Cidlinou. Architektonickou perlou je barokní zámek zvaný
Karlova Koruna, patřící rodu kinských. Plány na zámek
zpracoval jeden z nejvýznamnějších barokních stavitelů italského původu Jan Santini Aichel. Město pohádek Václava Čtvrtka o loupežníkovi Rumcajsovi a jeho rodině, ale také důstojná rezidence Albrechta z
Valdštejna, který tady chtěl vybudovat hlavní město svého panství – to je Jičín, jedna z bran do Českého
ráje a Prachovských skal.
Cena / osobu:

380,- Kč

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

PARDUBICKÝ KRAJ

380,- Kč

NOVÝ BYDŽOV, CHLUMEC NAD CIDLINOU, JIČÍN

15. 9. 2018

17. 6. 2018

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

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

Termín:

Raritou Hostinného je barokní areál bývalého františkánského kláštera s
kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie, unikátní dvoulodní stavbou. Nejstarší kamennou stavbou ovšem není klášter, ale gotický kostel
Nejsvětější Trojice; první zmínka o něm pochází už z roku 1270.
Stezka korunami stromů vznikla na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Vyhlídková věž, která nabízí rozhledy do okolního stromoví i na
Janské Lázně, je vysoká 45 m, vodorovná část stezky se nachází ve
výšce 24 metrů. Po trase mezi korunami stromů ujdeme 1 511 metrů,
dolů se lze dostat tobogánem.
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SLATIŇANY

Ve Slatiňanech stojí za vidění zámek s evropsky ojedinělým hipologickým muzeem, rozlehlý anglický park s výběhy pro koně a další zvířata i slavný hřebčín. Na Čertově skalce na vrchní části zrušeného
lomu Podhůra jižně od Chrudimi stojí rozhledna Bára, kterou tvoří unikátní dřevěná stavba s minimem spojovacích prvků.

Termín:

6. 5. 2018

Cena / osobu:

660,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 240,- Kč
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VLČNOV – Jízda králů

VYSOČINA

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

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, OKŘÍŠKY, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Zámek v Moravských Budějovicích vznikl totiž přestavbou renesanční radnice
a několika měšťanských domů. Za vidění stojí také část hradeb s Klášterní branou, panorama města dotváří kostel sv. Jiljí a kaple sv. Michala, původně románská rotunda. Zámek Okříšky vznikl koncem 16.stol. přestavbou starší tvrze rytířským rodem z Hrochova v renesančním slohu. V opraveném zámku v Okříškách
zatím sídlí úředníci a vedení městyse. Nad městem Velké Meziříčí vede nejvyšší
z dálničních mostů na trase D1 z Prahy do Bratislavy. Právě z dálnice uvidíme
Meziříčí jako na dlani – i se zámkem, v němž sídlí muzeum, s historickým centrem s renesanční radnicí a
kostelem sv. Mikuláše. K němu patří 64 m vysoká vyhlídková věž, kde si můžeme prohlédnout zvony, historické fotografie, světničku hlásného i hodinový stroj, který obsluhuje největší osvětlené hodiny v Česku.
Termín:

25. 3. 2018

950,- Kč

Cena / osobu:

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 170,- Kč
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Ve druhém největším městě České republiky najdeme dva hrady
a celou řadu zajímavých míst a objektů, v jejichž čele stojí funkcionalistický skvost – Vila Tugendhat, památka UNESCO a stěžejní
dílo světové funkcionalistické architektury. Hrad Špilberk vytváří
výraznou dominantu města Brna. Mezi novodobá lákadla patří například 6 m vysoký hodinový stroj na náměstí Svobody, naopak
hluboko do středověku nás zavede labyrint středověkých chodeb
a sklepů pod Zelným trhem nebo třeba největší kostnice v Evropě.
Slavkov je město, které se do dějin zapsalo především jako místo
napoleonské bitvy Tří císařů. Největší pozornost přitahuje barokní
zámek se zahradou. Monumentální barokní zámek byl po několik
staletí sídelní rezidencí rodu Kouniců, a v oválném Historickém 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.

2. 6. 2018

Cena / osobu:

990,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 500,- Kč
ZNOJMO

Slavnou minulost Znojma připomíná rozsáhlé bludiště chodeb a
sklepů, které se táhnou pod většinou domů, ulic a náměstí v historickém centru. Prohlédneme si Loucký
klášter, obří vinné sklepy a muzeum vinařství. Znojmo zaplní začátkem srpna
okurky v nejrůznějších podobách. Další
ročník Slavností okurek nabídne řemeslný jarmark, trhy se zeleninou, okurkové
speciality, k poslechu zahraje flašinetář,
připraveny budou různé atrakce.
Termín:

27. 5. 2018

Cena / osobu:

990,- Kč

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

BRNO, SLAVKOV

Termín:

Termín:

4. 8. 2018

Cena / osobu:

910,- Kč

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

Lednicko-valtický areál je ojedinělé krajinářské dílo na
jihu Moravy,
které nechala
vytvořit rodina Liechtensteinů. Na
Seznam
UNESCO byl
zapsán v
roce 1996 a
je považován
za nejrozsáhlejší, člověkem uměle vytvořené území Evropy.
Mezi romantickým zámkem Lednice a barokní rezidencí ve
Valticích, se rozprostírá rozsáhlé území se soustavou rybníků, lesů, parků i zemědělské krajiny. Zahrnuje sedm přírodních 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 litinových konstrukcí v Evropě.
Termín:

28. 9. 2018

Cena / osobu:

990,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck
proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 550,- Kč

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

LOŠTICE, BOUZOV

DLOUHÉ STRÁNĚ, JÁNSKÝ VRCH

Termín:

Dominantou města Javorník je zámek Jánský Vrch na skalnatém 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 zejména původní až dvě stě let staré záclony
a sbírka historických dýmek, největší svého druhu ve střední Evropě. Máte rádi technické památky, které se pyšní několika nej?
Pak musíte vidět Dlouhé Stráně, třetí největší přečerpávací
vodní elektrárnu na světě. Je to zároveň elektrárna s největším
spádem v České republice a největším výkonem, její součástí je
také největší reverzní vodní turbína v Evropě.

1. 7. 2018

Cena / osobu:

910,- Kč

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

Romantický hrad Bouzov známe například z filmových pohádek O princezně
Jasněnce a létajícím ševci, Princezna Fantaghiro nebo ze seriálu Arabela. Tak
krásný jako zvenčí je hrad Bouzov i zevnitř. Loštice jsou proslulé výrobou olomouckých tvarůžků, původního sýra s charakteristickou chutí a vůní. Od 15.st.
se vyráběly v mnoha obcích 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 olomoucké tvarůžky slouží také k výrobě tvarůžkových moučníků v podobě koláčků, vdolků, kremrolí, dortíků, dortů
a dalších slaných pochoutek.
Termín:

8. 5. 2018

Cena / osobu:

940,- Kč

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

ZLÍNSKÝ KRAJ
BAŤŮV KANÁL, KROMĚŘÍŽ

VELKÉ LOSINY, ÚSOV

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 nejstarším hradům na Moravě z první poloviny 13.st. V zámeckých interiérech dnes
sídlí lovecko-lesnické muzeum, které je ojedinělým muzeem tohoto typu ve střední Evropě, prezentující lichtenštejnské lovecké a přírodní sbírky.
Termín:

5. 5. 2018

Cena / osobu:

900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 310,- Kč

Dominantou města Šternberk 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.
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 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. Arcibiskupský palác v Olomouci slouží od roku 1777 až do současnosti jako rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů. V těsné blízkosti města zve k výletu poutní chrám Navštívení Panny Marie na
Svatém Kopečku.

5. 7. 2018

Cena / osobu:

950,- Kč

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

26. 5. 2018

Cena / osobu:

990,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 510,- Kč

OLOMOUC, ŠTERNBERK

Termín:

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. Kroměříži se
přezdívá Hanácké Athény.
Zdejší Arcibiskupský zámek s
Podzámeckou a Květnou zahradou byl roku 1998 zapsán na Seznam 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.

ČESKÁ REPUBLIKA

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
OSTRAVA, VÍTKOVICE, HRADEC NAD MORAVICÍ
Do metropole severní Moravy a třetího největšího města České republiky nás může přilákat řada důvodů: unikátní industriální památky, nebo zajímavá architektura z neomítnutých cihel a hrázděného zdiva. Nepřehlédnutelnou dominantou Ostravy je Dolní oblast
Vítkovic, technicky i technologicky dokonalý areál průmyslových staveb z první poloviny 19.st., tvořený dolem Hlubina, vysokými pecemi
a koksovnou Vítkovických železáren.
Termín:

12. 5. 2018

Cena / osobu:

990,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku
Doporučená částka na vstupy: 190,- Kč
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE TULAČKA
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního 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 podmínky Tulačka ck tvoří nedílnou
součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a Tulačka ck. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře s cestovní 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 cestovní smlouva
uzavřena - dále jen zákazník) poskytne zájezd, dopravu a jiné služby a zákazník se zavazuje, že zaplatí dohodnutou cenu zájezdu a ostatních 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 zájezdu 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 dalších 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, pokyny delegáta zájezdu a průvodce a dodržovat stanovený program.
- Zákazník nemá právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří součást zájezdu, resp. Výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny zájezdu. Jakékoli další
služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní
přeprava do ČR apod.) jsou službami, 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 Tulačka 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 prospěch byla smlouva uzavřena). U zájezdů na zvláštní
objednávku (individuální, 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 zájezdu v den
uzavření cestovní smlouvy.
- Tulačka ck má právo na zaplacení celé ceny zájezdu a celé ceny ostatních služeb v ceně zájezdu nezahrnutých před jejich poskytnutím. Bez úplného zaplacení ceny
zájezdu a ostatních služeb v ceně zájezdu nezahrnutých 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 zájezdu 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 zájezdu v případě, že dojde v mezidobí ke zvýšení ceny za
dopravu v návaznosti na zvýšení cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, 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 zvýšení 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 doplatit Tulačka ck nejpozději ve lhůtě stanovené platebními podmínkami.
5. ZMĚNY CESTOVNÍ SMLOUVY
- Realizace zájezdu je vždy podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tulačka ck je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen z méně jak 75%.
Písemné oznámení o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků je Tulačka ck povinna odeslat zákazníkovi (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 zúčastní jiná osoba v
oznámení uvedená. Oznámení musí obsahovat prohlášení 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 realizovanou 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 oznamovat, 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 důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) odjezdu, které nemůže 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 poskytovaných 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 porušení 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 objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené cestovní
smlouvou a není-li výslovně 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,
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. „pojištění 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 dohodnuté 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 odstupného 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 přepravních 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 zaplacené ceny.
7. REKLAMACE
- Tulačka ck odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené 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 spotřebitele.
- 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
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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 provozovně, v jejím sídle a dále i prostřednictvím svého delegáta, resp. pověřeného 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 reklamace, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
- Povinností zákazníka je poskytnout součinnost k řádnému vyřízení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady, dále umožnit přístup do
reklamovaných ubytovacích prostor (je-li předmětem reklamace ubyt. 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 zájezdu 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 zákazník v případě reklamace využít cestu mimosoudního vyrovnání spotřebitelského 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 Ministerstva 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.show&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 domáhat 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 mimosoudního řešení spotřebitelských sporů), a
dále jej zveřejní na svých internetových stránkách spolu s odkazem na příslušné internetové stránky Evropské komise. 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 dovolené.
- Podrobnější informace o cestovním pojištění a o pojištění storna cesty a nevyužité dovolené jsou 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 pojišťovnou, 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 republiky, 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 částečně uskutečněného zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
- Nároky zákazníka, které mu vznikly proti Tulačka ck, přecházejí na pojišťovnu 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 neplatným, 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 zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, po uplynutí této lhůty pro účely daňové, účetní a archivační.
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Cestovní
pojištění

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění PVZP lze sjednat do celého světa pro všechny typy cest a aktivit.
PVZP je expertem na cestovní pojištění do Chorvatska a do Alp.
Úhrada nutné a neodkladné zdravotní péče v zahraničí BEZ SpoLUÚČASti.
Celosvětově uznávaná asistenční služba AXA ASSiStAnCE 24 hodin denně.
Cestovní pojištění PVZP automaticky zahrnuje pojištění většiny rekreačních sportů.

Více na www.pvzp.cz

Riskujte jen zážitky

info@pvzp.cz

(+420) 233 006 311

Pojišťovna VZP a. s.

Chráníme to nejcennější

