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POBYTY S VÝLETY
Neapolský záliv s prohlídkou Říma

 
Řím – Vatikán – Vesuv – Neapol – Pozzuoli – Solfatara – Pompeje – Herculaneum – 
Flegrejská pole – Cumae – Capri – Anacapri – Caserta
Odpočinek u moře v Kampánii, spojený s poznáváním nejvýznamnějších historických lokalit 
ve stínu Vesuvu.
1. den: Odjezd v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 7.00**) směrem Praha, Rozvadov, Inns-
bruck, Bologna, Řím.
2. den: Časně ráno přijedeme na okraj Říma, odkud se metrem přesuneme do centra. Čeká 
nás celodenní prohlídka hlavního města Itálie (UNESCO), během níž uvidíme Koloseum, 
Forum Romanum, Pantheon, Španělské schody, památník Viktora Emanuela  II., 
fontánu di Trevi, náměstí Piazza Navona… K večeru odjedeme do hotelu Golden Tulip 
Resort v Marina di Castello nedaleko Neapole, kde nás čeká večeře.
3. den: Po snídani následuje volný den, určený ke koupání, poznávání okolí a relaxaci v hotelu, večeře.
4. den: Po snídani vyrazíme na výlet do Pompejí (UNESCO). V tomto velkolepém antickém městě, které bylo zakonzervováno výbuchem Vesuvu 
v roce 79 n. l., nás čeká více jak dvouhodinová prohlídka s místním průvodcem. Místními autobusy poté vyjedeme sopku Vesuv, na sopku, která 
stále dýchá, kde si vychutnáme výhledy na Neapolský záliv, a snad budeme mít i možnost podívat se do jejího 300 m hlubokého kráteru. V přípa-
dě, že výjezd nebude možný (sopka je stále aktivní), navštívíme Herculaneum, které bylo postiženo stejným výbuchem jako Pompeje a zůstalo 
neuvěřitelně zachovalé. Návrat do hotelu na večeři.
5. den: Po snídani se autobusem přesuneme do Neapole (UNESCO). Místní průvodce nám během prohlídky města ukáže královský palác Palazzo 
Reale, hrad Castel Nuovo, historické jádro Centro Storico i to, proč „krásná je Neapol”. Cestou zpět navštívíme město Pozzuoli, kdysi jeden 
z nejdůležitějších přístavů Římské říše s jedním z nejzachovalejších amfiteátrů. Bude-li přístupná, podíváme se i do kráteru činné sopky Solfatara 
o průměru 770 m na Flegrejských polích (jedna z nejnebezpečnějších oblastí světa), na jehož dně bublá bahno a uniká sirná pára. Zastavíme i v Cu-
mae na místě, kde věštila Sibyla a kde lze vidět vykopávky starořecké kolonie z 8. století př. n. l. Návrat do hotelu na večeři.
6. den: Po snídani vyplujeme lodí z přístavu v Neapoli na jeden z nejkrásnějších ostrovů v Tyrhénském moři, na Capri, odkud se nám po celý den 
budou otvírat nádherné výhledy na průzračně modré moře a pobřeží Neapolského zálivu. Navštívíme tu malebná městečka Capri a Anacapri a ujít 
si nenecháme ani římskou vilu císaře Tiberia Jovis. Na ostrově se lze i vykoupat. Pro zájemce je možná návštěva Modré jeskyně či výlet lodí kolem 
ostrova. Odpoledne návrat do Neapole, odkud nás autobus odveze do hotelu, kde na nás bude čekat večeře.
7. den: Po snídani nás čeká půldenní výlet do barokního královského zámku dynastie Bourbonů Caserta (UNESCO), který je díky svým krásným 
zahradám s fontánami přezdívaný Italské Versailles. Po prohlídce návrat do hotelu, volno, večeře.
8. den: Po snídani vyklidíme pokoje a odjedeme na okraj Říma a potom opět metrem do centra města. Tentokráte se zaměříme především na 
Vatikán. Uvidíme náměstí a baziliku svatého Petra, Andělský hrad, zájemci pak mohou navštívit Vatikánská muzea včetně Sixtinské kaple 
či zajít si do jiných římských památek nebo na večeři. K večeru odjezd zpět do ČR.
9. den: Návrat do ČR v odpoledních až večerních hodinách (Praha okolo 18.00**, Česká Třebová 21.00 **), další dle trasy.
Termín: 29. 6 –7. 7. 2019 (sobota až neděle), číslo zájezdu: 29062019
Cena: 12 490 Kč
Cena 55+: 11 990 Kč
Cena za dítě do 10 let se 2 platícími na pokoji: 11 290 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 6x ubytování ve 2–4 lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím ve ****hotelu, 6x snídani (formou bufetového stolu), 6x večeři (3 chodové servírované menu), využití bazénů, slunečníků a lehátek u bazénu, 
autobusové výlety dle programu, služby českého průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif IV), pobytové taxy (asi 2,5 €/os./noc/osoba nad 12 let, nutno 
platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj 4 000 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné (asi 170–230 €), služby místního italské-
ho průvodce (asi 25 €, slovensky hovořící - povinný 4., 5. a 6. den, cena se rozpočítává mezi účastníky).
Ubytování: ****Hotel Golden Tulip Resort Marina di Castello leží mezi borovicovým lesem a Středozemním mořem, v klidné zóně mezi Neapolí 
a  Casertou. Má dětský a  velký bazén, vybavený lehátky a  slunečníky. Hotel má fitcentrum, dvě restaurace, bar, golfové hřiště, tenisové kurty, 
wellness, wifi, klimatizaci. Resort leží kousek od pláže (světlý písek), plážový servis se platí, ale není povinný. Nedaleko je malý obchůdek s potra-
vinami. Pokoje (převážně s balkonem) jsou vybavené klimatizací, TV, fénem, trezorem.
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Za krásami rozkvetlých Alp
 
Květinový ostrov Mainau  – Kostnice  – Bodamské jezero  – Lichtenštejnsko  – Va-
duz – Innsbruck – Vorarlbersko – Montafon – Lünersee – vysokohorská silnice Sil-
vretta  – Piz Buin  – sedlo Bielerhöhe-Schesaplana  – Galtür  – Ischgl  – Silvretta 
Stausee – Rätikon – Appenzell – Säntis – Ebenalp – Wildkirchli – Äscher – Inntal – 
Bludenz
Čtyři země během šesti dnů: Švýcarsko – Rakousko – Lichtenštejnsko – Německo.
Luxusní hotel s wellness a výbornou kuchyní, pohodová méně navštěvovaná oblast.
Pro milovníky veteránů Silvretta Classic Oldtimer Rallye Montafon 2019.
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách (Česká Třebová okolo 20.00**) směrem Praha, 
Mnichov, Bregenz.
2. den: Časně ráno příjezd na trojmezí tří zemí (Švýcarsko, Německo, Rakousko) k jednomu z největších předalpských jezer Bodamskému jezeru, 
návštěva květinového ostrova Mainau, v době květu růží a mučenek, návštěva rozária, pavilonu motýlů a překrásných jezerních zahrad. Přejezd 
do Kostnice, krásného starého města na břehu jezera i pamětního místa, kde byl upálen mistr Jan Hus a jeho přítel Jeroným Pražský. Procházka 
starým městem, na nábřeží i k Husovu kameni. Odjezd na ubytování do hotelu do městečka Gortipohl přímo na úpatí vysokohorské silnice Sil-
vretta-Hochalpenstraße v kouzelném údolí Montafon, večeře.
3. den: Po snídani výlet do sousedního údolí Brandnertal, odkud vyjedeme lanovkou k  jezeru Lünersee (1 970 m n. m.) v úchvatné horské 
krajině pod majestátní ledovcový masiv Schesaplana (2 965 m n. m.) na hranicích se Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Nabízí se pohodová (2 hod. 
dlouhá) procházka přes rozkvetlé louky a potoky kolem jezera s výhledy na pohoří Rätikon, návštěva čokoládovny Milka Lädele v Bludenzu, kde 
lze výhodně nakoupit čokoládu ze široké nabídky tovární prodejny. Odpoledne návrat do hotelu, večeře.
4. den: Po snídani výlet do švýcarského Appenzellu a do Lichtenštejnska. Dopoledne vyjedeme lanovkou na vrch Ebenalp, odkud se budeme 
kochat překrásnými výhledy na jedinečně zvrásněný Säntis (2 505 m n. m.). Procházka ke slavnému hostinci Wildkirchli-Äscher, který je scho-
vaný pod skálou a na ni nalepený. Navštívíme i prehistorickou jeskyni a obydlí poustevníka. Cestou zpět zastavíme ve Vaduzu, v hlavním 
městě Lichtenštejnského knížectví, zájemci vyšplhají až ke knížecímu hradu, ostatní se projdou po městě. Návrat na ubytování na večeři. V tento 
den by měli začít kolem hotelu jezdit desítky naleštěných veteránů (včetně klenotů značky ŠKODA) v rámci Silvretta Classic Oldtimer Rallye 
Montafon 2019. Tři dny budou dle programu rallye projíždět kolem hotelu na start či dojíždět do cíle v konci údolí v Partenenu či Gortipohlu.
5. den: Volný den určený k turistice po blízkém okolí hotelu, který leží v překrásném údolí Montafon. Čas lze využít i ke koupání v oblíbených 
místních letních lázních, případně k relaxaci v hotelovém wellness či sledování veteránů (v závislosti na programu rallye). V případě zájmu je možné 
ráno zorganizovat vyjížďku s procházkou na alpský Alm, kde lze za příplatek uspořádat v čase oběda grilování (9 €). Zpravidla se jedná o příjem-
nou akci uvolněnou atmosférou ve zcela nedotčené přírodě přísně chráněné oblasti, plné motýlů a pasoucích se stád. Večeře.
6. den: Ráno vyklizení pokojů. Poté vystoupáme vysokohorskou panoramatickou silnicí Silvretta-Hochalpenstraße k  přehradnímu jezeru Sil-
vretta-Stausee, které si turisté obejdou. Ostatní budou obdivovat gigantickou přehradu a užívat si nádherných výhledů, např. na Piz Buin (3 312 
m n. m.) v sedle Bielerhöhe, a loučit se s překrásnou nedotčenou horskou skupinou Silvrettagruppe. Přes letoviska Ischgl a Galtür sjedeme do 
mohutného údolí Inntal a odpoledne navštívíme jedno z nekrásnějších alpských měst Innsbruck, s „nejkrásnějším náměstím na světě“ se zlatou 
stříškou, na pozadí s masivem Nordkette. Procházka města s průvodcem, večer krátké volno ve městě a odjezd zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v nočních až časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 4.00**), další dle trasy.
Termín: 1.–7. 7. 2019 (pondělí až neděle), číslo zájezdu: 1072019
Cena: 9 990 Kč



Cena 55+: 9 590 Kč
-slevy na děti do 15 let se 2 platícími na pokoji: 3 000 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně uvedených výletů, vjezdů a parkovného, 4x ubytování ve **** hotelu 
Silvretta v alpském městečku Gortipohl v údolí Montafon, 4x snídani (formou bohatého snídaňového bufetu), 3x večeři (výborná kuchyně, převáž-
ně čtyř chodové menu včetně salátového bufetu), 1x tradiční místní večeři, výlety uvedené v programu, využití hotelové relaxační zóny (sauny, 
páry, venkovní bazén), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (2 €/os./noc, nutno platit na místě), příplatek 
za jednolůžkový pokoj 1 500 Kč, (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné a lanovky (asi 40 € + 25 CHF).
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Pohoda u Balatonu
 
Balaton – Tihany – Balatonfüred – Lébény – Pannonhalma – Hévíz – Keszthely – 
Szigliget – Badacsony – Veszprém – Tés
Pobyt v hotelu u pláže s výlety do nádherného okolí.
Ideální pro rodiny s dětmi.
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**) směrem Brno, Bra-
tislava, Győr a Balatonfüred. Poznávání Maďarska začneme ve městě Lébény, kde si prohléd-
neme románskou baziliku sv. Jakuba z počátku 13. století. Poté po cestě krátce zastavíme 
u Pannonhalmy (UNESCO), kde se nachází benediktinské opatství sv. Martina, založené 
v roce 996. Odtud se pojedeme ubytovat do Tihany. Poté nás čeká volno na koupání a pro-
cházky.
2. den: Po snídani začne den určený k odpočinku u jezera Balaton. V podvečer se vydáme na 
procházku po poloostrově vulkanického původu Tihany, odkud se naskýtají nádherné výhledy na kopce severního Balatonu. Vysoko na ostrohu nad 
jezerem uvidíme staré opatství s nejhezčí balatonskou vyhlídkou, malebný skanzen pod širým nebem s původními domy s rákosovými střechami 
a s  levandulovými krámky, poustevnické domky, vytesané do skály, a možná ještě i fialová levandulová pole, levandulový dům a mnoho 
voňavých výrobků z této rostliny, která bude právě dokvétat.
3. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet. Nejdříve vyrazíme do rušných lázní Hévíz, kde se projdeme až k největšímu kráterovému termál-
nímu jezeru v Evropě s hloubkou 38 m. Navštívíme i blízké Keszthely, kde stojí barokní zámek rodu Festetics s bohatou knihovnou, jízdárnou, 
překrásnými francouzskými zahradami, sbírkou kočárů, loveckých trofejí a exotickou zahradou. Zámek přezdívaný „Maďarské Versailles“ je jedním 
z největších a nejzachovalejších komplexů v zemi a sídlí v něm muzeum Helikon. Zájemci mohou navštívit některý ze zámeckých okruhů, nebo 
se projít po starém městě. Podívat se lze i na Šnečí parlament, sestavený ze 4,5 milionů šnečích ulit ze dna Panonského moře. Cestou zpět ještě 
krátce zastavíme pod mohutnou zříceninou hradu ze 13. století Szigliget.
4. den: Po snídani náš čeká výlet lodí po jezeře Balaton a poté navštívíme lázeňské město Balatonfüred, kde se projdeme po rušné promenádě 
i parkem. Navečer je možné zajistit večeři v typické maďarské csárdě s ochutnávkou vína a hudbou.
5. den: Po snídani vyrazíme do oblasti Badacsony, kde se budeme věnovat nenáročné turistice pod legendární přes 400 metrů vysokou vyhaslou 
sopkou a projdeme se po vinicích v národním parku Balatonská vrchovina. Některé cesty vedou k rozhlednám (Kisfaludyho rozhledna) a k sou-
sedním vrchům s úžasnými výhledy na největší jezero ve střední Evropě. V krajině se setkáme s opuštěnými lomy a čedičovými věžemi, které se 
podobají píšťalám varhan. Lze vyjít až k Rózsakő (Růžovému kameni), o němž legenda praví, že když si tu spolu sednou mladík a dívka zády k je-
zeru, do roka budou mít svatbu. Individuálně je možné vyjet terénními vozy do okolních vrcholů a vinohradů, posedět ve sklípku s ochutnávkou 
vína či najíst se v typické maďarské csárdě.
6. den: Po snídani a vyklizení pokojů se vydáme zpět směrem do ČR. Cestou se zastavíme v tradičním korunovačním městě uherských královen 
Veszprém, kde se projdeme na hradní vrch. Město bylo založené stejně jako Řím na sedmi pahorcích. Nakonec si ještě uděláme krátkou zastávku 
u větrného mlýna v Tésu. Návrat do ČR v podvečerních hodinách (Česká Třebová okolo 19.00**), další dle trasy.
Termín: 2.–7. 7. 2019 (úterý až neděle), číslo zájezdu: 2072019
Cena: 7 990 Kč
Cena 55+: 7 690 Kč
Cena na 1. a 2. dítě s rodiči na pokoji: dítě do 3,99 let: 2 500 Kč / dítě 4–11,99: 5 200 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, všechny autobusové výlety uvedené v programu, 
5x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušenstvím v ***hotelu, 5x snídani (formou bufetového stolu), vstupy na hotelovou pláž včetně použití 
lehátek, wifi, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 500 HUF = asi 40 Kč / osoba nad 18 let 
/ noc, nutno platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 100 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné (7 000 HUF – orientační 
přepočet: 100 HUF = 8 Kč).
Ubytování: je zajištěno v hotelu ***Aquilo Panoráma a přilehlé vile na břehu zálivu Tihany na Balatonu. Hosté mohou využívat vlastní pláž nebo 
odlehlý ostrov o rozloze 750 m². Hotel má vlastní restauraci. Hotel je vzdálen od centra Tihany asi 2,5 km a 4 km od rušného Balatonfüredu. Po-
koje jsou vybaveny příslušenstvím, TV, mini lednicí, bezpečnostní schránkou a klimatizací. Většina pokojů nabízí nádherný výhled na záliv Tihany 
a Balatonfüred.
Trasa B + Bratislava
Další zákonné informace viz ***

Pohodová dovolená pod štíty Dolomit
 
Náhorní plošina Renon (Ritten)  – zemní pyramidy  – Schlern  – Bolzano  – „muž 
z ledu“ Ötzi – Brixen – Lago di Garda – Monte Baldo – Riva del Garda – vodopády 
Varone – Malcesine – Merano – Dorf Tirol – Castel Tirolo – Trauttmansdorff – Plo-
se – Ahrntal – Val Gardena – Ortisei – Seiser Alm
Ubytování v krásném Brixenu v hotelu s krytým bazénem a výbornou kuchyní.
Každý den výlety do úchvatného okolí.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Praha, Rozva-
dov, Innsbruck, Rovereto.
2. den: Ráno přijedeme k  jednomu z  nejkrásnějších a  nejhlubších alpských jezer Lago di 
Garda. Dopoledne nás otáčivá lanovka vynese vysoko nad jezero na vrchol Monte Baldo, 
kde nás čekají překrásné výhledy na půlku Dolomit a procházka po vyhlídkách nad jezerem. 
Poté sjedeme do středověkého městečka Malcesine s dominantou hradu Scaligero (kde byl vězněn Goethe) a změtí starých uliček. Pro zájemce 
možnost koupání. Vyhlídkovou silnicí přejedeme podél jezera do města Riva del Garda k jeskynním vodopádům Varone. Projdeme si jeskyně, 
pokocháme se botanickou zahrádkou a četnými vodopády a odjedeme na ubytování přímo do Brixenu. Při orientační procházce městem s průvod-
cem uvidíme staré centrum, Dóm, Havlíčkův domek a hotel U Slona. Večeře.
3. den: Po snídani vyrazíme na výlet do údolí Val Gardena. Ze střediska St. Ulrich (Ortisei) vyjedeme lanovkou vysoko na náhorní plošinu Seiser 
Alm, kde náš čeká pohodlná procházka přes rozkvetlé louky s  krásnými výhledy na Sellu, Tofanu, Sassolungo, Schlern a  další dolomitské 
vrcholy. Po sjezdu dolů se projdeme luxusním letoviskem Ortisei. Odpoledne návrat zpět do Brixenu na večeři.
4. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do lázeňského a dostihového města Merano. Po procházce tímto historickým městem pod ledovci 
Ötztalských Alp vyjedeme malou lanovkou na tzv. „jablečnou“ náhorní plošinu, odkud se vydáme pohodovou chůzí do malebné vesnice Dorf 
Tirol s rodovým hradem tyrolských hrabat Castel Tirolo, osobní volno v této malebné vesničce nad roklí. Odpoledne budeme pokračovat návště-
vou zámku Trauttmansdorff s nejkrásnějšími zahradami Itálie. Na oblíbeném místě císařovny Sissi si v exotických zahradách budeme užívat 
nádherné vyhlídky i klid u jezírka. Návrat na ubytování do Brixenu na večeři.
5. den: Volný den určený k turistice po blízkém okolí hotelu (hora Plose) nebo ke koupání v místních lázních, případně k relaxaci v hotelovém 
bazénu či na zahradě. V případě zájmu více účastníků je možné zorganizovat vyjížďku do Ahrntalského údolí, kde se učil lézt po skalách nej-
známější brixenský rodák Reinhold Messner. Překrásné údolí je vklíněné pod rakouské třítisícové vrcholy. Odpoledne lze pokračovat procházkou 
k romantické horské chatě Angerer Alm, kde můžeme poobědvat. Cestou navštívíme také řezbářskou dílnu s originální prezentací výrobků. 
Večeře spojená s malou ochutnávkou místního vína.
6. den: Ráno po snídani a po vyklizení pokojů vyjedeme autobusem na náhorní plošinu Renon (Ritten), kde si prohlédneme unikátní přírodní 
útvary připomínající obrovské houby, zvané zemní pyramidy. Odtud se nám naskytnou také překrásné výhledy na Dolomity. Odpoledne nás čeká 
procházka historickým centrem Bolzana. Zájemci se mohou podívat na Ötziho, legendárního „muže z ledu“, starého přes 5 000 let, ostatní si 



projdou rušné město a mohou si užít malebné italské uličky. Večer odjezd zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v nočních až časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.
Termín: 16.–22. 7. 2019 (úterý až pondělí), číslo zájezdu: 16072019
Cena: 8 990 Kč
Cena 55+ a děti do 18 let: 8 590 Kč
Cena dítě do 8 let se dvěma dospělými na pokoji: 4 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 4x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslu-
šenstvím v ***hotelu v Brixenu, 4 x snídani formou bufetového stolu, 4x večeři (převážně 4 chodové menu), použití relaxační zóny v hotelu (bazén, 
saunu, zahradu), výlety uvedené v programu, výlet do Ahrntalského údolí, na Angerer Alm s návštěvou řezbářské dílny, 1x malou ochutnávku vína 
(3 vzorky), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 200 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné a lanovky (asi 70 €).
Ubytování: ***Hotel Angerer leží na okraji turisticky atraktivního městečka Brixen v docházkové vzdálenosti od Aquareny (vnitřní i venkovní ba-
zény), supermarketu a historického centra města. V hotelu je k dispozici restaurace, bar, trezor, wifi, wellness (vnitřní bazén, finská a infra sauna), 
zahrada. Příjemně zařízené 2–4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a TV, některé s balkónem. Jednolůžkové pokoje možné za příplatek.
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Léto u alpského jezera Lago di Garda
 
Lago di Garda – Malcesine – Monte Baldo – Limone Sul Garda – Riva del Garda – 
Lago di Tenno – Ville del Monte – Calvola – Canale di Tenno – Pastoedo – Lazise – 
Sirmione – Verona – Arco – vodopády Cascata Varone – Lago di Molveno – Pradel – 
Brenta
Pohodový pobyt v hotelu kousek od jezera Lago di Garda v Itálii, které je známé příjemným 
klimatem – na jihu teplé a mělké, na severu hluboké, schované ve stínu vysokých alpských 
masivů.
Každodenní výlety do překrásného okolí.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Praha, Rozva-
dov, Innsbruck, Rovereto.
2. den: Ráno dorazíme k jednomu z nejkrásnějších a nejhlubších alpských jezer Lago di Gar-
da. Vyhlídkovou silnicí přejedeme do městečka Malcesine. Lanovka (22 €) s otáčejícími se kabinkami nás vynese vysoko nad jezero na vrchol 
Monte Baldo, kde nás čekají překrásné výhledy na Dolomity až na ledovec Presena. Po procházce kolem jezera, při níž si užijeme nádherné 
výhledy na okolní hory, sjedeme do středověkého městečka Malcesine se spletí starých uliček a hradem Scaligero, v němž byl vězněn Goethe. 
Zájemci mohou využít možnosti koupání a ostatní přejedou trajektem (10 €) na západní stranu jezera Lago di Garda (kam se autobus nedostane) 
do městečka Limone Sul Garda, které je proslaveno pěstováním citrónů a dlouhověkostí svých obyvatel. Večer příjezd na ubytování do Riva del 
Garda, večeře.
3. den: Po snídani nás autobus doveze k Lago di Tenno. Otužilci se mohou vykoupat v křišťálově průzračné vodě a ostatní se vydají na procházku 
kolem jezera. Ti zdatnější zvládnou pěší výlet do asi 3 km vzdálené vesničky na kopci Ville del Monte, která se řadí mezi ty nejkrásnější v Itálii a je 
považována za vůbec nejzachovalejší středověkou vesnici v celé zemi. Její části Calvola, Canale i Pastoedo nás okouzlí zachovalými středově-
kými kamennými domy, křivolakými uličkami a výhledy na jezera, olivové háje i Dolomity. Zájemci se mohou vrátit pěšky zpět do Riva del Garda, 
ostatní tam přejedou autobusem. V podvečer bude čas na koupání či prozkoumání půvabného města Riva del Garda.
4. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet vyhlídkovou silnicí podél jezera Lago di Garda až na jeho jižní břeh. Zastavíme v Lazise, v jednom 
z nejkrásnějších a nejstarších měst u jezera, a potom přejedeme do lázeňského města Sirmione na jižním výběžku pevniny, zasahujícím hluboko 
do jezera. Tady si projdeme středověké uličky, prohlédneme další hrad rodu Scaligeri, ochutnáme úžasnou zmrzlinu a obdivovat můžeme i staré 
římské Catullovy lázně. Ty uvidíme i během vyjížďky na motorových člunech (8 €) kolem celého poloostrova. Zájemci mohou využít možnosti 
koupání na městské pláži. Na závěr dne přejedeme do staroslavné Verony, města Romea a Julie, kde uvidíme římský amfiteátr, staré hradby, 
středověké kostely i slavný balkón, na nějž Shakespeare umístil proslulou romantickou scénu. Návrat na pozdní večeři.
5. den: Po snídani nás čeká odpočinkový den, který lze využít k pobytu u  jezera a v historickém městě Riva del Garda. Zájemci mohou vyrazit 
na výlet do nedalekého Arca (5 km), v jehož historické části se lze projít kamennými uličkami a vystoupat do výšky 130 metrů k hradu, odkud se 
naskytne krásný pohled na olivové háje, město, jezero a okolí. V případě zájmu lze zajistit ochutnávku vína a olivového oleje (10 €). Do hotelu 
se vrátíme na večeři.
6. den: Po snídani vyklidíme pokoje a vyrazíme do hlubokého údolí pod masiv Brenta. Nejdříve zastavíme u jeskynních vodopádů Varone (5 €), 
kde si projdeme jeskyně, prohlédneme si botanickou zahrádku a obdivovat můžeme i četné vodopády. Panoramatickou silnicí dojedeme k Lago 
di Molveno pod dolomitský masiv Brenta. Lanovkou (13 €) vyjedeme na Pradel (1 350 m n. m.), kde se rozloučíme s Dolomity překrásnými 
výhledy na jezero a masiv Brenta. Milovníci turistiky vyjdou až na rifugio La Montanara (2 hod.), ostatní se ještě mohou vykoupat v jezeře. 
K večeru odjezd zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 7.00**), další dle trasy.
Termín:     29. 7.–4. 8. 2019 (pondělí až neděle), číslo zájezdu: 29072019
Cena:     10 490 Kč
-sleva pro dítě do 6,99 let se 2 platícími osobami na pokoji: 3 500 Kč
-sleva pro dítě do 7–11,99 let se 2 platícími osobami na pokoji: 2 200 Kč
-sleva pro třetí osobu na pokoji:   500 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, výlety dle programu, 4x ubytování ve 2–4lůžko-
vém pokoji s příslušenstvím v ***hotelu, 4x snídaně (formou bufetového stolu), 4x večeře (tříchodové menu včetně salátového bufetového stolu), 
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 1,5 €/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj 2 500 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné, lanovky, loď.
Ubytování: je zajištěno v ***rodinném hotelu Villa Giuliana v klidnější části Riva del Garda asi 1 km od centra města a 300 m od jezera Lago di Gar-
da. Pláže u jezera jsou zdarma. Hotel je vybaven restaurací, wifi, zahradou s výhledem na okolní hory a venkovním bazénem. Pokoje jsou vybaveny 
příslušenstvím, fénem, satelitní TV, trezorem, klimatizací a převážně i balkonem.
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Slovinskem od Alp až k moři
 
Slovinské Alpy  – Jaderské moře  – Bledské jezero  – Bohinjské jezero  – soutěska 
Vintgar  – lanovka na Vogel  – Triglav  – Koper  – Piran  – Portorož (Přístav růží)  – 
Škocjanské jeskyně  – Lipica  – Terst  – zámek Miramare  – Predjamský hrad  – Po-
stojnské jeskyně – Lublaň (Ljubljana)
Pobyt v hotelu u moře s vlastním akvaparkem s výlety.
Pohodová dovolená kousek od pláže v nepříliš vzdáleném Slovinsku s výletem do Itálie. Vhod-
né i pro rodiny s dětmi.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 20.00**) směrem Pardubice, Pra-
ha, Dolní Dvořiště, Salzburg, Villach.
2. den: Ráno přijedeme do národního parku Triglav ve Slovinských Alpách. Den začneme 
pohodovou procházkou divokou soutěskou Vintgar mezi skalami a  vodopády. Pokračovat 
budeme k Bohinjskému jezeru, kolem nějž přejdeme pod vrch hory Vogel. Zájemci mohou vyjet lanovkou do výšky 1 535 m n. m., odkud se 
naskýtá překrásný panoramatický výhled na Bohinjské jezero a Julské Alpy, včetně nejvyšší slovinské hory Triglav (2 864 m n. m). Odpoledne 
přejedeme do rušného lázeňského městečka Bled, které si oblíbily mnohé slavné osobnosti. Kolem Bledského jezera se vydáme k vyhlídce na 
malebný středověký hrad, rozkládající se na 139 metrů vysoké skále nad jezerem. Ostrůvek s kostelíkem Panny Marie ze 13. století uprostřed 
jezera se stal symbolem Slovinska a uvidíte jej snad na všech propagačních materiálech. K večeru odjedeme na ubytování k Jaderskému moři 
do Koperu, kde také povečeříme.
3. den: Po snídani nás čeká odpočinkový den, který můžeme strávit koupáním v moři či relaxací v akvaparku. Odpoledne se vydáme do nedale-



kého luxusního letoviska s vyhlášenými písečnými plážemi Portorož (Přístav růží) a do Piranu. Starý Piran, přezdívaný Slovinské Benátky, leží na 
mořském ostrohu a má dokonale zachovalé historické jádro, plné úzkých kamenných uliček. Z kampanily se nám otevře nezapomenutelný výhled 
nejen na město, ale i na mořský záliv, v němž leží. Do hotelu se vrátíme na večeři.
4. den: Po snídani vyrazíme na výlet do blízkého vnitrozemí. Cestou lemovanou vinicemi a olivovými háji dojedeme do Slovinského krasu, známého 
hlubokými kaňony, přírodními mosty a propadlými jeskyněmi. Tady na nás čeká unikátní krasový systém jedenácti propojených podzemních jeskyní 
Škocjanské jamy (UNESCO). Odpoledne navštívíme vesnici Lipica, která dala jméno ušlechtilým bílým Lipicánům, chovaným pro španělskou jezdec-
kou školu už od 16. století. Dnes zde chovají asi 300 koní a my se za nimi podíváme do stájí i na pastviny. Do hotelu se vrátíme v podvečerních hodinách 
tak, abychom stihli vykoupání v moři a večeři.
5. den: Po snídani nás čeká krátký výlet do Itálie na zámek Miramare, který se nachází „jak bílé hnízdo vlaštovek přilepený na skály“ na mořském 
břehu. Sídlo císaře Maxmiliána I. Mexického a jeho lásky Charlotty Belgické je obklopeno překrásnými zahradami a mořem. Cestou projedeme přes 
jeden z nejdůležitějších rakousko-uherských přístavů Terst, jehož vznik se datuje již dávno před Římany. Odpoledne se vrátíme do hotelu a čas je 
možné využít k příjemné procházce po pobřežní promenádě do asi kilometr a půl vzdáleného Koperu. Dřívější hlavní město Istrie, zvané Capodistria, 
nás okouzlí starými uličkami, přístavem jachet a výbornou zmrzlinou. Večeře.
6. den: Po snídani vyklidíme pokoje a odjedeme z hotelu do Postojnských jeskyní (UNESCO), největšího jeskynního systému v Evropě s více než 24 km 
chodeb. Během prohlídky, z části pěší a z části podzemním vláčkem, uvidíme podzemní říčku Pivku, bohatou krasovou výzdobu a tajemné endemity, 
k nimž patří např. macarát jeskynní. Poté se krátce zastavíme na vyfocení Predjamského hradu, nejznámějšího slovinského hradu postaveného 
ve skále, spojeného s  loupeživým rytířem Erasmem. V podvečer navštívíme malebnou Lublaň, hlavní město Slovinska. S průvodcem tu projdeme 
nejznámější památky města a neopomeneme ani hrad, k němuž lze vyjet zubačkou či vyjít pěšky. Po krátkém volnu na večeři odjedeme zpět do ČR.
7. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.
Termín: 26. 8.–1. 9. 2019 (pondělí až neděle), 
 číslo zájezdu: 26082019
Cena: 8 990 Kč
Cena 55+: 8 590 Kč
Cena za dítě do 5,99 let s rodiči na posteli: 2 990 Kč
Cena za dítě do 11,99 let na přistýlce v pokoji se dvěma dospělými platícími: 5 790 Kč
Cena za dospělou osobu na přistýlce v pokoji se dvěma dospělými platícími: 7 840 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 4x ubytování ve 2–3 lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím v ***hotelu, 4x snídani (formou bufetového stolu), 4x večeři (formou bufetového stolu), využívání akvaparku hotelu Žusterna, doprovodný 
program hotelu Žusterna (animace) pro děti i dospělé, všechny autobusové výlety uvedené v programu zájezdu, služby průvodce, pojištění CK 
proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 3,5 €/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj 2 400 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné a lanovky (asi 95 €).
Ubytování: ***Hotel Žusterna je umístěn blízko pláže, asi 1,5 km od centra starého Koperu. Pokoje jsou 2lůžkové s možností jedné přistýlky. 
Disponují vlastním příslušenstvím, balkónem, sat. TV, klimatizací, trezorem a fénem. Rozsáhlý akvapark má vnitřní i venkovní bazény se sladkou 
i slanou vodou – asi 1 200 m² vodní plochy. Hotel má kavárnu, restauraci, wellness za poplatek (masáže, sauny, fitness), rozsáhlé animační progra-
my (pro děti, show, taneční večery), wifi v lobby. Betonová a oblázková pláž u hotelu je oddělená místní komunikací.
Trasa A + Tábor a České Budějovice
Další zákonné informace viz ***

Plitvická jezera a koupání v moři
 
Krása národního parku Plitvická jezera v kombinaci s koupáním v Jaderském moři
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 21.00**) směrem Svitavy, 
Brno, Vídeň, Graz, Plitvická jezera.
2. den: Ráno přijedeme na Plitvická jezera, kde strávíme asi pět hodin prohlídkou národ-
ního parku s  jeskyněmi, jezery a  asi 140 vodopády. Odpoledne se vydáme do přímořského 
střediska Kraljevica (cesta 2–3 hod.), kde se ubytujeme v pavilonech a pokojích vzdálených 
asi 350 metrů od moře. Večer nás ještě čeká možnost vykoupání v moři a poté večeře formou 
bufetových stolů.
3. den: Po snídani strávíme celý den odpočinkem u moře a zájemci mohou vyrazit na půldenní 
lodní výlet na ostrov Krk (program výletu bude upřesněn). Po návratu nás čeká opět koupání 
a večeře.
4. den: Po snídani vyklidíme pokoje a celý den si ještě můžeme užívat koupání u Jaderského moře. Okolo 18.00 odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 5.00**), další dle trasy.
Termín: 28. 8.–1. 9. 2019 (středa až neděle), číslo zájezdu: 28082019
Cena: 5 190 Kč
- sleva na 3. osobu na pokoji na přistýlce: 500 Kč;
- sleva na dítě do 12 let s jedním dospělým na pokoji (plné lůžko): 500 Kč;
- sleva na dítě do 12 let se 2 dospělými na pokoji (na přistýlce): 900 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve dvoulůžkových pavilonech a po-
kojích **hotelu s možností jedné přistýlky, 2x snídani (formou bufetového stolu), 2x večeři (formou bufetového stolu), služby průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj 800 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné (Plitvice asi 250 Kn, děti 7–15 let asi 110 Kn, lodní výlet na 
ostrov Krk asi 160 Kn, děti do 18 let 120 Kn).
Ubytování: Pavilony **Uvala Scott jsou umístěné ve svahu nad čistou zátokou Dubno, jedná se o klidnou lokalitu. K dispozici je restaurace, pi-
zzerie, bar, směnárna, mini market, kulečník, sauna, taverna s živou hudbou, wifi (signál kolísá), tenis, minigolf, vodní sporty. Pokoje Standart 
jsou starší, jednoduše zařízené s vlastním příslušenstvím. Jsou dvoulůžkové s možností jedné přistýlky. Pláže jsou betonové, dětská pláž je písčitá 
s pozvolným vstupem do moře. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek.
Trasa B
Další zákonné informace viz ***

Termální lázně Velký Meder
 
Slovenské termální lázně s autobusovou dopravou.
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**) směrem Brno.
Odpoledne přijedeme do Velkého Mederu, kde se ubytujeme, a budeme mít možnost jít se 
vykoupat zhruba na 3 hodiny do termálních lázní (6 €).
2.–4. den: Individuální volno s možností koupání v nedalekém (200 m) aquaparku (otevřeno 
9.00–21.00) s možností zlevněných vstupů (černý náramek), viz www.thermalcorvinus.sk.
5. den: Ráno do 10.00 vyklidíme pokoje, ale i poté nás čeká koupání do asi 13. 00. Po poledni 
odjezd směrem do ČR, návrat ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00).
Termín: 27. 4.–1. 5. 2019 (sobota až středa), číslo zájezdu: 27042019
 9.–13. 10. 2019 (středa až neděle), číslo zájezdu: 9102019
Cena: 3 190 Kč
Cena dítě do 2,99 roku bez nároku na lůžko: 1 000 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 4x ubytování v apartmánu či studiu s kuchyňkou 
a příslušenstvím a možností přistýlky, 4x nárok na zlevněné vstupné do areálu termálních lázní s možností dvou vstupů denně, služby technického 
doprovodu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), stravování, lázeňské taxy (asi 1 €/os./noc, nutno platit na 
místě), příplatek za neobsazené lůžko v apartmánu či studiu 1 700 Kč, (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné do lázní, (asi 30 €/ 4 dny / 
dospělý, 24 € / 4 dny / děti 3–15 let a senioři).
Odjezdová a svozová místa: Ústí nad Orlicí, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká 
Třebová, Svitavy, Brno.
Další zákonné informace viz ***



POZNÁVACÍ ZÁjEZdY 
Velikonoce v Provence  
a na Azurovém pobřeží s jógou

 
Marseille – pevnost If – Frioulské ostrovy – přírodní rezervace Camargue – Saintes-
Maries-de-la-Mer – ornitologický park Camargue - Aigues-Mortes – Arles – Aix-en
-Provence – Cannes – Saint-Paul-de-Vence – Nice – Èze (parfumerie Fragonard)
Ubytování v hotelu přímo uprostřed přírodní rezervace Camargue (v romantickém prostředí 
bývalého cisterciáckého opatství) a v Nice, v jednoduchém hotelu.
2x denně možnost cvičení jógy za příplatek, i pro začátečníky.
1. den: Odjezd v dopoledních až poledních hodinách (Česká Třebová okolo 9.00, Praha okolo 
13.00**) směrem na Rozvadov, Norimberk, Karlsruhe.
2. den: Ráno přijedeme do Marseille, nejvýznamnějšího přístavu Francie, kde nás čeká pro-
cházka rušným starým přístavem s každodenním rybím trhem, a cesta turistickým vláčkem 
(9 €) ke klášteru Saint-Victor a k dominantě města Notre-Dame de la Garde. Gurmáni jistě využijí možnosti ochutnat místní polévku bujabézu. 
Zájemci mohou také vyrazit lodí na Frioulské ostrovy s pevností If (15 €), v níž si lze prohlédnout celu hraběte Monte-Christo. K večeru odjedeme 
do srdce přírodní rezervace Camargue, kde nás čeká ubytování v romantickém hotelu uprostřed mokřadů a salin. Hotel býval od 12. století cister-
ciáckým opatstvím. Po ubytování čeká zájemce večerní jóga v parku.
3. den: Po snídani a cvičení jógy odjedeme do opevněného města Aigues-Mortes, kde se projdeme nejenom po jeho historickém centru, ale 
i po středověkých hradbách (5 €). Po krátkém přejezdu přírodní rezervací Camargue, kde je možné vidět bílé koně, černé býky a plameňáky, se 
dostaneme k moři do městečka Saintes-Maries-de-la-Mer s krásným dvoupatrovým kostelem, svatou „černou“ Sárou, velkolepou vyhlídkou ze 
střechy kostela (3 €) a krásnou písčitou pláží, vše ve velikonoční výzdobě z různobarevných jarních květů. Zájemci mohou místo městečka navštívit 
ornitologický park (8 €). Večer nás čeká návštěva Arles (UNESCO), původně řecko-římského města (snad prý většího než samotný Řím) se zacho-
valým římským amfiteátrem (8 €) a četnými římskými i románskými památkami. Uvidíme i místa známá z obrazů Vincenta van Gogha (např. 
žlutou kavárnu). Po večeři nebo individuální prohlídce města se vrátíme do hotelu, kde bude pro zájemce připraveno cvičení jógy.
4. den: Po snídani a cvičení jógy vyrazíme do Nice. Cestou nás čeká zastávka v bývalém hlavním městě Provence Aix-en-Provence, městě Paula 
Cézanna, s proslulými kašnami, rušnými uličkami a krásným kostelem Saint-Sauveur. Poté přejedeme do přímořského města Cannes, kde se 
podíváme na Festivalový palác a projdeme se malebným historickým centrem či po písčité pláži. Večer vyjedeme (částečně i vyjdeme) vysoko do 
kamenné umělecké vesnice Saint-Paul-de-Vence, plné ateliérů, hospůdek a malebných uliček, zaplavených květinami a obehnaných hradbami 
ze 16. století (pobýval zde Modigliani, Sartre, Delon či Chagall, který je zde i pohřben). Na konci dne přijedeme do Nice, královny francouzské 
Riviéry. Pro zájemce je připravena večerní jóga na pláži.
5. den: Po snídani a cvičení jógy na pláži vyrazíme městskou dopravou (3 €) do centra Nice. Po Anglické promenádě se podél moře vydáme až 
k hradnímu vrchu a do starého města a zájemci mohou navštívit věhlasná muzea či si vychutnat oběd v některé z mnoha místních restaurací. 
Odpoledne nás vyzvedne autobus v centru a vyveze nás do tzv. Přímořských Alp, do malebného městečka Èze, kde navštívíme parfumerie 
Fragonard s možností nákupů pravých parfémů a kosmetiky. Po procházce malebným městečkem s výhledy na moře vyrazíme večer zpět do ČR.
6. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách (Praha okolo 11.00**, Česká Třebová okolo 15.00**), další dle trasy.
Termín: 17.–22. 4. 2019 (středa až pondělí/termín zahrnuje prázdniny a velikonoční svátky), číslo zájezdu: 17042019
Cena: 7 390 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 3x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím (2x v Camargue, 1x v Premiere Classe v Nice), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 3 snídaně 800 Kč (2x formou bufet, 1x v Nice 
francouzská kontinentální), příplatek za 2x denně hodinu jógy (6 lekcí): 1 200 Kč, pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), příplatek 
za jednolůžkový pokoj 3 300 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné.
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Florencie, Pisa, Siena, Lucca, 
Gimignano a Cinque Terre

 
Toskánsko – Florencie – Pisa – Lucca – Siena – San Gimignano – Montecatini Ter-
me – La Spezia – Portovenere – Cinque Terre (Monterosso al Mare, Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia či Levanto)
Nejkrásnější starobylá města rozkvetlého Toskánska s  krásným dnem u  Ligurského moře.  
Plavba k vesničkám Cinque Terre.
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (Česká Třebová okolo 14.00**) směrem Praha, Rozvadov, 
Mnichov, Bologna.
2. den: Ráno přijedeme do Pisy (UNESCO), kde si projdeme Náměstí zázraků a  prohléd-
neme šikmou věž (doporučujeme rezervaci předem), nekropoli, kostel Panny Marie i  his-
torické centrum. Odpoledne budeme objevovat staroslavné město Lucca s  jeho kostely, 
oválným náměstím Piazza Anfiteatro a malebnými uličkami. Zájemci se mohou pokochat výhledem ze středověké věže Torre Guinigi. K večeru 
se odjedeme ubytovat do lázeňského města Montecatini Terme a poté se projdeme rušným lázeňským městem s možností vyjet lanovkou na 
kopec do staré čtvrti Montecatini Alto.
3. den: Po snídani vyrazíme na celodenní výlet do toskánského vnitrozemí, do měst „na kopci“. Navštívíme středověkou cihlovou Sienu (UNESCO), 
dějiště slavných koňských dostihů Palio, s krásnou katedrálou a zachovalým gotickým centrem. Romantickým vnitrozemím přejedeme do „stře-
dověkého Manhattanu“ do San Gimignana (UNESCO), města gotických rodových věží. Tady se budeme z hradeb kochat krásným výhledem na 
toskánskou krajinu, plnou cypřišů a  přírodních vln, ochutnáme nejlepší italskou zmrzlinu a  projdeme si nejkrásnější náměstíčka a  středověké 
uličky. Zájemci mohou navštívit baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která je jedním z nejkrásnějších příkladů románské architektury v celém 
Toskánsku. Večer návrat na ubytování.
4. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet k moři na Ligurské pobřeží. Autobusem dojedeme přes Carraru, kde z dáli uvidíme slavné mramoro-
vé lomy do přístavu La Spezia. Odsud vyplujeme lodí kolem romantických barevných vesniček vysoko na útesech Cinque Terre (UNESCO). Během 
plavby zastavíme v malebném přístavu Portovenere, založeném Římany, i v barevném Monterosso al Mare, kde se můžeme vykoupat. Z lodě 
budeme obdivovat další barvami překypující vesnice Riomaggiore, Manarola, Corniglia či Levanto. Večer návrat na hotel do Montecatini 
Terme.
5. den: Po snídani přejedeme do Sesto Fiorentino, odkud pojedeme místním vlakem (jízdenky zařídí průvodce a pojede s Vámi) do Florencie 
(UNESCO). V  kolébce renesance strávíme celý den. Na začátku spolu s  průvodcem projdeme starým městem a  poté nás čeká volno k  návštěvě 
nejznámějších památek: Piazza del Duomo, Giottova kampanila, dómy, kaple Medicejských, Michelangelův David. Milovníci umění si 
určitě nenechají ujít Galerii Uffizi (doporučujeme rezervaci předem) a každý se musí projít po Mostě zlatníků až k paláci Pitti. Večer se vrátíme 
vlakem do Sesto Fiorentino a vydáme se na cestu zpět do ČR.
6. den: Návrat do ČR v dopoledních až poledních hodinách (Česká Třebová kolem 12.00**), další dle trasy.
Termín: 30. 4.–5. 5. 2019 (úterý až neděle), číslo zájezdu: 30042019
 24.–29. 9. 2019 (úterý až neděle), číslo zájezdu: 24092019
Cena: 7 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 3x ubytování ve 2lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím a možností přistýlky v ***hotelu, 2x snídani (kontinentální), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 800 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné (asi 40–80 €), jízdenky (3 €).
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***



Perly jižního Polska
 
Krakov  – solný důl Vělička (Wielizcka)  – Vratislav (Wrocław)  – Hlivice (Gliwice)  – 
květinové slavnosti na zámku Książ – podzemní město Osówka – Svídnice
Objevování nedalekých krás našich severních sousedů.
1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 4.00**) směrem Náchod. 
Dopoledne návštěva podzemního komplexu Riese (Obr) v podzemí hory Osówka v Sovích 
horách. Komplex měl být propojen i s jedním z největších a nejkrásnějších polských zámků 
Książ na okraji Valbřichu. Na zámku Książ si přijdou na své i  milovníci nádherných zahrad, 
parků a vyhlídek. V dubnovém termínu by se zde navíc měly konat květinové slavnosti. In-
teriéry zámku jsou pak vyzdobené mnoha překrásnými kyticemi a květinovými vazbami. K ve-
čeru se ještě krátce zastavíme u unikátního hrázděného kostela Míru ve Svídnici (UNESCO). 
Ubytování.
2. den: Po snídani nás čeká Wrocław na řece Odře, kdysi česká Vratislav, přezdívaná městem sta mostů. S  průvodcem se projdeme kouzelně 
opraveným starým městem, přejdeme přes Tumský ostrov, podíváme se na nejznámější památky tohoto historického města a seznámíme se 
s místními trpaslíky. Odpoledne krátké volno na náměstí před gotickou radnicí (na návštěvu vyhlídkové věže, nákupy či pozdní oběd). Odpoledne 
zastavíme v Hlivicích (Gliwice) u vysílače, jehož přepadením započala II. světová válka. Přejezd na ubytování směr Krakov.
3. den: Ráno příjezd do Věličky (Wielizcka), kde se nachází nejstarší činný solný důl v Evropě, světový unikát (UNESCO). Prohlídka dolu a jeho cho-
deb, kaplí i velkých zdobených sálů, vytesaných v soli, je nezapomenutelným zážitkem. Následuje přejezd do Krakova (UNESCO), nejpamátnějšího 
místa v dějinách polského národa. Právě tady bylo do konce 16. století sídelní a korunovační město státu. Podíváme se na královský hrad Wawel, 
korunovační katedrálu s hrobkami polských králů, hlavní náměstí, historickou tržnici Sukiennice, prohlédneme si měšťanské domy, Radniční věž, 
univerzitní čtvrť… K večeru osobní volno. Poté odjezd zpět do ČR přes Ostravu. Návrat do ČR v pozdních nočních hodinách (Česká Třebová okolo 
půlnoci**), další dle trasy.
Termín: 3.–5. 5. 2019 (pátek až neděle), číslo zájezdu: 3052019
Cena: 4 290 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích s příslu-
šenstvím ve ***hotelu, 2x snídani, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za 2 večeře, pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno 
platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj 1 400 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné (asi 200 PLN).
Odjezdová místa: Česká Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí;
+ 200 Kč: Lanškroun, Svitavy, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Náchod, Jaroměř, Olomouc, Chrudim.
Další zákonné informace viz ***

Májový Rýn, Lucembursko a vinice Mosely
 
Lucembursko – Schengen – Lucemburk – Trevír – Porta Nigra – Mosela – Cochem – 
hrady Eltz, Marksburg, Maus a Katz – Koblenz – soutok Rýna a Mosely – Deutsches 
Eck – Rýn – rýnský ohyb – Bacharach - Boppard – lodí po Rýnu – Sankt Goar – skála 
Loreley – Bingen am Rhein – Laacher See – benediktínské opatství Maria Laach – 
Bonn – Kolín nad Rýnem
Uchvatná krajina Mosely a Rýna. Hrady, historická města a úžasná příroda.
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem na Roz-
vadov a Norimberk.
2. den: Ráno příjezd do Schengenu, do slavné obce „na pomezí“, procházka po nábřeží 
Mosely kolem kotviště, kde byla v roce 1985 podepsaná dohoda. Přejezd do Lucemburku, 
hlavního města na skalách, které je zároveň mohutnou nedobytnou středověkou pevností. 
Procházka starým městem s velkovévodským palácem na vyhlídky, individuálně lze navštívit kasematy. Historie města je svázána s naší zemí, 
uvidíme náměstí Jana Palacha i katedrálu Panny Marie s ostatky českého krále Jana Lucemburského. Odpoledne navštívíme Trevír (UNESCO), 
nejstarší německé město, s majestátní katedrálou, mnohými římskými památkami a hlavně s římskou bránou Porta Nigra. Rodiště Karla Marxe. 
Odjezd na ubytování do Boppardu na břehu Rýna, kde byl korunován Přemysl Otakar I. českým králem. Večeře v hotelu.
3. den: Po snídani odjedeme do města Bingen am Rhein. Odtud poplujeme lodí (20 €) „cestou 14 hradů“ pod svěžími rozkvetlými kopci, pose-
tými hrady, kolem skály Loreley, k níž se váže legenda o dívce s čarokrásným hlasem a kde je v hlubinách ukrytá skála, na kterou silné proudy str-
hávají lodě. Kolem Myší věže na ostrůvku doplujeme podél Rýna (UNESCO) až do hrázděného Sankt Goaru. Mezi četnými hrady uvidíme i hrady 
Katz (Kočka) a Maus (Myš). Krátká zastávka v malebném hrázděném městě Bacharach. Vinařské městečko, důležité překladiště vína staré již přes 
1000 let, s nedokončenou kaplí, starým hradem a středověkými branami. Starou lanovkou vyjedeme vysoko nad Rýn (9 €) a po krátké procházce 
uvidíme slavný rýnský ohyb. Návrat na hotel do Boppardu, večeře, možnost ochutnávky pěti druhů místních vín (10 €).
4. den: Po snídani nás čeká výlet podél vinic, hrázděných měst a hradů Mosely. Začneme dobře utajeným (nedobytným) hradem Eltz, jedním 
z nejkrásnějších a nejznámějších hradů Německa (10 €), plným věžiček nad romantickým údolím, který již mnoho století patří rodině Eltzů, pro-
cházka k hradu. Pojedeme nádherným údolím Mosely do Cochemu, zastávka v pohádkovém hrázděném městečku s hradem nad řekou. Navečer 
dojedeme do města Koblenz, procházka podél Rýna na Deutsches Eck, na soutok Rýna a Mosely, osobní volno. Do Boppardu se vrátíme podél 
Rýna, uvidíme další hrady - nedobytný hrad Marksburg, pohodlný Stolzenfels, večeře.
5. den: Po snídani vyklidíme pokoje a odjedeme k Laacherskému jezeru v nádherném v sopečném pohoří Eifel. Čeká nás procházka kolem 
románského kláštera k poutnímu místu z 11. století Maria Laach. Poté přejdeme do bývalého hlavního města NSR Bonnu, které je spojené se 
jménem Ludwiga van Beethowena. Na závěr dne se ještě zastavíme u velkolepé katedrály v Kolíně nad Rýnem (UNESCO) a podíváme se i do 
historického centra jednoho z nejstarších německých měst. Večer odjezd zpět do ČR.
6. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.
Termín: 7.–12. 5. 2019 (úterý až neděle), číslo zájezdu: 7052019
Cena: 7 890 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 3x ubytování ve dvojlůžkovém pokoji s příslušen-
stvím a možností přistýlky v *** hotelu v Boppardu, 3x snídani, 3x večeři - formou bufetového stolu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj 1 500 Kč / 3 noci (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné, loď, ochutnávku vína.
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Májový víkend na Bodamském jezeře  
a Appenzellské Alpy

 
Květinový ostrov Mainau – Kostnice – Rýnské vodopády – Appenzellské Alpy – la-
novkou na Säntis – Schaffhausen – Munot – Lindau – Bregenz – lodí po Bodam-
ském jezeře (Bodensee)
Rozkvetlý víkend na hranicích tří států.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 19.00**) směr Praha, Rozvadov, 
Mnichov, Bregenz.
2. den: Časně ráno vyjedeme lanovkou na vrch Säntis (2 505 m n. m.), vrchol v Appenzell-
ských Alpách, ze kterého bývá vidět do pěti států i na Bodamské jezero. Nabízí se i překrás-
né výhledy na jedinečně zvrásněný Alpský masiv. Lanovkou sjedeme zpět do údolí a vydáme 
se k Rýnským vodopádům, nejmohutnějším říčním vodopádům Evropy, kde je možné do-
plout přímo pod ně lodičkou. Navečer krátká zastávka ve Schaffhausenu, historickém městě s pevností Munot a krásnými malovanými domy. 
Odjezd na ubytování do Tuttlingenu, pro zájemce večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Kostnice. Projdeme si staré město a podíváme se na nábřeží, i na místo kde byl upálen mistr Jan Hus a Jeroným 
Pražský. Poté nás čeká ostrov Mainau v době květu rododendronů, azalek a mnoha dalších květin, návštěva pavilonu motýlů, rozária, zám-
ku i dalších pokladů jezerních zahrad. Podél Bodamského jezera dojedeme do kouzelného ostrovního městečka Lindau, plného krásných domů 
a starých uliček. Projížďka lodí po Bodamském jezeře směrem k Alpám do Bregenzu, kde nás čeká podvečerní romantická procházka po nábřeží 



k jedinečné letní divadelní scéně. Večer odjezd zpět do ČR.
4. den: Návrat do ČR ve velmi časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.
Termín: 10.–13. 5. 2019 (pátek až pondělí), číslo zájezdu: 10052019
Cena: 3 790 Kč
Cena 55+: 3 690 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 1x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím v ***hotelu, 1x snídaně formou bufetových stolů, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč (při včasném přihlá-
šení lze doobsadit), příplatek za tříchodovou večeři 540 Kč, vstupné a jízdné (cca 70 €).
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Švýcarský hvězdný trojlístek s kartou  
aneb do říše Ledové panny

 
Junfgrau (Panna) – Mönch (Mnich) – Eiger (Požírač) – Trümmelbachské vodopády – 
Grindelwald  – Lauterbrunnen  – vodopád Staubbach  – Interlaken  – Brienzersee 
(Brienzské jezero) – Thunersee – Bernské Alpy – Aletschský ledovec – Hasli – Mei-
ringen – Aareschlucht – Wilderswil
Vlaky a zubačky s 50% slevou z plného jízdného: na Top of Europe (Jungfraujoch) – Har-
der Kulm – First.
V čase květu jarních květin.
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Praha, Plzeň, 
Rozvadov, Bregenz, Grindelwald.
2. den: Ráno přejedeme kolem Lucernu, Vierwaldstättského jezera, přes sedlo Brünig 
Pass a  kolem Brienzského jezera do Grindelwaldu, kde se projdeme starým rétorománským městečkem pod slavným trojlístkem vrcholů 
Jungfrau, Mönch a Eiger. Lanovkou vyjedeme na horu First (2 168 m n. m., asi 30 CHF), kde se před námi otevře úchvatný výhled na severní 
stěnu Eigeru (Požírače) a další čtyřtisícovky. Zdatnější mají možnost vyrazit k jezírku Bachalpsee (2 hod., nutné pevné boty) nebo se vydat po 
závěsných chodnících po skále, zvaných First Cliff Walk, s překrásnými výhledy. Lze tu využít i množství zážitkových atrakcí: let střemhlav z hory, 
sjezd v úvazkách, koloběžky, trojkolky… Touto dobou navíc Alpy rozkvétají barevným kobercem jarních květin. Odpoledne odjedeme do malebné 
vesnice Wilderswil na ubytování. Hotel se nachází asi 2 km od centra Interlakenu. Pro zájemce večeře.
3. den: Po snídani vyrazíme na celodenní výlet do okouzlující krajiny pod Jungfrau (Pannu). Ze stanice Grindelwald-Grund vyjedeme zubačkou 
do malebné zastávky Kleine Scheidegg, umístěné přímo pod Jungfrau a severní stěnou Eigeru. Zde přesedneme do slavné zubačky (100 CHF), 
která již více jak sto let vede na nejvýše položené nádraží v  Evropě zvané Top of Europe (Střecha Evropy). Projedeme severní stěnou Eigeru, 
zastavíme na vyhlídkách na ledové pole této hory a dorazíme až do výšky 3 454 m n. m. do sedla Jungfraujoch, říše věčného sněhu a ledu. Tam si 
užijeme nádherné výhledy, navštívíme observatoř Sphinx (3 571 m n. m.) či ledový palác a vyrazíme na nejdelší alpský ledovec zvaný Aletschský 
(UNESCO). K večeru vyrazíme zpět dolů a uděláme si hodinovou zastávkou v Kleine Scheidegg, kde nejspíše budou kvést krokusy, bledule a ti-
síce dalších jarních kvítků. Poté projedeme přes slavný Wengen (sjezdovka Lauberhorn) do kouzelného údolí 72 vodopádů Lauterbrunnen. 
Podíváme se na deset skalních ledovcových vodopádů Trümmelbach (11 CHF) i na nejvyšší alpský volně padající vodopád Staubbach. Návrat na 
ubytování, pro zájemce večeře.
4. den: Po snídani vyklidíme pokoje a vyrazíme na návštěvu slavného Interlakenu, města ležícího pod několika čtyřtisícovkami a mezi jezery 
Brienzersee a Thunersee. S průvodcem projdeme historické centrum a poté si užijeme osobní volno, určené k nákupům dárků, sýrů a čokolád. 
Zubačkou z roku 1908 vyrazíme na Harder Kulm (20 CHF), kde se nám v případě pěkného počasí otevřou krásné výhledy na Bernské Alpy a okolní 
jezera. Cestou zpět autobusem projedeme údolí Hasli (oblíbené místo sira A. C. Doyla a  jeho Sherlocka Holmese), projedeme Meiringenem 
a pokračovat budeme pěšky mohutnou soutěskou Aareschlucht, kterou vyhloubila řeka Aara cestou ze sedla Grimmselpass. Zájemce čeká asi 1 
km dlouhá cesta majestátní soutěskou, hlubokou až 200 m. K večeru odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**), další dle trasy.
Termín: 15.–19. 5. 2019 (středa až neděle), číslo zájezdu: 15052019
Cena: 5 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím a možností přistýlky v ***hotelu ve Wilderswilu, 2x snídani (formou bufetového stolu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 večeře o třech chodech (předkrm, hlavní 
jídlo, dezert): 1 200 Kč, pobytové taxy (asi 2 CHF/os./noc, nutno platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 200 Kč (při včasném přihlášení 
lze doobsadit), vstupné, lanovky, zubačky a vlaky. Na lanovky a zubačky (vlaky) uvedené v programu obdržíte slevu cca 50 % z plného jízdného! 
Všechny vlaky a zubačky je nutné závazně rezervovat předem, a proto prosím uveďte ve smlouvě, které z nich budete absolvovat. Platba proběhne 
v CHF průvodci v autobuse.
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Českosaské Švýcarsko s výletem do Sprévského lesa
 
Bastei – Königstein – Lilienstein – Hřensko – Pravčická Brána – Edmunova soutěs-
ka – Kamenice – Bad Schandau – lázně Toskana – Sprévský les – Lübbenau – Leh-
de – Kromlau – Ďáblův most – rokle azalek a rhododenronů
Rozkvetlý prodloužený víkend s ubytováním v legendárním ****hotelu Praha v Hřensku.
1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 4.00**) směr Pardubice, 
Praha, Königstein. Dopoledne přijedeme k monumentálnímu mostu Bastei. Prohlédneme si 
skalní město s unikátním mostem přes Kuní jámu (76 m vysoký a 190 m nad hladinou Labe) 
a půjdeme ke skalnímu hradu Neurathen (3 €). Poté přejedeme k nejznámější stolové hoře 
celého Saského Švýcarska Lilienstein, kde nás výhledy z jejího vrcholu odmění za asi hodinu 
až hodinu a půl trvající výšlap (nepovinné, nutná pevná obuv). Na vrcholu další stolové hory 
Königstein (vyjedeme výtahem) si prohlédneme stejnojmennou monumentální pevnost, 
která kraji dominuje již od středověku. I tady na nás čekají nádherné výhledy na Labe a okolní pískovcovou krajinu (prohlídka včetně audioguide 
v češtině asi 13 €). K večeru odjedeme na ubytování v srdci národního parku České Švýcarsko do hotelu Praha v Hřensku na břehu říčky Kamenice. 
Večeře.
2. den: Volný den v Hřensku. Využít jej lze k turistice k Pravčické bráně, kde se nachází proslulý 16 m vysoký skalní oblouk s dolním rozpětím 
26 metrů, který je nejzajímavějším útvarem Českého Švýcarska. Je možné i sejít k  lodičkám a do Hřenska doplout Edmundovou soutěskou 
(asi 90 Kč). V případě zájmu minimálně 20 osob vyjedeme večer autobusem do malebných lázní Bad Schandau, kde se zájemci mohou vykoupat 
v termálních lázních Toskana (16 €/2 hod.) Využít lze slaný bazén, sauny, venkovní bazén i vířivky… Ostatní se projdou po malebném lázeňském 
městečku, případně si zajdou na vyhlídku či posedí v cukrárně. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Ráno vyrazíme do oblasti Sprévského lesa, kde řeka Spréva vytvořila rozvětvenou síť kanálů. Mnoho kilometrů ramen řeky nechalo vy-
růst mohutnému lesu a vzniknout jedinečnému biotopu. Do lesa lze po vodě vjet na podlouhlých lodích zvaných kahn (10 €) a zjistit, jak zde žijí pů-
vodní obyvatelé (polabští Slované). Vyplujeme z malebného lužického města Lübbenau, na pramicích poplujeme lesními kanály až do slovanské 
vesnice Lehde, kde zájemci navštíví skanzen lužických Srbů (5 €). V tomto termínu bude oblast nejspíše plná kvetoucích rhododendronů a aza-
lek. Na zpáteční cestě ještě navštívíme zámecký park v Kromlau, kde uvidíme unikátní stavby, včetně čedičového Ďáblova mostu, jehož stavba 
trvala deset let, a hlavně překrásně rozkvetlou rokli, plnou různobarevných květů azalek a rhododendronů. Večer odjezd zpět do ČR. Návrat 
přes Liberec a Hradec Králové v pozdních nočních hodinách (Pardubice okolo 23.00**, Česká Třebová okolo 01.00 ** v pondělí), další dle trasy.
Termín: 17.–19. 5. 2019 (pátek až neděle), číslo zájezdu: 17052019
Cena: 3 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslu-
šenstvím v ****hotelu Praha v Hřensku včetně místních poplatků, 2x snídani (formou švédských stolů), 2x 3chodovou večeři, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 100 Kč (při včasném 
přihlášení lze doobsadit), vstupné.
Odjezdová a svozová místa: Česká Třebová, Litomyšl, Hlinsko, Chrudim, Pardubice;
+ 200 Kč: Choceň, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Svitavy, Vysoké Mýto, Hradec Králové.
Další zákonné informace viz ***



Paříž a zámek Versailles
 
Paříž – Versailles – Louvre – Latinská čtvrť – Eiffelova věž – projížďka po 
Seině – náměstí Concorde – Champs Élysées – Pantheon – Notre Dame – Vítězný 
oblouk – Montmartre – stará opera Garnier – muzeum parfémů Fragonard – 
Sorbona – květinový trh – Invalidovna – večerní projížďka Paříží – Moulin 
Rouge – Pigalle – Bastila – Trocadéro
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (Česká Třebová okolo 13.00**) směrem Praha, Norim-
berk, Metz.
2. den: Ráno přijedeme do Paříže, kde si při cestě autobusem ukážeme nejznámější místa. 
Procházku s průvodcem začneme u Eiffelovy věže. Uvidíme také Martova pole, Vítězný 
oblouk a po bulváru Champs Élysées se projdeme na náměstí Concorde a přes Tuilerijské 
zahrady až k Louvru. Zájemci mohou s průvodcem navštívit muzeum parfémů Fragonard 
(s  možností výhodného nákupu pravých parfémů), podívat se na slavnou budovu Opery Garnier, Královský palác či na náměstí Vendôme 
s nově opraveným hotelem Ritz a slavným bronzovým triumfálním Slavkovským sloupem Napoleona I. Večer ubytování v hotelu.
3. den: Po snídani nás autobus odveze do Versailles, kde navštívíme monumentální zámek francouzských králů i nádherné zahrady. Cestou 
zpět zastavíme v La Défance, moderní pařížské čtvrti plné mrakodrapů a moderních budov. Po návratu do Paříže nás čeká prohlídka Latinské 
čtvrti s Pantheonem, Lucemburskými zahradami a Sorbonnou a poté i ostrov Île de la Cité, jemuž vévodí katedrála Notre Dame. Uvidíme 
i neméně proslulý nejstarší květinový trh, Justiční palác či Saint Chapelle a neopomeneme ani pařížskou radnici. Večer se vrátíme na ubytování 
do hotelu.
4. den: Po snídani budeme pokračovat v prohlídce města. Čeká nás Invalidovna a projížďka lodí po Seině, následované individuálním volnem 
v centru Paříže, které lze využít návštěvou muzea Louvre, Oranžerie, Muzea Orsay, Musea voskových figurín, atrakce Let nad Paříží… 
K večeru přejedeme metrem na Montmartre, kde v romantických uličkách pod bazilikou Sacré-Cœur na náměstí malířů počkáme na tmu, a poté 
sjedeme autobusem k závěrečné večerní projížďce Paříže. Uvidíme Moulin Rouge, Pigalle, noční operu, náměstí Bastila či osvětlené nábřeží. 
Krátce zastavíme i na náměstí Trocadéro, kde se s Paříží rozloučíme pohledem na rozsvícenou Eiffelovu věž. Odjezd do ČR v pozdních večerních 
hodinách.
5. den: Ráno přijedeme do německého Amberku, kde si po nočním přejezdu dvě hodiny odpočineme v bazénech, vířivkách a na tobogánech Kur-
fiřtských lázní (asi 6 €). Ostatní mohou čas strávit procházkou po půvabném historickém centru blízkého městečka. Návrat do ČR v odpoledních 
hodinách (Praha okolo 14.00, Česká Třebová okolo 17.00**), další dle trasy.
Amberk je pouze u říjnového termínu, májový termín se vrací přímo (Praha okolo 11.00, Česká Třebová okolo 14.00**).
Termín: 23.–27. 5. 2019 (čtvrtek až pondělí), číslo zájezdu: 23052019, bez Amberku
 26.–30. 10. 2019 (sobota až úterý – podzimní prázdniny), číslo zájezdu: 26102019, včetně Amberku
Cena: 4 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 3lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím v hotelu Premiere Classe, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 snídaně 440 Kč, pobytové taxy (asi 2 €/os./
noc, nutno platit na místě), příplatek za dvojlůžkový pokoj 800 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 1 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), 
vstupné (cca 80 €).
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Provence, francouzská Riviéra a Monako
 
Monacké knížectví – Monte Carlo – Oceánografické muzeum - skalní město Èze – 
parfumerie Fragonard – Nice – Cannes – Provence – Verdonský kaňon – Moustiers
-Sainte-Marie – Lac Sainte-Crox – balkon de la Mescla – most Artuby
Poznávání jižní Francie s koupáním na slavných plážích v Cannes, Nice a Monaku i v křišťálově 
čisté vodě Lac Sainte-Croix v horách.
1. den: Odjezd z  ČR v  poledních hodinách (Česká Třebová okolo 12.00, Pardubice okolo 
13.00**) směrem Praha, Mnichov, Verona, Nice.
2. den: Ráno navštívíme královnu francouzské Riviéry Nice. Vyšplháme na hradní vrch, navští-
víme květinový trh ve starém městě a odpoledne se každý rozhodne, zda stráví čas v někte-
rém z věhlasných muzeí (20 €), koupáním v moři či procházkou po Anglické promenádě. 
K večeru se městskou dopravou přesuneme na ubytování.
3. den: Po snídani nás čeká poznávání Provence. Projedeme kolem úchvatného Verdonského kaňonu, kde zastavíme na tzv. balkónech de la 
Mescla (vyhlídkách) u Pont de’l’Artruby a poté i u Lac de Sainte-Croix, v jehož čisté horské vodě se můžeme vykoupat. Poté navštívíme okouz-
lující městečko pod skalními štíty Moustiers-Sainte-Marie s věhlasnou hvězdou v oblacích. V tomto typicky provensálském sídle se projdeme 
starými uličkami, plnými levandule a kamenných domků. Pokocháme se nádhernými výhledy do okolí. K večeru se vrátíme na pobřeží do Cannes, 
kde se společně podíváme na Festivalový palác a poté bude na zvážení každého, zda stráví volný čas koupáním v moři, večeří nebo procházkou 
malebným historickým centrem. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani vyjedeme vysoko nad Monako, kde začneme den návštěvou parfumerie Fragonard v malebném městečku Èze. Čeká nás exkur-
ze ve výrobně s možností výhodného nákupu pravých francouzských parfému. Kolem poledne přijedeme do Monaka. Po společné procházce 
kolem významných památek, jako je knížecí palác či katedrála, si projedeme vláčkem věhlasnou čtvrť Monte Carlo (10 €) a podíváme se na slavné 
kasino. Odpoledne mohou zájemci navštívit Oceánografické muzeum (18 €), projít si celou trasu závodu F1, vykoupat se v moři či zajít si na 
večeři. Odjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.
5. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách (Pardubice okolo 15.00, Česká Třebová okolo 16.00**), další dle trasy.
Termín: 30. 5.–3. 6. 2019 (čtvrtek až pondělí), číslo zájezdu: 30052019
Cena: 6 290 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 3lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím v hotelu Premiere Classe, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 snídaně 440 Kč (francouzská), pobytové taxy 
(asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj 2 400 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), příplatek za dvoulůžkový 
pokoj 1 200 Kč, vstupné (asi 50 €).
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Rozkvetlé údolí Dunaje Wachau a Bratislava
 
Kittenbergerovy zahrady zážitků – Wachau – Dunaj – Melk – Krems – Děvín – sou-
tok Moravy a Dunaje – čokoládovna v Kittsee – Bratislava
Romantický víkend plný květin a úchvatných míst kousek od hranic.
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 3.00, Polná okolo 6.00**) 
směrem Litomyšl, Pardubice, Polná a Znojmo. Dopoledne navštívíme překrásně rozkvetlé Kit-
tenbergerovy zahrady zážitků (9 €), kde během individuální prohlídky můžeme obdivovat 
nápadité zahradní dekorace, a většina z nás využije i nabídky nákupu rostlin. Poté přeje-
deme autobusem do Melku, kde se každý rozhodne mezi procházkou městečkem a návště-
vou monumentálního benediktinského kláštera se zahradami (11 €). Odpoledne v Melku 
nastoupíme na loď (26 €) a asi 1,5 hod. poplujeme kouzelným údolím Wachau (s přestupem 
ve Spitzi). Mezi svahy porostlými vinicemi, meruňkovými sady a  kolem středověkých měst 



doplujeme do Kremsu, kde na nás počká náš autobus. Ti, kteří nebudou mít zájem o plavbu lodí, sem autobusem přejedou. K večeru přejezd na 
ubytování.
2. den: Po snídani se krátce zastavíme na romantickém soutoku Moravy a  Dunaje pod hradem Děvín a  poté už přejedeme do Rakouska do 
čokoládovny Kittsee. Po prohlídce ve slovenském jazyce tady můžeme výhodně nakoupit čokoládu (a také ochutnat). Odpoledne strávíme 
v Bratislavě. Společně se projdeme od hradu kolem kostela svatého Martina do centra. Navštívíme také historické centrum s malebnými 
uličkami, které si můžeme během volného času projít. K večeru odjedeme do ČR. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách (Polná okolo 21.00, 
Česká Třebová okolo půlnoci**), další dle trasy.
Termín: 1.–2. 6. 2019 (sobota až neděle), číslo zájezdu: 1062019/01
Cena: 2 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 1x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím v ***hotelu, 1x snídani, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné a loď.
Odjezdová a svozová místa: Česká Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Chrudim, Havlíčkův Brod, Polná u Jihlavy, Znojmo;
+ 200 Kč: Hradec Králové, Holice, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Choceň, Lanškroun, Svitavy.
Další zákonné informace viz ***

Rozkvetlé Švýcarsko: Ticino, hory,  
palmy a jezera

 
Schwyz – Stoosbahn – Fronalpstock – Axenstrasse – Altdorf – Laggo Maggiore – 
Locarno – Ascona – Madonna del Sasso – Cardada Cimetta – ostrůvky Brissago – 
botanická zahrada kantonu Ticino  – Lugano  – čokoládovna Caslano  – Melide   
– Swissminiatur – Bellinzona
Slunečný kraj plný jezer pod majestátními Alpami, kde se navzdory nadmořské výšce a severní 
šířce daří teplomilným rostlinám z celého světa.
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Praha, Roz-
vadov, Mnichov, Bregenz.
2. den: Ráno přijedeme do města Schwyz, kde nás čeká krátká procházka historickým cen-
trem města nad jezery, které dalo jméno celé zemi a  kde vznikly proslulé nože Victorinox. 
Nejstrmější lanovkou na světě vyjedeme do horského střediska Stoos, kam nesmí auta. Tato nová lanovka je naprostým unikátem, neboť origi-
nální vagónky ve tvaru sudů zajišťují, že cestující zůstanou ve vzpřímené poloze i při stoupání pod úhlem až 47,7 stupňů. Ze Stoosu mohou zájemci 
pokračovat sedačkovou lanovkou (kombicard 40 CHF) až na jezerní a ledovcové vyhlídky na Fronalpstocku (1 922 m n. m.). Z těchto výšek, kde 
zrovna budou dokvétat koberce jarních květů, si prohlédneme Lucernské jezero a mnoho dalších jezer, hory Rigi a Pilatus, a dokonce i louku 
Rütli, kde v roce 1291 vzniklo Švýcarsko. Po břehu Vierwaldstattského jezera přejedeme po silnici Axenstrasse, vyhloubené ve skalách nad 
jezerem, podél Gotthardské dráhy do obce Altdorf. Tady se podíváme na náves, kde střílel legendární Vilém Tell na jablko umístěné na hlavě 
svého syna. K večeru dorazíme do města Bellinzona, kde se ubytujeme.
3. den: Po snídani vyrazíme na celodenní výlet do oblasti jednoho z nejhlubších alpských jezer Laggo Maggiore. Navštívíme lázeňské město 
Locarno, ale také barevnou Asconu, která je nejníže položeným městem Švýcarska. Na březích jezera uvidíme granátová jablka, citronovníky 
a nespočet pestrobarevných květů. Zubačkou (6 CHF) vyjedeme k velkolepému poutnímu místu z 15. století na skále nad Locarnem Madonna 
del Sasso. Odtud budeme pokračovat lanovkou (29 CHF) k horské stanici Cardada Cimetta (1 496 m n. m.), kde se z vyhlídkových teras otevřou 
úžasné výhledy na jezero a okolní Lepontské Alpy. Odpoledne doplujeme lodí (28 CHF) k ostrůvkům Brissago, kde se nachází jedna z nekrásněj-
ších evropských botanických zahrad (8 CHF). Uvidíme tu rostliny z teplých oblastí celého světa, projdeme se bambusovým porostem a posedět 
můžeme pod palmami.
4. den: Po snídani vyklidíme pokoje, zavazadla dáme do autobusu a pěšky vyrazíme do starého srdce Bellinzony. Projdeme krásné historické 
centrum města tří hradů (UNESCO) a odvážnější vystoupají až k Montebello či Castelgrande, zatímco ostatní si užijí středověké sobotní 
trhy ve starých uličkách. Kolem poledne nás vyzvedne autobus a odjedeme k jezeru Lago di Lugano. Nejdříve navštívíme vesnici Caslano, kde 
si nejen prohlédneme muzeum čokolády Alprose (5 CHF), ale ochutnáme a určitě i nakoupíme místní čokoládové speciality. Poté přejedeme do 
Melide, kde nás čeká “zmenšené Švýcarsko” Swissminiatur (20 CHF). Tady se můžeme nechat inspirovat, co je ještě třeba ve Švýcarsku navštívit. 
Podvečer strávíme v malebném Luganu. Projdeme se po nábřeží a užijeme si poslední chvíle v rozkvetlém ráji pod Alpami. Večer odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**), další dle trasy.
Termín: 5.–9. 6. 2019 (středa až neděle), číslo zájezdu: 5062019
Cena: 6 590 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím v hezkém *** hotelu, 2x snídani (formou bufetových stolů), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz, pojišťovny, a. s. (tarif III), pobytové taxy (asi 2 CHF/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj: 1500 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné.
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Velká dolomitská cesta
 
Brixen – Messnerovo muzeum na vrcholu Kronplatz – jezera Pragser Wildsee, Misu-
rina a Karersee – Col de Varda – Drei Zinnen / Tre Cime di Llavaredo – Cortina d’Am-
pezzo – Velká dolomitská cesta – Passo di Falzarego – Passo Pordoi – dolomitské 
masivy Cristallo, Sorapis, Tofana, Monte Pelmo, Marmarole, Marmolada, Sella, 
Sasso Lungo, Cadini, Monte Piano, Paternkofel
V čase, kdy Dolomity kvetou, aneb romantika na Misurině.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 20.00**), směr Praha, Rozvadov, 
Mnichov.
2. den: Ráno příjezd do Brixenu, kde nás čeká návštěva starého biskupského města a pro-
cházka k  exilovému domku K. H. Borovského. Přejezd pod Kronplatz. Zájemci vyjedou 
lanovkou na horu, která je sídlem mýtické královny Dolomit, a podívají se do nového muzea 
Reinholda Messnera, jehož budovu navrhla architektka Zaha Hadid. Přejezd k  legendárnímu jezeru Pragser Wildsee, kde dle legendy leží 
poklad Fanů. Procházka kolem jezera v srdci národního parku Fanes-Sennes-Prags. Dojezd na ubytování kousek od jezera Misurina, pod Monte 
Piano. Pro zájemce večeře.
3. den: Po snídani strávíme dopoledne u jezera Misurina. Je možné vyjet lanovkou na Col da Varda, přímo nad jezero Misurina, odkud se nabízí 
překrásné výhledy na půl Dolomit, včetně masivů Marmarole, Tofana, Sorapis, Cristallo, Cadini… V poledne výjezd autobusem panorama-
tickou placenou silnicí přímo pod slavné Věže lavarédské (Drei Zinnen / Tre Cime di Lavaredo 3 003 m n. m.). Zájemci si mohou tento nádherný 
skalní útvar obejít po turistickém chodníku (uvidíme Monte Piano, Paternkofel i místa tvrdých válečných střetů, střílny, bunkry…). Vybrat si 
tu lze z různě dlouhých tras dle kondice či aktuální chuti. Nabízejí se i fyzicky nenáročné cesty, zvládne to téměř každý. Navíc je vše v plném květu 
a otevírají se výhledy na polovinu Dolomit. K večeru návrat do hotelu, pro zájemce večeře.
4. den: Po snídani nás čeká Velká dolomitská cesta. Projedeme celou proslulou trasu z Cortiny až do Bolzana. Pod masivy Cristallo a Sorapis 
projedeme do malebné Cortiny d‘Ampezzo. Tady na nás čeká procházka horským městem, obklopeným třítisícovou horou z každé světové strany. 
Kolem legendárních míst 1. světové války přejedeme do sedla Passo Falzarego (2 105 m n. m), uvidíme Col di Lana, Cinque Torri i Marmoladu 
a vystoupáme do sedla Passo Pordoi (2 239 m n. m.). Zájemci vyjedou lanovkou na Terasu Dolomit Sass Pordoi (2 952 m n. m.) v masivu Sella 
s nejkrásnějším výhledem na Dolomity a jejich nejvyšší horu Marmoladu. Za obzvláště jasného počasí je vidět až Jadran. Průjezd přes Canazei pod 
Sasso Lungo a údolím Val di Fassa výjezd k jezeru Karersee, kde se otevře poslední úchvatný výhled na dolomitský útvar Latemar a Rosen-
garten. K večeru odjezd do ČR.
5. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 7.00**) další dle trasy.
Termín: 14.–18. 6. 2019 (pátek až úterý), číslo zájezdu: 14062019
Cena: 4 690 Kč
Cena 55+:  4 490 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji s příslu-
šenstvím s možností přistýlky nedaleko jezera Misurina, 2x snídani (formou kontinentálního bufetu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 večeře 1 000 Kč, pobytové taxy (asi 2 €/os./



noc, nutno platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné a jízdné na lanovky (asi 70 €).
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Zámky šíleného krále, Zugspitze a hory v plamenech
 
Klášter Ettal – zámek Linderhof – zámek Neuschwanstein – zámek a jezero Herren-
chiemsee  – soutěska Partnachklamm  – Zugspitze  – visutý most Highline 179  – 
hrad Ehrenberg – Bad Tölz –Garmisch-Partenkirchen (GaPa) – Lermoos
Jako bonus nás v případě hezkého počasí čeká velkolepá ohnivá show Hory v plamenech – 
Berge im Flammen.
1. den: Odjezd v pozdních večerních až nočních hodinách (Česká Třebová okolo 22.00**) směr 
Praha, Rozvadov, Mnichov.
2. den: Ráno krátce zastavíme u benediktýnského kláštera Ettal a navštívíme první zámek 
a  zahrady Ludvíka Bavorského - Linderhof. Přejezd do Rakouska. Výjezd lanovkou na 
nejvyšší německou horu Zugspitze (2 962 m n. m.) s velmi působivými výhledy, dojezd 
na ubytování v malebném vysokohorském středisku Lermoos pod Zugspitze s překrásnými 
výhledy na masiv Zugspitze.
3. den: Po snídani odjezd do městečka Schwangau pod zámkem Neuschwanstein, který se stal předlohou pro hrad Šípkové Růženky. Vypra-
víme se také ke strži Pöllatschlucht s Mariánským mostem i ke kouzelnému jezeru Alpsee. Prohlídka zámku Neuschwanstein. Odpoledne 
zastavíme ve středověkém městečku Füssen se štítovými domy s možností procházky malebnými uličkami až k místnímu zámku (dříve pevnosti). 
Přejedeme do Reute, kde navštívíme nejdelší visutý most v Alpách Highline 179, dlouhý 406 m a dosahující výšky 114 m. Odvážní přejdou závěsný 
most spojující ruiny hradu Ehrenberg a pevnost Claudia, ostatní se projdou po překrásném okolí. Návrat do hotelu do Lermoosu. Večer, pokud 
počasí dovolí, budeme z okolí hotelu nebo z hřiště sledovat ty nejúchvatnější obrazce vyčarované svatojanskými ohni na masivech Zugspitze, 
Sonnenspitze i Grubigstein. Dechberoucí ohnivá show začíná ve 22.00, kdy se na okolních horách rozzáří asi 10 000 ohňů, které vytvoří nejrůz-
nější obrazce a řetězy. Jedná se o jednu z nejkrásnějších alpských podívaných. V případě špatného počasí se ohně nekonají.
4. den: Po snídani odjezd do Garmisch-Partenkirchenu, zastávka u skokanských můstků, nenáročná procházka soutěskou Partnachklamm, 
kterou vyhloubila řeka Partnach hluboko v masivu Wettersteingebirge. Přejezd do malebného městečka s malovanými domy Bad Tölz, zná-
mého ze seriálu Big Ben, procházka lázeňským městečkem. Dojedeme do přístavu Prien-Stock, odkud se lodí vydáme na poslední a nejluxusnější 
zámek šíleného krále Ludvíka Bavorského Herrenchiemsee, který se nachází na ostrově v jezeře Chiemsee. Prohlídka zámku, opět v ČJ. K večeru 
odjezd z Prien-Stock zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR po půlnoci (Česká Třebová okolo 4.00**), další dle trasy.
Termín: 20.–24. 6. 2019 (čtvrtek až pondělí), číslo zájezdu: 20062019
Cena: 4 690 Kč
Cena 55+: 4 490 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve ***penzionu ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím s možností přistýlky, 2x snídani (formou bohatého bufetu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj 2 500 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné a jízdné na lanovku a loď (cca 90 €).
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Srdce Švýcarska
 
Lucern – Vierwaldstättské jezero – Pilatus – Brünig Pass – Hasli – Grimsel Pass – 
Wallis  – Goms  – Fiesch  – Zermatt  – Matterhorn  – Gornergrat  – Aletschský ledo-
vec – Gornergrattský ledovec – Monte Rosa – Dom – Täschhorn – soutěska Gorner-
schlucht – Eggishorn – strž Lama Schlucht – závěsný most – hrad Chillon – Ženevské 
jezero – Montreux
Prodloužený víkend pod nejznámějšími švýcarskými velikány.
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (Česká Třebová okolo 17.00**) směrem Praha, Roz-
vadov, Mnichov.
2. den: Ráno přijedeme do Lucernu a projdeme se městem s nejstarším krytým dřevěným 
mostem na světě. Poté nás čeká projížďka lodí na Vierwaldstättském jezeře, které je zná-
mé jako „srdce Švýcarska“, neboť právě tady vzniklo švýcarské spříseženstvo. Z  Alpbachu 
vyjedeme nejstrmější ozubnicovou tratí na světě (až 48% stoupání) na legendární vrch Pilatus, z něhož za dobrého počasí můžeme vidět půl 
Švýcarska. Až si užijeme nádherné vyhlídky a prohlédneme Dračí jeskyni, sjedeme kabinovou lanovkou do Kriensu (cena okruhu loď–zubač-
ka–lanovka: 80 CHF). Odpoledne přejedeme přes sedlo Brünig Pass do údolí Hasli a dále budeme pokračovat přes Grimsel Pass (2 164 m n. m.) 
na ubytování do kantonu Wallis do horského městečka v údolí Rhôny - Fiesch. Cestou zastavíme nad strží Lama Schucht, kterou vytvořila řeka 
Rhôna, přes kterou vede ve výšce 92 metrů 280 m dlouhý a 1,4 m široký závěsný most, který můžeme přejít. Příjezd do hotelu, pro zájemce večeře.
3. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet do Mattertallu. Nejprve vyjedeme vlakem (16 CHF) z Täsche do elektrozóny vysokohorského Zer-
mattu (nelze busem = elektrozóna). Zájemci mohou pokračovat nejvýše položenou evropskou lanovkou až na Klein Matterhorn (3 880 m n. m.), 
nebo se vydat zubačkou na nejvýše položené otevřené evropské nádraží Gornergratt (90 CHF). Milovníci turistiky vyrazí na legendární procházku 
k jezírkům, ve kterých se zrcadlí majestátní masivy hor či do soutěsky Gorneschlucht. Cestou uvidíme horské velikány, rétorománské vesničky, 
jezírka, a to vše (pokud počasí dovolí) s kulisou legendárního Matterhornu. Uvidíme i Monte Rosu, Dom, Täschhorn či Gornergratský ledovec.
4. den: Po snídani vyklidíme pokoje a lanovkou vyjedeme nad hotel na vrchol Eggishorn (50 CHF), odkud se nám naskytnou překrásné výhledy na 
nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher a hvězdný trojlístek Jungfrau, Mönch a Eiger. Místo je dle nových výzkumů spojené s vysokým množ-
stvím energie. Zájemci si projdou novou energetickou stezku vysoko nad údolími a ledovci. Při dobrém počasí uvidíme nádherné vrcholy od Monte 
Rosa přes Matterhorn až po Mont Blanc. Cestou zpět se v Kühbodenu projdeme na vyhlídku, z níž nás učaruje ještě jeden pohled na Matterhorn. 
Po poledni odjedeme údolím Goms kolem Sionu, hlavního města švýcarského kantonu Valais, k jednomu z nejkrásnějších a nejstarších švýcar-
ských hradů Chillon, který se stal předlohou pro disneyovský zámek malé mořské víly a který navštívíme (13 CHF). Úchvatnou pobřežní promená-
dou Ženevského jezera, plnou květin, dojdeme do Montreux. V tomto luxusním letovisku nás čeká krátký rozchod a poté už jen odjezd do ČR.
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**), další dle trasy.
Termín: 14.–18. 8. 2019 (středa až neděle), číslo zájezdu: 14082019
Cena: 6 690 Kč
- sleva 3. osoba na přistýlce: 200 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím a možností přistýlky v ***hotelu, 2x snídani (formou bufetových stolů), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 večeře: 1 400 Kč, pobytové taxy (asi 2 CHF/os./
noc, nutno platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 000 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné.
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Švýcarsko-francouzský okruh kolem 
Ženevského jezera a Mont Blanc

 
Výrobna sýrů Gruyères – Broc – čokoládovna Maison Cailler – město květin Yvoire – 
Ženevské jezero – Mont Blanc – Chamonix-Mont-Blanc – Aiguille du Midi – Monte-
nvers – Mer de Glace – Annemasse – Ženeva – Rhôna – Lausanne – vinice Lavaux – 
Vevey
Čokoláda, sýry a Mont Blanc.
1. den: Odjezd v  odpoledních hodinách (Česká Třebová okolo 16.00**) směrem Pardubice, 
Praha, Rozvadov, Norimberk, Basilej, Gruyères.
2. den: Ráno zastavíme v malebném středověkém městečku Gruyères, kde navštívíme vý-
robnu slavných stejnojmenných sýrů (8 CHF). Tady se nejenom dozvíme vše o jejich výro-



bě a historii, ale budeme mít i možnost je ochutnat a nakoupit. Po krátkém přejezdu do městečka Broc zamíříme do výrobny čokolády Maison 
Cailler (12 CHF). I tady můžeme opět vše ochutnat a nakoupit kvalitní místní dobroty. Poté sjedeme k Ženevskému jezeru, které objedeme po 
francouzské (jižní) straně, abychom mohli zastavit v jednom z nejkrásnějších francouzských kamenných měst Yvoire, přezdívaném „město kvě-
tin“. Po procházce malebným městečkem budeme mít možnost vykoupat se v Ženevském jezeře a ochutnat nejlepší francouzskou zmrzlinu. 
K večeru přejezd na ubytování do Annemasse.
3. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet hluboko do francouzských Alp, do oblasti Chamonix-Mont-Blanc, luxusního letoviska, ležícího pod 
nejvyšší horou Evropy Mont Blanc (4 810 m n. m.). Dle fyzických možností a povětrnostních podmínek je možné vyjet lanovkou (62 €) na Aiguille 
du Midi (3 842 m n. m.), nebo legendární zubačkou do Montenvers (34 €) pod Grandes Jorasses, nad třetí největší alpský ledovec Mer de 
Glace. (Jízdenky je nutné zajistit předem, proto již do smlouvy o zájezdu prosím uveďte, o který z výletů máte zájem: Aiguille du Midi, nebo Mon-
tenvers, nebo oba). Zbytek času využijeme k prohlídce malebného Chamonix-Mont-Blanc. K večeru odjedeme zpět do Annemasse na ubytování.
4. den: Po snídani vyrazíme do švýcarské Ženevy, sídla mnoha mezinárodních organizací. Tady se projdeme jak luxusním centrem hodinářské 
metropole, tak i po romantickém nábřeží. Uvidíme legendární květinové hodiny, vodotrysk, zájemci vystoupí na věž katedrály sv. Petra 
s vyhlídkou na jezero, podíváme se, kde byla podepsána deklarace vzniku Červeného kříže či kde byla zavražděna rakouská císařovna Sissi. Dojdeme 
i na vyhlídku na Mont Blanc v místech, kde Rhôna opouští jezero. Odpoledne dojedeme severní cestou, tedy po švýcarské straně Ženevského 
jezera, do Lausanne, města na břehu jezera, které se stalo sídlem mezinárodního olympijského výboru. Z jeho přístavu Ouchy vyplujeme 
lodí (22 CHF) po jezeře do města Vevey na úpatí pohoří Les Pléiades. Loď nás poveze pod prudkými svahy s vinicemi Lavaux (UNESCO), které 
jsou považovány za nejkrásnější v Evropě. V klimatických lázních Vevey, městě Charlie Chaplina, nás čeká krátká procházka do centra a potom volno 
k rozloučení s tímto kouzelným krajem. Večer odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách (Česká Třebová okolo 8.00**), další dle trasy.
Termín: 4.–8. 9. 2019 (středa až neděle), číslo zájezdu: 4092019
Cena: 5 790 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2–3 lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím, v ** hotelu Premiere Classe, 2x snídani (francouzská kontinentální), pobytové taxy, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za jednolůžkový pokoj 1 900 Kč (při včasném 
přihlášení lze doobsadit), vstupné, loď, lanovku, zubačku.
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Alpy čtyř zemí s jízdou Horským expresem
 
Garmisch-Partenkirchen (GaPa) – Zugspitze – sedlo Fern Pass – vysokohorská silni-
ce Silvretta-Hochalpenstraße – sedlo Bielerhöhe – Lichtenštejnsko – Chur – Hor-
ský express (Albula, Landwasserviadukt)  – Svatý Mořic  – Piz Bernina  – ledovec 
Morteratsch – údolí Engadin
Čtyřmi alpskými zeměmi za dva dny.
Prodloužený víkend v Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku a Švýcarsku.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 21.00**) směrem Praha, Rozva-
dov, Mnichov.
2. den: Časně ráno zastavíme u skokanských můstků v Garmisch-Partenkirchen. Poté 
autobusem přejedeme do Ehrwaldu a odtud lanovkou vyšplháme na nejvyšší německou horu 
Zugspitze (2 962 m n. m.), z jejíhož vrcholu se nám otevřou nádherné výhledy na alpské veli-
kány. Pro další výhledy na Zugspitzland zastavíme v sedle Fern Pass, odkud poté sjedeme do Inntalu, a pak znovu vystoupáme vysokohorskou 
panoramatickou silnicí Silvretta-Hochalpenstraße na sedlo Bielerhöhe k přehradnímu jezeru Silvretta Stausee. Tady nás čeká procházka 
kolem jezera s úžasnými výhledy na Piz Buin a další třítisícovky Silvrettagruppe. K večeru odjedeme na ubytování do Sankt Gallenkirchu, 
pro zájemce večeře.
3. den: Po snídani průjezd Vaduzem a Lichtenštejnskem do švýcarského kantonu Graubündenu, kde se zastavíme v Chur, nejstarším městě 
této země. S průvodcem tu budeme objevovat překrásné historické centrum a poté nás čeká přejezd do městečka Tiefencastel. Tady nased-
neme na horský vlak, kterým projedeme trasu, po níž jezdí i slavný Ledovcový express: vyrazíme přes průsmyk Albula a čeká nás také jízda 
po slavném Landwasserském viaduktu. Tento technický zázrak je 70 metrů vysoký a mizí přímo v tunelu. Cestu vlakem ukončíme ve Svatém 
Mořici, kde na nás bude čekat autobus. Po krátké prohlídce tohoto letoviska přejedeme pod jedinou čtyřtisícovku východních Alp Piz Bernina 
(4 050 m n. m.), kde se zájemci mohou projít až k úpatí ledovce Morteratsch. Přes Švýcarský národní park a údolí Engadin, v němž pramení 
majestátní řeka Inn, přejedeme do Rakouska a zpět do ČR.
4. den: Návrat do ČR v nočních až ranních hodinách (Česká Třebová okolo 7.00**), další dle trasy.
Termín: 13.–16. 9. 2019 (pátek až pondělí), číslo zájezdu: 13092019
Cena: 3 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 1x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím v ***penzionu, 1x snídaně (formou bufetového stolu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za 1 večeři: 500 Kč (výborná tříchodová), pobytové 
taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj: 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné a jízdné (asi 
50 €); jízdenku na Horský express z Tiefencastel do Sant Moritz (asi 25 CHF. Jízdenku je nutné objednat předem. Jestliže o ni máte zájem, uveďte to 
prosím do smlouvy. Její cenu zaplatíte v CHF průvodci v autobuse).
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Romantické Monte Lussari, jezera Korutan a lipicáni
 
Hřebčín lipicánů v Piberu – Hundertwasserův kostel v Bärnbachu – jezírka Laghi di 
Fusine – Monte Lussari – Wörthersee – Velden – poloostrov Maria Wörth – rozhled-
na Pyramidenkogel – Minimundus Klagenfurt – Mangart – Triglav – Jalovec
Alpy na rakousko-slovinsko-italském trojmezí. Nocleh v horském hotelu na Monte Lussa-
ri ve výšce 1 700 m n. m., kam vede jen lanovka, s úžasným východem a západem slunce.
1. den: Odjezd v pozdních večerních až časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 1.00**) 
směrem Svitavy, Brno, Vídeň. Ráno zastavíme ve vesničce Bärnbach, kde si prohlédneme 
unikátní barevný kostel, jehož autorem je slavný Friedensreich Hundertwasser. Pokračovat 
budeme do Piberu, kde navštívíme chovnou farmu lipicánů. Při troše štěstí je uvidíme volně 
se pást v okolní předalpské krajině a určitě zajdeme do stájí na prohlídku hřebčína (11 €). Poté 
přejedeme do Itálie, a bude-li nám přát počasí a dopravní situace, zastavíme pod majestátními 
vrcholy slovinských Alp Mangart a Jalovec u jezírek Laghi di Fusine, jejichž křišťálově čistou vodu můžeme obdivovat během procházky. K večeru 
vyjedeme lanovkou (14 €) na vrchol Monte Lussari do malebné vesničky s bílými domky a kostelíkem, kam nevede silnice. Po procházce k poutní-
mu místu se v hotelu na tomto kopci ubytujeme. Budeme-li mít štěstí na hezké počasí, čeká nás jedinečný západ a východ slunce v horách, kde bude-
me obklopeni třemi země (Itálie, Slovinsko a Rakousko). Kochat se zde můžeme pohledem na Friulské Dolomity, Julské Alpy, Vysoké Taury či na 
nejvyšší horu Slovinska Triglav i majestátní Mangart. Pro zájemce večeře (doporučujeme – velmi dobře vaří a na kopci není jiná možnost se najíst).
2. den: Po snídani sjedeme lanovkou dolů a potom přejedeme k největšímu a nejkrásnějšímu korutanskému jezeru Wörthersee. Z rušného le-
toviska Velden po něm vyplujeme lodí na malebný poloostrov Maria Wörth s půvabnými kostelíky. Tady na nás bude čekat autobus a převeze 
nás na atrakci regionu, na rozhlednu Pyramidenkogel, která stojí vysoko nad jezerem (kombinovaný lísek na Pyramidenkogel a loď asi 23 €). 
Výtahem, nebo po schodech se dostaneme na více jak 70 metrů vysokou vyhlídkovou věž, z jejíhož vrcholu se otvírají nádherné výhledy na jezero 
a Alpy včetně nejvyšší hory Slovinska Triglav. Dolů se pak dostaneme stejnou cestou, ti odvážní mohou sjet po 125 m dlouhé skluzavce (4 €). 
Navečer navštívíme v Klagenfurtu park Minimundus, v němž si prohlédneme 156 zmenšenin nejvýznamnějších staveb ze 40 zemí světa (19 €). 
Odjezd zpět do ČR.
3. den: Návrat do ČR v pozdních nočních až časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 2.00**), další dle trasy.
Termín: 14.–16. 9. 2019 (sobota až pondělí), číslo zájezdu: 14092019
Cena: 3 690 Kč
- sleva pro 3. a 4. osobu na pokoji: 200 Kč.
Cena 55+: 3 590 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 1x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušen-



stvím ve **až *** horském hotelu na Monte Lussari, 1x snídani (formou bufetového stolu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za 1 večeři: 400 Kč, pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, 
nutno platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 000 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné a jízdné na lanovku a loď (asi 70 €).
Trasa B
Další zákonné informace viz ***

Benátky a ostrovy laguny
 
Murano – Burano – Torcello – Benátky – Punta Sabbioni
Romantický víkend v Benátkách s možností vykoupání v Jadranu.
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Praha, České Bu-
dějovice, Villach.
2. den: Ráno přijedeme do přístavu Punta Sabbioni, odkud poplujeme na celodenní vý-
let s  průvodcem po ostrovech laguny. Nejdříve zamíříme na Murano, ostrov sklářů, kde 
se podíváme na ukázku výroby benátského skla v  předváděcí huti. Poté přeplujeme na 
ostrov krajek Burano s barevnými domy, které malovaly ženy rybářů, aby jejich unavení 
muži trefili domu. Ostrov se může pochlubit i jednou ze šikmých věží laguny. Nejmenší ostrov 
Torcello nás přivítá na závěr dne. Svým návštěvníkům nabízí mnoho historických památek 
z dob nejstaršího osídlení a krásný výhled z věže na celou lagunu. Lodí přeplujeme zpět do 
Punta Sabbioni a pojedeme se ubytovat. Ubytování v přímořském letovisku Lido di Jesolo / Cavallino. Večer procházky podél moře, koupání. 
Pro zájemce večeře.
3. den: Po snídani odjedeme autobusem do přístavu Punta Sabbioni, odkud se lodí vydáme do Benátek. Čeká nás prohlídka města s průvodcem. 
Uvidíme náměstí, chrám a kampanilu San Marco, Dóžecí palác. Zájemci projdou s průvodcem uličkami starého města až k mostu Rialto. 
Odpoledne individuální volno k návštěvě chrámu, Dóžecího paláce či některého z muzeí.
V podvečer odplujeme lodí zpět do přístavu v Punta Sabbioni a autobusem odjedeme zpět do ČR.
4. den: Návrat do ČR v časných ranních až dopoledních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.
Termín: 27.–30. 9. 2019 (pátek až pondělí), číslo zájezdu: 27092019
Cena: 3 490 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací do Punta Sabbioni a zpět včetně vjezdů a parkovného, 1x ubytování ve 2lůž-
kovém pokoji s příslušenstvím a možností přistýlky v ***hotelu v Lido di Jesolo / Cavallino, 1x snídaně, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), příplatek za večeři o dvou chodech 400 Kč, pobytové taxy 
(asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné a jízdné (asi 60 €).
Trasa A + Tábor a České Budějovice
Další zákonné informace viz ***

Berlín a tajemný Harz: Quedlinburg a Goslar   
Berlín – Harz – Hexentanzplatz – Thale – Gernrode – Quedlinburg – Goslar – Wer-
nigerode – důl Rammelsberg
Po stopách historie dávné i nedávné, v barvách podzimu.
Místa opředená legendami a pověstmi, divoká údolí, hrady a neskutečně krásná a zachovalá 
hrázděná města oblasti, kde bylo Německo rozděleno na východní a západní.
1. den: Odjezd v nočních hodinách (Česká Třebová okolo 0.30**) směrem Praha, Drážďany, 
Lipsko. Ráno přijedeme do středověkého Quedlinburgu (UNESCO) s více než 1 200 hrázdě-
nými domy ze 17. a 18. století. Romantickými křivolakými uličkami města staršího než tisíc let 
projdeme až k Zámeckému vrchu s dómem, klášterem a chrámovým pokladem. Poté se zasta-
víme v městečku Gernrode, které se pyšní předrománským otonským kostelem sv. Cyriaka 
s  božím hrobem a  s  hrobem markraběte Gera z  roku 965. Odpoledne vyjedeme lanovkou 
z údolí Bodental nad soutěsku Thale na vrch Hexentanzplatz, kde se dle legend již od středověku slétávají čarodějnice. Na místě, kde každý rok 
v noci na 1. května dle pověsti tančí, se nám otevřou překrásné výhledy na pohoří Harz a celé údolí by mělo zářit podzimními barvami. K večeru 
odjedeme na ubytování.
2. den: Po snídani nás čeká návštěva starého císařského města Goslar (UNESCO), v němž po 300 let sídlili králové a císaři. Ve městě, které se již 
nachází na straně bývalého západního Německa, se podíváme k císařské falci i do rušného centra. Zájemci mohou navštívit i nedaleký důl na 
stříbrnou rudu Rammelsberg (UNESCO), v jehož areálu se nacházejí nejstarší dochované průmyslové stavby na světě. Odpoledne přejedeme do 
hlavního města čarodějnic Wernigerode, ležícího nedaleko od hory Brocken. Společně projdeme ulicemi s hrázděnými domy až k majestátnímu 
zámku, který je právem nazýván Neuschwansteinem severu a jehož silueta je známá z mnoha pohádek. K večeru odjedeme na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do Berlína (UNESCO), v němž strávíme celý den. S průvodcem se projdeme kolem Říšského sněmu (Reichstag), 
pod Brandenburskou bránou, ulicí Unter den Linden k židovskému památníku a pokračovat budeme i na moderní Postdamer Platz. Nevy-
necháme ani Muzejní ostrov (Pergamonské muzeum, Národní galerie), katedrálu a Checkpoint Charlie se zbytky Berlínské zdi, oddělující kdysi 
východní a západní Berlín. Odpoledne můžeme individuálně vyrazit do některého z muzeí či volný čas využít k projížďce lodí po Sprévě či k toulkám 
městem. Po cestě autobusem uvidíme i Charlottenburg, Alexanderplatz a jeho věž či Vítězný sloup (Siegessäule). Večer odjezd zpět do ČR.
4. den: Návrat do ČR ve velmi pozdních nočních až časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 2.00**), další dle trasy.
Termín: 4.–7. 10. 2019 (pátek až pondělí), číslo zájezdu: 4102019
Cena: 5 490 Kč
Cena 55+: 5 290 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím ve **hotelu, 2x snídani, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě), 
příplatek za jednolůžkový pokoj 1400 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), vstupné (40–60 €).
Trasa A + Ústí nad Labem
Další zákonné informace viz ***

Paříž a Disneyland
 
Paříž – Disneyland park – Walt Disney Studios Park – Louvre – Eiffelova věž – projí-
žďka po Seině – náměstí Concorde – Champs Élysées – Vítězný oblouk – Montmar-
tre – stará opera Garnier – muzeum parfémů Fragonard – Invalidovna – večerní 
projížďka Paříží – Moulin Rouge – Pigalle – Bastila – Trocadéro
Individuálně lze v Disneyland parcích strávit všechny 3 dny.
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (Česká Třebová okolo 13.00**) směrem Praha, Norim-
berk, Metz.
2. den: Ráno přijedeme do Paříže, kde si při cestě autobusem ukážeme nejznámější místa. 
Procházku s  průvodcem začneme u  Eiffelovy věže. Uvidíme také Martova pole, Vítězný 
oblouk a  po bulváru Champs Élysées se projdeme na náměstí Concorde a  přes Tuilerijské 
zahrady až k  Louvru. Zájemci mohou s  průvodcem navštívit muzeum parfémů Fragonard 
(s možností výhodného nákupu pravých parfémů), podívat se na slavnou budovu Opery Garnier, Královský palác či na náměstí Vendôme s nově 
opraveným hotelem Ritz a slavným bronzovým triumfálním Slavkovským sloupem Napoleona I. Večer ubytování v hotelu.
3. den: Po snídani odjedeme do Disneylandu, kde nás čeká celodenní zábava v rodinném parku Disneyland park či Walt Disney Studios Park. 
Své si tu najdou zástupci všech věkových kategorií, dočkáme se i průvodu nejoblíbenějších Disneyho postav, potkáme Sněhurku, Mickeyho, 
Krásku i zvíře, trpaslíky i kačera Donalda. Večer návrat na ubytování.
4. den: Po snídani budeme pokračovat v prohlídce města. Čeká nás Invalidovna a projížďka lodí po Seině, následované individuálním volnem 
v centru Paříže, které lze využít návštěvou muzea Louvre, Oranžerie, Muzea Orsay, Musea voskových figurín, atrakce Let nad Paříží… K ve-
čeru přejedeme metrem na Montmartre, kde v romantických uličkách pod bazilikou Sacré-Cœur na náměstí malířů počkáme na tmu, a poté sje-
deme autobusem k závěrečné večerní projížďce Paříže. Uvidíme Moulin Rouge, Pigalle, noční operu, náměstí Bastila či osvětlené nábřeží. Krátce 



zastavíme i na náměstí Trocadéro, kde se s Paříží rozloučíme pohledem na rozsvícenou Eiffelovu věž. Odjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.
5. den: Ráno přijedeme do německého Amberku, kde si po nočním přejezdu dvě hodiny odpočineme v bazénech, vířivkách a na tobogánech 
Kurfiřtských lázní (asi 6 €). Ostatní mohou čas strávit procházkou po půvabném historickém centru blízkého městečka. Návrat do ČR v odpoledních 
hodinách (Praha okolo 14.00**, Česká Třebová okolo 17.00**), další dle trasy.
Termín: 26.–30. 10. 2019 (sobota až úterý - podzimní prázdniny), číslo zájezdu: 26102019
Cena: 4 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného, 2x ubytování ve 3lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím v hotelu Premiere Classe, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III), příplatek za 2 snídaně 440 Kč, pobytové taxy (asi 2 €/os./
noc, nutno platit na místě), příplatek za dvojlůžkový pokoj 800 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 1 600 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit), 
vstupné cca 80 € + Disneyland (dospělí asi 65 €, dítě do 11 let 55 €).
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

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

Koupání v akvaparku Tropical Islands
 
Celodenní koupání a zábava v tropickém ráji u Berlína. Spousta zábavy v  lagunách s možností 
využití saun. (asi 36 €, děti 6–14 let: 29 €, do 6 let zdarma, v případě větších skupin zajistíme skupi-
nové vstupné).
Termín: 1. 2. 2019 (pátek – pololetní prázdniny), číslo akce: 1022019/02
Cena:  1 190 Kč
Cena pro děti do 18 let: 990 Kč
Trasa A + Ústí nad Labem
Další zákonné informace viz ***

Orchideje a kamélie, Drážďany a zámek Zuschendorf
 
Prohlídka skleníků s nádhernými rozkvetlými kaméliemi na zámku Zuschendorf (asi 1,5 hod), po 
poledni návštěva mezinárodní prodejní výstavy orchidejí na Velikonočním veletrhu v Drážďanech 
(asi 4 hod.). Poté krátká procházka po centru nádherně obnovených Drážďan. Příjezd do ČR ve ve-
černích hodinách.
Termín: 30. 3. 2019 (sobota), číslo akce: 30032019
Cena: 890 Kč (vstupy 14 €)
Trasa A + Ústí nad Labem
Další zákonné informace viz ***

Květinové slavnosti na zámku Książ a Vratislav
 
Dopoledne návštěva květinami vyzdobeného hradu Ksiaz, kde se konají tradiční květinové slav-
nosti. Odpoledne procházka historickým centrem jednoho z nejstarších a nejkrásnějších polských 
měst na Odře staročeské Vratislavi (Wroclawi).
Termín: 4. 5. 2019 (sobota), číslo akce: 4052019
Cena: 790 Kč (vstupy 40 PLN)
Trasa A + Jaroměř a Náchod, bez Prahy a Poděbrad
Další zákonné informace viz ***

Kamenná soutěska, vodopády Myrafälle a Sky Walk
 
Ráno výjezd na náhorní plošinu Hohe Wand s lávkou Sky Walk s vyhlídkami na Vídeňskou pánev, 
poté na Schneeberg a Raxalpe. Odpoledne turistika Kamennou soutěskou po skalách, dřevěných 
můstcích a lávkách až k vodopádům Myrafälle a zelenému jezírku s možností občerstvení (túra 3–4 
hod., lehčí i obtížnější varianta).
Termíny: 8. 5. 2019 (středa – státní svátek), číslo akce: 8052019
 21. 9. 2019 (sobota), číslo akce: 21092019/02
Cena: 990 Kč (vstupy 10 €)
Trasa B + Letovice
Další zákonné informace viz ***

Rokle rododendronů a azalek, Sprévský les  
a Park bludných balvanů u Nochtenu

 
Krajina Lužických Srbů, krásných parků a Sprévského pralesa. Dopoledne návštěva zámeckého parku 
v Kromlau s čedičovým Ďáblovým mostem a rozkvetlou roklí plnou rododendronů a azalek. 
Přejezd zajímavou krajinou do parku Nochten (velká kvetoucí skalka) a 7000 valounů nahrnutých 
v době ledové ze Skandinávie. Odpoledne malebné lužické město Lübbenau, plavba na pramicích 
(Kahnech) pralesními kanály po Sprévě. Možnost návštěvy skanzenu Lužických Srbů.
Termín: 25. 5. 2019 (sobota), číslo akce: 25052019/02
Cena: 1 190 Kč (vstupy 20 €)
Cena 55+ a děti do 18 let: 1 090 Kč
Trasa A bez Poděbrad a Prahy
Další zákonné informace viz ***

Orlí hnízdo a solný důl v Berchtesgadenu
 
Dopoledne návštěva slavného Orlího hnízda (čajovna Kehlsteinhaus) (asi 16 €) a podzemních krytů 
Obersalzberg (cca 3 €). Přejezd do Berchtesgadenu - návštěva Solných dolů (asi 15 €), možnost 
koupání ve Watzmanských termálních lázních (asi 12 €) nebo procházka malebným městečkem.
Termíny: 25. 5. 2019 (sobota), číslo akce: 25052019/01
 22. 6. 2019 (sobota), číslo akce: 22062019
 24. 8. 2019 (sobota), číslo akce: 24082019/01
 21. 9. 2019 (sobota), číslo akce: 21092019/01
Cena: 1 190 Kč
Trasa A + Tábor a České Budějovice
Další zákonné informace viz ***

Velký vyhledávač zájezdů: 
www.ubytovani-alpy.com 



Norimberk a delfíní show v norimberské ZOO
 
Procházka historickým centrem Norimberku a celé odpoledne v ZOO (asi 15 €) s velkým počtem 
zvířat a možností vidět představení cvičených delfínů. Vhodné pro děti.
Termín: 1. 6. 2019 (sobota), číslo akce: 1062019/02
 31. 8. 2019 (sobota), číslo akce: 31082019
Cena: 1 290 Kč
Cena děti do 15 let: 990 Kč
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Legoland v Německu
 
Zájezd pro děti i dospělé. Celý den plný zábavy ve slavném zábavním parku s více než 50 atrakcemi 
z 50 miliónů Lego kostiček (hromadný výhodný vstup asi 20 €).
Termín: 8. 6. 2019 (sobota), číslo akce: 8062019/02
Cena: 1 590 Kč
Cena děti do 18 let: 1 390 Kč
Trasa A + Plzeň
Další zákonné informace viz ***

Kittenbergerovy zahrady  
a plavba lodí po Dunaji údolím Wachau

 
Dopoledne prohlídka překrásných rozkvetlých Kittenbergerských zahrad (asi 8 €). Poté přejezd 
do Melku s možností návštěvy kláštera (asi 11 €) nebo procházka po městečku. Odtud plavba lodí 
(asi 26 €) kouzelným údolím Wachau (UNESCO) do Kremsu.
Termín: 8. 6. 2019 (sobota), číslo akce: 8062019/01 (jarní zahrady)
 5. 10. 2019 (sobota), číslo akce: 5102019 (v jasných barvách podzimu)
Cena: 990 Kč
Trasa B + Znojmo
Další zákonné informace viz ***

Hitlerovo Orlí hnízdo, Berchtesgaden 
a jezero Königssee

 
Dopoledne návštěva slavného Orlího hnízda (asi 16 €) (čajovna Kehlsteinhaus) a podzemních 
krytů Obersalzberg (asi 3 €). Odpoledne přejezd k nejhlubšímu německému jezeru Königsee 
do srdce národního parku do městečka Schönau am Königsee. Možnost procházek, nákupů, 
koupání v jezeře nebo plavby lodí přes jezero ke kostelu svatého Bartoloměje (asi 14 €).
Termín: 13. 7. 2019 (sobota), číslo akce: 13072019
 3. 8. 2019 (sobota), číslo akce: 3082019
 7. 9. 2019 (sobota), číslo akce: 7092019
Cena: 1 190 Kč
Trasa A + Tábor a České Budějovice
Další zákonné informace viz ***

Medvědí soutěska v Alpách
 
Jednodenní turistický výlet do jednoho z nejkrásnějších koutů Štýrska. Cesta rozeklanou soutěs-
kou kolem vodopádů po žebřících, můstcích a dřevěných lávkách nás dovede k hospůdkám 
a ty nejzdatnější snad i na vrchol Hochlantsch. Na konci túry odpočinek u jezírka Teichalmu.
Termín: 17. 8. 2019 (sobota), číslo akce: 17082019
Cena: 1 090 Kč (vstup přibližně 5 €)
Trasa B
Další zákonné informace viz ***

Největší polský zábavní park  
Energylandia u Krakova

 
Den strávený v parku Energylandia. V parku, kde si každý zvolí, jakým způsobem stráví den 
ve světě pohádek a fantazie. Zábavu si užijeme na četných vodních atrakcích, tobogánech 
anebo i adrenalinových atrakcích.
Termín: 24. 8. 2019 (sobota), číslo akce: 24082019/02
Cena: 1 190 Kč
Cena děti do 18 let: 990 Kč 
(vstupy: dospělí 119 PLZ, děti do 140 cm 69 PLZ. Vstupenka platí na všechny atrakce bez limitu celý den.)
Trasa B + Olomouc bez Brna
Další zákonné informace viz ***

Letecké prodloužené víkendy Aktuální informace na:
www.ck-cile.cz

 
Londýn a Windsor letecky z Pardubic Termín: 6.–9. 4. 2019
Londýn s návštěvou Hampton Court z Pardubic Termín: 18.–21. 5. 2019
Londýn v období Halloweenu z Pardubic Termín: 26.–29. 10. 2019
Řím – Vatikán – Pompeje – Vesuv z Prahy Termín: 14.–18. 3. 2019
Dubaj a Abu Dhabi z Prahy Termín: 7.–11. 2. 2019
Skotsko a prohlídka oblasti Glen Coe z Prahy Termín: 5.–9. 4. 2019 
   16.–20. 5. 2019  
   6.–10. 6. 2019
New York z Prahy  Termín: 24.–29. 4. 2019 
   3.–8. 10. 2019
Petrohrad a Petrodvorce Termín: 12.–15. 4. 2019
s návštěvou Jantarové komnaty z Prahy  12.–15.7. 2019
   13.–16.9. 2019
Malta a ostrov Gozo z Prahy Termín: 23.–27. 3. 2019
   12.–16.10. 2019
Madeira – portugalský ráj z Prahy Termín: 14.–21. 6. 2019 
   6.–13.9. 2019



VŠEOBECNÁ UjEdNÁNÍ
 
Při objednávání a realizaci zájezdů platí všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Čile, s. r. o. (viz přihláška a webové stránky).
Garantem zájezdů je Cestovní kancelář Čile, s. r. o., pojištěná u Evropské cestovní pojišťovny, č. smlouvy: 1180000283, IČO: 065 63 431.

SLEVA First moment platí při při zakoupení zájezdu do 28. 2. 2019.
Rozumí se tím sleva přibližně 5 % (viz webové stránky CK) ze základní ceny zájezdů. Poskytována je při úhradě minimálně 30 % ceny zájezdu při jeho zakoupení.

Skupiny: skupinám poskytuje CK slevu ze základní ceny:
 - skupina 10 až 20 osob: jedna osoba získá 50% slevu ze základní ceny;
 - skupina nad 20 osob: 21. osoba získá 100% slevu ze základní ceny.
Nástupní místo skupiny je možné dle dohody.
Pro skupiny nabízíme programy upravené dle požadavků. Zavčas přihlášené skupiny lze doplnit.

Pojištění léčebných výloh v  zahraničí Allianz pojišťovny, a. s., zahrnuje krytí léčebných výloh (vyjma zubaře), úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění 
odpovědnosti za škodu, asistenční služby a stornovací poplatky u tarifů II.–IV. do maximální výše 20 000 Kč. Více informací v CK nebo na webových stránkách www.
ck-cile.cz. Pojistné podmínky si předem důkladně prostudujte a zkontrolujte, že zahrnují vše, co potřebujete! Pozor, pojištění Allianz pojišťovny, a. s., platí do výšky 
3 000 m n. m. a pro těhotné max. do 26. týdne těhotenství (viz. dle podmínek).
Tarif I: denní pojistné i pro rekreační sport. Dítě do 15 let: 21 Kč, dospělý: 42 Kč, senior nad 70 let: 84 Kč. Nekryje storno zájezdu.
Tarif II: pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 4 dny. Dítě do 15 let: 91 Kč/pobyt, dospělý: 182 Kč/pobyt, senior nad 70 let: 364 Kč/pobyt.
Tarif III: pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 8 dnů. Dítě do 15 let: 145 Kč/pobyt, dospělý: 290 Kč/pobyt, senior nad 70 let: 580 Kč/pobyt.
Tarif IV: pojistné pro Evropu, zahrnující rekreační sportovce max. na 10 dnů. Dítě do 15 let: 180 Kč/pobyt, dospělý: 360 Kč/pobyt, senior nad 70 let: 720 Kč/pobyt.
Ostatní tarify na vyžádání.
Připojištění důrazně doporučujeme!!!

Doprava je zajištěna (pokud není uvedeno jinak) zájezdovými klimatizovanými autobusy s WC, videem a možností nákupu teplých i studených nápojů u řidičů. Svozy 
na určená nástupní místa jsou zajišťovány osobními automobily a mikrobusy.

Nástupní místa:
Trasa A: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (OMV), Praha.
 Svozy a rozvozy:
 + 200 Kč/os.: Lanškroun, Svitavy, Choceň, Chrudim, Jaroměř, Žamberk, Letohrad, Vamberk, Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Třebechovice.
 + 400 Kč/os.: Náchod, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Opočno, Dobruška, Červený Kostelec, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, 
Moravská Třebová, Hlinsko, Polička, Rychnov nad Kněžnou, Chlumec nad Cidlinou, Přelouč.
Trasa B: Vysoké Mýto, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Brno.
 Svozy a rozvozy:
 + 300 Kč: Pardubice, Hradec Králové, Holice, Chrudim, Lanškroun, Letohrad, Žamberk, Vamberk, Choceň.
Trasa C: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Králíky.
Pro uzavřené skupiny, nebo při plném obsazení svozového vozidla (4 či 8 osobami na jedné smlouvě) cena dle dohody.

**Plánovaný čas odjezdu a příjezdu z/do České Třebové. Další místa navazují na tento čas dle konkrétní trasy.
Čas příjezdu i odjezdu bude přizpůsoben trase, provozu na silnicích a dopravním podmínkám, přičemž odchylka od uvedeného času může být i dvě hodiny. Konkrétní 
časy budou upřesněny v  podrobných pokynech, které klienti obdrží týden před odjezdem na zájezd. Zastávky autobusu budou v  souladu s  platnými dopravními 
předpisy maximálně po 3–4,5 hodinách jízdy a jejich délka 15–45 minut vychází z potřeb řidiče. CK nepřebírá zodpovědnost za delší zpoždění způsobená dopravní 
situací či nepřízní počasí.

***Ostatní služby mohou být zajištěny v jazyce dané země či v angličtině. Charakter našich zájezdů určuje ke každému zájezdu průvodce či technický doprovod, 
který může být klientům nápomocen.
Klienti budou služby čerpat v rámci skupiny cca 30–50 osob. Při nižším počtu zájemců než 30 osob se služba či zájezd nemusí uskutečnit.
Uvedená cena vstupů je orientační a jejich celková výše závisí na okolnostech (např. počasí, provozovateli) a rozhodnutí klienta. Klient nemusí absolvovat všechny 
prohlídky, zvolí si sám dle svého uvážení. Pozor, mnoho vstupů je předem rezervováno, pokud má klient individuální program je nutné vyzvat CK ke zrušení vstupů.
Pro informace o vhodnosti zájezdu pro osoby s omezenou schopností pohybu se prosím obraťte na cestovní kancelář.

Veškeré programy a ceny vstupů jsou orientační, změna je možná.

KONTAKTY

www.ck-cile.cz
www.ubytovani-alpy.com
e-mail: info@ck-cile.cz

Cestovní kancelář ČiLe, s.r.o.  
Hýblova 286
560 02 Česká Třebová
tel: + 420 774 944 051
tel: + 420 777 025 093
(pohotovostní, platný v době zájezdů)
fax: +420 464 600 511  

       Provizní prodejce:

Přidejte se k nám na facebooku 
http://www.facebook.com/skisafari


