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„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí,
budeš dál existovat, ale přestaneš žít...“ (Mark Twain)
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Do nového roku 2020 Vám přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, úspěchů a splnění všech Vašich cestovatelských snů.
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Rok opět uplynul jako voda a sršní cestovka stojí
v roce 2020 na prahu své 22. sezóny. Jednadvacet
let je na jednu stranu poměrně dlouhá doba,
na stranu druhou pouze zlomek v dějinách lidstva.
Předvídat, co bude za dalších 22 let, je vskutku
věštěním z křišťálové koule, protože svět se díky
technologiím stále více zrychluje a násobek toho,
co před třiceti lety uměl sálový počítač, umí dnes
nejlevnější chytrý mobil. Je možné, že ve „smart“
budoucnosti nám poštu místo pošťáka budou
doručovat drony, ordinace praktických lékařů
nahradí „kukaně“ s doktorem přes internet, snad si
dle jeho pokynů nebudeme muset sami vrtat zuby,
dopravu budou zajišťovat autobusy a sdílená auta
bez řidičů... Jen pevně doufám, že tradiční česká
hospoda a dobré jídlo přežije všechny nástrahy
budoucnosti, vč. náletu superzdravých amarounů,
mladí lidé budou randit fyzicky na lavičce v parku
místo virtuálních schůzek na mobilu a cestování
bude nadále hlavně o fyzickém poznávání
blízkých i dalekých krajů, jejich vůní, chutí, kultur,
lidí i přírodních krás. Jsem přesvědčen, že ani
ta nejlepší 3D či 4D virtuální realita Vám nikdy

nezprostředkuje momentální pocit, genius loci
místa, atmosféru pod burácejícím vodopádem,
energii sálající z egyptských pyramid ani příjemnou
únavu z cestování přes několik časových či
teplotních pásem či kufr plný špinavého prádla
propoceného poctivým cestováním. V mé víře
a naději mě možná mylně utvrzuje, že i náš malinký
synek, coby zástupce té nejmladší generace, stále
upřednostňuje ke svým „putováním“ svítící globus
před svítícím tabletem.
Ne všechno „smart“ je totiž skutečně chytré a svět
zakletý v technologiích, počítačích a jedničkách
a nulách někdy začíná postrádat duši, srdce, emoce
a sny, iracionální životní proměnné, které jsou
však hlavním motorem našeho bytí. Slovy Marka
Twaina hezky shrnuto: „Neodpoutávej se nikdy
od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale
přestaneš žít...“ Dovolte, abych na tomto místě ze
srdce poděkoval všem „smart“ kolegům, kteří každý
svou troškou vdechují našim zájezdům duši a snaží
se naplňovat Vaše cestovatelské sny. Moc mě těší, že
pro mé sršní parťáky je práce především koníčkem
a i po letech a desetitisících a statisících kilometrech

strávených na zájezdech, které by mohly svádět
ke strojovým stereotypům, u nich opakovaně
nacházím jiskru a nadšení. Každá firma je živoucí
organizmus a její největší hodnota a veškeré knowhow tkví právě v týmu lidí, kteří ji tvoří, nikoliv
sebeosvícenějším šéfovi. Moc bychom si všichni
přáli, abyste na našich zájezdech vždy cítili onu duši,
kterou se do nich snažíme vdechovat. Ani netušíte,
jak jsme Vám, našim věrným „sršním“ klientům,
všichni nesmírně vděční za Vaši důvěru a dovolte,
abychom Vám za ni upřímně poděkovali, bez Vás by
naše úsilí nemělo smysl a Vaše spokojenost je vždy
pro nás všechny tou největší odměnou.
Držíte v rukou náš nový katalog, ve kterém se Vám
snažíme vedle osvědčených zájezdů nabídnout
opět i netradiční novinky. Věřím, že Vás osloví
a získají trvalé místo v naší nabídce.
Dovolte, abych Vám v roce 2020 popřál hodně
zdraví, štěstí, úspěchů a snů, pro které budete žít,
včetně těch cestovatelských! Budeme se velmi těšit
na setkání s Vámi i Vašimi známými na některém
z našich sršních zájezdů!
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., ředitel CK

KDO DŘÍVE KOUPÍ, TEN MÉNĚ PLATÍ
I v této sezóně máte skvělou možnost v naší sršní cestovce využít akční nabídky „PRVNÍ CHVÍLE“
u vybraných zájezdů – zaplaťte 50 % ceny zájezdu do 31. 3. 2020 a my Vám poskytneme slevu ve výši
4 % z jeho základní katalogové ceny!
Získáte tak 3N:

Nákup zájezdu bez stresu a nervozity
		Nižší akční cenu
		Neomezený výběr z naší nabídky
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Drobné změny programu vyhrazeny.
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Středisko Paganella leží téměř v srdci Brennerských
Dolomit v nadmořské výšce 1 028 až 2 125 m. Patří k nejvýrazněji se rozvíjejícím centrům italských Dolomit.
Údolí Valle dell´Adige se svými malebnými středisky nabízí ideální lyžařskou dovolenou. Klidnějším a pohodovějším střediskem je Fai della Paganella, odkud vede
lanovka přímo na vrcholy sjezdovek. V blízkém okolí
najdeme i další střediska Andalo, Molveno a Cavedago.
Fai della Paganella má vysoce propracovaný systém
umělého zasněžování a každodenní dokonalá upravenost sjezdovek je samozřejmostí a poskytuje
lyžařům nezapomenutelné zážitky. Středisko má
síť 50 km lehkých až středně těžkých sjezdovek proplétajících se lesními průseky. Na ty odvážnější čeká
1 černá sjezdovka, 15 červených a 10 modrých. Hned
několik jich překonává tisícimetrové převýšení, a jsou tak
velmi vyhledávané nejen pro rodiny, ale prakticky pro
kohokoliv. Velmi známá je cca 5 km dlouhá červená
sjezdovka s převýšením téměř 1 000 metrů. Při výhledu z vrcholku se před Vámi otevře nádherný výhled
na okolní sjezdovky, na jezero Lago di Garda, horské
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masivy Monte Bondone a Brenta i na nemalou část
údolí Adige aneb jedna z absolutně nejhezčích panoramat italských Alp. Téměř všechny lanovky byly
v posledních letech nahrazené novými, přepravní
kapacita vzrostla na 27 000 osob za 1 hodinu! V oblasti je k dispozici před pár lety dokončený krytý bazén
„vodního a relaxačního světa“ AcquaIN, zimní stadion s kluzištěm, který na návštěvníky čeká v městečku Andalo. Národní park Adamelo - Brenta každého
uchvátí svými jezery, lesy i majestátnými vrcholy.
Oblast nabízí ojediněle rozsáhlé možnosti sportovního i kulturního vyžití. Ti, kterým nestačí pouze skipas
Paganella, mohou využít rozšířených variant jako např.
Superskirama. Dopravu na sjezdovky zajišťuje místní skibus Andalo – Molveno – Cavedago – Fai della Paganella.

6× ubytování v 3* hotelu v 2 – 4lůžkových pokojích s polopenzí nedaleko dolní stanice lanovky a vleků, dopravu luxusním busem (WC, DVD, bar, klimatizace, možnost zakoupení
teplých a chlazených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla) – autobus zůstává
na místě po celou dobu pobytu, komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna
zájezdu), 6denní skipas pro oblast Paganella s možností doplatku rozšíření pro oblast
Superskirama na 1 den, služby průvodce po celou dobu pobytu, pojištění záruky pro
případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

ITÁLIE Paganella

CENA ZAHRNUJE:

14. – 21. 3. 2020

LYŽOVÁNÍ V OBLASTI BRENNERSKÝCH DOLOMIT
6denní zájezd do nejkrásnější a nejmodernější
lyžařské oblasti italských Alp

CENA NEZAHRNUJE: Pobytová taxa, rozšíření skipasu na oblast Superskirama na 1 den a kapesné.
PŘÍPLATKY:

Rozšíření skipasu na oblast Superskirama na 1 den – 700 Kč dospělí.

SLEVY:

Vlastní doprava – 1500 Kč/os., děti (do 13 let včetně) – 300 Kč, senioři nad 65 let – 200 Kč.

NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Brno, Jeseník (v případě většího počtu klientů),
ostatní podle dohody. ŽÁDNÉ SVOZY A PŘESTUPY!
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20. – 29. 3. 2020

FRANCIE La Plagne

LYŽOVÁNÍ V OLYMPIJSKÉ OBLASTI – LA PLAGNE (JARNÍ PRÁZDNINY)
10denní pobytový zájezd s lyžemi v Plagne Bellecote, Belle Plagne
Savojské Alpy se svou nádhernou přírodou a skvělými
podmínkami pro sjezdové i běžecké lyžování jsou jedním z nejoblíbenějších středisek lyžování. Srdcem lyžařské oblasti je oblast La Plagne v masivu nejvyšší hory
Evropy Mont Blancu, u města Aime, 45 km od olympijského města Albertville. Region La Plagne se skládá
celkem z 10 středisek, rozložených především na severní, ale i jižní straně hory Bellecote (3 477 m), s hlavními centry Plagne Centre (1 970 m) a Plagne Bellecote
(1 930 m). Celý region je považován za špičku nejen mezi
francouzskými, ale i světovými lyžařskými středisky.
V lyžařské oblasti La Plagne na Vás kromě modré oblohy a zářícího slunce po 300 dní v roce čeká na 215 km
sjezdovek všech obtížností, 112 lanovek a lyžařských vleků, přes 90 km upravených běžeckých tratí,
2 snowparky, svah na tzv. „letmý kilometr“ a v neposlední řadě také celoroční možnost lyžování na ledovci.
Lanovky jsou vedeny až do výše 3 250 m a každodenní úprava sjezdovek slibuje skvělé lyžování.
Ubytovací komplex Plagne Bellecote i Belle Plagne
se nachází přímo u sjezdovek ve výšce 1 930 m, resp.
2 050 m. Nezbytným doplňkem výjimečného lyžařského
střediska jsou v obou místech centra společenského života – bary, restaurace, diskotéky a nechybí ani půjčovny lyží, obchody, lyžařské školy, venkovní kluziště
atd. V zimním středisku Plagne Bellecote se nachází také
vyhřívaný venkovní bazén, který umožňuje výbornou
regeneraci po celodenním lyžování. Lákavou nabídkou
je rovněž jednodenní lyžování v oblasti tzv. Tří Údolí
(Val Thorens, Meribel, Courchevel), Les Arcs nebo
střediska Tignes-Val D´Isére, kam pořádáme za příznivou cenu výlety naším autobusem. Technickým divem je kabinková lanovka, která Vás za pouhé 4 minuty ve výšce 380 m nad údolím přenese do dalšího
známého střediska Les Arcs, které spolu s La Plagne
tvoří oblast Paradiski („Ráj lyžování“) a kde si máte možnost zalyžovat! Plánek lyžařské oblasti je k nahlédnutí na internetu a v naší cestovní kanceláří, Lidická 18,
Šumperk, (po-pá 14.00 – 18.00).
6
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UBYTOVÁNÍ:

Poměrně prostorné 4lůžkové apartmány „divisible“ – velká obývací místnost oddělitelná posuvnou stěnou na 2 dvoulůžkové pokoje, oddělený kuchyňský kout, koupelna a WC, balkon.
Klasická 4lůžková studia – palanda v předsíni, pokoj s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, koupelna s WC a balkon. Komplex se nachází v těsné blízkosti lanovek. Možnost ubytování
ve 2lůžkovém apartmánu typu „studio“ za příplatek 900 Kč/osobu (v případě zájmu o prostornější
2 lůžkový apartmán – příplatek 1900 Kč/osobu) nebo 3lůžkovém apartmánu typu „studio“ za příplatek 300 Kč/osobu. Při ubytování v 5lůžkovém apartmánu sleva 250 Kč/osobu

CENA ZAHRNUJE:

7× ubytování ve 4lůžkových apartmánech typu „divisible“ v Plagne Bellecote, event. Belle Plagne
(v případě ubytování v klasických 4lůžkových studiích sleva 400 Kč/os.!), dopravu luxusním busem
(WC, DVD, bar, klimatizace, možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla), komplexní cestovní pojištění (vč. pojištění storna zájezdu!), 6denní skipass
pro celou oblast La Plagne včetně možnosti 1 dne lyžování v oblasti Les Arcs ZDARMA, služby
průvodce po celou dobu pobytu, pojištění záruky pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

CENA NEZAHRNUJE: Pobytová taxa, kapesné a povlečení.
PŘÍPLATKY:

Rozšíření skipassu na 6 dní na oblast Paradiski (La Plagne + Les Arcs = neomezený přístup
do jedné z největších lyžařských oblastí světa!, „Ráje lyžování“) +700 Kč, a tím zároveň zdarma
lyžování ve světoznámých oblastech „Tignes-Val D´Isére“ – 1 den a „Tři údolí“ – 1 den.

SLEVY:

Vlastní doprava -2 000 Kč/os., děti (do 13 let včetně) -600 Kč, senioři nad 65 let včetně -600 Kč,
senioři nad 75 let včetně a děti do 5 let včetně -3 300 Kč, bez skipassu -3 400 Kč.

NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Brno, Jeseník (v případě většího počtu klientů), ostatní
podle dohody. ŽÁDNÉ SVOZY A PŘESTUPY!
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v ceně rozšířeného skipassu a kam pořádáme za velmi příznivou cenu výlety naším autobusem! Plánek lyžařské
oblasti je k nahlédnutí na internetu a v naší cestovní kanceláří, Lidická 18, Šumperk, (Po – Pá 14:00 – 18:00).
UBYTOVÁNÍ:

Ubytování ve 4lůžkových studiích (apartmánech) s vlastní koupelnou a WC, možnost využití kuchyňky

CENA ZAHRNUJE:

7× ubytování ve 4lůžkových apartmánech v Tignes, dopravu luxusním busem (WC, DVD,
bar, klimatizace, možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla), komplexní cestovní pojištění (vč. pojištění storna zájezdu!), 6denní
skipass pro celou oblast Super Tignes, služby průvodce po celou dobu pobytu, pojištění
záruky pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

CENA NEZAHRNUJE: Pobytová taxa, kapesné, povlečení, vstup do aquacentra.
PŘÍPLATKY:

Polopenze turistického typu +700 Kč/pobyt, rozšíření skipassu na oblast Espace Killy
(Tignes + Val D´Isére – na 6 dní) +900 Kč (toto rozšíření zároveň umožňuje lyžování ve světoznámých oblastech Paradiski (La Plagne+Les Arcs) na 1 den + „Tři údolí“ na 1 den), ubytování ve 2lůžkovém apartmánu typu „studio“ +1 750 Kč/os., ubytování ve 3lůžkovém
apartmánu typu „studio“ +750 Kč/os.

SLEVY:

Vlastní doprava -2 000 Kč/os., děti (do 13 let včetně) -400 Kč, senioři nad 65 let včetně
-200 Kč, senioři nad 75 let včetně a děti do 4 let včetně i bez skipassu -3 000 Kč.

NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Brno, Jeseník (v případě většího počtu klientů),
ostatní podle dohody. ŽÁDNÉ SVOZY A PŘESTUPY!
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20. – 29. 3. 2020

Savojské Alpy se svou nádhernou přírodou a skvělými podmínkami pro sjezdové i běžecké lyžování jsou
jedním z nejoblíbenějších středisek lyžování. Olympijské středisko Tignes leží v nadmořské výšce 2 100 m,
rozložené kolem horského jezera v nádherné přírodní
oblasti a zároveň v srdci jednoho z nejkvalitnějších lyžařských terénů světa – „Espace Killy“. Tento prostor se
skládá z Tignes, které je novějším střediskem, a dále
z jednoho z nejstarších a nejznámějších center
ve Francii i ve světě – slavného Val d’Isére. Celá oblast
Vám kromě modré oblohy a zářícího slunce po 300 dní
v roce nabízí na 10 000 hektarech celkem 300 km perfektně upravených a velmi kvalitních sjezdovek
všech obtížností, v nadmořských výškách od 1550 m
do 3450 m (ledovec Grande Motte) a 52 km běžeckých tratí! Díky své poloze a nadmořské výšce zaručuje lyžování 365 dní v roce. Tignes je typickým příkladem moderního střediska zimních sportů. Je vybaveno
moderními a výkonnými vleky, mezi něž patří podzemní lanovka na horu Grande Motte (délka 3,5 km,
převýšení 932 m). Každoročně se zde konají závody
světového poháru ve sjezdovém lyžování, lyžařské akrobacii, jízdě v boulích a na snowboardu. Tento přírodní
a lyžařský ráj se dá jen těžko popsat, musí se prostě zažít. K úplnému vyžití jsou v Tignes restaurace,
bary, diskotéky, půjčovny lyží a snowboardů, sportovní prodejny, středisko první pomoci, ze sportovních aktivit jsou to především paragliding, bowling,
squash, bruslení, fitness centrum, sportovní hala,
stolní tenis, krytá lezecká stěna, jízda na sněžných
skútrech a noční sjezdy s pochodní. Pro relaxaci po lyžování pak slouží supermoderní kryté aquacentrum Le
Lagon, které nabízí vedle klasického bazénu nejrůznější
vodní atrakce, např. tobogány, bazén s umělými vlnami,
protiproud, vířivky, dále je možné využít saunu, lázeňské procedury apod. – cena za 1 vstup je 5,5 €. Lákavou
nabídkou je rovněž jednodenní lyžování v oblasti
tzv. Tří Údolí (Val Thorens, Meribel, Courchevel)
nebo střediscích La Plagne a Les Arcs, které je rovněž

FRANCIE Tignes – Val d‘Isere, Les Arcs, La Plagne

LYŽOVÁNÍ V OLYMPIJSKÉ OBLASTI – TIGNES – VAL D‘ISÉRE, LES ARCS, LA PLAGNE
10denní pobytový zájezd s lyžemi v Tignes – Val D‘Isére

5. – 7.  6.  2020

Bratislava, Budapešť, Vídeň

TŘI SESTRY NA DUNAJI - Bratislava, Budapešť, Vídeň
3denní zájezd do metropolí střední Evropy,
které spojuje Dunaj

3 450,-

PROGRAM:
1. DEN:

Ráno odjezd ze Šumperka směr Bratislava, návštěva hradu Děvín, potom prohlídka Bratislavy (Staré Město, Hrad, Nový most, socha Čumila), odpoledne a večer osobní volno, večeře, nocleh.

2. DEN:

Ráno přejezd do Budapešti (Starý Budín - prohlídka historického jádra: Rybářská bašta s chrámem
Sv. Matyáše, Královský palác na Hradním vrchu s citadelou a památníkem osvobození. Dále prohlídka
Pešti: Malý Bulvár, budovy parlamentu, okružní jízda městem – Náměstí hrdinů, opera, Margaretin ostrov, mosty a další atrakce). Odjezd do Büku, ubytovaní. Možnost večeře v typické maďarské čardě.
Nocleh.

3. DEN:

Ráno přejezd do Vídně – prohlídka Schönnbrunu- původně letní sídlo rakouských císařů, Marie Terezie jej
nechala přestavět na „symbol idylického absolutismu“, Neptunova fontána , Belveder – letní palác prince
Savojského, historické centrum – Vídeňská opera, Albertinum, Dom Sv. Štěpána ulice Graben, Náměstí am Hof, komplex budov Hofburgu, náměstí Marie Terezie, Uměleckohistorické a Přírodovědecké
muzeem, Veletržní palác. Dále budova Parlamentu, budova Vídeňské radnice a v pozdních odpoledních hodinách odjezd směr Česká republika, dojezd do Šumperka v pozdních večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:
1× nocleh v turistickém hotelu s polopenzí, 1× nocleh
hotelového typu (k dispozici vybavená kuchyňka), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar - možnost
zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), komplexní
cestovní pojištění (včetně pojištění storna), průvodce,
pojištění záruky pro případ úpadku (krachu) cestovní
kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné, vstupné, večeři v čardě podle vlastního výběru a pobytovou taxu (cca 50 – 60 Kč/1 noc/1 os.).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Brno.
Ostatní podle dohody.
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PROGRAM:
1. DEN:

Večer odjezd ze Šumperka směr Německo do Sassnitzu. Noční přejezd.

2. DEN:

Dopoledne příjezd do Sassnitzu, nalodění a plavba trajektem do Ronne (cca 3,5 hod.). Odpoledne vylodění
na Bornholmu, přejezd do městečka Svaneke, ubytování, možnost procházky malebným přístavem. Nocleh.

4. – 10. 8. 2020

BORNHOLM – perla Baltu a ráj pro cykloturistiku
7 dní aktivní dovolené na perle Baltu

8 990,-

3. – 6. DEN: Cykloturistika zpestřená možností koupání, návštěvy pamětihodností (pevnost Hammershus,
skanzeny, kruhové kostelíky „rondkirke“, větrné mlýny), ochutnávka rybích specialit nebo relaxace
v bezstarostném ráji klidu.
Ráno odjezd do přístavu. Trajekt Ronne – Sassnitz. Průjezd Německem, příjezd domů ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

5× nocleh turistického typu v 4lůžkových pokojích (za 2lůžkový pokoj příplatek 1 850 Kč/os.),
dále je k dispozici společná prostorná kuchyň, dopravu luxusním autobusem (WC, DVD,
bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zapůjčení kola na 4 dny, trajekt Sassnitz – Ronne a zpět, průvodce,
komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna) a pojištění záruky pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné a pobytovou taxu (cca 50–60 Kč/1 noc/1 os.).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Praha. Ostatní podle dohody.
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DÁNSKO Bornholm

7. DEN:

6 950,-

NOVINKA

PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd ve večerních hodinách.

2. DEN:

Ráno příjezd do La Spezia odtud lodí po Cinque Terre (nádherné členité pobřeží s pěti vesničkami vklíněnými mezi kolmé útesy) návštěva Portovenere a hlavního města Cinque Terre Monterosso al Mare, večer
odjezd na ubytování Montecatini Therme.

3. DEN:

Viareggio – pláž a přímořské letovisko s možností koupání – cca 4 hod. (v případě nepříznivého počasí prohlídka města Volterra, městečko položené na vysoké plošině obklopené lávovými kopci, středověké centrum obklopené hradbami, etruské muzeum). Dále návštěva Pisy – náměstí Campo dei Miracoli se šikmou
věží, katedrálou Duomo, babtiseriem a hřbitovem Camposanto). Večer městečko Luca – nejkrásnější
správní středisko v Toskánsku.

4. DEN:

Ráno odjezd do San Gimignano – zachovalo si dokonalý středověký ráz. V poledne přejezd do Sieny
– moderní město pyšnící se středověkým charakterem, atmosférou a tradicemi - prohlídka města, jeho krásných spletitých uliček, náměstí Campo, obrovské Duomo, Santa Maria della Scala. Ve večerních hodinách
odjezd směr ČR.

5. DEN:

Návrat domů v dopoledních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

ITÁLIE Toskánsko

23. – 27. 9. 2020

ITÁLIE – TOSKÁNSKO A CINQUE TERRE
5denní zájezd

2× nocleh se snídaní, dopravu luxusním autobusem (WC,
DVD, možnost zakoupení teplých i studených nápojů,
polohovatelná sedadla, klimatizace), poplatky za vjezd
do Pisy, komplexní cestovní pojištění, průvodce a pojištění CK proti úpadku (krachu) cestovní kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:
Vstupné 50 – 80 € lodní lístek, objekty v Pise, pobytovou
taxu (50 – 60 Kč/noc/os.) a kapesné.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Olomouc. Ostatní podle dohody.
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1. DEN:

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. DEN:

Keukenhof – prohlídka krásného květinového parku na ploše 28 ha a výstavy květin ve sklenících, návštěva
rozkvetlého parku, pole tulipánů, „květinove korzo“ – průvod alegorických vozů z květin. Nocleh.

3. DEN:

Po snídani odjezd do městečka Delft – exkurze ve výrobně delftského porcelánu, zastávka v městečku. Odjezd do sídelního města Den Haag – prohlídka Madurodamu – výstava miniaturního Nizozemska v poměru
1:25 m, nebo návštěva lázeňského městečka u Severního moře Scheveningen – procházka po písečných
plážích. Podvečerní návštěva Rotterdamu – vyhlídková věže Euromast vysoké 185 m, kombinací výtah vyjedeme až na vrchol s krásným výhledem na přístav a moře a půl Nizozemska. Návrat na ubytování. Nocleh.

4. DEN:

Po snídani odjezd Volendam – exkurze ve výrobně dřeváků, sýrárny spojená s informací o výrobě holandského sýra, s jeho ochutnávkou a s možným nákupem za přijatelné ceny. Vesnička . Návštěva Amsterdamu
– prohlídka brusírny diamantu spojená s výkladem a s možností zakoupení šperků za výhodné ceny. Možnost projížďky lodí po grachtech, procházka městem, prohlídka muzeí dle vlastního výběru – obrazáren
(Vincent van Gogh, Madame Tussauds, Říšské muzeum – díla Rembranta van Rinja, muzeum sexu…). Večer
procházka červenými uličkami. V pozdních nočních hodinách odjezd do ČR.

5. DEN:

Příjezd do ČR v večerních hodinách.

7 190,-

CENA ZAHRNUJE:
2× ubytování v 2 – 3lůžkových pokojích v soukromí, 2×
holandskou snídani, dopravu luxusním autobusem (WC,
DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), průvodce a pojištění pro případ úpadku (krachu)
cestovní kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:
Komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna,
kapesné, vstupné do objektů, projížďky lodí (cca 60 €)
a pobytovou taxu (cca 50 – 60 Kč/1 noc/1 os.).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Praha. Ostatní podle
dohody.
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NIZOZEMSKO

ve spolupráci s CK KO-Tour

PROGRAM:

22. – 24. 4. 2020

NIZOZEMSKO – země květin, kanálů, dřeváků a větrných mlýnů
5denní zájezd do země, kterou nestvořil Bůh, ale Holanďané…

22. – 30. 6. 2020

NORSKO

NORSKO – fjordy, ledovce, vodopády a krásná městečka
9denní zájezd
NOVINKA

PROGRAM:

-

15 200,

1. DEN:

Odpoledne odjezd z ČR. Tranzit přes Německo do přístavu Kiel – noční trajekt do Geteborgu (podle trajektu nocleh v kajutách)

2. DEN:

Přejezd do Osla, zde prohlídka muzea polární lodě Fram a Frognerova parku se sochami Gustava Vigelanda. Odjezd na ubytování.

3. DEN:

Procházka centrem Osla (královský palác, parlament, moderní budova radnice, moderní budova opery, která byla otevřena v roce 2008 a připomíná ledovou kru pomalu se potápějící do fjordu). Odpoledne průjezd
druhým nejdelším norským údolím Hallingdalen (délka cca 200 km) do horského městečka Geilo – jednoho z nejznámějších zimních středisek. Nocleh.

4. DEN:

Odjezd z Geilo k nejrozsáhlejší evropské náhorní plošině Hardangervidda (cca 10 000 km²), vodopádu
Vøringsfossen, fjordu Hardangefjord, který je přemostěný kilometrovým mostem Hardangerbrua, přejezd do Bergenu. Nocleh

5. DEN:

Prohlídka druhého největšího norského města Bergen (centrum města, přístav Vagen, nejstarší část
Bryggen se starými dřevěnými hanzovními domy i civilními obydlími z počátku 18. století se spletí průchodů,
teras, schodišť a obchůdků s tradičním zbožím, pevnost Bergenhus ve tvaru hvězdice s královským sídlem
Haakonshallen. Odpolední přejezd atraktivní krajinou do města Vikoyri se zastávkou u vodopádu Tvindefossen. Plavba trajektem přes Sogneford do Vangsnes, dál Cestou orlů přes Songdale do Strynu. Nocleh.

6. DEN:

Krátká túra na největší evropský pevninský ledovec Jostedalsbreen. Cca 2hodinová procházka horským údolím s mnoha vodopády k nejznámějšímu splazu Briksdalsbreen a dále k ledovcovému splazu
Boyabreen. Návrat na ubytování.

7. DEN:

Odjezd na Stezku trolů, přejezd do vesničky Geiranger a k fjordu Geirangerfjorden, vodopádu Sedm
sester, průjezd Silnicí orlů a po krátké plavbě trajektem výjezd „jahodovým údolím“
Valldalen až do sedla nad serpentinami
Trolí stezky. Dál divokým údolím Romsdalen
do města Dombas. Nocleh.

CENA ZAHRNUJE:

8. DEN:

Odjezd Gudbrandalským údolím na jih. Návštěva olympijského Lillehammeru (můstky
a dějiště ZOH 1994) ležící u největšího norského jezera Mjosa. Odjezd do Osla na večerní trajekt.

6× nocleh turistického typu, nocleh v kajutách trajektu,
dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – teplé
a studené nápoje), trajekty přes fjordy, průvodce, cestovní zdravotní pojištění, pojištění proti úpadku (krachu)
cestovní kanceláře.

9. DEN:

Ráno příjezd do přístavu Frederikshavn.
Přejezd přes Dánsko a Německo do ČR. Příjezd v pozdních nočních hodinách.

Změna programu vyhrazena!
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CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné a vstupné.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc

PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd z ČR.

2. DEN:

Ráno příjezd do Černé Hory. Návštěva „města
duchů“ Stari Bar. Odpoledne u moře, ubytování, večeře, nocleh.

ve spolupráci s CK KO-Tour

3. DEN:

Po snídani odjezd do NP Lovčen, jehož strmé
vápencové svahy spadají do Boky Kotorské
a k černohorskému pobřeží. Výstup k symbolu černohorské nezávislosti – Njegošovu
mauzoleu, odkud se naskýtá nádherný
výhled. Návštěva prvního hlavního města
Cetinje (Cetinjský klášter, Etnografické
muzeum aj.), které leží na krasové náhorní
plošině. Skadarské jezero – nejkrásnější
balkánské jezero, domov mnoha vzácných
ryb i ptáků. Večeře, nocleh.

4. DEN:

Snídaně. Výlet do Boky Kotorské, jedno
z nejkrásnějších míst na pobřeží, záliv podobající se skandinávským fjordům zařezávající
se do strmých svahů pohoří Orjen a Lovčen.
Prohlídka historického města Kotor – nejzachovalejší středověké město v Černé Hoře, které je zapsáno
do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka centra městečka Budva – starobylé město
se spletí úzkých a křivolakých uliček, průchodů a malých náměstí. Odpoledne koupání na pláči v Bečiči,
která získala „modrou vlajku“ pro čistotu svého moře. Zastávka u perly Jaderského moře – poloostrova
Sv. Stefan. Večeře, nocleh.

5. DEN:

Snídaně, výlet do „zapomenuté“ země Evropy Albánie. Návštěva města Shkodra. Večeře, nocleh.

6. DEN:

Po snídani odjezd do vnitrozemí Černé Hory. Návštěva kláštera Morača, jedné z nejdůležitějších středověkých památek země. Krátká túra v NP Biogradská Gora kolem stejnojmenného jezera, kde okolní hluboký
prales přispívá k tajuplnosti místa. Poté průjezd divokým vnitrozemím (vysoké hory, kaňony) do Durmitoru.
Vrcholem cesty je průjezd kaňonem řeky Tara, který je nejhlubším v Evropě. Strmé skály kaňonu se zde
vypínají nad modrozelenou vodou řeky Tary. Večeře, nocleh.

7. DEN:

Snídaně. Pobyt v NP Durmitor. Žabljak – horské středisko. NP Durmitor – vysokohorské krasové vápencové
pohoří, které patří k nejzajímavějším v Evropě. Procházka kolem malebného Černého jezera, na jehož jižní
straně se zdvíhají vysoké vrcholy. V odpoledních hodinách odjezd do Čech.

8. DEN:

Návrat do Čech v odpoledních hodinách.

Dopravu autobusem, průvodce, 5× ubytování, 5× polopenzi.
CENA NEZAHRNUJE:
Komplexní pojištění á 264 Kč; vstupy; příplatek za 1 lůžkový pokoj +2 250 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Praha. Ostatní podle
dohody.

8 480,-

ČERNÁ HORA & ALBÁNIE

NOVINKA

20. – 28. 5. 2020

ČERNÁ HORA & ALBÁNIE – za krásami balkánských perel
CENA ZAHRNUJE:
8denní zájezd
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3. – 12. 7. 2020

RUMUNSKO

RUMUNSKO – VELKÝ OKRUH
10denní putování panenskou přírodou Transilvánských Alp a Drákuly
PROGRAM:

ve spolupráci s CK KO-Tour

1. DEN:

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. DEN:

Návštěva proslulého „Veselého hřbitova“ (UNESCO) v Sapinté, procházka klášterním komplexem sestávajícím z lidových staveb ve vesnici Barsana.

3. DEN:

Návštěva malovaných klášterů Voronet (UNESCO), který je též nazýván Sixtinskou kaplí východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera Humor (UNESCO), prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldavie, klášter Neamt, život místních popů.

4. DEN:

Celodenní turistika v pohoří Ceahlau. Výstup k turistické chatě Fintinale. Odtud buď možnost pokračovat
ve výstupu na nejvyšší vrchol Toacu (1904 m), nebo se vydat k vodopádům Duratoidea.

5. DEN:

Přejezd do Bikazské soutěsky (úzká silnička je sevřena až 300 m vysokými srázy), pěší výlet mezi skalními
stěnami, jezero Lacu Rosu.

6. DEN:

Biertan – impozantní opevněný gotický kostel zařazený do kulturního dědictví UNESCO. Středověké město
Sighisoara (UNESCO) přezdívané „sedmihradský Norimberk“ s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které
díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Dojezd do oblasti u městečka Sinaia.

7. DEN:

Horské městečko Busteni ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na Babele do výšky
2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant túr dle náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni.

8. DEN:

Horské městečko Sinaia. Procházka k Sinaiskému klášteru. Dále královský zámek Peles s nádhernými
bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu Bran. Zastávka
ve městě Brasov, prohlídka historického jádra s Černým kostelem.

9. DEN:

Přejezd do pohoří Fagaraš – nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího fagarašského jezera Lacul Balea. Historické město Sibiu s romantickým malebným městským jádrem, které je nyní
rychle renovováno. Odjezd do Čech.

10. DEN:

Návrat do Čech v poledních hodinách.

,
0
9
5
3
1
CENA ZAHRNUJE:
7× nocleh v hotelu s polopenzí (2lůžkové pokoje), dopravu autobusem, průvodce.
CENA NEZAHRNUJE:
Komplexní pojištění á 330 Kč; vstupy; 1lůžkový pokoj
+3 300 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha, Pardubice, Hradec Králové, Brno.

14

ve spolupráci s CK KO-Tour

1. DEN:

Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. Noční přejezd přes Polsko.

2. DEN:

Hlavní město Lotyšska Riga (UNESCO) (9hodinová prohlídka)se starým městem na východním břehu
Daugavy. Kromě starého centra s historickými, architektonickými a kulturními památkami od 14. stol. se
v Rize nachází také několik ulic s množstvím krásných secesních domů, díky kterým je Riga skvostem secesní
architektury. Nocleh.

3. DEN:

Nejznámější národní park Lotyšska – NP Gauja. Unikátní přírodní scenérie se zalesněným údolím řeky Gauji,
cihlový hrad Turaida, který se tyčí přímo nad jejími vodami. Dojezd do Tallinnu, dle času začátek prohlídky. Nocleh.

4. DEN:

Tallinn (UNESCO) – město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní
cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Tallinn nabízí také mnoho romantických uliček a náměstíček s možnostmi příjemného posezení. Přejezd do Ruska, dle času první seznámení
s městem. Nocleh u Petrohradu.

5. DEN:

Návštěva jednoho z vrcholů celého zájezdu parku Petrodvorce, jehož srdcem je Velká
kaskádová vodní třída. Krásný park s fontánami po vzoru Versailleských zahrad a pavilonů.
Dále prohlídka klenotu carského Ruska Petrohradu (UNESCO): procházka historickým centrem této metropole na Něvě – Petropavlovská
pevnost, chrám Vzkříšení Krista, který vyrostl
na místě, kde byl v r. 1881 zabit car Alexandr II.,
Něvský prospekt a další. Pro zájemce večerní
výlet do krásně osvíceného centra města.

6. DEN:

Carskoje Selo u Petrohradu – monumentální palác, který pro carevnu Alžbětu postavil architekt Rastrelli,
a který byl symbolicky pojmenován na počest Kateřiny Veliké. Kopie slavné Jantarové komnaty dle fotografií
originálu ztraceného během 2. světové války. Pokračování prohlídky Petrohradu.

7. DEN:

Dokončení prohlídky Petrohradu: Zimní palác, jedinečná galerie Ermitáž, Palácové náměstí s Alexandrovým sloupem, procházka po Něvském prospektu, hlavní tepně Petrohradu. Možnost plavby lodí po Něvě.
Noční přejezd do Vilniusu.

8. DEN:

Vilnius (UNESCO) – hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré
město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh.

9. DEN:

Návštěva vodního hradu Trakai, jedinečná památka v přírodním parku nedaleko Vilniusu. Dále cesta přes
Polsko do ČR.

10. DEN:

Příjezd v ranních hodinách.

Pořadí navštívených míst může být změněno!

,
0
9
9
3
1

CENA ZAHRNUJE:
dopravu autobusem, průvodce, 6x nocleh (2lůžkové pokoje), 6x snídani, komplexní pojištění.
CENA NEZAHRNUJE:
vízum do Ruska cca 1990 Kč (vízum a povinné vízové
centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca
1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu. 1lůžkový pokoj +2.500 Kč. Fakultativně:
Návštěvu CARSKÉHO SELA s Jantarovou komnatou
je nutno rezervovat již při zakoupení zájezdu (cena
890 Kč/os.). Rezervaci ruský partner však potvrdí až cca
14 dnů před zájezdem, nebude-li rezervace potvrzena,
částka bude klientovi obratem vrácena.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha, Pardubice, Hradce Králové, Náchod.
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RUSKO Petrohrad

NOVINKA

PROGRAM:

7. – 16. 8. 2020

PETROHRAD A PETRODVORCE – s návštěvou pobaltí
10denní zájezd

24.  – 27. 9. 2020

ZA KRÁSAMI SLOVENSKÝCH HOR
4denní zájezd do oblasti – Tater, podtatranských termálů a Malé Fatry
PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd ze Šumperka směr Rožnov, Žilina, Vrátná dolina. Výjezd lanovkou na Chleb (1500 m). Nocleh
v oblasti Tater.

2. DEN:

Ráno přejezd do Červeného Kláštora, plavba na pltích po Dunajci Pieninským národním parkem,
potom Vyšné Ružbachy, Tatranská Lomnica, výjezd na Skalnaté pleso a dále na Lomnické sedlo. Nocleh.

3. DEN:

Ráno Demänovská dolina, možnost prohlídky nejznámějších slovenských jeskyní, výjezd lanovkou a krátký výšlap na Chopok, koupání v termálních lázních Bešeňová. Nocleh.

4. DEN:

Ráno oblast Štrbského plesa, procházka vysokohorským sportovním areálem. Po Tatranské magistrále
na Popradské pleso, Tatranský cintorín. Odpoledne odjezd směr Ružomberok a do ČR. Příjezd do Šumperka ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

3× ubytování turistického hotelového typu v 2 – 3lůžkových pokojích, dopravu luxusním
autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české
koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), 3× polopenzi v restauraci, průvodce, pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře, komplexní cestovní pojištění (včetně
pojištění storna zájezdu).

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné, vstupné a pobytovou taxu (cca 50–60 Kč/1 noc/1 os.).

SLOVENSKO

NÁSTUPNÍ MÍSTA:
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Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc. Další podle domluvy.

4 690,-

590,-

PROGRAM:
Ráno odjezd do Wroclawi, pěší prohlídka centra Wrocławi – Rynek – wrocłavské staré trhové náměstí je druhé největší v Polsku, radnice, domy na náměstí Jeníček
a Mařenka, možnost návštěvy nejstarší restaurace v Evropě,
Piwnica Świdnicka, Solné náměstí, vánoční trhy individuální volno k procházkám, prohlídkám vánočně vyzdobené Wrocławi. Návrat v pozdních večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

Dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených
nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), komplexní zdravotní
pojištění, průvodce a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Zábřeh a Šumperk. Ostatní podle dohody.

ADVENTNÍ DEN V KRAKOWĚ
sváteční a romantický den s vůní svařeného vína a punče
na nejstarším evropském náměstí
PROGRAM:
Ráno odjezd, pěší prohlídka centra Krakowa – individuální volno k procházkám, prohlídkám vánočně vyzdobeného Krakowa nebo k předvánočním nákupům na tradičních trzích na nejstarším náměstí Evropy. Návrat
v pozdních večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

650,-

Dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených
nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), komplexní zdravotní
pojištění, průvodce a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Šumperk, Zábřeh, Olomouc, Ostrava. Ostatní podle dohody.
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5. 12. 2020
Wrocław

ADVENTNÍ DEN VE WROCŁAWI – sváteční a romantický den
v místech nejstarších vánočních trhů v Evropě

12. 12. 2020

Šumperk, Zábřeh, Olomouc, Brno. Ostatní podle dohody.

Krakow

NÁSTUPNÍ MÍSTA:

POLSKO

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné.

5. 12. 2020

Vídeň

nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), komplexní zdravotní
pojištění, průvodce a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

POLSKO

PROGRAM:

Ráno odjezd, pěší prohlídka centra Vídně – individuální
volno k procházkám, prohlídkám vánočně vyzdobené
Vídně nebo k předvánočním nákupům na tradičních
trzích. Návrat v pozdních večerních hodinách.

RAKOUSKO

ADVENTNÍ DEN VE VÍDNI
sváteční a romantický den s vůní pečených kaštanů,
650,svařeného vína a punče CENA ZAHRNUJE: Dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených

12. 12. 2020
Bratislava

SLOVENSKO

9. – 11. 9. 2020
Alsasko

FRANCIE

ADVENTNÍ DEN V BRATISLAVĚ
na adventní lokše i výborný punč
do města na Dunaji…

650,-

PROGRAM:
Ráno odjezd ze Šumperka směr Bratislava, návštěva zříceniny hradu Děvín, potom prohlídka Bratislavy (Staré
Město, Hrad, Michalská brána, katedrála sv. Martina, Nový most, socha Čumila) a návštěva adventních trhů na Hlavním
a Františkánském náměstí, odjezd domů, příjezd ve večerních hodinách.
CENA ZAHRNUJE:

Dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených
nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), komplexní zdravotní pojištění, průvodce a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Šumperk, Zábřeh, Olomouc, Brno. Ostatní podle dohody.

EVROPSKÝ ŠTRASBURK A KOUZELNÉ ALSASKO
PROGRAM:

3 550,-

1. DEN:

Odjezd ráno, příjezd do Štrasburku ve večerních hodinách.
Ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, nocleh.

2. DEN:

Po snídani návštěva Evropského parlamentu – návštěva tribuny na zasedání EP, beseda s europoslancem,
odpoledne návštěva malebného městečka Riquewihr na vyhlášené vinné stezce – prohlídka vinařství,
ochutnávka alsaských vín – výjimečná oblast kategorie Grand cru classé. Navečer návštěva historického
města Colmar, alsaské metropole. Návrat do Štrasburku, nocleh.

3. DEN:

Ráno po snídani okružní projížďka lodí, poté prohlídka centra Štrasburku, osobní volno a možnost nákupů. Po poledni odjezd domů, příjezd domů v pozdních ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

Dopravu luxusním klimatizovaným autobusem (WC, audio-DVD, minibar), 2× ubytování se snídaní v turistickém hotelu ve 3lůžkových pokojích se sprchou a WC (příplatek
na 2lůžkový pokoj  450 Kč/os.), komplexní cestovní pojištění, průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné a vstupné (cca 20 €).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
18

Šumperk, Zábřeh. Ostatní podle dohody.

4. – 6. 7. 2020

6 790,-

PROGRAM:
1. DEN:

V časných ranních hodinách odjezd směr Rakousko – Solná komora. Jízda malebnou krajinou kolem jezer
do Obertraunu. Výjezd lanovkou na Krippenstein, odtud krátká horská procházka na jednotlivé vyhlídky
na Solnou Komoru a majestátní Dachstein. Dále prohlídka Hallstatu, jednoho z nejkrásnějších měst Rakouska a Solné komory („halštatská kultura“). Nocleh.

2. DEN:

Odjezd krásnou krajinou Alp k jezeru Königsee a do Berchtesgadenu – proslulé Hitlerovo „Orlí hnízdo“.
Dále návštěva a prohlídka Salzburku, města nazývaného pro množství památek „Římem severu“, ležícího
v malebné kotlině na obou březích řeky Salzach, rodiště W. A. Mozarta. Nocleh.

3. DEN:

Odjezd na nejvyšší rakouskou horskou silnici z Zell am See do Heiligenblutu přes nejkrásnější horské průsmyky v Evropě, které vedou přímo do srdce Vysokých Taur. Nezapomenutelné výhledy na Grossglockner
(3798 m) a jeho ledovec Pasterze. V případě pěkného počasí možná vycházka k ledovci nebo k chatě Hofmannshutte. Odjezd směr ČR. Návrat v pozdních večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:
2× ubytování ve 2lůžkových turistických hotelech či
penzionech v Rakousku v Solné komoře, 2× polopenzi, dopravu luxusním klimatizovaným autobusem( WC,
DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených
nápojů, polohovatelná sedadla), komplexní cestovní
pojištění, průvodce, pojištění proti úpadku (krachu)
cestovní kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné a vstupné a pobytovou taxu
(cca 50–60 Kč/1 noc/1 os.).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc. Ostatní podle
dohody.
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RAKOUSKO

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ V RAKOUSKÝCH ALPÁCH
3denní putování s lehkou turistikou

13. – 17. 5. 2020

SRBSKO, MAĎARSKO

SRBSKO A MAĎARSKO
3denní putování s lehkou turistikou
PROGRAM:

NOVINKA

6 590,-

ve spolupráci s CK KO-Tour

1. DEN:

Odjezd z ČR v ranních hodinách, směr Slovensko, Maďarsko. Szeged – čtvrté největší maďarské město, kterému se také říká „Město slunečního svitu“. Mezi památky Szegedu patří Votivní kostel, Dimitrova věž, Nová
synagoga, Brána hrdinů,... Ubytování, nocleh.

2. DEN:

Snídaně. Odjezd do Subotice - moderní město na severu Srbska, dýchne zde na Vás doba Marie Terezie
i středoevropská moderní atmosféra. Novi Sad – druhé největší město Srbska, kde uvidíte například Petrovaradínskou pevnost, staré centrum, ... Přejezd na ubytování, nocleh.

3. DEN:

Snídaně. Sremski Karlovci – unikátní barokní centrum, kaple Míru. Přejezd národním parkem Fruška Gora
do bývalé antické metropole Sirmium – dnes Sremska Mitrovica. Podle legendy zde byl roku 306 popraven křesťanský mučedník Demetrios ze Soluně. Dochovalo se zde mnoho památek ze starověku. Ubytování,
nocleh.

4. DEN:

Snídaně. Smederevo – na břehu Dunaje, Smederevská pevnost - jedna z největších v Evropě, dnes tvoří jedinečnou kulisu mnoha hudebním a divadelním představením. Bělehrad – prohlídka hlavního města
Srbska na soutoku řeky Dunaj a Sáva. Uvidíte například velkolepý chrám sv. Sávy (největší pravoslavný
chrám na Balkáně), Národní muzeum, Národní divadlo, kostel sv. Marka (zde jsou uloženy ostatky cara
Štěpána Dušana Silného), Kalemegdan (rozlehlá středověká pevnost s parkem a vojenským muzeem).
Odjezd do Maďarska. Dle časových možností krátká zastávka u Mohacse – zde se konala slavná bitva. Večer
odjezd do ČR.

5. DEN:

Příjezd do ČR v ranních (dopoledních) hodinách.
CENA ZAHRNUJE:
2× ubytování ve 2lůžkových turistických hotelech či
penzionech v Rakousku v Solné komoře, 2× polopenzi, dopravu luxusním klimatizovaným autobusem( WC,
DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených
nápojů, polohovatelná sedadla), komplexní cestovní
pojištění, průvodce, pojištění proti úpadku (krachu)
cestovní kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné a vstupné a pobytovou taxu
(cca 50–60 Kč/1 noc/1 os.).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc. Ostatní podle
dohody.
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Ráno odlet z Prahy. Večer transfer do hotelu. Večeře. Nocleh.

2. DEN:

Ráno po snídani koupání v tyrkysovém moři ve vyhlášeném plážovém parku Jumeirah Beach nebo Al Mamzar Beach. V pozdních odpoledních hodinách možnost výletu elektronicky řízeným metrem bez strojvůdce
do Emirates Mall (s možností lyžování na umělé sjezdovce) popř. osobní volno. Večeře. Nocleh.

3. DEN:

Ráno po snídani celodenní výlet do Al Ain – průjezd po obchodní tepně Dubaje, třídě Shaikh Zayed Road,
vyhlášené impozantní moderní architekturou, potom přesun do nejzelenějšího města Emirátů – Al Ain, historického centra oblasti a emirátu Abu Dhabi a nejznámnější oázy arabského světa – bujné zahrady se zeleninou
a datlovníky. Návštěva největšího trhu s velbloudy v Emirátech, muzea, výjezd na nejvyšší horu SAE Jebel
Hafit , po cestě zpět průjezd podél hranice s Ománem. Večeře. Nocleh.

4. DEN:

Ráno možnost snídaně za příplatek v 7* nejluxusnějším hotelu na světě Burj al-Arab (impozantní architektonické dílo ve tvaru plachetnice) a po snídani prohlídka hotelu, potom koupání v tyrkysovém moři ve vyhlášeném plážovém parku Jumeirah Beach nebo Al Mamzar Beach. V odpoledních hodinách možnost výletu
elektronicky řízeným metrem bez strojvůdce do Dubai Mall a návštěva Burj Khalifa, nejvyšší budovy světa,
impozantní výhled na okolí včetně umělých palmových ostrovů, ostrovy „Svět“, podvodní hotel, Marina
atd., potom možnost nákupů v největším nákupním centru Dubai Mall, večerní představení Khalifa fontány. Přejezd metrem zpět na hotel. Večeře. Nocleh.

5. DEN:

Po snídani koupání v tyrkysovém moři ve vyhlášeném plážovém parku Jumeirah Beach nebo Al Mamzar Beach,
potom možnost individuálního programu (nákupy, návštěva trhů atd.) popř. elektronicky řízeným metrem bez strojvůdce
výlet za příplatek na umělý palmový ostrov Palm Jumeraih – možnost projížďky Palm Jumeraih Monorailem
za příplatek k hotelu Atlantis, návrat do hotelu elektronicky řízeným metrem bez strojvůdce. Večeře. Nocleh.

6. DEN:

Ráno odjezd do Abu Dhabi – okružní jízda městem, největší atrakce zábavní park Ferrari Word, Emirate Palace
druhý nejluxusnější hotel na světě, procházka po promenádě Corniche, Bílá pevnost, Velká mešita šejcha Zayda,
nejšikmější věž na světě s názvem Capital Gate. Odpoledne návrat do Dubaje. Večeře, nocleh.

7. DEN:

Po snídani koupání v tyrkysovém moři ve vyhlášeném plážovém parku Jumeirah Beach nebo Al Mamzar
Beach, odpoledne odjezd na „pouštní safari“. Průjezd džípy přes „Zlaté písečné duny“ do beduínské vesnice v srdci pouště, projížďka na velbloudech, pravá arabská večeře – barbecue při západu slunce, břišní
tanečnice, malování henou, kouření vodní dýmky, možnost vyzkoušet si tradiční arabské oblečení atd. Večer
návrat do hotelu. Nocleh.

8. DEN:

Po snídani pěší prohlídka centra Dubaje (muzeum, palác Sheikh Saeed Al Maktoum House, tradiční beduínská vesnice, procházka po části Deira – „Zlatý trh“, trh s kořením, látkami, „Starý trh“, doky, kam dodnes proudí zboží
z Indie). Ve večerních hodinách vyhlídková plavba tradiční dřevěnou lodí po „duši Dubaje“ – zálivu Creek, kolem Velké mešity, Šejkova paláce, tradičních i futuristických staveb až ke známému golfovému klubu, postavenému
po vzoru opery v Sydney. Večeře. Nocleh.

9. DEN:

Dopoledne možnost nákupů v centru města, procházka na rozloučenou s Dubají, individuální program,
příprava na cestu domů. Odpoledne transfér na letiště. Večer odlet do Prahy. Přílet do Prahy po půlnoci.

-

33 950,

CENA ZAHRNUJE:
Letenku Praha – Dubaj – Praha včetně všech letištních
a bezpečnostních poplatků, palivového příplatku, 7 nocí
ve 3* hotelu s výbornou polohou v centru města ve 2 lůžkových pokojích (klimatizace, TV, k dispozici střešní bazén,
sauna, fitness...), 6× hotelová večeře, 7× hotelová snídaně,
všechny výlety podle programu včetně 1× večeře v beduínské vesnici, vstupy na pláž, projížďku lodí po Creeku, Dubai
Museum a Sheikh Saeed Al Maktoum House, dále transfery
klimatizovaným autobusem, komplexní cestovní pojištění
(včetně storna zájezdu), doprovod českého průvodce po celou dobu zájezdu a pojištění pro případ úpadku (krachu) CK.
Uvedená cena je za dospělou osobu ve 2lůžkovém nebo
3 lůžkovém pokoji, cenu za 1 lůžkový upřesníme na vyžádání.
CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné (možnost velmi výhodných nákupů zlata, elektroniky, textilu atd.), vstupy (lyžování v Emirates Mall, vstup
na Burj Khalifa, snídani v Burj al-Arab), pobytovou taxu (cca
50–60 Kč/1 noc/1 os.), jízdenky na metro, jízdenky na Palm
Jumeraih Monorail, taxík popř. hromadná doprava ze stanice metra na Palm Jumeraih, transfer na letiště Praha a navýšení palivových příplatků nad rámec cestovní smlouvy.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha – letiště V. Havla/Vídeň/Ostrava/Krakow. Možnost
dohody účastníků na trasferu do Prahy a Šumperka.
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DUBAI

PROGRAM:
1. DEN:

31. 10. – 8. 11. 2020

ODPOČINEK A POZNÁVÁNÍ NEJEN DUBAJE
9denní zájezd do exotické perly plné zlata + 1 den v Abu Dhabi

1. – 12. 10. 2020

ŘECKO A ZEMĚ BALKÁNU BULHARSKO
A MAKEDONIE – 12denní zájezd
PROGRAM:

NOVINKA

ve spolupráci s CK KO-Tour

1. DEN: Odjezd z Prahy, noční přejezd přes Maďarsko a Rumunsko do Bulharska.
2. DEN: Celodenní prohlídka hlavního města Bulharska Sofie – kostel Alexandra Něvského,
chrám sv. Sofie, Národní divadlo, kostely sv. Petky, sv. Neděle a sv. Jiří, Archeologické
muzeum. Dojezd na ubytování, nocleh.
3. DEN: Přejezd do pohoří Rila k největší a nejslavnější bulharské památce, Rilskému klášteru (UNESCO). Dále směr Blagoevgrad, Kresna a Sandanski (město s nejvyšší roční
průměrnou teplotou 14°C, se 7 m vysokou mramorovou sochou Spartaka u vstupu do města). Přejezd do vyhlášeného vinařského kraje prohlídka města Melnik
s okouzlující architekturou a panoramaty melnických pískovcových pyramid v pohoří
Pirin. Ubytování, nocleh.

ŘECKO a země Balkánu

-

13 980,

4. DEN: Ráno odjezd do Řecka, přejezd po řecké Makedonii do archeologického areálu
Filippi – pozůstatky vězení, kde byl držen apoštol sv. Pavel. Uskutečnil se zde první
křest v Řecku. Kavala – největší město východní Makedonie, přístav, citadela (hrad)
v horní části nad starým městem. Odjezd na trajekt do přístavu Keramoti, 45 min.
plavba kolem ostrůvku Thassopoula do přístavního města Limenas na ostrově
Thassos. Po vylodění odjezd do letoviska Limenaria, ubytování ve studiích, nocleh.
5. DEN: Ostrov Thassos – „zelený smaragd Egejského moře“, dle řecké mytologie sídlo Sirén.
Prohlídka letoviska, ženského kláštera Archanděla Michaela na útesu nad mořem,
hlavního města Limenas (Thassos) s agorou (antické tržiště). Aliki – archeologický areál s nedalekou krásnou pláží, další atraktivní pláže Pefkari, Psili Ammos, Trypiti, tmavá
pláž Metalia s galerií... Možnost koupání. Večeře, nocleh.
6. DEN: Ráno odjezd na trajekt a z Keramoti přejezd do Soluně (THESSALONIKI) – druhé
největší město Řecka, přístav. Okružní jízda a prohlídka zajímavostí (Bílá věž,
kostel sv. Dimitra, Galeriův oblouk). Přejezd do letoviska Leptokaria, pod Olympem.
Ubytování ve studiích, večeře, nocleh.
7. DEN:

Odjezd do skanzenu v podhůří Olympu St. Panteleimonas, dále směr Larisa,
Trikala, Kalambaka, Meteora – jedno z nejzajímavějších a nejkrásnějších míst Řecka.
Ohromí Vás překrásná přírodní scenerie strmých skal na jejichž pilířích jsou postaveny
staleté kláštery. Večeře, nocleh v Leptokarii.

8. DEN: Odjezd do Pelly – byla prvním hlavním městem Řecka. Působil zde Aristotelés.
V areálu tzv. pellské akropole byly nalezeny jedinečné mozaiky sestavené z neopracovaných oblázků. Edessa – známá především svými vodopády, které jsou ústím
řeky Edesseos. Nausa – exkurze u soukromého vinaře s výkladem a ochutnávkou,
možnost nákupu vína. Vergina – hrobka makedonských králů. Návrat na ubytování,
večeře. Nocleh.
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9. DEN: Odjezd do podhůří Olympu. Olympské pohoří je nejvyšším v Řecku, tyčící se do výšky 2917 m. Výjezd na vyhlídku, odkud shlédnete celé překrásné pobřeží Egejského
moře. Podhorské městečko Litochoro – krátká prohlídka a procházka kaňonen
Enipeas. Posvátné město Dion – archeologické vykopávky. Návštěva tajuplného
místa Lifidra – magnetická hora. Návrat na ubytování, večeře. Nocleh.
10. DEN: Ráno odjezd směr Veria, Kozani, vjezd do Makedonie a dále směr Bitola, kolem Prespánského jezera. Ohridské „moře“, jedno z nejstarších jezer na naší planetě přezdívané Perla Balkánu ležící na hranicích Makedonie a Albánie – má natolik čistou vodu,
že uvidíte až do hloubky 22 metrů a na vzdálenost 100 metrů. Makedonský monastýr
z 10. století proslulý klášter Sv. Nauma (Metodějův žák) s vlastní palírnou kořalky.
Fakultativní vyjížďka loďkou k průzračným pramenům řeky Černý Drim. V případě
pěkného počasí koupání v křišťálově čisté vodě unikátního jezera. Ubytování, nocleh.
11. DEN: Město Ohrid (UNESCO), kde v roce 893 založil sv. Kliment, žák Cyrila a Metoděje,
středisko šířící slovanskou liturgii, a dnes se pyšní mnoha památkami (např. katedrála
sv. Sofie z 10.stol., monumentální pevnost a dříve sídlo cara Samuela s 3 km dlouhých hradeb a strážních věží, později sídlo pravoslavných biskupů). Nejstarší ohridský
kostel Sveti Pantelejmon, antický amfiteátr starý přibližně 2 tisíce let. Odpoledne
odjezd přes Skopje, Srbsko, Maďarsko a Slovensko do ČR.
12. DEN: Příjezd do ČR v odpoledních (večerních) hodinách.
CENA ZAHRNUJE:
Dopravu busem, 9× ubytování (hotely, penziony 2 – 3lůžkové pokoje, 2 – 3lůžková studia
s kuchyňským koutem), 3× snídani, 5× večeři, průvodce.
CENA NEZAHRNUJE:
Komplexní cestovní pojištění á 513 Kč, vstupy, místní poplatky, fakultativní služby. 1lůžkový pokoj á +3 150 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc. Ostatní podle dohody.

INDIKACE JEDNOTLIVÝCH LÁZNÍ:
SÁRVÁR:

Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatismus, klouby, páteř, rehabilitace po úrazu,
deformita, lumbago, zažívací potíže, úbytek vápníku, lupénka, ekzémy, nadměrné pocení.

BÜKFÜRDO: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatismus, klouby, páteř, rehabilitace po úrazu,
deformita, lumbago, zažívací potíže, Bechtěrevova nemoc.

LÁZEŇSKÝ A VODNÍ PARK TROPIKANA
2denní, 3denní pobyt
ve vodním parku
Tropikana

15. – 17. 5. 2020
26. – 28. 9. 2020
(3denní)

5 500,-

PROGRAM:
Pobyt v impozantním prostředí luxusního hotelu Golebiewski ve Wisle, lázeňském městečku ležícím v srdci polských
Slezských Beskyd, blízko pramene jedné z největších polských řek – Wisly. Středisko letních i zimních sportů.
Ve vodním parku Tropikana, který je součástí hotelu a tudíž je vstup v ceně pobytu si přijdete určitě na své: jsou zde
vnitřní i venkovní bazény, sauny – finská, borovicová eukalyptová, solné jeskyně, ledová a sněhová jeskyně a několik
bazénků s jakuzzi vířivkami (eukalyptový, luční květy, borovicový, vápenitý, hořečnatatý, lesní...) opět vnitřní i venkovní.
Mnoho různých vodních atrakcí – tobogány, mořské vlny, centrifugy, vnitřní písečné plážičky s možností stavět v písku...

1x/2x nocleh ve 2 i 3lůžkových pokojích hotelu Golebiewski, polopenze – snídaně a večeře
formou výběru z bohatých švédských stolů, doprava luxusním klimatizovaným busem,
komplexní cestovní pojištění ( včetně pojištění storna), průvodce a pojištění proti úpadku(krachu cestovní kanceláře)

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné, příp. speciální procedury v Medical spa, pobytovou taxu (cca 50–60 Kč/1 noc/1 os.).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Brno. Ostatní podle dohody.

30. – 31. 5. 2020
Den dětí
(2denní)

3 250,23

termální lázně

CENA ZAHRNUJE:

POLSKO

Součástí hotelu jsou pro hotelové hosty stylové restaurace a kavárny, salon her , bowling,billiardy, taneční kavárna i noční
klub.

MAĎARSKO – SÁRVÁR EXCLUSIVE
prodloužený víkend v termálních lázních Sárvár
... se vším všudy

termální lázně

MAĎARSKO

16. – 18. 10. 2020

5 850,-

PROGRAM:
1. DEN:

Ráno odjezd ze Šumperka. Po poledni příjezd do Sárváru, koupání v nejmodernějším a nejimpozantnějším termálním lázeňském areálu v Maďarsku. Ubytování v luxusním 4* hotelu Park Inn, který je spojen
s lázeňským areálem a je možné volně z hotelu procházet do lázní až do 22. hodiny. Večeře formou švédského stolu. Možnost večerního koupání. Nocleh.

2. DEN:

Snídaně formou švédského stolu, po snídani koupání v nejmodernějším a nejimpozantnějším termálním
lázeňském areálu v Maďarsku. Večeře formou švédského stolu. Možnost večerního koupání. Nocleh.

3. DEN:

Snídaně formou švédského stolu,dopoledne pobyt a koupání v termálních lázních Sarvár, po poledni
odjezd domů. Příjezd do Šumperka ve večerních hodinách.

termální lázně

MAĎARSKO

MAĎARSKO – SÁRVÁR EXCLUSIVE
2denní zájezd do termálních lázní Sárvár
... se vším všudy
25. – 26. 4. 2020
3. – 4. 10. 2020

7. – 8. 11. 2020

3 950,-

PROGRAM:

CENA ZAHRNUJE:
2× nocleh v luxusním 4* hotelu (dvoulůžkový pokoj,
v případě dítěte do 12 let na přistýlce sleva 750 Kč, polopenze formou švédského stolu, dopravu luxusním
autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), vstupy do lázeňských areálů,
komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna),
průvodce a pojištění proti úpadku (krachu) cestovní
kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné, případné speciální procedury ve wellness centru lázní a pobytovou taxu (cca 50 – 60 Kč/1 noc/1 os.).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Brno.
Ostatní podle dohody.

CENA ZAHRNUJE:
1× nocleh v luxusním 4* hotelu (dvoulůžkový pokoj,
v případě dítěte do 12 let na přistýlce sleva 750 Kč, polopenze formou švédského stolu, dopravu luxusním
autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých
a studených nápojů za české koruny, polohovatelná
sedadla a klimatizace), vstupy do lázeňských areálů,
komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna),
průvodce a pojištění proti úpadku (krachu) cestovní
kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:

1. DEN:

Ráno odjezd ze Šumperka. Po poledni příjezd do Sárváru, koupání v nejmodernějším a nejimpozantnějším termálním lázeňském areálu v Maďarsku. Ubytování v luxusním 4* hotelu Park Inn, který je spojen
s lázeňským areálem a je možné volně z hotelu procházet do lázní až do 22. hodiny. Večeře formou švédského stolu. Možnost večerního koupání. Nocleh.

Kapesné, případné speciální procedury ve wellness centru lázní a pobytovou taxu (cca 50 – 60 Kč/1 noc/1 os.).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:

2. DEN:

Snídaně formou švédského stolu, celodenní pobyt v lázních Sárvár, v odpoledních hodinách odjezd
do ČR, příjezd ve večerních hodinách.

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Brno.
Ostatní podle dohody.
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7 550,-

Ráno odjezd ze Šumperka. Po poledni příjezd do Sárváru. Ubytování, pobyt v termálních lázních, večeře formou švédského stolu.
Možnost večerního koupání. Nocleh.

2. – 3. DEN: Snídaně formou švédského stolu, koupání
v nejmodernějším a nejimpozantnějším
termálním lázeňském areálu v Maďarsku.
Večeře formou švédského stolu. Možnost večerního koupání. Nocleh.
4. DEN:

CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné, případné speciální procedury ve wellness centru lázní a pobytovou taxu (cca 50 – 60 Kč/1 noc/1 os).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Snídaně formou švédského stolu, dopoledne
pobyt a koupání v termálních lázních Sarvár, v popoledních hodinách odjezd domů.
Příjezd do Šumperka ve večerních hodinách.

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov,
Brno. Ostatní podle dohody.

termální lázně

PROGRAM:

1. DEN:

CENA ZAHRNUJE:

3× nocleh s polopenzí hotelového typu v luxusním 4*
hotelu Park Inn, který je spojen s lázeňským areálem a je
možné volně z hotelu procházet do lázní až do 22. hodiny, dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české
koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna), pojištění
proti úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

MAĎARSKO

MAĎARSKO – SÁRVÁR EXCLUSIVE
4denní pobyt v termálních lázních
v Sárváru se vším všudy
14. – 17. 6. 2020

MAĎARSKO – SÁRVÁR, BŰK
4denní pobyt v největších i nejnovějších termálních komplexech v Maďarsku
Ráno odjezd směr Sárvár, koupání v termálních lázních Sárvár, pak přejezd do Büku. Ubytování, nocleh.

2.-3. DEN: Možnost výběru pobytu a koupání v největších maďarských termálních lázeňských areálech v Sárváru
nebo Büku. Večer posezení ve stylové restauraci, ubytování z předchozího dne, nocleh.
Koupání v termálních lázních v Büku. Po obědě odjezd, příjezd domů ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

termální lázně

4. DEN:

3 750,-

MAĎARSKO

14. – 17. 6. 2020

PROGRAM:
1. DEN:

3× nocleh hotelového typu, dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar -možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna), průvodce, pojištění záruky pro
případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné, vstupné do termálních koupališť, případné rehabilitační služby, večeři – podle
vlastního výběru a pobytovou taxu (cca 50 – 60 Kč/1 noc/1 os.).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Brno. Ostatní podle dohody.
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termální lázně

MAĎARSKO

MAĎARSKO – SÁRVÁR + BŰK
3denní pobyt ve dvou termálních
komplexech v Maďarsku
16. – 18. 10. 2020

CENA ZAHRNUJE:

2 950,-

PROGRAM:
1. DEN:

Ráno odjezd ze Šumperka. Dopoledne příjezd do Sárváru, koupání v největším, nejmodernějším
a nejimpozantnějším termálním lázeňském areálu v Maďarsku. Večer ubytování. Nocleh.

2. DEN:

Koupání v proslavených maďarských termálních lázních Büku. Večer ubytování z předchozího dne.
Nocleh.

3. DEN:

Koupání v proslavených maďarských termálních lázních Bük, po obědě odjezd domů, příjezd ve večerních hodinách.

termální lázně

MAĎARSKO

MAĎARSKO – SÁRVÁR + BŰK
2denní termální lázně Sárvár a Bűk
25. – 26. 4. 2020
3. – 4. 10. 2020
7. – 8. 11. 2020

1 950,-

2× nocleh hotelového typu (k dispozici vybavená kuchyňka), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD,
bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů
za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace),
komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna),
průvodce a pojištění záruky pro případ úpadku (krachu)
cestovní kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné, vstupné do termálních koupališť, případné
rehabilitační služby, večeři – podle vlastního výběru
a pobytovou taxu (cca 50–60 Kč/1 noc/1 os).
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Brno.
Ostatní podle dohody.

CENA ZAHRNUJE:
1× nocleh hotelového typu (k dispozici vybavená kuchyňka), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD,
bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů
za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace),
komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna),
průvodce a pojištění záruky pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:
Vstupné do termálních koupališť, případné rehabilitační služby, večeři – podle vlastního výběru, pobytovou
taxu (cca 50–60 Kč/1 noc/ 1 os) a kapesné.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:

PROGRAM:
1. DEN:

Ráno odjezd ze Šumperka. Dopoledne příjezd do Sárváru, koupání v největším, nejmodernějším
a nejimpozantnějším termálním lázeňském areálu v Maďarsku. Večer ubytování v Büku. Nocleh.

2. DEN:

Koupání v proslavených maďarských termálních lázních Bükfűrdö. Odpoledne odjezd do ČR. Příjezd
domů ve večerních hodinách.
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Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Brno.
Ostatní podle dohody.

PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd ze Šumperka v odpoledních hodinách, přejezd přes Rakousko, Itálii.

2. DEN:

Příjezd do Praia a Mare po obědě, koupání, ubytování. Nocleh

3. – 15. DEN:

Pobyt u moře, možnost celodenních výletů (Capri, Sicílie nebo Liparské ostrovy)
a výletů do okolí ve večerních hodinách. Nocleh.

16. DEN:

Odjezd v dopoledních hodinách průjezd Itálií a Rakouskem.

17. DEN:

Dojezd do ČR, příjezd do Šumperka v dopoledních hodinách.

VILLAGIO LA MANTINERA 4*
Prázdninová vesnička leží na okraji městečka Praia a Mare a 200 m od krásné oblázkové a písečné pláže se skalními
útesy vulkanického původu. Apartmány jsou umístěny ve velkém parku pinií, které vytvářejí příjemný stín. Je zde také
bazén se slunečníky a vířivkami, restaurace, bar, diskotéka, amfiteátr, market, tenisové kurty, volejbalové, mini fotbalové a basketbalové hřiště. Na pláž je zajištěn odvoz hotelovým vláčkem. Pláž leží přímo naproti ostrova Dino, každý
apartmán má k dispozici slunečník a 2 lehátka, možnost zapůjčení lodiček, šlapadel, kajaků atd. Po celý den – ve dne
(na pláži a v moři) a večer (ve vesničce) zde probíhají různé zábavné animační programy, kterých se můžete zúčastnit.

28.8. – 13. 9. 2020

KALÁBRIE – PRAIA A MARE
pobytový zájezd k tyrkysově modrému moři s ubytováním v piniovém parku

9 990,-

UBYTOVÁNÍ:
Apartmány, umístěné v parkové zeleni, mají vlastní vchod přes velkou terasu se zahradním nábytkem. Skládají se
z obývacího pokoje s pohovkou, televizí, vybavený kuchyňský kout, koupelna s WC a fénem a dvě 2lůžkové ložnice
s manželskými nebo oddělenými lůžky.

14× ubytování ve 4lůžkových apartmánech, dopravu luxusním aut busem (WC, DVD, bar
– možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla
a klimatizace), komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění storna), průvodce a pojištění
pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.

ITÁLIE Kalábrie

CENA ZAHRNUJE:

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné, fakultativní výlety a pobytovou taxu (cca 50 – 60 Kč/1 noc/1 os.) a kapesné.
SLEVA:

Děti do 15 let 500 Kč.

PŘÍPLATKY:

Polopenze turistického typu +650/950 Kč/os., 2lůžkový apartmán +2 650 Kč, 3lůžkový
apartmán +1 290 Kč.

NÁSTUPNÍ MÍSTA:

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Brno. Ostatní podle dohody. ODJEZD
ZE ŠUMPERKA VŽDY V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH.
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZÁJEZDŮ PRO ŠKOLY

Evropské instituce

Nabízíme úplné a komplexní služby (zpracování programu zájezdu, jeho organizaci a realizaci) školám, jejich
žákům a učitelům, aby prožili pohodlně a bez starostí největší cestovatelské dobrodružství svého života.
Vybírejte z připravených zájezdů nebo pro Vás rádi připravíme nabídku šitou na míru!
V následujícím textu jsou příklady našich prověřených zájezdů. Bližší informace rádi sdělíme mailem, telefonicky.
Řekněte nám, kam chcete jet, kolik dní a nocí chcete na cestě strávit a co Vás nejvíce zajímá. My pro Vás připravíme
komplexně zájezd za CENU, KTERÁ VÁS PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ!

S radostí budeme Vašimi průvodci na cestách po celém světě!
VYBERTE SI ZÁJEZD A ZBYTEK NECHTE NA NÁS…
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PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd v pozdních večerních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, přejezd přes ČR a SRN,
noční přejezd.

2. DEN:

Ráno průjezd SRN, dopoledne příjezd do Frankfurtu nad Mohanem – možnost návštěvy Evropské centrální
banky. Potom následuje přejezd přes SRN, Nizozemsko a Belgii. V podvečer příjezd do Liege. Nocleh.

3. DEN:

Ráno odjezd směr hlavní město Evropy – Brusel, možnost krátké zastávky u dominanty Bruselu Atomia,
možnost návštěvy výstavy Mini Europe, kde uvidíte hlavní skvosty Evropy, okružní jízda městem, výstup
na Schumanově náměstí – návštěva Evropské komise, potom krátký pěší přesun do komplexu budov
Evropského parlamentu – exkurze, možnost besedy s českým europoslancem a návštěvy jednacího
sálu. Přesun do centra města kolem královského paláce, katedrála sv. Michala, Grote Markt, soška čůrajícího chlapečka, možnost ochutnávky exkluzivních bruselských vaflí, osobní volno. Ve večerních hodinách přejezd na hotel mezi Bruselem a Brugami, nocleh.

4. DEN:

Ráno prohlídka Benátek severu – města Bruggy – Grote Markt s četnými štítovými domy v gotickém,
renesančním a barokním slohu, gotická Stadhuis (radnice) ze 14. stol. a Basiliek van het Heilig Bloed
(bazilika Svaté Krve), v níž je uchovávána ampule údajně obsahující kapku Ježíšovy krve, dále kostel Panny
Marie s Michalangelovou Marií s dítětem vytvořenou z bílého mramoru, tzv. Bruggskou madonu. Odpoledne možnost projížďky na lodičkách nebo návštěva Muzea čokolády, osobní volno. Ve večerních hodinách
odjezd směr SRN, noční přejezd.

5. DEN:

Noční přejezd přes SRN, dopoledne průjezd ČR, odpoledne dojezd ke škole.

CENA ZAHRNUJE:
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2× ubytování turistického hotelového typu v 3lůžkových pokojích (možnost připlacení hotelových snídaní za 200 Kč/os.), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro
cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné

EVROPSKÉ INSTITUCE – Brusel
4denní zájezd
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PROGRAM: Stejný program jako 5denní zájezd bez 4. dne.
CENA ZAHRNUJE:
1× ubytování turistického hotelového typu v 3lůžkových pokojích (možnost připlacení hotelových snídaní za 200 Kč/os.), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro
cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.
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Evropské instituce Brusel

EVROPSKÉ INSTITUCE – Brusel
5denní zájezd

Brusel

Evropské instituce

EVROPSKÉ INSTITUCE – Brusel
3denní zájezd
PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd v brzkých ranních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, přejezd přes ČR, SRN, Nizozemsko a Belgii. V podvečer příjezd do Liege. Nocleh.

2. DEN:

Ráno odjezd směr hlavní město Evropy – Brusel, možnost krátké zastávky u dominanty Bruselu Atomia,
možnost návštěvy výstavy Mini Europe, kde uvidíte hlavní skvosty Evropy, okružní jízda městem, výstup
na Schumanově náměstí – návštěva Evropské komise, potom krátký pěší přesun do komplexu budov
Evropského parlamentu – exkurze, možnost besedy s českým europoslancem a návštěvy jednacího
sálu. Přesun do centra města kolem královského paláce, katedrála sv. Michala, Grote Markt, soška čůrajícího chlapečka, možnost ochutnávky exklusivních bruselských vaflí, osobní volno. Ve večerních hodinách odjezd směr SRN, noční přejezd.

3. DEN:

Noční přejezd přes SRN, dopoledne průjezd ČR, odpoledne dojezd ke škole.

CENA ZAHRNUJE:
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1× ubytování turistického hotelového typu v 3lůžkových pokojích (možnost připlacení hotelových snídaní za 200 Kč/os.), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro
cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

Štrasburk

Evropské instituce

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.

EVROPSKÉ INSTITUCE – Štrasburk
3denní zájezd
PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd v brzkých ranních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, přejezd přes ČR, SRN. V podvečer příjezd do Štrasburku. Nocleh.

2. DEN:

Ráno návštěva Rady Evropy, dále možnost okružní projížďky lodí, dále prohlídka Štrasburku, následuje
odpolední návštěva Evropského parlamentu, možnost besedy s českým europoslancem (při zasedání EP
ve Štrasburku), potom návštěva tribuny na zasedání EP. Odjezd směr SRN ve večerních hodinách. Noční
přejezd.

3. DEN:

Noční přejezd přes SRN a ČR, kolem poledne dojezd ke škole.

CENA ZAHRNUJE:

1× ubytování turistického hotelového typu v 3lůžkových pokojích (možnost připlacení
hotelových snídaní za 200 Kč/os.), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost
zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu)
cestovní kanceláře a průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.
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Odjezd kolem poledne od školy popř. místa stanoveném školou, přejezd přes ČR, SRN a Francii. Noční přejezd.

2. DEN:

Ráno příjezd do Paříže – celodenní prohlídka města mj. Luxemburské zahrady, Panthéonu, Invalidovny,
Notre Damme, Saint Chapelle, Orsay atd. Večer odjezd na hotel. Nocleh.

3. DEN:

Pokračování prohlídky Paříže – Louvre, Orangerie, Pompidou a večer Montmartre + Sacré Coeur…).
Potom přejezd na hotel z předchozího dne. Nocleh..

4. DEN:

Ráno dokončení prohlídky Paříže – La Madelaine, Champs- Élyseés, Vítězný oblouk, Eiffelova věž, (muzeum d´Art Moderne, muzeum Rodina), odpoledne projížďka po Seině. Večer odjezd z Paříže směr SRN,
noční přejezd.

5. DEN:

Noční přejezd přes SRN, dopoledne průjezd ČR, odpoledne dojezd ke škole
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V rámci poznávání Paříže lze dle přání zvolit návštěvu některého přírodovědného nebo vědeckého či technického muzea.

2× ubytování turistického hotelového typu v 3lůžkových pokojích (možnost připlacení hotelových snídaní za 200 Kč/os.), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro
cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.

PAŘÍŽ A MUZEA V SINSHEIMU
5denní zájezd
PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd ve večerních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, noční přejezd přes ČR, SRN.

2. DEN:

Dopoledne příjezd do Sinsheimu – návštěva unikátního Automobilového a technického muzea v Sinsheimu, dále přejezd směr Paříž. Nocleh v okolí Paříže.

3. DEN:

Celodenní prohlídka Paříže – mj. Luxemburské zahrady, Panthéonu, Invalidovny, Notre Damme, Saint
Chapelle, Orsay atd. Večer návštěva Montmartre + Sacré-Coeur. Nocleh.

4. DEN:

Celodenní prohlídka Paříže – Louvre, Orangerie, Pompidou, La Madelaine, Champs- Élyseés, Vítězný oblouk, Eiffelova věž. Možnost projížďky lodí po Seině. Večer odjezd z Paříže, noční přejezd přes Francii a SRN.

5. DEN:

Noční přejezd přes SRN, dopoledne průjezd ČR, odpoledne dojezd ke škole.
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V rámci poznávání Paříže lze dle přání zvolit návštěvu některého přírodovědného nebo vědeckého či technického muzea.
CENA ZAHRNUJE:

2× ubytování turistického hotelového typu v 3lůžkových pokojích (možnost připlacení hotelových snídaní za 200 Kč/os.), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro
cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.
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FRANCIE Pažíž, Sinsheim

CENA ZAHRNUJE:

FRANCIE Pažíž

PROGRAM:
1. DEN:

FRANCIE Pažíž

PAŘÍŽ – 5denní zájezd

ANGLIE Londýn, jižní Anglie
Bratislava

SLOVENSKO

TRADIČNÍ A NETRADIČNÍ LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE
6denní zájezd
PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd brzy ráno směr Praha, Rozvadov, Calais, trajekt Calais-Dover.

2. DEN:

Ráno příjezd do Londýna – návštěva toho nejznámějšího z britské metropole – the Houses of Parliament,
Big Ben, Westminsterské opatství, vládní třída Whitehall se sídlem britského premiéra Downing
street, St. James Park, Buckinghamský palác (střídání stráží), Trafalgarské náměstí (Národní galerie).
Odpoledne procházka londýnskými zábavními čtvrtěmi Soho, Covent Garden, Čínská čtvrť, Picadilly
Circus, Trafalgar. Nocleh.

3. DEN:

Ráno odjezd do malebného městečka Stratford upon Avon, rodiště slavného spisovatele Williama Shakespeara, po prohlídce přejezd do slavného univerzitního města Oxford, možnost návštěvy Christ Church
College, potom Windsor, dále návštěva Runnymede – památníku RAF padlých 20 456 příslušníků letectva Commonwealthu (vč. 145 československých). Nocleh.

4. DEN:

Odjezd do Brightonu – prohlídka známého přímořského letoviska, dále panoramatická projížďka po jižním
pobřeží Anglie do Eastbourne. Nocleh.

5. DEN:

Prohlídka Londýna – St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge, Tate Modern (možnost návštěvy)
a Globe Theatre , prohlídka jižního břehu Temže, procházka k Golden Hind – loď sira Francise Draka, bitevnímu křižníku z 2. světové války HMS Belfast, pohled na nový londýnský mrakodrap „Střep“, dále přes
symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge, návštěva Tower of London. Přejezd metrem na Canary
Wharf (tzv. londýnský Manhattan), přejezd do Greenwich – zastávka u čajového klipru Cutty Sark, Royal
Observatory, nultý poledník, osobní volno např. možnost nákupů, ve večerních hodinách odjezd do Folkstone/Doveru. Eurotunel/trajekt do Francie podle kapacitních možností dopravních společností. Dále možnost návštěvy výborného muzea Natural History Museum nebo dalších muzeí podle zájmu skupiny.

6. DEN:

Průjezd Francií, Belgií, Německem. Pozdě odpoledne dojezd ke škole.

SLOVENSKO – Volkswagen Bratislava, Bratislava
1denní zájezd
PROGRAM:
1. DEN:

CENA ZAHRNUJE:
3x ubytování s plnou penzí v rodinách v Londýně (oběd
formou balíčku), trajekt(y) Calais-Dover (Dover- Calais)
nebo Eurotunel Folkestone – Calais, dopravu luxusním
autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro cesty
do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.
CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné popř. vstupné.
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Odjezd v ranních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, přejezd přes ČR a Slovensko. Exkurze ve výrobním závodě s unikátní lanovkou pro přepravu aut –
Volkswagen Bratislava, potom prohlídka Bratislavy (Hrad, historické centrum, nejfotografovanější soška „Čumila…), potom odjezd směr ČR, příjezd ke škole ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.
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1. DEN:

Odjezd v odpoledních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, noční přejezd přes ČR, SRN.

2. DEN:

Ráno návštěva unikátního technického díla vyrobeného Škodou Plzeň, které brání zaplavení Rotterdamu a dalších polderových území v okolí – Maeslantkering, Hoek
van Holland, potom přejezd do města moderní architektury Rotterdamu – možnost projížďky lodí po největším a nejdůležitějším evropském přístavním komplexu Europortech nebo návštěva Euromastu – věže, odkud dohlédnete až do Velké Británie, potom přejezd na komplex větrných mlýnů Kinderdijk. Nocleh.

3. DEN:

Ráno přejezd do Delftu (Delftská keramika), dále Scheweningen, přímořské letovisko se stalo nesmrtelným díky obrazům Vincenta van Gogha, (možnost koupání pro
otužilé plavce), dále město sýrů Gouda – procházka centrem včetně sýrového trhu, potom Utrecht – Domtoren – nejvyšší katedrální věž v Nizozemsku 112 m vysoká.
Nocleh.

4. DEN:

Ráno Amsterdam – projížďka po kanálech (grachtech), možnost návštěvy Rijksmuzea (klasičtí holandští mistři včetně Rembrandta a jeho slavného obrazu Noční hlídka) nebo Vincent van Gogh Muzea, dále možnost návštěvy brusírny diamantů, procházka centrem, květinový trh, hlavní náměstí Van Dam, muzeum voskových
figurín. Navečer odjezd směr SRN, noční přejezd přes SRN.

5. DEN:

Ráno průjezd přes ČR, příjezd ke škole v odpoledních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

2× ubytování turistického hotelového typu v 3lůžkových pokojích se sprchou a WC (možnost připlacení hotelových snídaní za 250 Kč/os.), dopravu
luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

NIZOZEMSKO Rotterdam

NIZOZEMSKO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ – Delta plán, Rotterdam a větrné mlýny
5denní zájezd

PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd v ranních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, přejezd přes ČR a Slovensko. Exkurze ve výrobním závodě s unikátní lanovkou pro přepravu aut –
Volkswagen Bratislava, potom prohlídka Bratislavy (Děvín, Hrad, historické centrum, nejfotografovanější soška „Čumila“… ), nocleh.

2. DEN:

Ráno průjezd Podunajskou nížinou směr Dunajská Streda, průjezd kolem plavebního kanálu Podunajskou rovinou, zastávka na hrázi slovenského moře Gabčíkova,
pak možnost buď návštěvy nejrychleji se rozvíjejících termálních lázních na Slovensku ve Velkém Medéru, nebo návštěva lázní Piešťany a Trenčína (hrad a město),
odpoledne odjezd domů, průjezd Slovenskem a ČR, příjezd ke škole v pozdních odpoledních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

1× ubytování turistického hotelového typu v 3lůžkových pokojích se sprchou a WC (možnost připlacení
hotelové polopenze za 300 Kč/os.), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení
teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění
pro cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.
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Bratislava

SLOVENSKO – Volkswagen Bratislava, Bratislava a slovenské moře Gabčíkovo
2denní zájezd

SLOVENSKO

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.

ČESKO Liberec, Nový Bor

ČESKO – IQ park Liberec, Nový Bor, Pravčická brána a Drážďany
2denní zájezd

,-
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PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd v ranních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou směr severovýchodní Čechy, dopoledne návštěva IQ parku v Liberci (první interaktivní zábavně naučné science centrum v ČR s více než 100
interaktivními exponáty), potom možnost přejezdu do Nového Boru (návštěva unikátního sklářského muzea, popř. exkurze do skláren) nebo do oblasti Českého Švýcarska do Hřenska, prohlídka údolí Labe, pěší
vycházka do Mezné a Pravčická brána, nocleh.

2. DEN:

Ráno přejezd do Drážďan, prohlídka centra města (kostel P. Marie, Brűhlské terasy, Semperova opera atd.)
a Zwinger, návštěva ve skleněné manufaktuře Volkswagen v Drážďanech, odpoledne odjezd domů,
průjezd SRN a ČR, příjezd ke škole v pozdních večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

1× ubytování turistického typu (možnost připlacení hotelové snídaně za 100 Kč/os., 200Kč/
os. polopenze), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní
pojištění pro cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře
a průvodce.

RAKOUSKO Vídeň

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.

RAKOUSKO – Vídeň (jarní i vánoční ...)
1denní zájezd
PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd v ranních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, přejezd do Vídně – prohlídka Schönnbrunu, Neptunova fontána , Belveder – letní palác prince Savojského, historické centrum – Vídeňská
opera, Albertinum, Dom Sv. Štěpán, ulice Graben, Náměstí am Hof, komplex budov Hofburgu, náměstí Marie Terezie, Uměleckohistorické a Přírodovědecké muzeum, v čele Veletržní palác. Dále budova Parlamentu, budovou Vídeňské radnice a v pozdních odpoledních hodinách odjezd směr Česká
republika, dojezd ke škole ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených
nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné popř. vstupné.
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PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd v ranních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, průjezd ČR a Rakouskem, potom Salzburg – prohlídka města (Haus des Meeres – úžasný svět
vědy, techniky, přírody – vše interaktivně), Mozarts Geburtshaus – rodný dům Mozarta, Mozarts Wohnhaus – dům, ve kterém Mozart žil, zámek Mirabell + zahrada
(jedna z nejhezčích zahrad Evropy), pevnost Hohensalzburg – pohled na celé město, event. další zajímavosti). Nocleh.

2. DEN:

Ráno prohlídka Hallstattu, jednoho z nejkrásnějších městeček Rakouska a Solné komory („halštatská kultura“), možnost návštěvy solného dolu – včetně atrakcí (solná
skluzavka atd.) , potom odjezd do známého střediska zimních sportů Ramsau, výjezd lanovkou na Dachstein – procházka po ledovci. Nocleh.

3. DEN:

Ráno německé Alpy – Berchtesgaden– proslulé Hitlerovo „Orlí hnízdo“, potom návštěva letohrádku Hellbrunn, s exkluzivními fontánami (dávejte pozor, odkud přijde
sprcha), nocleh.

4. DEN:

Ráno Salzburg – program podle požadavků účastníků, kolem poledne odjezd, průjezd Rakouskem a ČR, příjezd ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

3× nocleh se snídaní v studentském hostelu v Salzburgu nebo blízkém okolí, studenti ve vícelůžkových pokojích, pedagogičtí pracovníci ve 2-3lůžkovém pokoji, dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar, klimatizace, teplé a studené nápoje, polohovatelná sedadla), průvodce, zdravotní pojištění
pro cesty do zahraničí a pojištění proti úpadku (krachu) CK.

CENA NEZAHRNUJE: Kapesné, pobytovou taxu a vstupné.

RAKOUSKO + NĚMECKO

RAKOUSKO+ NĚMECKO – Salzburg, Solná komora, Berchtesgaden a Hellbrunn
4denní zájezd

NĚMECKO – BAVORSKO – Mnichov/Augsburg a Legoland
2denní zájezd
Odjezd v ranních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, průjezd ČR, možnost návštěvy Muzea železné opony v Rozvadově, v pozdních odpoledních hodinách příjezd do Mnichova, potom návštěva Olympiaparku – centra olympijských her 1972 – památník 11 izraelským sportovcům a německému policistovi, které
zabili arabští teroristé na OH 1972, procházka kolem sportovišť, možnost impozantního výhledu na Mnichov a Alpy ze 190 m vysoké Olympia Toweru nebo návštěva
Augsburgu, potom přejezd do Günzburgu, ubytování, nocleh na hostelu ve vícelůžkových pokojích.

2. DEN:

Ráno Günzburg – návštěva LEGOLANDU, věhlasného zábavního parku zasvěcenému stavbám ze stavebnice LEGO a nejrůznějším atrakcím inspirovaným právě výrobky
LEGA. Odpoledne odjezd směr Regensburg, Rozvadov, Praha, příjezd ke škole v pozdních večerních hodinách.

V rámci zájezdu lze dle přání zvolit návštěvu Regensburgu.
CENA ZAHRNUJE:

1× nocleh se snídaní v studentském hostelu Günzburgu nebo blízkém okolí, studenti ve vícelůžkových pokojích, pedagogičtí pracovníci v 2-3lůžkovém pokoji, dopravu luxusním
autobusem (WC, DVD, bar, klimatizace, teplé a studené nápoje, polohovatelná sedadla),
zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí, průvodce a pojištění proti úpadku (krachu) CK.
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CENA NEZAHRNUJE: Kapesné, pobytovou taxu a vstupné.
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NĚMECKO

PROGRAM:
1. DEN:

KALÁBRIE – PRAIA A MARE – pobytový zájezd k tyrkysově modrému a čistému
moři s ubytováním v piniovém parku s prohlídkou Říma
10denní zájezd
900,-

od 4

PROGRAM:
1. DEN:

Odjezd v odpoledních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, přejezd přes Rakousko, Itálii.

2. – 8. DEN:

Pobyt u moře, možnost celodenních výletů (Capri, Pompeje...) a výletů do okolí ve večerních hodinách.

9. – 10. DEN: Ráno odjezd do Říma, celodenní prohlídka Říma, odjezd směr ČR, příjezd ve večerních hodinách.
VILLAGIO LA MANTINERA 4*
Prázdninová vesnička leží na okraji městečka Praia a Mare a 200 m od krásné oblázkové a písečné pláže se skalními
útesy vulkanického původu. Apartmány jsou umístěny ve velkém parku pinií, které vytvářejí příjemný stín. Je zde také
bazén se slunečníky a vířivkami, restaurace, bar, diskotéka, amfiteátr, market, tenisové kurty, volejbalové, mini fotbalové a basketbalové hřiště. Na pláž je zajištěn odvoz hotelovým vláčkem. Pláž leží přímo naproti ostrova Dino, každý
apartmán má k dispozici slunečník a 2 lehátka, možnost zapůjčení lodiček, šlapadel, kajaků atd. Po celý den – ve dne
(na pláži a v moři) a večer (ve vesničce) zde probíhají různé zábavné animační programy, kterých se můžete zúčastnit.
UBYTOVÁNÍ:
Apartmány, umístěné v parkové zeleni, mají vlastní vchod přes velkou terasu se zahradním nábytkem. Skládají se
z obývacího pokoje s pohovkou, televizí, vybavený kuchyňský kout, koupelna s WC a fénem a dvě 2lůžkové ložnice
s manželskými nebo oddělenými lůžky.

CENA ZAHRNUJE:

ITÁLIE Kalábrie

7× (termín květen-červen) ubytování v 6lůžkových
apartmánech, dopravu luxusním autobusem (WC, DVD,
bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů
za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace),
cestovní zdravotní pojištění, průvodce a pojištění pro
případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře.
CENA NEZAHRNUJE:
Kapesné, fakultativní výlety a pobytovou taxu
(cca 50–60 Kč/1 noc/1 os.) a kapesné.
SLEVA:

Děti do 15 let – 500 Kč.

PŘÍPLATKY: Polopenze turistického typu +650 Kč/os.
36

Katalog zájezdů 2020

Zájezdy jsou pojištěny komplexním
cestovním pojištěním včetně
případného stornování zájezdu

957 444 555
www.cpp.cz

NAŠE
ZÁJEZDY
JSOU
POJIŠTĚNY 1KOMPLEXNÍM CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍM VČETNĚ PŘÍPADNÉHO STORNOVÁNÍ ZÁJEZDU
CPP170002
- Inzerce CK Hornet
Tour 2017_234x162_v03.indd
18.01.17 14:06
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e-mail: hlavaty@ad-oasa.cz • www.ad-oasa.cz

Pro většinu našich poznávacích a pobytových zájezdů využíváme moderních autobusů výše uvedeného dopravce a zkušených řidičů s mnohaletou praxí. Autobusy splňují ty nejpřísnější bezpečnostní předpisy a ekologické limity Euro 5. Dále jsou vybavené klimatizací, WC, barem, audio
a DVD systémem a pro vyšší komfort cestování mají sedadla mezi sebou
větší rozestupy, které nabídnou pohodlný prostor pro nohy.

František Hlavatý
Lidická 18
787 01 Šumperk
telefon: 583 212 512
mobil: 602 723 538
38

CK Hornet Tour pořádá poznávací i pobytové zájezdy a exkurze pro skupiny a kolektivy podle jejich přání a požadavků
za velmi výhodných podmínek a cen.
Organizujeme:

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VÁMI
POŽADOVANÝCH SLUŽEB
•

Autobusové dopravy

•

Ubytování po celém světě

•

Trajektů po celém světě
Letenek a jízdenek do celého světa

•

Zájezdy pro výrobní společnosti a organizace.

•

Zájezdy pro zájmové kolektivy např. cyklistické zájezdy.

•

Zájezdy podle individuálních požadavků přesně šité na míru zadavatele.

•

•

Zájezdy pro školní kolektivy.

•

Zájezdy pro pedagogy a vědecké instituce.

•

Exkurze v rámci evropských projektů.

NEJVÍCE FREKVENTOVANÉ
ZÁJEZDY POŽADOVANÉ
SKUPINAMI:
•

Zájezd do Evropských institucí do Bruselu, Štrasburku
(prohlídka měst, prohlídka evropských institucí, beseda
s českým europoslancem)

•

Zájezd do Paříže

•

Zájezd do Londýna, popř. Skotska, jižní Anglie s možností ubytování v rodinách

•

Zájezd do Osvětimi a Krakowa

•

Zájezd do Mnichova a Norimberku

•

Zájezd do rakouské Solné komory

•

Zájezd do Legolandu

•

Zájezd do Volkswagen Bratislava, vodní dílo Gabčíkovo

•

Pobytový zájezd do Kalábrie

Nabízíme Vám prodej širokého spektra zájezdů do celého světa z katalogů našich partnerských cestovních kanceláří. Jsme
mimo jiné autorizovanými prodejci:

•

Historická Vídeň

•

Maďarsko – historie i termální lázně

•

ŠIROKÁ NABÍDKA A PRODEJ ZÁJEZDŮ NĚMECKÝCH A RAKOUSKÝCH KANCELÁŘÍ

•

a mnoho dalších…

•

CK MIKLAS TOUR – specialista na poutní zájezdy do mnoha lokalit např. velikonoční Řím, Assisi – sv. František, Lurdy,
Mariazel a letecké zájezdy do Izraele.

Rádi Vám připravíme nabídku Vašeho zájezdu na míru

•

KO-TOUR – specialista na poznávací a pobytové zájezdy.

•

CK Rudolf Reisen – specialista na exotické pobytové zájezdy po celém světě.

•

Exim Tours – specialista na Egypt, Tunisko, Thajsko a další lokality.

•

CK Kontakt Moravia TRAVEL – specialista na Řecko, Chorvatsko, Itálie, Bulharsko, Turecko atd., dále tuzemské pobyty,
Slovensko, lázeňské a relaxační pobyty.

•

ESO travel – specialista na zájezdy do celého světa

•

CK Fischer – specialista na zájezdy do celého světa

ZÁJEZDY JINÝCH CK FORMOU PROVIZNÍHO PRODEJE

S CENOU, KTERÁ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ!
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DÁLE NABÍZÍME: ZÁJEZDY PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

2020

DOVOLENÁ, KTERÁ BODNE!

SÍDLO CK HORNET TOUR
CK Hornet Tour
788 20 Dolní Studénky 155
e-mail: hornettour@seznam.cz

web

Lidická 18, 787 01 Šumperk
telefon: 583 280 066
mobil: 603 960 441, 737 556 696
e-mail: hornettour.sumperk@seznam.cz
otevírací doba: PO – PÁ, 14.00 – 18.00 hod.
GPS: N 49° 58‘ 11.4384“, E 16° 58‘ 57.3204“

kontakt

KANCELÁŘ CK HORNET TOUR ŠUMPERK

KONTAKTNÍ MÍSTO CK HORNET TOUR JESENÍK
Optik Studio „Jana Červená“,
28. října 886, 790 01 Jeseník (u autobusového nádraží)

Máme rozsáhlou síť provizních prodejců po celé Moravě. Jejich přesnou lokalizaci najdete na www.hornettour.cz

zdroj: www.mapy.cz

www.hornettour.cz

Cestovní kancelář ing. Radim Sršeň – Hornet Tour působí na českém trhu již od roku 1998,
obdržela mezi prvními koncesní listinu k provozování cestovní kanceláře podle zákona
159/1999 Sb. a naši klienti jsou ze zákona pojištěni pro případ krachu cestovní kanceláře.
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