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Zájezdy a výlety jsou realizovány ve spolupráci CK ROSLO s.r.o. a CK MÁJ spol. s r.o.
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POZNÁVACÍ  ZÁJEZDY VÍCEDENNÍ

FRANCIE / Rozkvetlá, podzimní a adventní PAŘÍŽ
TTeerrmmíínn::      0066..0055..  --  1111..0055..22001144  66  ddnníí,,  pprrooddlloouužžeenníí  oo  jjeeddeenn  ddeenn  ppoobbyyttuu
TTeerrmmíínnyy::    0077..0055..  --  1111..0055..,,  1177..0099..  --  2211..0099..,,  2266..1111..  --    3300..1111..22001144  AADDVVEENNTT          55  ddnníí,,  pprrooggrraamm  sstteejjnnýý

Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č.Budějovic (svoz z Třeboně), Písku, Plzně v odpoledních hodinách,
noční přejezd Německem.
22..  ddeenn - příjezd do centra Paříže, prohlídka města, večer odjezd na ubytování.
33..  --  44..  ddeenn - po snídani pokračování v prohlídce Paříže, večer ubytování.
55..ddeenn - po snídani pěší prohlídka města, možnost večerní projížďky lodí po Seině,
odjezd do ČR. 
66..  ddeenn - v dopoledních hodinách příjezd do Č.Budějovic.
Co v Paříži uvidíte:
náměstí Bastily, Rue de Rivoli, Louvre, Královský palác, náměstí Svornosti, Bourbonský
palác, Muzeum D’Orsay, Justiční palác, Sorbonnu, Pantheon, Centre G.Pompidou,
radnici, katedrálu Notre-Dame, Pigalle, baziliku Sacre-Coeur, Eiffelovu věž,
Invalidovnu, Champs-Elyseés, moderní čtvrť La Défance, chrám St. Madeleine, Operu,
Lucemburské zahrady, Latinskou čtvrť… Versailles.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x / 3x ubytování v hotelu
se snídaní ve 2-3lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, pobytovou
taxu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje:
pojištění léčebných výloh, vstupné do památkových objektů a jízdenky
na metro, doplatek za 1lůžkový pokoj 600,- Kč / noc, doplatek za svoz
z Třeboně 50,-Kč / osoba             

CCeennaa::  44..449900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22  llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii  
33..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  33  llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii  

FRANCIE / PAŘÍŽ, ZÁMKY na LOIŘE - po stopách francouzských králů
a historických romantických filmů

TTeerrmmíínn::  0022..0077..  --  0066..0077..22001144                                                                                                                          

Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic, Písku, Příbrami, Prahy a Plzně v odpoledních
hodinách, noční přejezd Německem.
22..  ddeenn – ráno příjezd do Paříže, celodenní prohlídka města (Latinská
čtvrť, Notre Dame, Svatá kaple, Eiffelova věž …), ubytování na předměstí
Paříže.
33..  ddeenn - celodenní fakultativní výlet do údolí Loiry: dopoledne prohlídka
největšího zámku Chambord, poté prohlídka říčního zámku Chenonceaux,
odpoledne zastávka v Amboise a prohlídka zámeckých zahrad ve Villandrech
(jedny z nejhezčích v Evropě). Cena výletu 650,- Kč. Nocleh na předměstí Paříže.
44..  ddeenn - po stopách francouzských králů v Paříži: rezidence Versailles
a Louvre. Až do pozdních večerních hodin program v Paříži: La Defense,
bulváry, Montmartre, fakultativně projížďka lodí po Seině. Noční přejezd do ČR. 
55..  ddeenn - v odpoledních hodinách příjezd do Č. Budějovic.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu Etap ve 2-3lůžkových pokojích s příslušenstvím, pobytovou
taxu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, fakultativní výlet, vstupné, projížďku po Seině (cca 10,- EUR), MHD v Paříži
(cca 8,- EUR), snídaně (300,- Kč) Doporučená částka na vstupy cca 55,- EUR

33

CCeennaa::  55..669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22--33  llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii  ––  66  ddnníí  //  33  nnooccii
CCeennaa::  44..779900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22--33  llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii  ––  55  ddnníí  //  22  nnooccii

Doporučená částka na vstupy cca 45,- EUR
Zájezdy a výlety jsou realizovány při minimálním počtu 35 osob.



největší a nejzachovalejší na světě. Prohlídka historického centra Avignonu (most
a papežský palác), průjezd vápencovým pohořím les Alpilles a prohlídka
středověkého trubadúrského střediska Les-Baux-de Provence. Nocleh.
33..  ddeenn - dopoledne prohlídka Arles (římská aréna, kostel Saint Trophime, aj.),
průjezd rezervací Camargue (plameňáci a polodivocí koně), prohlídka cikánského
poutního městečka St.Marie de la Mer. Možnost koupání v moři nebo návštěva
Aigues Mortes, středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud
vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Nocleh.
44..  ddeenn – výlet do kaňonu řeky Hérault, možnost koupání. Prohlídka krasové jeskyně Grotte des Demoiselles a návštěva skalní
vesnice St. Guilhem le Désert s nejstarším platanem Francie. Lehká turistika v oblasti. Nocleh.
55..  ddeenn - dopoledne návštěva francouzských Benátek - Port Grimaud a prohlídka známého letoviska St. Tropez. Odpoledne volno
a koupání v moři. Nocleh. 
66..  ddeenn - celodenní výlet do Grand Canyon du Verdon, kde budete moci obdivovat úžasnou barvitost přírody, zeleň a srázy

tohoto přírodního úkazu. Turistika v oblasti. Nocleh. 
77..  ddeenn - zastávka v malebné středomořské vesnici Eze. Až do pozdních večerních
hodin prohlídka Monackého knížectví (Monte Carlo, Oceanografické muzeum
či Knížecí palác). Noční přejezd do ČR. 
88..  ddeenn - okolo poledne příjezd do Č.Budějovic.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování ve 2-3lůžkovém pokoji
v hotelu F1 s příslušenstvím na patře, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: stravování (5x snídaně za příplatek 600,- Kč),
vstupné, pojištění léčebných výloh      Doporučená částka na vstupy: 60,- EUR

CCeennaa::  88..449900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii
CCeennaa::  77..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  33llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii

FRANCIE / PAŘÍŽ s návštěvou DISNEYLANDU - pro děti i rodiče

TTeerrmmíínn::  0066..0055..  --  1111..0055..22001144    
PPrrooggrraamm  vviizz  RRoozzkkvveettlláá,,  ppooddzziimmnníí  aa  aaddvveennttnníí  PPaařříížž::
Pouze místo jednoho dne prohlídky v Paříži návštěva Disneylandu. 
Odjezd: z Č. Budějovic (svoz z Třeboně), Písku, Plzně v odpoledních hodinách, noční přejezd
Německem.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní ve 2-3lůžkových
pokojích, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné do zábavního parku Disneyland
(celodenní vstupné cca 69,- EUR/ dosp. osoba, 62,- EUR / děti od 3 do 11 let), vstupné
do památkových objektů a jízdenky na metro, doplatek za svoz z Třeboně 50,-Kč / osoba 

CCeennaa::  55..669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22--33  llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii  
Doporučená částka na vstupy cca 45,- EUR (kromě vstupu do Disneylandu) 

JIŽNÍ FRANCIE / KOUZLO PROVENCE a FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY
TTeerrmmíínn::    2211..0066..  --  2288..0066..22001144          
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č.Budějovic v odpoledních hodinách, noční přejezd Německem. 
22..  ddeenn - ráno zastávka u římského akvaduktu Pont du Gard, který patří mezi

CCeennaa::  77..990000,,--  KKčč  //  oossoobbaa
FRANCIE / ROMANTIKA BRETANĚ a NORMANDIE

TTeerrmmíínn::  1155..0077..  --  2200..0077..22001144
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č.Budějovic, Písku, Plzně v dopoledních hodinách. Noční přejezd do Francie.
22..  ddeenn - městečko a útesy Etretat, procházka po mořském pobřeží, kolmé útesy, skalní
brány, Normandský most, zastávka  na pláži vylodění Spojenců – Omaha Beach. Nocleh.
33..  ddeenn - dopoledne prohlídky legendárního kláštera Mont St. Michel a pirátského
městečka St. Malo. Odpoledne zastávky na Pobřeží růžové žuly, prohlídka specifických
kalvárií a farních dvorů v Guimiliau a v St. Thegonnec. Nocleh.
44..  ddeenn  - procházky na divokém pobřeží Pointe du Raz. Prohlídka bretaňské vesničky
Pont Avenu, městečka Concarneau a zastávka u aleje menhirů  v Carnacu. Nocleh.
55..  ddeenn - přejezd do Paříže, až do pozdních hodin prohlídka Paříže. Noční přejezd do ČR.
66..  ddeenn - příjezd do Č. Budějovic v odpoledních hodinách. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, služby průvodce,
pojištění CK proti úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné, příplatek za jednolůžkový pokoj (na dotaz)  2.200,- Kč          
Doporučená částka na vstupy cca 40,- EUR44



FRANCIE / KORSIKA
TTeerrmmíínnyy::  0055..0099..  ––  1144..0099..22001144                            

1122..0099..  ––  2211..0099..22001144
Program: 11..  ddeenn – odjezd z Prahy, Příbrami, Písku, Českých Budějovic (kolem poledne) přes Rakousko do Itálie.
22..  ddeenn – ráno příjezd do Livorna, trajektem na Korsiku, po připlutí pokračování cesty napříč ostrovem do zálivu Valinco u Propriana
k ubytování v bungalovech.
33..  ddeenn – dopoledne odpočinek u moře, koupání, odpoledne pro zájemce prohlídka městečka Propriano.
44..  ddeenn– celodenní výlet do vyhlášeného Bonifacia, které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Prohlídka
města a možnost projížďky lodí (cca 19,50 EUR) pod skalnatými útesy. Při cestě tam zastávka v nejkorsičtějším městě Sartene.
55..  ddeenn – dopoledne návštěva Napoleonova rodiště Ajaccia. Odpoledne přesun k mysu La Parata, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy
ke „Krvavým ostrovům“. Možnost koupání.
66..  ddeenn – odpočinek u moře, koupání. Pro zájemce výlet s turistikou v oblasti skalních věží Bavella, které patří k nejznámějším
atrakcím ostrova.Vycházka ke skalnímu oknu Trou de la Bombe.
77..  ddeenn – celodenní výlet podél západního pobřeží do přístavního městečka Porto v krásné
chráněné zátoce. Cestou vycházka podél bizarních červeně zbarvených skalních útvarů
Calanche (UNESCO). Odpoledne možnost koupání v Portu nebo výlet do soutěsky Spelunca.
88..  ddeenn – odpočinek u moře, koupání. Dopoledne pro zájemce možnost návštěvy proslulého
naleziště Filitosa s mnoha menhiry (cca 7,- EUR).
99..  ddeenn – ráno odjezd napříč ostrovem do Bastie, prohlídka města. Nalodění na trajekt
a cesta do Livorna. Po vylodění pokračování cesty přes Itálii do ČR.
1100..  ddeenn – příjezd do Č. Budějovic v odpoledních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, trajekt
na Korsiku a zpět, 7x ubytování v chatkách ve dvoulůžkových pokojích (každá chatka má 2 ložničky, sociální zařízení a kuchyňku),
7 snídaní a 6 večeří - jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou, služby průvodce. 
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné Doporučená částka na vstupy cca 55,- EUR

CCeennaa::  1122..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
CCeennaa::  1122..559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

RUSKO / POBALTÍ / PETROHRAD a PETRODVORCE s NÁVŠTĚVOU  POBALTSKÝCH REPUBLIK

TTeerrmmíínn::  0011..0088..  ––  1100..0088..,,  1133..0088..  ––  2222..0088..22001144                                        
Program ve spolupráci s CK Mayer Crocus:
11..  ddeenn - odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. Noční přejezd přes Polsko.
22..  ddeenn - Vilnius (UNESCO) - hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem
a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším
městským jádrům v Evropě. Nocleh.
33..  ddeenn - přejezd do Lotyšska. 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 na nocleh v Tallinnu.
44..  ddeenn  - 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. Nocleh
v okolí Petrohradu.

55..  ddeenn - celodenní prohlídka klenotu carského Ruska Petrohradu (UNESCO): procházka historickým centrem této metropole na Něvě
- Petropavlovská pevnost, Palácové náměstí s Alexandrovým sloupem, chrám Vzkříšení Krista, který
vyrostl na místě, kde byl v r. 1881 zabit car Alexandr II., Něvský prospekt, křižník  Aurora a další.
66..  ddeenn - návštěva jednoho z vrcholů celého zájezdu - parku Petrodvorce, jehož srdcem je Velká
kaskádová vodní třída. 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. sv. války. Nocleh.
77..  ddeenn - dokončení prohlídky Petrohradu: Zimní palác, jedinečná galerie Ermitáž, možnost plavby
lodí po Něvě. Noční přejezd do Lotyšska.
88..  ddeenn - 9 hodinová prohlídka hlavního města Lotyšska Riga (UNESCO) 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.
99..  ddeenn - přejezd přes Litvu. Návštěva vodního hradu Trakai, jedinečná památka v přírodním
parku nedaleko Vilniusu. Dále cesta  přes Polsko do ČR.
1100..  ddeenn – příjezd v ranních hodinách.   
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování se snídaní ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, průvodce, pojištění
léčebných výloh a storna
Cena zájezdu nezahrnuje: turistické vízum do Ruska – 1.690,- Kč (vyřídí CK 2 měsíce před odjezdem), příplatek za svoz
z Č. Budějovic 500,- Kč (při počtu min. 4 osob)    
**  SSlleevvaa  pprroo  5555++: 400,- Kč / osoba Doporučená částka na vstupy: 50,- EUR

CCeennaa::  1133..339900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  **

55



ROZKVETLÉ HOLANDSKO - květinový park Keukenhof a květinové korzo
TTeerrmmíínn::  0011..0055..  --  0055..0055..22001144
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic (svoz z Třeboně), Písku, Plzně v odpoledních hodinách. Noční
přejezd Německem.
22..  ddeenn - ráno příjezd do AALSMEERU – možnost návštěvy květinové burzy, přejezd
do ALKMAARU – prohlídka města s návštěvou tradičního sýrového trhu, pořádaného
v dobových kostýmech a podle historických tradic. Přejezd do VOLENDAMU – prohlídka
starobylé rybářské osady u jezera Markermeer, exkurze v nedaleké sýrové farmě Alida
Hoeve s možností nákupu výborných sýrů (vstup zdarma). Přejezd do MONNIC-
KENDAMU – městečka známého výrobou dřeváků, ležícího na břehu největšího
nizozemského jezera Ilsselmeer, ubytování. V podvečer volno - možnost projížďky
místním autobusem po hrázi do MARKENU – původní ostrůvek se starými rybářskými
domky. Večeře (pro ty, kdo si ji objednali) a nocleh v hotelu Lakeland *** (2-3lůžkové
pokoje s příslušenstvím), bar, restaurace….
33..  ddeenn - po snídani odjezd do AMSTERODAMU – nádherné město nazývané „Benátkami

severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty) - projížďka lodí
po grachtech, návštěva brusírny diamantů (vstup zdarma), pěší procházka
městem s návštěvou květinového trhu. Ve volném čase možnost návštěvy
Rijksmuseum (Rembrandt), Madame Tussauds Scenerama (muzeum
voskových figurín) nebo Van Gogh Museum. Dále přejezd do Haarlemu,
kde uvidíte jarní květinové korzo (účast zdarma). Jedná se o průvod
alegorických vozů z tisíců řezaných květů – tato akce patří k nejkrásnějšímu
a nejvoňavějšímu co můžete v Holandsku spatřit a zažít. Večer návrat zpět
do Monnickendamu, nocleh, eventuelně večeře.

44..  ddeenn - po snídani odjezd do skanzenu ZAANSE
SCHANZ – obydlený skanzen s dřevěnými domky
a větrnými mlýny ze 17.- 18.stol. - výroba dřeváků,
sýrů, ukázky výroby Delftského porcelánu (vstup
zdarma). Přejezd krajem tulipánů Haarlem
k nejznámějšímu květinovému parku v Nizozemsku
KEUKENHOF (Lisse) – cca tříhodinová prohlídka
32 hektarového parku, kde vykvétá 6-7mil. cibulovin,
sázených ve 3 vrstvách - podle období květu.
Jedinečná seskupení květin s různými trvalkami
v zeleni členitého parku s vodními plochami,
kvetoucími keři, starými stromy a uměleckými
pracemi sochařů utváří neopakovatelnou podívanou.
Dále odjezd do DEN HAAGU (sídelního města
královny) – zde návštěva výstavy MADURODAM
(Nizozemsko v miniatuře), kde můžete obdivovat
nejvýznamnější historické i moderní stavby
Holandska v měřítku 1:25, zastávka u Paláce míru
(sídla Mezinárodního soudního dvora) a dle časové
možnosti, krátká prohlídka vládního sídla Binnenhof.
Odjezd do ČR cca v 18.00 hod. Noční přejezd
přes Německo.
55..  ddeenn - příjezd do Č. Budějovic v dopoledních hod.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x uby-
tování v 1-3lůžkových pokojích s příslušenstvím,
2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh,
vstupné, projížďku po grachtech, příplatek
za jednolůžkový pokoj 1.100,- Kč, za 1 večeři / 390,-Kč,
za svozy Veselí n/Lužnicí, Soběslav, Tábor + 100,- Kč/os,

Třeboň 50,-Kč/os
Doporučená částka na vstupy cca 40,- EUR

CCeennaa::  55..770000,,--  KKčč  //  oossoobbaa
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CCeennaa  66..119900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii
CCeennaa  55..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  33llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii

ITÁLIE / FLORENCIE – ŘÍM - VATIKÁN
TTeerrmmíínnyy::  2244..0044..  ––  2288..0044..,,  2244..1100..  ––  2288..1100..22001144

Program:
11..  ddeenn – odjezd v odpoledních hodinách z Prahy a Č. Budějovic směr Itálie.
22..  ddeenn - příjezd do Florencie v ranních hodinách, prohlídka jednoho
z nejkrásnějších měst Itálie s průvodcem, návštěva nejznámějších památek
tohoto města (dóm Santa Maria del Fiore, Galerie degli Uffizi, Most
zlatníků...), v podvečerních hodinách přejezd na ubytování do lázeňského
městečka Fiuggi, večeře.
33..  ddeenn - po snídani odjezd do Říma, prohlídka – Colosseum, Forum
Romanum, Pantheon, Pizza Navona, Fontána di Trevi, Piazza di Spagna,
odjezd na ubytování, večeře.
44..  ddeenn - po snídani prohlídka Vatikánu - sídlo hlavy katolické církve, chrám
sv. Petra, vatikánská muzea a návštěva dalších památek, odjezd
v podvečerních hodinách přes Bolognu, Veronu, Trento, Brennero,
Innsbruck do ČR.
55..  ddeenn - příjezd do Č. Budějovic v odpoledních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupy do objektů, příplatek za jednolůžkový pokoj 1.200,- Kč 

Doporučená částka na vstupy: 50,- EUR

ITÁLIE / ŘÍM a NEAPOLSKÝ ZÁLIV
TTeerrmmíínnyy::  0011..0055..  ––  0055..0055..,,  0066..0088..  ––  1100..0088..,,  2255..1100..  ––  2299..1100..22001144                  
Program:

11..  ddeenn - ráno odjezd z Prahy, Příbrami, Písku a Českých Budějovic. V podvečer
příjezd do Itálie – fakultativní výlet lodí do Benátek. Noční přejezd do Říma. 
22..  ddeenn - papežský Řím. Dopoledne prohlídka Vatikánu (včetně muzeí
a Sixtinské kaple), odpoledne prohlídka slavné baziliky v Lateránu.
Nocleh na pobřeží Tyrhénského moře mezi Římem a Neapolí. 
33..  ddeenn - odpočinek u moře nebo celodenní fakultativní výlet k Neapol-
skému zálivu: dopoledne výjezd a výstup ke kráteru Vesuvu, poté prohlídka
antického areálu v Pompejích a odpoledne prohlídka archeologického areálu
v Herkulaneu. Cena výletu: 650,- Kč. Nocleh na pobřeží Tyrhénského moře.
44..  ddeenn - celodenní prohlídka antického a barokního Říma (Colosseum,
Forum Romanum, fontány, Berniniho a Michelangelovy sochy, Španělské
schody, Piazza Navona). Noční přejezd do Alp.
55..  ddeenn - ráno zastávky v alpském středisku Cortina d´ Ampezzo a u ledov-
cového jezera Misurina. Vyhlídková jízda přes Dolomity. Večer návrat do ČR. 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování se snídaní v hotelu***, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, 2x večeři (za příplatek 400,- Kč), lodní výlet do Benátek (cca 17,- EUR), vstupné,
MHD v Římě (cca  6,- EUR) Doporučená částka na vstupy: 65,- EUR

CCeennaa::  44..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

ITÁLIE / TOSKÁNSKO - Florencie, Pisa, Lucca, Siena, San Gimignano, Voltera
TTeerrmmíínnyy::  0088..0055..  ––  1122..0055..,,  2244..1100..  ––  2288..1100..22001144
Program:
11..  ddeenn – odjezd z Č. Budějovic ve večerních hodinách, noční přejezd do Itálie.
22..  ddeen – Pisa (UNESCO) - město, které proslavila Piazza del Miracoli s unikátním dómem a proslulou šikmou věží. Lucca  – město
obepnuté mohutnými hradbami ukrývajícími krásné historické centrum. Ubytování. 
33..  ddeenn – Siena  (UNESCO) - středověké gotické uličky, kostely a paláce, náměstí Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce
je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. Přejezd malebnou krajinou do bývalého
etruského města Voltery (krásné městské brány, impozantní středověké paláce,
gotická katedrála ze 13. stol., římské divadlo). San Gimignano (UNESCO) – hradby
a historické rodové věže středověkého města.  Návrat na ubytování. 
44..  ddeenn – celodenní návštěva Florencie (UNESCO) – hlavního města renesance,
prohlídka památek, včetně proslulé umělecké galerie Uffizi. Noční přejezd do ČR.    
55..  ddeenn - návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu ve 2lůžkových
pokojích s příslušenstvím, 2x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK proti
úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné, jízdné MHD,
pobytovou taxu cca 2,- EUR/noc  Doporučená částka na vstupy: 55,- EUR

CCeennaa::  55..445500,,--  KKčč  //  oossoobbaa  

77



ITÁLIE / Okruh jižní Itálií - Florencie, Neapol, Ischia, Pompeje, Vesuv, Sorrento, Capri, Řím, Vatikán

TTeerrmmíínnyy::  2266..0055..  ––  0011..0066..,,  1166..0066..  ––  2222..0066..,,  2211..0077..  ––  2277..0077..,,  1111..0088..  ––  1177..0088..,,  1155..0099..  ––  2211..0099..22001144  
Program ve spolupráci s CK Osvěta:
11..  ddeenn - odjezd z Prahy (možný svoz z Č. Budějovic) v odpoledních hodinách, noční
přejezd do Itálie
22..  ddeenn - pěší procházka po Florencii (dóm St. Maria del Fiore, Campanila, galerie Degli
Uffizi, socha Davida, most zlatníků..). Procházka trvá cca 1,5 hodiny.  Přejezd do oblasti
Neapolského zálivu, ubytování v hotelu s bazénem, večeře, nocleh.
33..  ddeenn - po snídani pěší výstup na Vesuv (vstup 10,- EUR/ os.), Pompeje (vstup
cca 16,- EUR/ os.) - prohlídka bývalého antického města, návštěva obchodního domu
v Sorrentu. Večeře, nocleh.
44..  ddeenn - po snídani odjezd autobusem do Sorrenta – procházka městem do přístavu, jízda
lodí na malebný ostrov Capri, jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v Tyrhenském moři.
Prohlídka ostrova, měst Capri a Anacapri, případně vily San Michel a Monte Solara  -  nejvyššího
vrcholu ostrova, z něhož je velkolepý výhled na celý ostrov, Neapolský záliv, Vesuv a okolní ostrovy. Dále je možná okružní plavba lodí kolem ostrova.
Navečer odjezd lodí do Neapole, hodinová projížďka naším autobusem po centru města včetně slavné Santa Lucie. Návrat na hotel, večeře,

nocleh. Cena za program na tento den 75,- EUR / osoba.
55..  ddeenn -  po snídani odjezd z hotelu do přístavu Pozzouli, přejezd trajektem na termální
ostrov Ischia,  okruh místním autobusem po ostrově. Ve Foriu možnost ochutnávky vín
a likérů  s možností nákupu, odpoledne možnost koupání v moři nebo v termálních
bazénech, přejezd trajektem na pevninu, ubytování, večeře, nocleh. Cena za program
na tento den 44,- EUR / osoba. 
66..  ddeenn - po snídani odjezd do Říma, přeprava metrem do centra města, kde násle-
duje půldenní prohlídka s průvodcem. Ve Vatikánu prohlídka Svatopetrského náměstí
a křesťanského chrámu sv. Petra. Dále Andělský hrad, Pantheon, náměstí Navone,
fontána di Trevi, Kapitol a památník Emanuela II., Forum Romanum a Colosseum, atd.
Cena za program v Římě cca 15,- EUR / osoba. Noční přejezd do ČR. 
77..  ddeenn - návrat v odpoledních hodinách. 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu s bazénem a polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, fakultativní výlety –  tj. trajekt na ostrovy Ischia a Capri, okružní jízdy
místním autobusem, okružní plavba lodí kolem ostrova Capri, vstup do Pompejí a na Vesuv, metro v Římě, příplatek
za jednolůžkový pokoj 1.500,- Kč, svoz Č. Budějovice, Písek + 500,- Kč / os. (při počtu min. 4 osob)

Doporučená částka na vstupy cca 70,- EUR

CCeennaa::  77..449900,,--  KKčč  //  ooss..

ITÁLIE / KALÁBRIE (Capo Vaticano) + LIPARSKÉ OSTROVY
- pobytový zájezd s možností výletů

TTeerrmmíínn::  2299..0088..--  0077..0099..22001144  
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Prahy a Č. Budějovic v dopoledních hodinách. Noční
přejezd do jižní Itálie.
22..  ddeenn - dopoledne příjezd do letoviska, odpoledne ubytování.   
33..  ddeenn - volno, pobyt u moře. 
44..  ddeenn - volno, pobyt u moře. Polodenní výlet do malebného městečka
na skále nad mořem - Tropea a na útesy Capo Vaticano.
55..  ddeenn - celodenní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží
Apeninského poloostrova: mytická Skylla, Messinská úžina, největší
kalábrijské město – Reggio di Calabria, městečko duchů – Pentedattilo,
pobřeží Jónského moře a středověké normanské město na skále –
Gerace. Cena 500,- Kč 
66..  ddeenn - celodenní fakultativní výlet lodí na Liparské ostrovy: Vulcano (včetně výstupu ke kráteru sopky) a Lipari (včetně
projížďky k jeskyním a prohlídka metropole s akropolí). Vyhlídková plavba podél ostrovů Stromboli a Panarea (cca 45,- EUR).   
77..  ddeenn - volno, pobyt u moře. 
88..  ddeenn - polodenní fakultativní výlet lodí za erupcemi činné sopky na ostrově Stromboli, které se pozorují z lodě po setmění (cca 40,- EUR).
99..  ddeenn - dopoledne uvolnění apartmánů, večer odjezd z letoviska. Noční přejezd do ČR.
1100..  ddeenn - v odpoledních hodinách návrat do Č. Budějovic. 
Ubytování: kompletně vybavené čtyřlůžkové apartmány (s oddělenými 2 ložnicemi). Areál apartmánů leží na svahu s krásným výhledem
na moře, v těsné blízkosti písečné pláže. Rekreaci v oblasti Capo Vaticano doporučujeme klientům, kteří dávají přednost klidné dovolené.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování v apartmánech (zdarma bazén a lehátka se slunečníky), služby
průvodce, pojištění CK proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, stravování, fakultativní výlety    
Doporučená částka na vstupy 100,- EUR (včetně lodních výletů)

CCeennaa::  77..559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

88



ITÁLIE / BENÁTKY - vychutnejte si kouzlo Benátek
TTeerrmmíínnyy::    2266..0066..  --  2299..0066..,,  0033..0077..  --  0066..0077..22001144
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic v pozdních nočních hodinách, přejezd Rakouskem do Itálie
22..  ddeenn - příjezd do kempu na pevninské části Benátek, ubytování. Prohlídka města s
průvodcem, projížďka po Canale Grande, možnost návštěvy basiliky San Marco,
Dóžecího paláce, zvonice Campanilla… Nocleh.
33..  ddeenn - dopoledne dokončení prohlídky s průvodcem, odpoledne volný program. Indi-
viduální návštěvy muzeí, koupání na ostrově Lido nebo možnost výletů na okolní ostrovy
Murano, Burano, Torcello. Ve večerních hodinách odjezd z Benátek do ČR.
44..  ddeenn - návrat do ČR v ranních hodinách.
UUbbyyttoovváánníí:: 2lůžkové kabiny nebo maxikaravany – 2 oddělené 2lůžkové ložnice, společný
obývák (2lůžka) s vybaveným kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, klimatizace.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování pro 2-6 osob v kempu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné (cca 15,- EUR), lístek na autobusy i lodě (cca 26,- EUR / 36 hodin, popř.
lístek pouze na autobus 2,60 EUR / zpáteční), svoz z Třeboně 50,- Kč / os.
CCeennaa::  22..119900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  vvee  22llůůžžkkoovvéé  kkaabbiinněě  ssee  ssppooll..  ssoocciiáállnníímm  zzaařříízzeenníímm  vv  kkeemmppuu
CCeennaa::  22..559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  vvee  22llůůžžkkoovvéé  kkaabbiinněě  ss  vvllaassttnníímm  ssoocciiáállnníímm  zzaařříízzeenníímm,,  ss  kklliimmaattiizzaaccíí
CCeennaa::  22..669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  vv  kkaarraavvaannuu  ss  kklliimmaattiizzaaccíí  --  ppřřii  oobbssaazzeenníí  mmiinniimmáállnněě  44  oossoobb  ((mmaaxx..  66  oossoobb))

ITÁLIE / LAGO DI GARDA
TTeerrmmíínn::  1166..0099..  ––  2211..0099..22001144
Program: 11..  ddeenn – odjezd z Č.Budějovic ve večerních hodinách do Itálie.  
22..  ddeenn – návštěva historického městečka Arco. Výstup ke hradu s výhledy
na rozeklanou skalnatou krajinu kaňonu vedoucího k Lago di Garda i na sever
na Dolomity. Poté turistika v údolí řeky Sarca. Prohlídka jezer Cavedinese a Toblino
a historického centra Rivy del Garda u stejnojmenného jezera. Ubytování. 
33..  ddeenn – výjezd autobusem k jezeru Lago di Ledro, pod vrchol Passo di Tremalzo.
Lehká turistika v oblasti. Možnost koupání v Lago di Ledro nebo Lago di Garda.
44..  ddeenn - výjezd lanovkou na vrchol Monte Baldo (1.752 m) odkud je překrásný
výhled na jezero, turistika v oblasti. Návštěva městečka Malcesine, jehož hlavní

pamětihodností je Scaligerský hrad. Odpoledne možnost koupání v Lago di Garda nebo možnost okružní plavby lodí po jezeře. 
55..ddeenn – lehká turistika v oblasti Lago di Garda nebo návštěva zábavního parku Gardaland, kde můžete navštívit Fantasyland,
který je věnovaný nejmladším návštěvníkům, Adventureland, kde zažijete spoustu dobrodružství nebo také Adrenalinland,
kde se hladina Vašeho adrenalinu mnohonásobně zvýší. Večer odjezd do ČR.
66..ddeenn – návrat do Č.Budějovic v ranních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí, průvodce, informační materiál, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, lanovku na Monte Baldo, cestovní pojištění

Doporučená částka na vstupy: 30,- EUR + cca 28,- EUR Gardaland

CCeennaa::  55..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  

TAJEMNÁ ALBÁNIE, ŘECKÝ EPIRUS, BOSNA a HERCEGOVINA – novinka
TTeerrmmíínn::  1166..0055..  --  2255..0055..22001144
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Prahy, Písku (Tábora) a Č. Budějovic ve večerních hodinách. Tranzit Rakouskem do Itálie.
22..  ddeenn – ráno nalodění na trajekt v Terstu, cesta po moři do Řecka (ubytování v kajutách).
33..  ddeenn – ráno vylodění v Igoumenitse, ubytování v letovisku Sivota, volný den, koupání
44..  ddeenn - odpočinek u moře, fakultativně výlet do Dodoni - archeologický areál starověké Diovy věštírny, která je nejstarší v Řecku
a spolu s Delfskou byla nejvýznamnější v celém starověkém řeckém státě a na skalní kláštery Meteory (UNESCO). 
55..  ddeenn – odjezd do kraje Zagoria (nejméně známé části Řecka), horské vesničky Kipi a Monodendri, staré, klenuté, kamenné
mosty z doby turecké nadvlády a unikátní přírodní propast Vikos hluboká 1 000m (zapsaná v Guinnesově knize rekordů).
Přejezd do Albánie, prohlídka města Gjirokastër (UNESCO) - „město šedých
břidlicových střech“ se starým bazarem, velkolepým hradem a překrásnými úzkými
kamennými uličkami. Přejezd divokou albánskou horskou krajinou přes Përmet
a Ersekë do letoviska Saranda se zastávkou v přírodní rezervaci Bistrica
u „Modrého oka“, což je výjimečně silný krasový pramen, jehož křišťálově čistá
voda tvoří kruhové jezírko, ve středu sytě modré a u okrajů ostře modravé, podobně
jako duhovka a zornice lidského oka. Večerní procházka po vyhlášené městské
promenádě v Sarandě.
66..  ddeenn - fakultativně prohlídka hradu Lekures nad městem Saranda s nádherným
výhledem na pevninu Albánie, moře i na protější ostrov Korfu. Návštěva
archeologického areálu Butrint (UNESCO) - zřejmě vůbec nejvýznamnější památka
na albánském území. Antické město Buthroton prý založili potomci padlé Tróji.

1111..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
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TTeerrmmíínn::  1144..0088..  --  2244..0088..22001144  
Program:
11..  ddeenn – odjezd z Českých Budějovic, Písku a Plzně v ranních hodinách. Cesta přes Německo. Nocleh nedaleko města Calais.  
22..  ddeenn – ráno trajekt přes průliv La Manche. Celodenní prohlídka Londýna
(Westminster, St.James Park, Hyde Park, Trafalgarské náměstí,
Buckinghamský palác, muzea). Noční přejezd do Skotska.
33..  ddeenn – prohlídka skotské metropole Edinburghu (Královská míle – ulice
vedoucí od hradu kolem katedrály St. Gilese až k paláci Holyrood, rezidenci
britských panovníků ve Skotku).Odpoledne zastávka u Rosslynské kaple (známá
ze Šifry mistra Leonarda). Večer příjezd do Glen Affric, ubytování. 
44..  ddeenn  – program u jezera Loch Ness (hrad Urquarth, městečko Drumnadrochid,
muzeum  lochnessky). Prohlídka Invernessu a zastávka na bitevním poli u Cullodenu.
55..  ddeenn – fakultativní výlet na ostrov Sky (hrad Eileen Donan a skanzen, Portree,
poloostrov Trotternish, Kilt Rock, skalní útvar Old man of Storr, zříceniny hradu Duntulm a jiné...). Cena 650,- Kč. 
66..  ddeenn – cesta na severozápad krajem fjordů, hor a jezer: vodopády Raven Falls, zahrady Inverewe, jezero Loch Marree.
77..  ddeenn  –  fakultativní výlet lodí na Orkneje: ostrov Mainland, megalitické památky, městečko Kirkwall, památky na Kelty i Vikingy,
drsná příroda skotského severu. Cena 650,- Kč + cca 40,- GBP.

88..  ddeenn – návštěva palírny skotské whisky, prohlídka prehistorické lokality Clava
Cairns a prohlídka hradu Cawdor.
99..  ddeenn  – zastávka u vodních kaskád ve Fort Augustus, vyhlídková jízda údolím
Glencoe (nejpůsobivější scenérie Skotské vysočiny), zastávka u jezera Loch
Lomond a v malebném městečku Luss. Večer zastávka u opatství Melrose. Noční
přejezd do Londýna.
1100..  ddeenn – celodenní prohlídka Londýna (katedrála, Tower, London Eye, Piccadilly
Circus, Soho a jiné). Osobní volno k návštěvě muzeí: Národní galerie, British
Museum, Madame Tussaud nebo na nákupy. Noční přejezd do ČR.
1111..  ddeenn – příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování ve vybavených chatách ve Skotsku, 1x ubytování v hotelu F1 u Calais (společné
WC na patře), trajekty, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, stravování, vstupné, MHD v Londýně (cca 5,- GBP) 
Ubytování: 6x nocleh v kompletně vybavených 6 - lůžkových chatách (s oddělenými 2lůžkovými ložnicemi). Chatky jsou vytápěny, mají vlastní
sociální zařízení a lze si v nich připravovat stravu. Rekreační areál se nachází v jednom z nejkrásnějších skotských údolí - Glen Affric. Na mapě

ho najdete v blízkosti jezera Loch Ness, asi 40 km od Inverness v severní části Skotska. 1x nocleh v hotelu F1 u Calais.
**ČČaassoovváá  sslleevvaa 500,- Kč pro přihlášené do 31.01. 2014 Doporučená částka na vstupy: cca 60,- GBP

VELKÝ OKRUH SKOTSKEM s návštěvou Londýna

1100

CCeennaa::  1111..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  **
1100..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  **  --  uubbyyttoovváánníí  vv  lloožžnniiccii  ss  ppaallaannddaammii

V areálu se nachází mj. amfiteátr z 3. století př. n. l., zbytky římských lázní,
bazilika, baptisterium z byzantské doby, na vršku centrální Akropole a okolo
pevnostní zdi. Přejezd po pobřeží, vesnice Borsh a její známé vodopády, Palermo
- dobře zachovalá pevnost Ali Paši Tepelského, která je přístupná veřejnosti
a bývalá ponorková základna z Hodžovy éry.
77..  ddeenn - přejezd podél albánské riviéry s malebnými vesničkami v horských svazích
a řadami bunkrů, připomínající bouřlivou minulost. Apollonia – zříceniny starobylého
města, amfiteátr, mozaiky, klášter Nanebevzetí Panny Marie s unikátními sochami
z období Římské říše. Beráti (UNESCO) - město „červených střech a tisíce oken“,
jedno z nejstarších a nejkrásnějších měst v Albánii s řadou středověkých památek,
chrámů, mešit, pevností nad městem a muslimskou i křesťanskou čtvrtí. 
88..  ddeenn- prohlídka Tirany, metropole Albánie (Skanderbegovo náměstí, mešita Ethem Bey…).

99..  ddeenn - po snídani odjezd z Tirany, prohlídka Krujë, rodiště národního hrdiny Skanderbega, s hradem, pevností a starým
obnoveným orientálním trhem. Prohlídka města Škodra s opevněným hradem Rozafa, ležícím na kopci nad soutokem tří řek,
mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. Přejezd okolo Skadarského jezera do hl. města Bosny a Hercegoviny, místa
atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, Sarajeva - prohlídka slavného města (turecká orientální čtvrť Baščaršija,
Gazi Husrev Begova mešita, Alej ostřelovačů…). Noční přejezd do ČR.
1100..  ddeenn – návrat do ČR v odopoledních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem a trajektem (Itálie – Řecko), 1x nocleh na trajektu ve 4lůžkových kajutách (doplatek
za 2lůžkové kajuty je možný - info v CK), přístavní poplatky, 6x ubytování (4x v Albánii, 2x v Řecku) ve 2-3 lůžkových pokojích
s příslušenstvím, 2x snídani, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné Doporučená částka na vstupy: 60,- EUR



CCeennaa::  77..661100,,--  KKčč  //  oossoobbaa
VELKÁ BRITÁNIE / LONDÝN a OKOLÍ - WINDSOR, STONEHENGE, WINCHESTER

TTeerrmmíínnyy::  0066..0055..––1111..0055..,,  1199..0088..––2244..0088..,,  2255..0099..––3300..0099..22001144
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic a Plzně, tranzit Německem a Belgií do francouzského Calais.
22..  ddeenn - dopoledne cesta trajektem (Calais – Dover). Odpoledne zastávka v  Green-
wichi u známé královské observatoře s nultým poledníkem. Procházka kolem
Námořního muzea až na nábřeží Temže. Následuje okružní jízda – Tower Bridge, Tower
of London, Big Ben a Houses of Parliament a další. Ubytování.
33..  ddeenn - celodenní výlet do okolí Londýna, nebo individuální program. Dopoledne
královské městečko Windsor a možnost prohlídky zámku. Odpoledne navštívíme
Winchester - románsko–goticka katedrála a bývalý královský palác s kulatým stolem
krále Artuše. Na závěr Stonehenge. Návrat do hotelu.
44..  ddeenn - dopoledne možnost navštívit Muzeum voskových figurin Madame Tussaud’s
nebo British Museum, dále pak katedrálu sv. Pavla. Uvidíte Tower Bridge a pevnost Tower, bohémskou čtvrť Soho, tržnici Covent Garden
i náměstí Piccadilly Circus  a Trafalgar Square. Návrat do hotelu.
55..  ddeenn - pěší prohlídka aristokratického Westminsteru – Westminsterské opatství, korunovační kostel anglických panovníků, budovy
Parlamentu se zvonem Big Ben, prohlídka vládní třídy Whitehall včetně Downing Street, Buckinghamský palác. Odpoledne možnost návštěvy
National Gallery, London Eye nebo využítí času k nákupům. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, trajekt do Francie.
66..  ddeenn - tranzit Belgií a Německem, předpokládaný návrat do 16.00 hod.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu*** se snídaní ve  2lůžkových pokojích s příslušenstvím,
2x trajekt, služby průvodce, komplexní pojištění
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné      Doporučená částka na vstupy: 100,- GBP

VELKÝ OKRUH IRSKEM a ANGLIE
TTeerrmmíínn::  1100..0077..  --  2211..0077..22001144  

Program:
11..  ddeenn – odjezd z Č. Budějovic, Písku, Plzně v ranních hodinách, průjezd Německem,
Belgií a Francií, příjezd do Calais a nočním trajektem do anglického Doveru. 
22..  ddeenn –  prohlídka historického města Bath (muzeum římských lázní, katedrála
Lucerna západu, muzeum Jane Austenové, procházka mezi nádhernými
georgiánskými domy a parky z 18. století), noční přejezd Walesem.
33..  ddeenn – trajekt do Irska. Prohlídka údolí se slavným klášterem – tzv. irských Delf.
Klášterní komplex sv. Kevina, národní park Wicklow. Ubytování.
44..  ddeenn - okruh podél poloostrova Dingle - rybářské městečko Dingle, keltská
pevnost Dunbeg, nejzápadnější mys Irska Dunmore s vyhlídkou na soustroví
Blasket, nejstarší kostelík v Irsku Gallarova, románské opatství Kilmalkedar.
55..  ddeenn - fakultativní výlet na Moherské útesy s fantastickými výhledy a na Aranské
ostrovy. Plavba na ostrov Inisheer. Historický Limerick (550,- Kč + cca 25,-EUR)

66..  ddeenn  - vyhlídková cesta Ring of Kerry (přírodní a historické zajímavosti), městečka Waterville (Ch.Chaplin), Sneem a šlechtické
sídlo Muckross.
77..  ddeenn - fakultativní výlet na úpatí pohoří Macgillycuddys Reeks: soutěska Gap of Dunloe, projížďka loďkou jezery Killarneyského
NP. Návštěva městečka Killarney s katedrálou a hospůdkami (350,- Kč + cca 12,- EUR).
88..  ddeenn - celodenní fakultativní výlet k hradům Cashel a Cahir, prohlídka hrabství Kerry
Tralee (550,- Kč).
99..  ddeenn - okruh podél jižního pobřeží Irska do zálivu Bantry, městečka Glengarriff, odtud
plavba kolem skalisek (tuleni) na ostrůvek Garinish (cca 10,- EUR). Zastávka
u šlechtického sídla Bantry.
1100..  ddeenn - ráno odjezd z Tralee. Prohlídka centra irské metropole Dublinu a návštěva
historické palírny irské whisky Jameson. Noční trajekt do Walesu.
1111..  ddeenn – prohlídka Londýna (procházka čtvrtí Westminster – Westminster Abbey,
budovy parlamentu, Big Ben, Downing street č. 10, sídlo premiéra, Buckinghamský
palác, Trafalgar Square s Národní galerií, čtvrť Soho – možnost ochutnání
mezinárodních i místních specialit, náměstí Picadilly a Leicester, pro zájemce jízda
metrem k Londýnskému Toweru a slavnému mostu Tower Bridge). Trajekt do Francie. 
1122..  ddeenn – přejezd přes Francii, Belgii a SRN, návrat do ČR ve večerních hodinách. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování v kompletně vybavených
apartmánech, trajekty, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné, příplatek za jednolůžkový pokoj na dotaz – 2.400,- Kč
Ubytování: 7x nocleh v kompletně vybavených šestilůžkových apartmánech (s oddělenými malými dvoulůžkovými ložnicemi).
Apartmány jsou vytápěny, mají vlastní sociální zařízení a lze si v nich připravovat stravu. Rekreační areál se nachází na břehu
zálivu Tralee, poblíž stejnojmenného městečka, na západě Irska, v ideální poloze pro pořádání hvězdicovitých výletů.

Doporučená částka na vstupy: 60,- GBP

CCeennaa::  1111..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
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NORSKO - VELKÝ POLÁRNÍ OKRUH (LOFOTY)
TTeerrmmíínn::  0033..0077..  --  1155..0077..22001144        

2244..0077..  --  0055..0088..22001144        
Program ve spolupráci s CK Mayer Crocus:
11..  ddeenn - odjezd z Prahy (možný svoz z Č. Budějovic) ve večerních hodinách. Krátkým trajektem z Německa do Dánska a novým
Oresundským mostem z Kodaně do Malmö ve Švédsku.

22..  ddeenn - Lund - významné kulturní středisko v jižním Švédsku s pěknou
románskou katedrálou, v historii dokonce největší město Skandinávie.
33..  ddeenn - zastávka u hraničního fjordu Iddefjord. Vyhlídková jízda podél
nejdelšího norského jezera MJOSA. Návštěva městečka Lillehammer
- turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her,
věhlasný skanzen.
44..  ddeenn - průjezd nejdelším norským údolím Gudbrandsdalen, které je
nazýváno srdcem Norska, a národním parkem Dovrefjell s vyhlídkou
na jeho drsnou přírodu. Trondheim - třetí největší město Norska
s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu
severní Evropy. Noční přejezd.
55..  --  66..  ddeenn -  souostroví Lofoty - patří k nejmalebnějším místům
ve Skandinávii. Rybářské vesničky jsou rozprostřené podél mořských
zálivů a nad nimi se tyčí rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj

turistů, malířů a rybářů. Hlavní město Svolvaer, UNESCEM chráněný fjord Nusfjord, městečko Sund známé kovářskou výrobou,
městečko Reine vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, městečko A na nejjižnějším cípu Lofot aj.
77..  ddeenn - přejezd nově otevřenou silnicí s mnoha dlouhými tunely a trajektem zpět na pevninu s pohledy na skalnaté hory
vyrůstající přímo z mořské hladiny. Dále cesta divokou krajinou Nordlandu podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů
s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Turistika v národním parku Rago. Městečko Fauske.
88..  ddeenn - zastávka na polárním kruhu - prohlídka návštěvního centra. Svartisen -
výlet k nejznámějšímu ledovcovému splazu druhého největšího norského ledovce.
Mo I Rana - město na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti. Noční přejezd.
99..  ddeenn – procházka tundrou v Dovrefjellu v okolí Dombasu. Královská cesta,
kterou putovali králové na korunovaci do katedrály v Trondheimu. 
1100..  ddeenn – Zlatá cesta severu: začíná jedinečným stavitelským dílem - silnicí
Trollstigveien s úchvatnou vyhlídkou, pokračuje přes hory k Norddalsfjordu
a po jeho přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu fjordu Geiranger (UNESCO),
jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Cesta malebným údolím

Ottadalen se zastávkou v městečku Lom s kostelíkem a dřevěnou
architekturou.

CCeennaa::  1155..449900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
1155..229900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

1122

RUMUNSKO / RUMUNSKÝ BANÁT – návštěva tamních Čechů
TTeerrmmíínn::  0055..0099..  ––  1100..0099..22001144
Program:
Turistika po kopcích nad Dunajem a poznávání pro nás zajímavého, ale těžkého života našich krajanů mezi vesnicemi
Sv. Helena, Rovensko a Gernik.
11..  ddeenn - odjezd z Č.Budějovic v odpoledních hodinách.
22..  ddeenn – ráno zastávka v rumunském Temešváru, prohlídka barokního
centra města a pravoslavné katedrály. Poté možnost prohlídky muzea
parních lokomotiv v Rešici a zastávka u krasové vyvěračky Bigar s traverti-
novým vodopádem u města Anina. Příjezd do obce Sv. Helena. Procházka
po okolí a prohlídka místní školy. Ubytování.
33..  ddeenn – v časných ranních hodinách přejezd do Rovenska (prohlídka kostela,
místní malotřídky s malým muzeem), přechod do obce Gernik (cca 16 km
po značených cestách - nádherné výhledy po okolí – proslulé gernické vodní mlýnky).
44..  ddeenn – putování z Gerniku do Sv. Heleny (cca 15 km). Procházka protínající
vrcholové partie s rozlehlými loukami i svahy stále porostlé starými bukovými lesy.
Přes rokli u Kulhavé skály s prohlídkou jeskyně Vranovec s bohatou krápníkovou výzdobou. 
55..  ddeenn – výlet k Dunaji údolím potoka Alibek a poté výstup roklí Rajka zpět do Svaté Heleny. Odpoledne odjezd.
66..  ddeenn – návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování po chalupách u našich krajanů s polopenzí – domácí strava, služby
průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy do objektů    Doporučená částka na vstupy cca 15,- EUR

CCeennaa::  44..995500,,--  KKčč  //  oossoobbaa



SKANDINÁVIE / NORSKO - ŠVÉDSKO - DÁNSKO
- nejatraktivnější místa středního Norska

TTeerrmmíínn::  1155..0088..  ––  2244..0088..22001144
Program:
11..  ddeenn - odjezd v dopoledních hodinách z Č. Budějovic, Tábora (Písku), Prahy,  Teplic přes Německo, Dánsko do Švédska.            
22..  ddeenn - přejezd západním pobřežím Švédska. Prohlídka
pevnosti u města Kungälv a pravěkých skalních kreseb
Tanumshede (UNESCO). Ubytování v chatkách v přímořském
kempu Strömstad. Všechny chatky mají vlastní sociál. zařízení
(WC, sprchový kout) a zařízený kuchyňský kout.                                                                                                    
33..  ddeenn - v ranních hodinách přejezd ze Švédska do Norska
přes fjord  Iddefjoreden, prohlídka Osla, hlavního města Norska
- procházka parkem Frogner, kde je umístěno 212 soch
nejvýznamnějšího norského sochaře Gustava Vigelanda, poté
park u královského zámku a nábřeží Akkerbrygge se světozná-
mou radnicí, poloostrov Bygdoy Přejezd okolo olympijského
městečka Lillehammer přes město Dombas do údolí řeky
Rauma. Ubytování v chatkách v kempu.
44..  ddeenn - podél peřejí a vodopádů divoké řeky Rauma, údolím
Romsdalen, až k nejvyšší kolmé stěně Evropy – Trollveggen.
Výjezd cestou Trolů (Trollstigen) do horského sedla. Odtud
přejezd přes hory a Norddalsfjord. Sjezd cestou Orlů
až ke Geirangerfjordu (UNESCO). Fakultativně možnost vyhlídkové plavby kolem vodopádů Sedm sester, Nápadník aj.
Dle časových možností výjezd na vyhlídkový vrchol Dalsniba (1476 m). Ubytování v chatkách v kempu v oblasti Lomu (Donfoss).                                                                                                                                     
55..  ddeenn - odjezd po vyhlídkové silnici č. 55, která vede přes sedlo 1434 m n.m. k největšímu pevninskému ledovci Jostedalsbreen
– procházka k jednomu z jeho splazů Nigardsbreen. Přejezd přes Laerdalský tunel (nejdelší silniční tunel na světě - 24,5 km)
do Vossu. Ubytování v  penzionu Haugo, typická  norská večeře na uvítanou. Ubytování ve 2-4lůž. pokojích se společným
sociálním zařízením na patře, vybavených karavanech. K dispozici je sauna, velká společná kuchyně a 2 společenské místnosti s TV. 
66..  ddeenn - výlet do Undredalu, osady při Aurlandsfjordu, známé výrobou hnědého kozího sýra, možnost ochutnávky a nákupu,
zastávka v Gudvangenu - typické vikingské osadě, přejezd do Viku, osady při Sognefjordu, nejdelším fjordu Norska, návštěva

vikingského kostelíku Hopperstad, cesta přes náhorní plošinu Vikafjellet,
zastávka v 1000 m.n.m. Večeře na farmě ve Vossu. 
77..  ddeenn - výlet do Bergenu (UNESCO), nejdůležitějšího města západního
Norska s hansovními domy na nábřeží a rybím  trhem, prohlídka Bryggenu,
starobylé pevnosti, středověkých kostelů a staré čtvrti dřevěných domů,
možnost návštěvy akvária nebo lanovkou na horu Floyen 350 m n.m., krásný
výhled na město, volný čas, možnost nákupů, večeře na rozloučenou ve Vossu. 
88..  ddeenn - odjezd k vodopádu Tvindefossen, cca 2-3 hodinová procházka
v oblasti Borgundu s návštěvou jednoho z nejstarších vikingských kostelíků,
Přejezd na ubytování do švédského kempu Strömstad. Ubytování v chatkách
v kempu.
99..  ddeenn - přejezd do Dánska, prohlídka hlavního města Kodaně, noční
přejezd  do ČR.
1100..  ddeenn - v odpoledních hodinách návrat do Č. Budějovic.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem a trajekty, průvodce, pojištění CK proti úpadku, 2x ubytování ve  Švédsku (kemp
Strömstad), 5x ubytování v Norsku (2x v kempu v oblasti Dombasu a Lomu, 3x v penzionu Haugo), 3x typická norská večeře.
V penzionu Haugo čerstvý chléb a marmeláda každé ráno. Vícelůžkové chatky s možností vaření. Pokoje penzionu Haugo jsou
2-4 lůžkové s možností vaření. Chatky i pokoje jsou vybaveny lůžkovinami bez povlečení. 
Ubytování ve Vossu: sleva za palandy v penzionu: - 1.000,- Kč/osoba, doplatek za karavan + 2.250,- Kč /os.                                                                                                                                                      
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné, doplatek za svoz z Třeboně 50,- Kč / osoba    

Doporučená částka cca 15,- EUR + 600,- NOK 

CCeennaa::  1122..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

1111..  ddeenn - Oslo - vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních
památek i s věhlasnými muzei.
1122..  ddeenn - Malmö - třetí největší město Švédska, jež si zachovalo řadu stavebních
památek. Odjezd do ČR.
1133..  ddeenn  – příjezd do Prahy v ranních / dopoledních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem a trajekty, 8x ubytování
ve 4-5 lůžkových chatičkách s možností vaření nebo v ubytovnách, služby průvodce,
pojištění léčebných výloh a storna, pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: svoz z Č. Budějovic do Prahy a zpět + 500,- Kč
(minimální počet 4 osoby)    Doporučená částka cca 15,- EUR, 50,- SEK, 900,- NOK 
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NĚMECKO / Německé Alpy – zámky šíleného krále
TTeerrmmíínnyy::  1133..0066..  --  1155..0066..,,  2222..0088..  --  2244..0088..22001144
Program:
11..  ddeenn -  odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd do SRN.
22..  ddeenn - dopoledne prohlídka proslulého horského střediska Garmisch-
Partenkirchenu, jezero Eibsee. Fakultativní výjezd lanovkou na nejvyšší horu
Německa Zugspitze (2 966 m) a k ledovci Zugspitzplatt (cca 40,- EUR).
Odpoledne prohlídka Ludvíkova zámku Linderhof (cca 9,- EUR)
a benediktinského kláštera Ettal. Nocleh v oblasti Ga-Pa.
33..  ddeenn - zámek Hohenschwangau a Neuschwanstein (kombinované vstupné
cca 22,- EUR), , klášter Wies. Návrat do ČR v pozdních večerních hod.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování ve 2 lůžkových pokojích
v penzionu **** se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné, večeři (760,- Kč). 

Doporučené kapesné a vstupné cca 80,- EUR

CCeennaa::  22..889900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
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NĚMECKO / BERLÍN + KOUPÁNÍ v TROPICKÉM RÁJI
TTeerrmmíínn:: 1144..1111..  --  1166..1111..22001144

Program:
11..  ddeenn - před půlnocí odjezd z Č. Budějovic, Strakonic, Písku a Prahy. 
22..  ddeenn  --  celodenní koupání v aquaparku „Tropické ostrovy“ - imitace pláží
tropického ostrova Bali. Nocleh na předměstí Berlína.
33..  ddeenn -  celodenní prohlídka Berlína (Reichstag, Alexander Platz, Branden-
burská brána, fakultativně návštěva Pergamonského muzea). V pozdních
večerních (popř. 44..ddeenn v brzkých ranních) hodinách příjezd do Č.Budějovic.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování ve dvoulůžkových
pokojích hotelu F1 se snídaní, kombinované vstupné do Tropického parku
a tropické sauny, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné do muzeí.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 950,- Kč. Doporučená částka na vstupy 20,- EUR

CCeennaa::  22..999900,,--  KKčč  //  ddoossppěěllýý,,  22..880000,,--  KKčč  //  dděěttii  77--1144lleett  
22..449900,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  77lleett

OKRUH RAKOUSKEM a NĚMECKEM / Solnohradská jezera, Berchtesgaden,
Orlí hnízdo, Kaprun, Krimmelské vodopády, Zell am See, Gossausee, Hallstatt

TTeerrmmíínnyy::  3300..0055..  ––  0011..0066..,,  2266..0066..  ––  2288..0066..,,  1177..0077..  ––  1199..0077..,,  2288..0088..  ––  3300..0088..,,  1111..0099..  ––  1133..0099..22001144

Program ve spolupráci s CK Osvěta:
11..  ddeenn - odjezd z Prahy, Č. Budějovic v ranních hodinách. Dopoledne prohlídka
městečka Mondsee. Poté přejezd do oblasti Salzburku, návštěva
Berchtesgadenu a známého „Hitlerova Orlího hnízda“ umístěného v horské
oblasti s překrásnými pohledy na okolní Alpy. Zastávka u nedalekého jezera
Königsee a ve známém turistickém městečku Lofer. Odjezd do Maishofenu
na ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
22..  ddeenn - po snídani odjezd do romantického údolí Vysokých Taur až k mohutným
Krimmelským vodopádům a procházka kolem překrásných kaskád. Odpoledne

odjezd do oblasti Kaprunu (ledovce, hydroelektrárna) - výjezd lanovkou do výše 1800 m n.m. nebo až do výše 3000 m n.m.
na vrchol ledovce. Při návratu na ubytování krátká návštěva městečka Zell am See - průjezd historickým centrem
až k malebnému jezeru. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
33..  ddeenn - po snídani odjezd přes krásné rakouské vesničky romantickou
přírodou k horskému jezeru Gossausee pod ledovcem Dachstein, procházka
u jezera nebo výjezd lanovkou na okolní vrcholky. Dále návštěva městečka
Hallstatt, ležícího nad stejnojmenným jezerem. Po prohlídce návrat do ČR.
Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu
s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku      
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné, příplatek
za jednolůžkový pokoj 800,- Kč 

Doporučená částka na vstupy, lanovky cca 70,- EUR

CCeennaa::  33..770000,,--  KKčč  //  ooss..  vv  ppookkoojjii  ssee  ssppooll..  ssoocc..  zzaařříízzeenníímm
CCeennaa::  44..550000,,--  KKčč  //  ooss..  vv  ppookkoojjii  ss  vvll..  ssoocc..  zzaařříízzeenníímm



RAKOUSKO / za KRÁSAMI TYROLSKA - INNSBRUCKA
TTeerrmmíínn::  0088..0088..  --  1100..0088..22001144  
Program:
11..  ddeenn – odjezd v 06:00 hod. z Prahy a Č. Budějovic do Rakouska k nejhezčímu tyrolskému jezeru Achensee (Maurach) -
od jezera v Maurachu výjezd lanovkou do 1840m, horská procházka směrem k vrcholu Rofan, ubytování v Münsteru, večeře.
22..  ddeenn – po snídani prohlídka zámku Ambras, návštěva města Schwaz se stříbrným dolem, projížďka známým tyrolským údolím
Zillertal, přes městečko Mayrhofen do střediska Hintertux - krátká nenáročná pěší túra, návrat na ubytování, večeře.
33..  ddeenn – po snídani prohlídka hlavního města Tyrolska Innsbrucku a městečka Kufstein s pevností. Odjezd do ČR, návrat
ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí v hotelu ve 2-3lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím,

služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné,
pojištění léčebných výloh, příplatek
za jednolůžkový pokoj 1.000,- Kč.

Doporučená částka na vstupy cca 55,- EUR

44..009900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22  llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii
33..889900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  33  llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii

ŠVÝCARSKO (Německo, francouzské Chamonix a Lichtenštejnsko)
TTeerrmmíínnyy::  0077..0055..  --  1111..0055..,,  0044..0066..  --  0088..0066..22001144  

2200..0088..  --  2244..0088..,,  0033..0099..  --  0077..0099..,,  2244..0099..  ––  2288..0099..22001144  --  pprrooggrraamm  čč..  11  ((55  ddnníí))
Program ve spolupráci s CK Osvěta:
11..  ddeenn - odjezd z Brna a Prahy přes Rozvadov  (možnost svozu z Č. Budějovic) v odpoledních hodinách. Noční přejezd Německem
do Švýcarska.
22..  ddeenn - ráno příjezd do Lindau u Bodamského jezera. Prohlídka města se středověkým centrem a přístavem. Přejezd do malebného
starobylého městečka Stein nad Rýnem a návštěva světoznámých Rýnských vodopádů – několik vyhlídek a možnost vyjížďky lodí pod
vodopády. Odpoledne přesun do Bernu - katedrála, budova parlamentu, centrum s hlavní třídou města... Odjezd na ubytování
do nedalekého Wangenu - vzácná švýcarská památka - dřevěný most ze 14. století přes řeku Aare. Možnost večeře, nocleh.
33..  ddeenn - po snídani přejezd do lázeňského města Montreux, procházka podél Ženevského jezera, přes horské průsmyky
krásnou krajinou do Francie do Chamonix, světoznámého horského městečka pod Mont Blancem, cestou zastávky v Alpách,
vodopády, vyhlídky, ledovce, přírodní scenérie. Odjezd do Ženevy (Anglická zahrada, symbolický vodotrysk na kraji jezera,
katedrála Sv. Petra, sídlo mezinárodní organizace OSN, možnost okružní plavby lodí..). Po prohlídce města návrat na hotel.
Možnost večeře, nocleh.
44..  ddeenn - po snídani odjezd do Interlakenu, prohlídka města s možností nákupu
v levném obchodním domě Migros. Horskou krajinou, přes další průsmyk, přejezd
do střední části Švýcarska, kde následuje prohlídka malebného města Luzernu.
Průjezd romantickou cestou kolem jezera Vierwaldstatersee  k bájnému Altdorfu.
Prohlídka města Viléma Tella a poté zastávka ve Schwyzu, kde vznikla švýcarská
konfederace. Následuje průjezd horskými městy a vesnicemi kolem jezer
až do Glarenských Alp. Vaduz, večerní prohlídka hlavního města jednoho z nejmenších
států světa, Lichtenštejnského knížectví. Noční přejezd do ČR.
55..  ddeenn - příjezd do ČR v ranních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní,  služby
průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, 2x večeře 1.100,- Kč/os. (polévka
nebo salát, hlavní jídlo, zmrzlina), vstupné, příplatek za jednolůžkový pokoj
1.300,- Kč, svoz z Č. Budějovic 500,- Kč / osoba (při minimálním počtu 4 osob)

Doporučená částka 70,- EUR nebo 60,- CHF (Rýnské vodopády, loď Ženeva, atd.)

CCeennaa::  66..449900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

TTeerrmmíínn::  0011..0077..  ––  0066..0077..22001144
--    pprrooggrraamm  čč..  22  ((66  ddnníí))  ZZeerrmmaatttt  ++  MMaatttteerrhhoorrnn  

Program se stejným obsahem jako je u č. 1 + navíc jeden den a jedna noc s poznáním oblasti Zermattu a Matterhornu.
Den navíc zahrnuje: po snídani odjezd do oblasti Matterhornu přes městečko Visp do Täsche, kde budeme pokračovat vláčkem
nebo taxíkem do Zermattu. Doporučujeme vyjet zubačkou na vyhlídkovou plošinu Gornegrad (3.130m n.m.), kde je možnost vidět
až 30 pohoří sahajících do 4000m n.m. včetně Matherhornu (4.478m n.m.) a nejvyššího vrcholu Švýcarska Dufourspitze
(4.636 m n.m.) ležícího v masivu Monte Rosa. Večer návrat na hotel.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, 3x večeře 1.700,- Kč / osoba (polévka nebo salát + hlavní jídlo
+ zmrzlina nebo desert), příplatek za jednolůžkový pokoj 1.990,- Kč, svoz z Č. Budějovic 500,- Kč / osoba (při počtu
min. 4 osob)            Doporučená částka na vstupy 110,- EUR

CCeennaa::  88..229900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
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RAKOUSKO / ADVENT ve VÍDNI – ideální pro večerní procházky městem 
TTeerrmmíínn::  2299..1111..  --  3300..1111..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v ranních hodinách.
Adventní trhy před zámkem Schönbrunn s možností prohlídky
zámeckého parku a zámku. Odjezd na ubytování. Pěší prohlídka
centra s průvodcem - habsburské sídlo Hofburg , skvěle vyzdobená
ulice Graben, Kärntnerstrasse, Kohlmarkt, katedrála sv. Śtěpána atd.
Večer volno k návštěvě adventních trhů, individuální návrat na hotel.
Ideální pro ty, co chtějí večer vyrazit za kulturou, zábavou, dobrým
jídlem či nočním městem.
22..  ddeenn - snídaně, dokončení prohlídky Vídně, osobní volno - muzea,
adventní trhy, kavárny, galerie (výstavy v Albertině: Arnulf Rainer -
výstava k 85. narozeninám umělce, výstava jednoho z nejpopulárnějších
umělců surrealismu 20.st.- asi 100 obrazů a kreseb katalánského
umělce Joan Miró, stálá výstava od Moneta k Picassovi). 
Návrat do Č.Budějovic ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu ve Vídni se snídaní, služby průvodce, pojištění CK
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, jízdenku na MHD (jedna jízda cca 2,20 EUR), vstupné 

CCeennaa::  22..222200,,--  KKčč  //  oossoobbaa

SRN / ADVENT v BERLÍNĚ a DRÁŽĎANECH -  novinka
TTeerrmmíínn::  1133..1122..  --  1144..1122..22001144  ––  AADDVVEENNTT
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Návštěva adventních trhů
a prohlídka Berlína s průvodcem: „západní“ část - známý Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, nejpopulárnější berlínský bulvár Kurfürstendamm a nová
moderní výstavba na Postupimském náměstí (jeden z šedesáti adventních
trhů). „Východní“ část města - budova Říšského sněmu, Braniborská brána,
Humboldtova univerzita, nejznámější berlínské třídě Unter den Linden,
náměstí Alexanderplatz se známou televizní věží, berlínským dómem
a radnicí. Možnost návštěvy jednoho z nejvýznamnějších muzejních komplexů
na světě Ostrova muzeí na řece Sprévě. Individuální návštěva trhů či muzeí.
Ideální pro ty, co chtějí večer vyrazit za kulturou, zábavou, dobrým jídlem
či nočním městem.
22..  ddeenn – po snídani odjezd do Drážďan, prohlídka města s průvodcem, Zwinger, Obrazárna Starých Mistrů, Semperova opera,
Katedrála, Sídelní zámek saských kurfiřtů a králů, Kurfiřtská stáj, Královská pokladnice, chrám Frauenkirche. Altmarkt – návštěva
nejstaršího vánočního trhu v Německu. Osobní volno na prohlídku i nákup tradičních řemeslnických vánočních výrobků,
na ochutnávku proslavené vánoční štóly a svařeného vína, ale i na návštěvu památek nebo na nákupy v obchodních domech
na Pragerstrasse a Wilsdrufferstrasse. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu v Berlíně se snídaní, služby průvodce, pojištění CK
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, jízdenku na MHD, vstupné, svoz z Třeboně 50,- Kč / os.

CCeennaa::  22..669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
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SRN / RAKOUSKO / ADVENT v MNICHOVĚ, u BAVORSKÉHO MOŘE 
CHIEMSEE  a v SALZBURGU 

TTeerrmmíínn::  0066..1122..  ––  0077..1122..  22001144  --  AADDVVEENNTT
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách do Mnichova.
Prohlídka historického města - Karlovo náměstí, chrám Panny Marie,
stará a nová radnice, Mariánské náměstí, Dvorní pivovar… Adventní
trh se konal  v r. 1806 před radnicí poprvé, dnes je vánočních stánků
více než 200. Ubytování v Mnichově. Ideální pro ty, co chtějí večer
vyrazit za kulturou, zábavou, dobrým jídlem či nočním městem.
22..  ddeenn -  snídaně,  návštěva jedinečného adventního trhu v klášteře
na ostrově Fraueninsel a prohlídka Herrenchiemsee - honosného
zámku Ludvíka II. Bavorského (kopie Versailles) na ostrově
Herreninsel. Přejezd z Bavorska do Rakouska, prohlídka Salzburgu
s návštěvou vánočního trhu. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hod.                                                                                                                                                             
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu
v Mnichově se snídaní, služby průvodce, pojištění CK                                                                                                                               

Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné, jízdenku na MHD (cca 4,- EUR), loď na ostrovy vč. vstupného
na vánoční trhy (cca 8,- EUR), svoz z Třeboně 50,- Kč / os.

CCeennaa::  22..558800,,--  KKčč  //  oossoobbaa



ČERNÁ HORA s výletem do Albánie - pobytový zájezd s výlety v ceně
TTeerrmmíínn::  0066..0066..  ––  1166..0066..22001144
Program:
11..  ddeenn – odjezd z Č. Budějovic v odpoledních hodinách. 
22..  ddeenn  – průjezd oblastí Boky Kotorské, jedno z nejkrásnějších míst na pobřeží,
záliv podobající se skandinávským fjordům zařezávající se do strmých svahů
pohoří Orjen a Lovčen. Příjezd do města Ulcinj. Ubytování a koupání.
33..  ddeenn – relaxace u moře a odpoledne návštěva města Ulcinj s jeho
historickými památkami.
44..  ddeenn – ráno odjezd do NP Lovčen. Výstup k symbolu černohorské
nezávislosti – Njegowovu Mauzoleu na vrcholu hory Lovčen. Turistika v oblasti
– sestup z pohoří do Kotoru (možnost přejezdu autobusem) – prohlídka
nejzachovalejšího středověkého města v Č. Hoře, které je na seznamu
UNESCO. Ve večerních hodinách prohlídka města Budva (UNESCO).  

55..  ddeenn - pobyt  u moře.
66..  ddeenn – návštěva prvního hlavního města Cetinje a jeho kláštera. Přejezd
ke Skadarskému jezeru – nejkrásnější balkánské jezero, domov mnoha
vzácných ryb i ptáků. Fakultativně projížďka lodí kolem ostrůvků na jezeře.
Ve večerních hodinách návštěva „města duchů“ Stari Bar.
77..  ddeenn  – výlet do Albánie. Návštěva města Shkodra (pevnost Rzafa, odkud
je výhled na Skadarské jezero z albánské strany a na albánské řeky Bojanu
a Drin). Lehká turistika v oblasti.   
88..  ddeenn – pobyt u moře.
99..  ddeenn – odjezd do vnitrozemí Č. Hory. Přejezd do NP Durmitor (UNESCO).
Průjezd kaňonem řeky Tara, který patří mezi nejhlubší v Evropě. Turistika

na vyhlídku Čurovac s ptačím výhledem na kaňon. Nocleh v Žabljaku. 
1100..  ddeenn – NP Durmitor – vysokohorské krasové vápencové pohoří. Výstup na nejvyšší vrchol Bobotov Kuk (2523 m) a sestup kolem
malebného Černého jezera do Žabljaku. (Je počítáno i s méně náročnou variantou). Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
1111..  ddeenn  – návrat do Č. Budějovic v poledních hodinách.
Ubytování: hotel Olympic 2*+: přímo u ulcinjské pláže (cca 80 m), cca 4 km od historického centra města Ulcinj.
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, SAT TV, ledničkou a balkonem. 
Vybavení: recepce, restaurace s terasou, kavárna, bar, výtah, WIFI na recepci, krytý bazén.
Pláž: cca 13 km dlouhá  a 60 m široká písčitá pláž, která se vyznačuje svými léčivými účinky písku. Blahodárně působí  na revma,
kloubové a kožní onemocnění. Plážový servis za poplatek.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 8x ubytování s příslušenstvím (7x Ulcinj, 1x Žabljak), 8x polopenzi
(snídaně a večeře formou bufetu),  pobytovou taxu,  průvodce,  pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy, plavbu lodí Doporučená částka na vstupy cca 40,- EUR
**  SSLLEEVVAA::  33..  ddoosspp..  ooss..  nnaa  ppřřiissttýýllccee  --  11..000000,,--KKčč  **  ČČAASSOOVVÁÁ  SSLLEEVVAA::  ppřřii  oobbjjeeddnnáávvccee  ddoo  3311..11..22001144  ––  440000,,--  KKčč

CCeennyy::  1111..999900,,--  KKčč  //  ddoossppěěllýý  **
88..999900,,--  KKčč  //  ddííttěě  ddoo  1144  lleett            
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RAKOUSKO / NARCISOVÝ FESTIVAL v SOLNÉ KOMOŘE
uvidíte výtvory z tisíce květů divokých narcisů na alegorických vozech

TTeerrmmíínn::  3311..0055..  --  0011..0066..22001144
Program ve spolupráci s CK Permon:
11..  ddeenn - odjezd z Prahy (v 5.30 hodin) a Č. Budějovic do Rakouska. Alpské narcisové
louky v údolí Almtal, jezero Almsee pod hřebenem pohoří Totes Gebirge - procházka
panenskou přírodou. Jezera Traunsee a Attersee. Ubytování v hotelu ***. 
22..  ddeenn - po snídani narcisové autokorzo, alegorické vozy s obřími sochami z desetitisíců
divokých narcisů. Návštěva alpské zahrádky s mnoha druhy alpínek v květu. Odpoledne
máte na výběr: 1) Sv. Wolfgang, možnost výjezdu starou zubačkou s parní lokomotivou
nad jezero Wolfgangsee na Schafberg (1.782 m n. m.). Z vrcholu je výhled na nejkrásnější
jezera Solné komory včetně největšího rakouského alpského jezera Attersee, dlouhého
20 km, na velká jezera Mondsee a Wolfgangsee a na řadu jezer menších. 2) Bad Ischl,
lázeňské městečko a někdejší habsburská rezidence, možnost koupání v solných
termálních lázních - bazén s masážními lehátky, obří solné vířivky, venkovní dobrodružná

plavba korytem s pomalou tekoucí vodou... Návrat do Č. Budějovic ve večerních hod.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní, vstupenku na festival v ceně 12,- EUR,  služby
průvodce, pojištění CK 
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, večeře 450,- Kč / os., vstup do lázní cca 14,- EUR / 4 hod., zubačka cca 28,- EUR

CCeennaa::  22..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa



POLSKO / za nákupy do TĚŠÍNA
TTeerrmmíínnyy::  2255..0044..  --  2266..0044..,,  1177..1100..  --  1188..1100..,,  0077..  --  0088..1111..22001144
Program:
Odjezd: vždy v pátek ve 23.00 hodin z Č. Budějovic, Mariánského náměstí, stanoviště MHD, ve 23.30 z Třeboně. V sobotu brzy

ráno příjezd do polského Těšína, nákup na tržnicích (popř. v kamenných obchodech), návrat v sobotu cca v 18 hodin
do Č. Budějovic.

ZA KRÁSAMI SLOVINSKA A CHORVATSKA se zastávkou v Terstu
TTeerrmmíínnyy::  2222..0055..  --  2277..0055..,,  2255..0099..  --  3300..0099..22001144

Program:
11..  ddeenn -  odjezd z Prahy (cca 21.00 hod) a Č. Budějovic (cca 23.45 hod.)
noční přejezd přes Rakousko.
22..  ddeenn - zastávka u vyhlášeného slovinského letoviska a stejnojmenného
jezera Bled, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídkový vrchol Vogel
(1922 m) s krásným panoramatem Julských Alp s majestátným Triglavem,
prohlídka nejkrásnější evropské krápníkové jeskyně Postojna Jama,
přejezd na chorvatské pobřeží, ubytování v Novi Vinodolski, večeře.
33..  ddeenn - snídaně, celodenní výlet do národního parku Plitvická Jezera
- soustava 16 jezer spojených 92 vodopádovými kaskádami s průzračnou
vodou, ubytování, večeře.
44..  ddeenn - snídaně, volný den u moře, v odpoledních hodinách návštěva

přímořských lázní Crikvenica - akvárium, promenáda, ubytování, večeře.
55..  ddeenn - snídaně, návštěva okouzlujícího slovinského městečka Piran na poloostrově Punta, krátká zastávka v Terstu - italské
přístavní město na břehu Jaderského moře, prohlídka Miramare, zámku císaře Maximiliána Habsburského s nádherným parkem,
noční přejezd.
66..  ddeenn - příjezd do Č. Budějovic v ranních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu  autobusem, 3x ubytování s polopenzí v hotelu Lišanj**, pobytovou taxu, služby průvodce,
pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupy do objektů Doporučená částka na vstupy cca 40,- EUR

KRÁSY ČERNÉ HORY -  s prohlídkou Mostaru a Dubrovniku
TTeerrmmíínn::  1155..0099..  --  2211..0099..22001144          

Program ve spolupráci s CK Intertrans:
11..  ddeenn  -- odjezd z Plzně, Prahy a Č. Budějovic, tranzit přes Rakousko,
Slovinsko do Chorvatska
22..  ddeenn  --  příjezd do Mostaru, metropole Hercegoviny s prohlídkou
malebného města na řece Neretvě s řadou mešit a se slavným
Hairudinovým mostem, který se stal symbolem války na Balkáně.
Po prohlídce přejezd na ubytování, nocleh v hotelu.
33..  ddeenn  --  po snídani odjezd k nejjižnějšímu evropskému fjordu – Boce
Kotorské. Prohlídka starobylého opevněného města Kotor s cennými
historickými památkami pod ochranou UNESCO, prohlídka města,
katedrály sv. Trifona, byzantsko-románského kostela Panny Marie.

Poté přejezd do pohoří  NP Lovčen. Cestou zastávka v Njeguši (degustace pršutu a domácích sýrů). Zastávka v Cetinje, přejezd
na ubytování do Budvy, nocleh v hotelu.
44..  ddeenn - celodenní odpočinek u moře, koupání, večer společná prohlídka
pitoreskního starého města Budva se středověkými hradbami a úzkými uličkami.
55..  ddeenn - výlet ke Skadarskému jezeru, fakultativně plavba lodí po jezeře, které
je chráněnou rezervací vzácných druhů fauny a flóry, event. oběd v rybí
restauraci. Odpoledne zastávka v orientálně laděném městečku Stari Bar,
cestou na ubytování zastávka nad proslulým poloostrovem Sv. Stefan. Nocleh.
66..  ddeenn - dopoledne volno u moře, trajektem přeplutí Boky Kotorské, v podvečer
s místním akreditovaným průvodcem prohlídka Dubrovniku, perly Jadranu,
ve večerních hodinách odjezd do ČR.
77..  ddeenn - předpokládaný příjezd do ČR do 15.00 hod.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu s polopenzí
ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2 x trajekt, služby průvodce a místního průvodce v Dubrovniku, komplexní pojištění
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy
Sleva: 3. osoba na přistýlce sleva 400,- Kč/os./zájezd. Doporučená částka na vstupy cca 40,- EUR

CCeennaa::  88..007700,,--  KKčč  //  oossoobbaa
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55..779900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22  llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii
55..449900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  33  llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii

CCeennaa::  559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa



ZAKARPATSKÁ UKRAJINA / po stopách NIKOLY ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA
TTeerrmmíínn::  0088..0088..  ––  1166..0088..22001144
Program:
11..  ddeenn - odjezd v odpoledních hodinách z Č. Budějovic, J. Hradce, (Tábora), Pelhřimova, Jihlavy, Brna. Noční přejezd Slovenskem. 
22..  ddeenn - v ranních hodinách prohlídka Užhorodu – původní Synagoga, řecko-katolická katedrála, skanzen, hrad, tržnice,
v poledních hodinách odjezd do Koločavy, ubytování.
33..  ddeenn - výstup na poloninu Krásná.
44..  ddeenn - výlet na Siněvirské jezero, do vesnice Sloboda (nejvýše položená vesnice
v Karpatech – podle možností prohlídka jednoho roubeného domu), procházka údolím
říčky Ozeranka k ruinám Muzea vorařství (podél bunkrů linie Arpád z 2. sv. války).
55..  ddeenn - návštěva “ukrajinského Mrtvého moře” Solotvina –  koupání v jezírkách
s obsahem soli jako ve skutečném Mrtvém moři.
66..  ddeenn – prohlídka Koločavy - muzeum I. Olbrachta, hrob Nikoly Šuhaje. Volné odpoledne,
případně lehká procházka po okolí.
77..  ddeenn – možnost jízdy na nákladním automobilu k turistické odbočce, od které začíná
výstup na Strimbu (1719 m). Výstup na dominantní horu nad Koločavou.
88..  ddeenn - v dopoledních hodinách odjezd z Koločavy se zastávkou ve vesnici Isa (nákup levných košíkářských výrobků) a prohlídka
Mukačevského hradu (nejzachovalejšího v Zakarpatské oblasti). Přejezd přes Slovensko do ČR.
99..  ddeenn - v dopoledních hodinách příjezd do Č. Budějovic.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování v penzionu se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné Doporučená částka na vstupy: 15,- EUR

CCeennaa::  66..449900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii  ss  ppřříísslluuššeennssttvvíímm  nnaa  ppaattřřee
CCeennaa::  66..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  vvee  22llůůžžkkoovvéémm  ppookkoojjii  ss  vvllaassttnníímm  ppřříísslluuššeennssttvvíímm

SLOVENSKO / NÁRODNÍ PARKY
TTeerrmmíínn::  2211..0099..  --  2277..0099..22001144  CCeennaa::  55..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic, J. Hradce (Tábora), Pelhřimova, Jihlavy v nočních hodinách.
22..  ddeenn - příjezd do NP Nízké Tatry. Průjezd Demänovskou dolinou k Vrbickému plesu.
Výjezd lanovkou pod vrchol Chopku, odtud výstup na vrchol s překrásným výhledem
na Vysoké Tatry. Občerstvení v Chatě pod Chopkom a sestup dolů do údolí (možnost použít
lanovku pro cestu zpět, je počítáno i s méně náročnou variantou). Návštěva Demänovské
jeskyně Svobody. Ubytování. 
33..  ddeenn - turistika v NP Vysoké Tatry – od Štrbského plesa pěší procházka k Popradskému plesu
nebo procházka k vodopádu Skok a na Solisko. Odpoledne koupání v termálním koupališti. 
44..  ddeenn - turistika v NP Vysoké Tatry – oblast Skalnaté pleso (možnost použít lanovku).
Odpoledne prohlídka Belianské jeskyně.
55..  ddeenn – NP Slovenský Ráj – středně náročná turistika v NP podél vodopádů
(je počítáno i s méně náročnou variantou). Odpoledne koupání v termálním koupališti.
66..  ddeenn - NP Pieniny – patří k nejkrásnějším a nejcennějším územím Evropy. Možnost plavby
na pltích po řece Dunajec a prohlídka Červeného kláštera. Výlet po vyhlídkách NP. 
77..  ddeenn - po snídani odjezd zpět do ČR, zastávka u Trenčínského hradu. Příjezd ve večerních hod.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu s polopenzí ve 2lůžkových
pokojích s příslušenstvím, služby průvodce, informační materiály, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupné

Doporučená částka na vstupy: 45,- EUR

SLOVENSKO / památky UNESCO, termální koupele a výlet do Vysokých Tater
TTeerrmmíínn::    2222..0088..  --  2244..0088..22001144
Program:
11..ddeenn - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Návštěva Vlkolínce (UNESCO) - živá obec
a zároveň památková rezervace lidové architektury. Přejezd na ubytování v Popradu
a relaxace v termálních bazénech v Aquaparku.
22..ddeenn - čtyři spišské památky zařazené do seznamu UNESCO. Poznáme město Levoča - jedno
z nejkrásnějších slovenských historických měst se světoznámým křídlovým oltářem Mistra
Pavla. Projdeme Spišský hrad, který je druhou nejrozsáhlejší hradní zříceninou na Slovensku.
Následuje církevní městečko Spišská Kapitula – slovenský Vatikán a Žehra – vzácný
římskokatolický kostel. Večer návrat do Popradu, možnost návštěvy termálních bazénů.
33..ddeenn - odjezd do Tatranské Lomnice ve Vysokých Tatrách - výlet lanovkou na Skalnaté pleso
(dle počasí až na Lomnický Štít), procházka. V pozdních večerních hodinách návrat do Č. Budějovic.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování  v hotelu s polopenzí  v pokojích s vlastním příslušenstvím, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupné  Doporučená částka na vstupy cca 40,- EUR

CCeennaa::  33..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

1199



POLSKÁ a ČESKÁ STRANA NP KRKONOŠE, ADRŠPACH
TTeerrmmíínn::  0066..0066..  ––  1100..0066..22001144

Program:
11..  ddeenn – ráno odjezd z Č. Budějovic, Tábora (Písku), Prahy do Rokytnice
nad Jizerou. Turistika přes Dvoračky a Zadní Plech (1210 m) k údolí řeky Mumlava
a sestup stejnojmenným údolím kolem Mumlavského vodopádu do Harrachova.
Přejezd na ubytování.
22..  ddeenn – výjezd na Špindlerovku na hřebeni na česko-polské hranici. Odtud více
možností pěších tras zpět do Špindlerova Mlýna. Nejzajímavější vede po Cestě
českopolského přátelství přes Petrovu boudu, Mužské a Dívčí kameny a Vysoké kolo
(1508 m) ke Sněžným jámám. Dále v blízkosti pramene Labe přes Labskou boudu
a kolem vodopádů Labským dolem zpět do Špindlerova Mlýna. 
33..  ddeenn – dopoledne procházka v oblasti  Adršpašských skal (kolem 500m n.m.):
rozmanité skalní útvary a pískovcové věže až 100 metrů vysoké, ale i skalní jezírka.

Pěší trasa z městečka Teplice nad Metují (vstupní brána do Adršpašských skal), kolem Stříbrného pramene k Jezírku, možnost velmi
zajímavé plavby po Jezírku a dále kolem romantických skalních útvarů Skalní kaple, Ozvěna k vodní nádrži Pískovna do Adršpachu.
Odpoledne prohlídka města Broumov. Dominantou je benediktinský klášter (NKP). Další významnou památkou je hřbitovní kostel
P. Marie - nejstarší dřevěná sakrální stavba v Čechách.
44..  ddeenn – výlet do polského krkonošského střediska Karpacz, prohlídka zdejší rarity – dřevěného kostelíka Wang přivezeného z Norska.
Možnost výjezdu lanovkou na Kopu a pěší výstup na vrchol Sněžky (1602 m) z polské strany. Přechod do ČR a sestup Obřím dolem
do Pece pod Sněžkou. 
55..  ddeenn – dopoledne návštěva Bozkovské jeskyně a lehká turistika v Českém ráji. Ve večerních hodinách příjezd do Č. Budějovic. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování s polopenzí ve 2-3lůžkových pokojích v hotelu s vlastním příslušenstvím,
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, lanovky, pojištění léčebných výloh Doporučená částka na vstupy cca 20,- EUR

CCeennaa::  44..339900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

POLSKO / KRAKOV, solné doly VĚLIČKA a OSVĚTIM
TTeerrmmíínn::  2233..0055..  ––  2255..0055..,,  2266..0099..  --  2288..0099..22001144
Program:
11..  ddeenn – odjezd v pozdních večerních hodinách. Noční přejezd do Polska.
22..  ddeenn – ráno příjezd do Krakova (UNESCO) – prohlídka města – hlavní náměstí,
tržnice Soukenice, sídlo polských králů – hrad Wawel, katedrála, nábřeží Visly
a další. Fakultativně možnost výletu po Visle nebo návštěva židovské čtvrti. Nocleh. 
33..  ddeenn – dopoledne prohlídka tábora Osvětim – Birkenau (největší nacistický
koncentrační tábor, UNESCO). Poté exkurze do solných dolů Vělička (až 130 m
hluboko, kaple, sochy reliéfy – vše ze soli, UNESCO). Zastávka u Zebrzydowské
Kalvárie (barokní poutní místo imitující Jeruzalém, UNESCO). V nočních
hodinách návrat do ČR.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu  se snídaní
v pokojích s vlastním příslušenstvím, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh Doporučená částka na vstupy: 25,- EUR

CCeennaa::  22..770000,,--  KKčč  //  oossoobbaa

ČR / POLSKO / MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY s VÝLETEM do KRAKOVA
TTeerrmmíínn::  2255..0099..  ––  2288..0099..22001144
Program:
11..  ddeenn – v časných ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic do Polska. Krakov (UNESCO) – sídelní
město polských králů s dominantou hradu Wawel, hlavní náměstí aj. Odpoledne návštěva solných
dolů Wieliczka (UNESCO). Přejezd na nocleh do oblasti Moravskoslezských Beskyd.
22..  ddeenn – polodenní turistika přes Černou horu a horu Radhošť až k národní kulturní památce
Pustevny. Lehčí varianta je nechat se vyvést až na Pustevny a procházka na vrchol Radhošt.
Odpoledne prohlídka města Štramberk, návštěva stejnojmenného hradu a jeho Trůby
nebo možnost procházky po okolí (jeskyně Šipka nebo rozhledna na Bílé hoře). Nocleh.
33..  ddeenn – výstup na Lysou Horu (1323 m) – nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd
a sestup do Ostravice. Je počítáno i s méně náročnou variantou. Odpoledne návštěva
hradu Hukvaldy - jeden z nejmohutnějších hradů na Moravě z poloviny 13. století. Nocleh.
44..  ddeenn – dopoledne prohlídka skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm - valašské městečko, valašská dědina, starý hamr a pila. Po cestě
zpět návštěva Zbrašovské aragonitové jeskyně nebo možnost procházky k Hranické propasti, která je nejhlubší v ČR (zatím zjištěná
hloubka – 442,5 m). Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování ve 2-3lůžkových pokojích v hotelu s vlastním příslušenstvím, 3x polopenze,

průvodce, pojištění CK proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné Doporučená částka na vstupy cca 300,- Kč + 25,- EUR

CCeennaa::  33..779900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

2200



ČR / PUTOVÁNÍ po KRÁSÁCH JESENÍKŮ
TTeerrmmíínn::  2288..0088..  ––  3311..0088..22001144
Program:
11..  ddeenn – v ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic do Velkých Losin, prohlídka zámku – renesanční skvost a zároveň místo,
kde se psaly nejtemnější kapitoly historie. Prohlídka NKP ruční papírny ve Velkých Losinách. Odpoledne návštěva přírodní
rezervace Rejvíz – důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku.  Prohlídka lázeňského

CCeennaa::  33..669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

ČR / MARIÁNSKÉ a FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, KARLOVY VARY, LOKET, CHEB,    
KLÁŠTER TEPLÁ a přírodní rezervace SOOS

TTeerrmmíínnyy::  0077..0066..  ––  0088..0066,,  0044..1100..  --  0055..1100..22001144
Program:
11..  ddeenn – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Klášter premonstrátů Teplá  – s velkou klášterní
knihovnou a chrámem Zvěstování Panny Marie. Mariánské lázně – fascinující město proslavené poslední
láskou J. W. Goethe a v současnosti zpívající fontánou. SOOS – přírodní rezervace – malý český Yelowstone.
Rašeliniště s mofetovými kráterky s unikajícím oxidem uhličitým a kloktajícím bahnem. Františkovy lázně
– městská památková rezervace, malé pohodové empírové lázně s nenarušenou slohovou jednotou
lázeňského centra. Dle času možnost koupání v Aquaforu ve Františkových lázních. Ubytování.
22..  ddeenn - Cheb – jediná říšská falc na území Česka, proslavená budova Špalíček na náměstí, Chebský hrad,
místo proslulé zavražděním Albrechta z Valdštejna. Královský hrad a město Loket nad řekou Ohří, dnes
krásně zrekonstruované, Karlem IV. proslavené Karlovy Vary – největší české lázně proslulé teplými
prameny, zejména nejznámějším Vřídlem i příjemnými procházkami v okolních lesích. Návrat
do Č. Budějovic  ve večerních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné Doporučená částka na vstupy cca 350,- Kč / dosp. osoba, 200,- Kč / děti do 15 let

CCeennaa::  11..559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

ČR / KRÁSY MORAVY - Slavkov, Hostýn , Kroměříž, Hranická propast, hrad Helfštýn, jeskyně

TTeerrmmíínn::  3311..0055..  ––  0011..0066..22001144                                    
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Prohlídka barokního zámku ve Slavkově u Brna. Poté prohlídka města Kroměříž
(centrum, arcibiskupský zámek a zahrady). Odpoledne návštěva
Svatého Hostýna na stejnojmenném  kopci (734 m) a jeho baziliky
Nanebevzetí Panny Marie, procházka Jurkovičovou křížovou
cestou a na vyhlídkovou věž. Večer ubytování.
22..  ddeenn - po snídani procházka k Hranické propasti, která je nejhlubší
v ČR (zatím zjištěná hloubka – 442,5 m). Návštěva Zbrašovské
aragonitové jeskyně a středověkého hradu Helfštýn, pocházejícího
ze 13. století. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, plavbu po Baťově kanále Doporučená částka na vstupy cca 450,- Kč

CCeennaa::  11..669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

ČR / NĚMECKO / NP ČESKO - SASKÉ ŠVÝCARSKO
TTeerrmmíínn::  0088..0055..  --  1111..0055..22001144 CCeennaa::  33..669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách na Mezní louku, odtud pěší výlet
k Pravčické bráně, do Hřenska. Odpoledne projížďka lodí Divokou a Edmundovou
soutěskou říčky Kamenice. Večerní prohlídka loupežnického hradu Šaunstejn.
Příjezd na ubytování, večeře.
22..  ddeenn - výlet do německého Saského Švýcarska. Dopoledne výstup na tabulovou
horu Lilienstein s nádhernými výhledy. Odpoledne výstup (možno i výtahem)
na protilehlou tabulovou horu Königstein, prohlídka opevněného vojenského města.
V podvečer zastávka v lázeňském městečku Bad Schandau.
33..  ddeenn - výlet z lázeňského městečka Rathen, přívoz přes řeku Labe a výstup
na Bastei – jedinečný přírodní útvar s kamenným labyrintem plným roklí a strží,
které jsou přemostěny lávkami a odkud je nádherný výhled na Labe. Odpoledne

přejezd do města Hinterhermsdorf. Pěší turistika v okolí soutěsky Kirnitzschklamm, kde návštěvníky vozí lodičky.
44..  ddeenn – odjezd do Jetřichovic – procházka po vyhlášených vyhlídkách Mariina skála a Vilemínina stěna. Zastávka u čedičových
varhan u Kamenického Šenova a u skalního hradu Sloup. Návrat ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné, lodí a lanovek

Doporučená částka na vstupy cca 20,- EUR a 300,- Kč

2211



ČR / SKLÍPEK na JIŽNÍ MORAVĚ  II.
TTeerrmmíínn::  1188..1100..  ––  1199..1100..22001144
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v odpoledních hodinách na jižní Moravu. Ubytování,
večeře, degustace vín, posezení ve sklípku s hudbou.
22..  ddeenn - po snídani odjezd do Znojma – prohlídka města a okolí, návrat v odpoledních hodinách.
Odjezd: ve 14.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve 2,3,4lůžkových pokojích
se snídaní, teplou a studenou večeři, služby průvodce, degustaci vín a neomezenou
konzumaci vína, hudbu

CCeennaa::  11..880000,,--  KKčč  //  oossoobbaa

ČR / SKLÍPEK na JIŽNÍ  MORAVĚ I. – s přejezdem  DOLNÍM  RAKOUSKEM
TTeerrmmíínn::  0044..1100..  --  0055..1100..22001144
Program:
11..  ddeenn -  odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách do Rakouska - trasa vede
pod našimi hranicemi, krásnou přírodou s množstvím hradů, zámků a klášterů.
Zastávka v městě  Weitra, Zwettl (historické město s cisterciáckým klášterem),
Altenburg, Eggenburg (starověké město s hradbami). Přejezd na Moravu,
kde je zajištěno ubytování a zábavný večer ve vinném sklípku s občerstvením,
mnoha druhy dobrého vína a hudbou. 
22..  ddeenn - po snídani odjezd do M. Budějovic (možnost oběda). Návrat v odpoledních hod.
Odjezd: v 08.00 hod - Č. Budějovice – parkoviště Peugeot, naproti výstavišti
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování ve 2-6 lůžkových
pokojích se snídaní, večer volná zábava ve vinném sklípku s teplou a studenou
večeří, neomezenou konzumaci vína,  hudbu, služby průvodce. Doporučená částka na vstupy cca 15,- EUR

CCeennaa::  11..889900,,--  KKčč  //  oossoobbaa        

ČR / BABIČČINO ÚDOLÍ, KUKS, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, OPOČNO, HRÁDEK U NECHANIC

TTeerrmmíínn::  2200..0099..  --  2211..0099..22001144                                
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Prohlídka Kuksu - barokní špitál milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější

Trojice a unikátní barokní lékárnou. Poté přejezd k zámku do Ratibořic, návštěva Babiččina údolí.
Procházka  kolem Ludvova mlýna k pomníku Babičky s vnoučaty, k Bělidlu i k Viktorčinu splavu
na řece Úpě. Odpoledne zastávka v Novém Městě nad Metují - renesanční náměstí, zámek i krásné
zámecké zahrady s unikátním mostem od Dušana Jurkoviče a kolekcí soch trpaslíků od Matyáše
Brauna. Večer ubytování.
22..  ddeenn - návštěva  Opočna – jedinečný renesanční zámek a procházka v přilehlém anglickém parku.
Přejezd do Hrádku u Nechanic a prohlídka stejnojmenného zámku postaveného v neogotickém
stylu. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování s polopenzí, služby průvodce, pojištění
CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné Doporučená částka na vstupy cca 450,- Kč

CCeennaa::  11..665500,,--  KKčč  //  oossoobbaa

2222

města Jeseník, Prissnitzova naučná stezka. Nocleh. 
22..  ddeenn – návštěva horského střediska Ramzová a turistický výlet na Šerák
a Červenohorské sedlo po trase: Ramzová – sedačkovou lanovkou na Šerák
– přechod na Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5 km) – sestup
do Červenohorského sedla (5,5 km) – prohlídka lyžařského střediska. Pokud
nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět
a strávit volný čas v Červenohorském sedle. Nocleh.
33..  ddeenn – výstup na nejvyšší horu Hrubého Jeseníku a Moravy Praděd
(1491 m). Pěší trasa povede z Videlského sedla na chatu Švýcárna
(3,5 km) – výstup na Praděd (4 km) – na Ovčárnu (2,5 km). Sestup
do Karlovy Studánky (5 km) údolím Bílé Opavy. Z Ovčárny je možné využít
místní kyvadlové autobusové dopravy do Karlovy Studánky. Prohlídka
půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat,
je možné strávit volný čas v Karlově Studánce. Nocleh.
44..  ddeenn – dopoledne prohlídka unikátního vodního díla Dlouhé Stráně – přečerpávací vodní elektrárna (jeden ze 7 největších divů ČR).
Na cestě zpět návštěva romantického hradu Bouzov. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování ve 2-3lůžkovém pokoji v hotelu s vlastním příslušenstvím, 3x polopenze,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné a lanovku     Doporučená částka na vstupy cca 600,- Kč



TTeerrmmíínnyy::  2266..44..  --  0033..0055..,,  0044..1100..  --  1111..1100..22001144                CCeennaa::  66..889900,,--  KKčč  //  ddoossppěěllýý,,      44..449900,,--  KKčč  //  dděěttii  55  ––  1155  lleett
UUbbyyttoovváánníí  vv  ppeennzziioonnuu  GGyyöörryy  ss  ppoollooppeennzzíí

UUbbyyttoovváánníí  vv  AAppaarrmmáánneecchh  FFrriiddrriicchh  //  vviillaa  AAnnnnaa  bbeezz  ssttrraavvyy
TTeerrmmíínn::  2222..55..  --  2255..55..22001144                                            CCeennaa::  22..665500,,--  KKčč  //  oossoobbaa

SLOVENSKO / VELKÝ MEDER 

TERMÁLNÍ  LÁZNĚ s autobusovou dopravou

Termální prameny vyvěrají z hloubky cca 1500 m o teplotě 56 - 76,5°C. Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů
a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Termální koupaliště bylo otevřeno v roce 1974, poskytuje celoroční služby
ve svém kombinovaném krytém bazénu s propojením na vnější bazén s teplotou vody 36 - 38°C, dále krytý plavecký bazén
s částí pro děti a perličkovou koupelí a zcela nový krytý zážitkový bazén.
V letní sezóně jsou k dispozici i další čtyři bazény (rekreační 30°C, bazén s tobogánem 28°C, sportovní - plavecký 25°C,
dětský bazén 33°C), dva tobogány, minigolf, plážový volejbal, velká pláž, hřiště pro děti, maxišachy, restaurace, stánky
rychlého občerstvení a další služby, které slouží ke spokojenosti návštěvníků. Celý areál je obklopen lesoparkem s možností
procházek na udržovaných a značených lesních cestičkách. 

PPeennzziioonn  GGyyöörryy - penzion po rekonstrukci, v zahradě, 200 m od areálu termálního koupaliště. Vybavení: restaurace, vinárna, venkovní krytá terasa,
zahrada, internet. Ubytování: dvoulůžkové pokoje, některé s možností přistýlky pro dítě, se sprchou a WC, balkónem, TV a minibarem, nově postavená
přízemní část v zahradě - 2 lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, minibarem a dvou až třílůžková studia mají navíc vybavenou kuchyňku, každý pokoj
má vchod přímo ze společné terasy - možnost posezení. Stravování: snídaně - bufet, večeře – výborné domácí jednotné jídlo.

VViillaa  AAnnnnaa – penzion cca 50 m od areálu termálního koupaliště, vybavení: v každém patře vybavená kuchyňka s lednicí. 
Ubytování: 2 a 3 lůžkové pokoje se sprchou a  WC, TV. 
AAppaarrttmmáánnyy  FFrriiddrriicchh – nově postavené apartmány cca 100 m od koupaliště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje některé s možností přistýlky se sprchou a WC, vybavenou kuchyňkou, balkónem nebo teráskou, TV, WiFi.
Možnost dokoupení stravy v protějším hotelu Orchidea: snídaně – bufet 170,- Kč, dítě do 12 let 110,- Kč, večeře – polévka +
výběr ze 3 jídel 230,- Kč, dítě 160,- Kč
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd na Slovensko, ubytování, pobyt
v lázních, večeře.
22..  ––  33..  ––  77..  ddeenn – volný program, koupání, během týdenního pobytu  půldenní výlet
do Györu s průvodcem.
44..  nneebboo  88..ddeenn – u 8 denního zájezdu po snídani odjezd do ČR, u 4 denního zájezdu odjezd
do ČR cca ve 13.00 hod.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x nebo 7x ubytování, stravu dle ubytování,
pojištění CK proti úpadku, služby delegáta, u penzionu Györy výlet:  Györ
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné do termálních bazénů
(dospělý cca 6,50 EUR/den, dítě do 15 let a senior nad 62 let 5,- EUR/den)           SSlleevvaa  nnaa  vvllaassttnníí  ddoopprraavvuu::  --  550000,,--  KKčč  //  oossoobbaa

SLOVENSKO / PODHÁJSKÁ - Mrtvé moře na Slovensku
TTeerrmmíínnyy::  0033..0055..  --  1100..0055..,,  0066..0099..  --  1133..0099..22001144                                                              
Termální voda v Podhájské je světovým unikátem s blahodárnými účinky na lidský organismus. Podrobná studie ukázala,
že při některých zdravotních problémech (především astma a některé kožní vyrážky) má lepší a trvalejší regenerační efekt
než voda z Mrtvého moře. Má také velice dobré účinky při léčbě dny, štítné žlázy a pohybového ústrojí. V areálu termálního
koupaliště je celkem 7 bazénů včetně tobogánu a nově otevřené kryté wellness centrum.
PPeennzziioonn  QQuuaattrroo  IIII,,  IIIIII  --  nový rodinný penzion se skládá ze 2 budov a je pouze 300 m od termálního koupaliště. Vybavení:

společenská místnost, kde se podávají snídaně, zahrada s posezením, internet.
Ubytování: 2 a 3 lůžkové pokoje s možností přistýlky se sprchou, WC, TV, balkonem
nebo terasou. Stravování: snídaně – bufet.
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd na Slovensko, ubytování, koupání.
22..  ––  77..  ddeenn – volný program, koupání. 
88..  ddeenn – po snídani odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic v odpoledních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování se snídaní, delegáta,
pojištění CK proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné do termálních bazénů (vstup 6x: dosp. osoba cca 26,- EUR,
dítě 3-15let cca 18,- EUR, ZTP cca 22,- EUR), pobytovou taxu cca 0,5 EUR/os./noc 2233

CCeennaa::    55..005500,,--  KKčč  //  ddoosspp..oossoobbaa,,  33..669900,,--  KKčč  //  dděěttii  33  --  1122  lleett



UUBBYYTTOOVVÁÁNNÍÍ::    LLáázzeeňňsskkéé  ddoommyy    SSLLOOVVAAKKIIAA******  ,,    KKRRYYMM********  aa  PPAAXX********

SLOVENSKO / TRENČIANSKÉ TEPLICE
Lázeňské městečko Trenčianské Teplice patří k nejstarším a nejnavštěvovanějším lázním na Slovensku. V Trenčianských Teplicích
je léčebně využíváno pět pramenů originální sirné přírodní léčivé vody. Prameny mají stejné chemické složení a liší se jen
teplotou vody, která je od 37,7 do 40°C. Právě teplota vody umožňuje její přímé použití na venkovní koupele bez ochlazování
nebo přihřívání. Lázně se specializují na léčbu a prevenci onemocnění pohybového aparátu, souvisejících nervových onemoc-
nění a dále na nemoci z povolání a degenerativní choroby artrózy, nemoci páteře, zánětlivé nemoci kloubů, mimokloubní
revmatismus. 
LLÉÉČČEEBBNNÉÉ  MMEETTOODDYY::
koupele v místní termální vodě v bazénech, či individuálně ve vanách,
rašelinové obklady, fango, parafango, vodoléčba – vířivé a perličkové
koupele, skotské střiky aj. pohybová výchova - cvičení, jóga, fitness, plavání,
masáže – klasické, reflexní, podvodní, manuální lymfodrenáž, elektroléčba
a další doplňující procedury např. oxygenoterapie, plynové injekce atd.
Procedury vždy určí lékař při vstupní lékařské prohlídce.

LLDD  SSlloovvaakkiiaa  33** - čtyřpodlažní hotel situovaný přímo na pěší zóně v centru města.
Kapacita je 150 lůžek, disponuje apartmány, rodinnými, dvou a jednolůžkovými
pokoji, z nichž část je zrekonstruovaných. Všechny pokoje mají balkon, koupelnu s vanou či sprchou, WC, televizor a telefon. V objektu
je výtah, kavárna, noční bar, restaurace, kongresová místnost, dětský koutek. Přímo v hotelu je bazén bez minerální vody. Procedury
a lékařská prohlídka jsou realizovány v okolních lázeňských domech Krym, Sina, Kaštel, Pax cca 2-5 min. chůze.

LLDD  KKrryymm  44** - komfortní pětipodlažní léčebný dům situovaný přímo
v centru města. Kapacita je 250 lůžek. Tento léčebný dům je přímo
propojený s venkovním plaveckým bazénem Grand. V objektu je výtah,
kavárna, lobby bar, noční bar, kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, manikúra.
Všechny procedury a lékařské ordinace jsou přímo v budově. Je zde
možnost zapůjčení kol.  
PPookkoojjee  ccoommffoorrtt jsou renovované dvoulůžkové pokoje, které mají balkon,
televizor, SAT, telefon, ledničku, radiobudík, fen, sprchu, WC. 
PPookkoojjee  ssuuppeerriioorr  mají navíc župan a trezor. Součástí hotelu jsou venkovní
termální bazény. Hlavní bazén má rozměry 25x10 m a teplotu 33°C, okolo
jsou vířivky, sedačky s hydromasážními a řeckými tryskami. Relaxační
kruhový bazén má průměr 8 m a teplotu vody až  36°C. 

LLDD  PPaaxx  44** - v centru města na pěší zóně. Prošel v roce 2010 kompletní
rekonstrukcí.  Objekt má 6 poschodí, výtahy, recepci se směnárnou, jídelnu,
taneční kavárnu, kosmetický salon, internetový koutek. Je chodbami propojen
s jednotlivými budovami, kde jsou poskytovány procedury. Lékařská služba
je přímo v LD. Pokoje jsou dvoulůžkové, většina s balkonem, k zařízení patří TV
SAT, telefon, rádio, lednice, WIFI, trezor, WC, koupelna s vanou či sprchou.

SSLLEEVVYY  AA  PPŘŘÍÍPPLLAATTKKYY::
•sleva při vlastní dopravě 800,- Kč/osoba•sleva pro dítě do 12 let na 3. lůžku 50 %
•příplatek za ubytování v pokoji superior v LD Krym 600,- Kč / osobu / pobyt
•příplatek za 1lůžkový pokoj v LD Slovakia  1.250,- Kč / osoba / pobyt, v LD Pax  1.600,- Kč / osoba / pobyt, v LD Krym pokoj comfort  

2.450,- Kč a pokoj superior 2.900,- Kč / osobu / pobyt

TTeerrmmíínnyy LLDD  SSlloovvaakkiiaa
KKčč//ppoobbyytt//ooss

LLDD  KKrr yymm  ccoommffoorrtt
LLDD  PPaaxx        ccoommffoorr tt

0033..0055..  ––  1100..0055.. 77..999900,,-- 99..999900,,--

0066..0099..  ––  1133..0099.. 88..999900,,-- 1100..999900,,--

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem z Č. Budějovic, 6x ubytování ve vybraném hotelu, 6x plnou penzi (snídaně formou
bufetu, obědy a večeře – výběr z menu + salátový bufet), 12 procedur, vstupní lékařskou prohlídku, 1x denně hodinový vstup
do venkovního termálního bazénu Grand v hotelu Krym, delegáta, pojištění CK proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, lázeňskou taxu (cca 0,82 EUR / noc - platba na místě)
Odjezdy na pobyt jsou vždy v sobotu ve večerních hodinách s příjezdem na místo v neděli v ranních hodinách, ubytování

v hotelu v den příjezdu do cca 12 hodin. Odjezd z pobytu je následující týden v sobotu po snídani.
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SLOVINSKO / MORAVSKÉ TOPLICE - HHOOTTEELL  TTEERRMMAALL  ********,,  BBUUNNGGAALLOOVVYY  ******

MMoorraavvsskkéé  TToopplliiccee leží v nejsevernější části
Slovinska. Moderní komplex Terme 3000
je uzavřený areál  se soustavou 22
vnitřních a venkovních bazénů s vodní
plochou 5 000 m2, teplotou od 30 - 38 °C
a černou termální vodou s výjimečnými
léčebnými vlastnostmi - léčí revmatismus,
kožní a dýchací problémy a pooperační
stavy. Naleznete zde také tobogány,
skluzavky, whirpooly, umělé řeky,
vodopády, vodotrysky, peřeje, sauny
a mnoho dalších vodních atrakcí i pro ty
nejmenší. 
HHootteell  TTeerrmmaall  44** - leží v těsné blízkosti
golfového hřiště a vodního parku Terme 3000.
Klimatizované 2 lůžkové pokoje s přistýlkou,

vybavené sprchou nebo vanou, WC, SAT/TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem a internetem. Hotel má k dispozici restauraci, bar,
prodejnu  suvenýrů a parkoviště.
BBuunnggaalloovvyy  33** - atypické bungalovy s doškovou střechou, ve kterých jsou čtyři dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou s WC, TV a vlastní terasou.
Nachází se 150 m od areálu Terme 3000. Stravování zajištěno v hotelovém komplexu.  

SSLLEEVVYY  AA  PPŘŘÍÍPPLLAATTKKYY::
•příplatek za 1 lůžkový pokoj v hotelu Termal 990,- Kč/pobyt, v bungalovech  

850 Kč/pobyt
•děti do 6 let platí pouze dopravu 1 800 Kč
•děti 6-12 let na přistýlce sleva 30 %, od 12 let přistýlka sleva 10 %

TTeerrmmíínnyy DDoossppěělláá  ooss.. TTyypp  uubbyyttoovváánníí

0077..0055..  ––  1111..0055.. 66..669900,,-- HHootteell  TTeerrmmaall

2244..0099..  ––  2288..0099.. 55..779900,,-- BBuunnggaalloovvyy

2244..1100..  ––  2288..1100.. 66..669900,,-- HHootteell  TTeerrmmaall

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenzi
formou bufetu, neomezený vstup do Aquaparku Terme 3000, závěrečný úklid,
delegáta, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu 4,5 EUR / os. / pobyt
nad 18 let - platba na místě
Odjezdy na pobyt jsou vždy ve večerních hodinách, následuje noční přejezd.
Ubytování v den příjezdu v poledních hodinách. Poslední den po snídani odjezd do ČR.  

MAĎARSKO / LÁZNĚ SARVAR, BÜKFÜRDÖ – relaxační víkendy s dopravou
TTeerrmmíínnyy::  2255..0044..  --  2277..0044..,,  2233..0055..  --  2255..0055..,,  3300..0055..  ––  0011..0066..,,    2266..0099..  --  2288..0099..,,  1155..1111..  --  1177..1111..22001144

Bazény, ubytování a polopenze - viz popis u hotelu Park Inn a Répce Gold na str. 26.
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v ranních hodinách přes
Rakousko. Ubytování v hotelu, cca od 15.00 hodin koupání v lázních.
22..  ddeenn – odpočinek v lázních.
33..  ddeenn – v Sarvaru koupání v lázních do 12.00 hodin, v Bükfürdö možnost
koupání v hotelové části lázní do cca 12.30 hod., poté odjezd do ČR. Návrat
do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí,
vstup do lázní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, lázeňskou taxu
(cca 1,60 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě)

CCeennaa  BBüükkffüürrddöö::  33..889900,,--  KKčč  //  oossoobbaa,,  22..449900,,--  KKčč  //  dděěttii  44--1122  lleett,,  11..220000,,--  KKčč  //dděěttii  ddoo  44  lleett
CCeennaa  SSaarr vvaarr :: 33..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa,,  22..559900,,--  KKčč  //  dděěttii  66--1122  lleett,,  11..220000,,--  KKčč  //dděěttii  ddoo  66  lleett

11..    BBÜÜKKFFÜÜRRDDÖÖ

22..  SSAARRVVAARR

33..  ZZAALLAAKKAARROOSS

44.. HHAARRKKÁÁNNYY

55..  MMOOSSÓÓNNMMAAGGYYAARRÓÓVVÁÁRR  

66..  EEGGEERRSSZZAALLÓÓKK

77..  MMIIŠŠKKOOLLCC  ––  TTAAPPOOLLCCAA  
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MAĎARSKO/ LÁZNĚ SÁRVÁR - hotel Park Inn **** 
TTeerrmmíínnyy::  
2233..0044..  --  2277..0044..,,  2299..1100..  --  0022..1111..22001144
3300..0044..  --  0044..0055..,,  2244..1100..  --  2288..1100..22001144
1144..1111..  --  1177..1111..22001144  

Sárvár je starobylé městečko v západním
Maďarsku. Návštěvníkům je k dispozici termální
areál s léčivými prameny, který byl v r. 2010
rozšířen a zmodernizován.  Indikace: pohybové
ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus,
klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úbytek
vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita,
lumbágo. Zároveň zde naleznete příjemné místo
k relaxaci, bazény s termální léčivou vodou o teplotě
32-37°C, částečně krytý zážitkový bazén, tobogán…  

Ubytování v hhootteelluu  PPaarrkk  IInnnn********, který je s lázněmi propojen krytou chodbou. Pokoje mají vlastní sociální zařízení, WC, TV. 
V hotelové restauraci jsou snídaně i večeře formou bohatého bufetu. 
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v ranních hodinách přes Rakousko.
Ubytování v hotelu cca od 15.00 hodin, odpoledne koupání v lázních.
22..  ––  33..  --  44..  ddeenn – celodenní koupání v lázních, volný program.
44..  nneebboo  55..  ddeenn – koupání v lázních do 12.00 hodin, poté odjezd do ČR. Příjezd
do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí, vstupné
do termálních lázní vč. poskytnutí županu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, lázeňskou taxu
(cca 1,60 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě) VVhhooddnnéé  ii  pprroo  mmaalléé  dděěttii..

MAĎARSKO / LÁZNĚ BÜKFÜRDÖ - hotel Répce Gold ****
TTeerrmmíínnyy::  
2233..0044..  --  2277..0044..,,  2299..1100..  --  0022..1111..22001144
3300..0044..  --  0044..0055..,,  2244..1100..  --  2288..1100..22001144
1144..1111..  --  1177..1111..22001144

Třetí největší a snad nejkrásnější
lázně Maďarska. Termální léčivá
voda s vysokým obsahem železa,
vápníku, hořčíku, manganu, draslíku
a sodíku vyvěrá z hloubky 1282 m
při teplotě 55°C. Léčí se zde nemoci
pohybového ústrojí, osteoporóza,
opotřebování chrupavky, vápenatění,
zápal kloubů, revma, poúrazové
stavy, terapie po ortopedických
a neurologických operacích, vředové
choroby, zažívací poruchy, gyneko-
logické a urologické potíže.

Ubytování v hhootteelluu  RRééppccee  GGoolldd  ********, který je s lázněmi spojen krytou. Klimatizované pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV,
telefon, mini-bar, bezpečnostní schránku, přípojku na internet a balkon (pouze pokoje s přistýlkou balkon nemají). 
Program:
11..  ddeenn  -  odjezd z Č. B. (Třeboně) v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko. Ubytování v hotelu, cca od 14.00 hod. koupání v lázních.
22..  --  33..  --  44..  ddeenn – celodenní  koupání v lázních, volný program.
44..  nneebboo  55..  ddeenn – po  snídani  možnost  koupání v hotelové části lázní do cca 13.00 hod.,
poté  odjezd  do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hod. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x/4x ubytování s polopenzí formou
bufetu, 3x/4x neomezené vstupné do termálních lázní (v den odjezdu již vstup
do termálních lázní není v ceně), využívání wellness ostrova hotelu (plavecký bazén,
whirlpool, jacuzzi, sauna, parní kabina), zapůjčení županu, služby průvodce, pojištění CK
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, lázeňskou taxu (cca 1,70 EUR /

noc / osoba nad 18 let - platba na místě), vstupné do zážitkové části lázní
za příplatek cca 8,50 EUR

CCeennaa::  77..339900,,--  KKčč  //  ooss..,,  44..669900,,--  KKčč  //  dděěttii  66--1122  lleett,,  11..660000,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  66  lleett
CCeennaa::  77..889900,,--  KKčč  //  ooss..,,  44..889900,,--  KKčč  //  dděěttii  66--1122  lleett,,  11..660000,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  66  lleett
CCeennaa::  55..449900,,--  KKčč  //  ooss..,,  33..669900,,--  KKčč  //  dděěttii  66--1122  lleett,,  11..440000,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  66  lleett

CCeennaa::  66..339900,,--  KKčč  //  ooss..,,  44..449900,,--  KKčč  //  dděěttii  44--1122  lleett  //  11..660000,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  44  lleett                      
CCeennaa::  66..559900,,--  KKčč  //  ooss..,,  44..669900,,--  KKčč  //  dděěttii  44--1122  lleett  //  11..660000,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  44  lleett                      
CCeennaa::  55..332200,,--  KKčč  //  ooss..,,  33..339900,,--  KKčč  //  dděěttii  44--1122  lleett  //  11..440000,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  44  lleett                                          
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MAĎARSKO / LÁZNĚ MOSÓNMAGYARÓVÁR - hotel Minerva ***
TTeerrmmíínnyy::  2288..0033..  ––  3300..0033..,,    1100..1100..  --  1122..1100..22001144                                                                                                                

Mosonmagyaróvár je živé město s mnoha obchody a restauracemi, s pěší promenádou, leží
cca 18 km od slovensko-maďarských hranic, při ústí řeky Litavy do Dunaje. Zdejší termální
lázně byly v r. 2008 zcela zrekonstruovány a rozšířeny, nacházejí se uprostřed zeleně nedaleko
centra města a jsou založeny na termálním prameni s alkalickou, hydrogen-uhličitanovou
vodou s obsahem mnoha rozpuštěných solí. Tato voda má výborné léčivé účinky a patří mezi
5 nejúčinnějších v Evropě. Tryská z hloubky 2 km a její teplota je 74 °C. Léčebné koupele
se doporučují především při degenerativních onemocněních kostí a pohybového ústrojí,
revmatizmu, úbytku vápníku, zánětech pohybového ústrojí a svalových onemocněních,
pooperačních a poúrazových stavech, při Bechtěrevově nemoci, deformitě, lumbágo,
chronickém pocení, lupénce, exému a chronických gynekologických zánětech. Forma

inhalace se aplikuje při plicním kataru (zejména kuřáckém), u některých případů zápalu plic a chorob nosohltanu. Forma pitné
kúry – při trávicích potížích (žaludečních a střevních), u dětí jako prevence proti zubnímu kazu, při počátečním stádiu kornatění
cév, při určitých poruchách štítné žlázy.  Lázeňský areál je charakteristický klidem a příjemnou atmosférou. Návštěvníkům nabízí
krytý plavecký bazén s teplotou 25-27 °C, dva menší venkovní léčebné bazény, jeden zčásti krytý sedací léčebný bazén
s teplotou 35-37°C,  polokrytý termální bazén včetně jacuzzi a 3 zážitkové bazény s termální vodou o teplotě 32-33°C.                     
HHootteell  MMiinneerrvvaa  ******  se nachází v centru města, 1-3lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, možnost centrálního trezoru
a připojení k internetu ve veřejných prostorách hotelu zdarma. Snídaně je formou bufetu,
večeře je o třech chodech.
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v brzkých ranních hodinách přes Rakousko.
Ubytování v hotelu Minerva ***, odpolední návštěva lázní. 
22..  ddeenn - celodenní odpočinek v lázních. Možnost dopoledního fakultativního výletu do města Györ.
33..  ddeenn - dopoledne relaxace v lázních, odpoledne odjezd do ČR, návrat v nočních hodinách.   
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí, služby
průvodce, pojištění CK proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstup do termálních lázní (celodenní vstupné cca 3.150,- HUF),
vstup do sauny cca 1.800,- HUF, lázeňskou taxu cca 1,60 EUR / noc / osoba nad 18 let – platba na místě. 
Doplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání): 600,- Kč / pobyt, sleva pro děti na přistýlce do 12 let: - 350,- Kč / noc

CCeennaa::  33..119900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

MAĎARSKO / LÁZNĚ HARKÁNY - hotel Lídia ***
TTeerrmmíínnyy::  1111..0044..  --  1133..0044..,,  3311..1100..  --  0022..1111..22001144  

0088..0055..  --    1111..0055..22001144                                                                                                                            
Lázně Harkány chrání pohoří Villány před větry a vytváří téměř středozemní klimatické
podmínky. Léčivá voda vyvěrá o teplotě 62°C a jako jediná na světě obsahuje síru v plynné
podobě, která se 150x rychleji vstřebává a zrychluje tak látkovou výměnu uvnitř tkáně.
V pěkném parku lázní o rozloze 13 ha jsou k dispozici 2 termální bazény, 3 bazény
na koupání, plavecký bazén, bazén pro děti. V hlavní budově lázní jsou umístěny bazény
jacuzzi, vodní masáž, finské sauny. Teplota termální vody je cca 34-36°C, teplota sladké
vody je cca 24-27°C. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, gynekologické nemoci
a kožní nemoci. Lázně jsou známé úspěšnou léčbou lupenky. Jsou nazývány „Rájem
revmatiků“. Nacházejí se 25km od města Péczi a jsou uznávány jako jedny z nejvíce
účinných lázní na světě.
HHootteell  LLííddiiaa  ******  se nachází cca 250 m od termálního koupaliště, poskytuje zdarma
klientům bazén, jacuzzi a saunu. Masáže a zapůjčení kol za poplatek. 1-3 lůžkové nekuřácké pokoje mají vlastní sociální
zařízení, mini kuchyňku, vařič, lednici, TV, balkon nebo terasu. Snídaně je formou bufetu, večeře je o třech chodech.
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. B. (Třeboně) v brzkých ranních hodinách přes Rakousko. Ubytování v hotelu Lídia ***, odpolední návštěva lázní.
22..  --  33..  ddeenn - celodenní odpočinek v lázních, který můžete večer zakončit posezením s hudbou, tancem a tradičním
občerstvením v csárdě – typické maďarské restauraci nebo vinném sklípku.
33..  nneebboo  44..  ddeenn - dopoledne relaxace v lázních, odpoledne odjezd do ČR, návrat v nočních hodinách.   
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x/3x ubytování v hotelu s polopenzí nebo se snídaní, využití hotelového

wellness, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, lázeňskou taxu
cca 1,60 EUR / noc / osoba nad 18 let – platba na místě, vstupné do lázní
(celodenní vstupné cca 2.900,- HUF, odpolední cca 2.200,- HUF) 
Vstup dětí do 14 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a se souhlasem
lékaře
** Při pobytu pouze se snídaní je odpočet za každou večeři 160,- Kč
Doplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání): 300,- Kč / noc
Sleva pro děti na přistýlce do 12 let: - 350,- Kč / noc

CCeennaa::  33..555500,,--  KKčč  //  oossoobbaa  --  22  nnooccii  **
44..555500,,--  KKčč  //  oossoobbaa  --  33  nnooccii  **
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MAĎARSKO / LÁZNĚ MIŠKOLC – TAPOLCA - hotel Kitty ***, apartmány
TTeerrmmíínnyy::  1133..0033..  --  1166..0033..,,  1144..1111..  --  1177..1111..22001144                                                                      

Naprosto unikátní lázně Miškolc-Tapolca jsou vybudované v podzemních jeskyních,
propojené mezi sebou různými průplavy, vodopádem a vířivkami. Voda v bazénech
s teplotou 29 – 35° C léčí nemoci pohybového ústrojí, nemoci horních cest dýchacích,
žaludeční potíže, neurotické potíže spojené s funkcí srdce, vysoký tlak, gynekologické
onemocnění. Lázně jsou umístěny v krásném parku s jezerem, po kterém se dá projet
i na lodičkách. Jsou vzdálené 6 km od Miškolce, třetího největšího města Maďarska.
HHootteell  KKiittttyy  ******  byl otevřen
v r. 2008, nachází se přímo vedle
lázní. 1-3 lůžkové pokoje mají

vlastní soc. zařízení, TV, telefon, internet, mini-bar a trezor. Snídaně
je formou bufetu, večeře je o třech chodech. AAppaarrttmmáánnyy pro 2 - 4 osoby mají
vlastní sociální zařízení a vybavený kuchyňský kout.
Program:
11..  ddeenn - odjezd z Č. B. (Třeboně) v brzkých ranních hodinách přes Rakousko,
ráno zastávka v Budapešti na Gelertově vrchu, přejezd do Miškolc-Tapolca,
ubytování v hotelu Kitty *** nebo v apartmánech, odpolední návštěva lázní. 
22..  ––  33..  ddeenn - relaxace v lázních, dopoledne možnost fakultativního výletu do Miškolce.
44..  ddeenn -  dopoledne relaxace v lázních, odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu nebo v apartmánech s polopenzí, služby průvodce, pojištění
CK proti úpadku, u hotelu Kitty vstupné do lázní 
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné do lázní u apartmánu (celodenní vstupné cca 2.300,- HUF,

odpolední cca 1.400,- HUF), lázeňskou taxu cca 1,60 EUR / noc / osoba nad 18 let – platba na místě
Doplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání): 1.000,- Kč / pobyt

CCeennaa::  44..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  hhootteell  KKiittttyy  ******  ss  ppoollooppeennzzíí  vvčč..vvssttuuppůů
33..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  aappaarrttmmáánnyy  bbeezz  ssttrraavvyy  aa  vvssttuuppůů

MAĎARSKO / LÁZNĚ EGERSZALÓK („PAMUKKALE“) - hotel Saliris Resort  ****
TTeerrmmíínn::  2244..0044..  --  2277..0044..,,  0066..1111..  --  0099..1111..22001144                                                                                                  

Malá vesnička Egerszalók se nachází 6 km od města Eger a je známá nejen díky vínu,
ale především díky pozoruhodnému termálnímu prameni, který vyvěrá z hloubky
cca 420 metrů o teplotě 65-68 °C. Po úbočí kopce odtékající voda z pramene vytvořila
solný kopec (usazeninu z vápence). Sirná, léčivá, termální voda je vhodná na léčení
kloubních a revmatických bolestí, nemocí páteře, kostních zranění, deformací
pohybového ústrojí a některých gynekologických nemocí.
Exkluzivní termální a wellness lázně byly otevřeny v létě 2007 a jsou jedinečné v kraji
se svými vícestrannými léčebnými a wellness službami na vysoké úrovni. Bazény v lázních
zaujímají vodní plochu 1900 m2. Najdete zde celkem 17 bazénů venkovních a vnitřních
(sedavý bazén s léčivou vodou, perličková koupel, bazény s různými atrakcemi,

skluzavka, bazény pro děti), jacuzzi, tureckou perličkovou lázeň, svět sauny, aromatizované kabiny, parní lázeň, fitness, salón
krásy (kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra), restauraci se samoobsluhou, kavárnu a wellness-bar. V okolí lázní se postupně
vytvářejí zelené sady, umělé jezero, stezky pro pěší a cyklisty.
HHootteell  SSaalliirriiss  RReessoorrtt  ********  je propojen s termálním areálem, 2 lůžkové pokoje
(přistýlka pro dospělou osobu není možná – na dotaz rodinné pokoje, tj. dva
2 lůžkové pokoje propojené dveřmi, s možností přistýlky) mají vlastní  sociální
zařízení, fén, TV, telefon, mini-bar, k dispozici varná konvice, káva, čaj,
klimatizace, každý pokoj má terasu s možností posezení. Snídaně i večeře
je formou bufetu (v ojedinělém, případě, když hotel není plně obsazen, může
být večeře formou menu o 4 chodech) .
Program:
11..  ddeenn  - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v brzkých ranních hodinách přes
Rakousko. Ubytování v hotelu Saliris Resort ****, odpolední návštěva lázní. 
22..  ––  33..  ddeenn - celodenní odpočinek v lázních. Možnost fakultativních výletů: dopolední výlet do města Eger, večerní návštěva
„ Údolí krásné paní “,  kde můžete posedět v příjemném vinném sklípku.
44..  ddeenn - dopoledne relaxace v lázních, odpoledne odjezd do ČR, návrat v nočních hodinách.   
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí formou bufetu, vstup do termálních lázní
a fitness, zapůjčení županu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. WIFI připojení k internetu ve veřejných prostorách
hotelu zdarma.
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné do Exkluzivního světa sauny: ve vnitřním prostoru se nacházejí dvě
finské sauny, bio sauna, infrasauna, parní lázeň, aroma kabina, ponorný bazén. Ve vnější části je finská, ruská sauna a ponorný
bazén – příplatek cca 1.500,- HUF, lázeňskou taxu cca 1,60 EUR / noc / osoba nad 18 let – platba na místě.

CCeennaa::  55..889900,,--  KKčč  //  ooss..,,  44..449900,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1133  lleett  nnaa  ppřřiissttýýllccee
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MAĎARSKO / LÁZNĚ ZALAKAROS - hotel Freya
TTeerrmmíínnyy::  0011..0055..  --  0044..0055..,,  2255..1100..  --  2288..1100..22001144
Bazény s termální léčivou vodou o teplotě 34-38°C, zábavní komplex krytých
i venkovních bazénů  s neléčivou vodou, kde jsou vířivky, tobogány, sauny, pára
a solárium. Indikace: pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus,
klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úbytek vápníku, deformita, lumbágo. 
Ubytování včetně neomezeného vstupu do lázní v hhootteelluu  FFrreeyyaa  ******, který
je s lázněmi propojen krytou chodbou. Pokoje mají vlastní sociální zařízení,
WC, TV, minibar. V hotelové restauraci jsou snídaně i večeře formou bohatého
bufetu. Možnost ubytování ve 2-4lůžkových apartmánech s možností vaření.
Program:
11..  ddeenn – odjezd z Č. B. (Třeboně) v brzkých ranních hodinách přes Rakousko,
příjezd do města Zalakaros. Celodenní koupání v termálních bazénech.
Ubytování během dne.  

22..  --  33..  ddeenn – odpočinek v termálních bazénech. Fakultativně možnost návštěvy vinného sklepa (čárdy)  s degustací a posezením při hudbě.   
44..  ddeenn – dopoledne možnost nákupů, odjezd do ČR.  Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.  
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v apartmánech (bez stravy) nebo 3x ubytování v hotelu s polopenzí,
3x celodenní vstupné vč. poskytnutí županu do základních  i zážitkových lázní (u hotelu Freya), služby průvodce,  pojištění CK
proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, lázeňskou taxu, (cca 1,50 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě),
příplatek za vstupné do lázní u apartmánů cca 280,- Kč / osoba / den
CCeennaa  vv  hhootteelluu  FFrreeyyaa::  55..559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa,,  33..999900,,--  KKčč  //  dděěttii  66--1122  lleett,,  11..330000,,--  KKčč  //dděěttii  ddoo  66  lleett  --  vč. vstupu do lázní
CCeennaa  vv  aappaarrttmmáánnuu::  33..559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

ITÁLIE  / letovisko CAORLE
- vhodné i pro malé děti – pozvolné, písčité pláže

TTeerrmmíínnyy::  2200..0066..  --  2222..0066..,,  2277..0066..  --  2299..0066..,,  
0044..0077..  --  0066..0077..,,  1111..0077..  --  1133..0077..,,
1188..0077..  --  2200..0077..,,  2255..0077..  --  2277..0077..,,  
0011..0088..  --  0033..0088..,,  0088..0088..  --  1100..0088..,,
1155..0088..  --  1177..0088..,,  2222..0088..  --  2244..0088..,,  
2299..0088..  --  3311..0088..,,  0055..0099..  --  0077..0099..,,  1122..0099..  ––  1144..0099..22001144

Program: odjezd z Č. Budějovic v pátek večer, ráno příjezd do Caorle.
Možnost návštěvy sobotních trhů. Po celodenním koupání (popř. po procházce
příjemným přímořským letoviskem Caorle) odjezd do Č. Budějovic.   
Odjezd: 23.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v neděli ráno
Cena víkendového koupání zahrnuje pouze autobusovou dopravu.

CCeennaa::  11..110000,,--  KKčč  //  oossoobbaa

VÍKENDOVÉ  KOUPÁNÍ
CHORVATSKO / letovisko POREČ
SLOVINSKO / letovisko IZOLA

TTeerrmmíínnyy::    1111..0077.. ––  1133..0077..,,  2255..0077.. ––  2277..0077..,,
1155..0088..  ––  1177..0088..,,  2222..0088..  ––  2244..0088..22001144      

Program: odjezd z Č. Budějovic v pátek večer, ráno příjezd k moři. Po celodenním
koupání (popř. po procházce příjemným, přímořským, historickým městem Poreč,
Izola) odjezd do Č. Budějovic.
Odjezd: 22.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v neděli ráno
Cena víkendového koupání zahrnuje pouze autobusovou dopravu.

CCeennaa::  11..110000,,--  KKčč  //  oossoobbaa



VÝBĚR Z POBYTOVÝCH  ZÁJEZDŮ
DO CHORVATSKA, ITÁLIE, ŘECKA a ŠPANĚLSKA

TTeerrmmíínn::  1199..0099..  ––  2288..0099..22001144
UUbbyyttoovváánníí  vv  hhootteelluu  NNIIMMFFAA****** - hotel vhodný pro rodiny s dětmi s překrásným výhledem
na moře. K oblázkové pláži po schodech. Centrum obce cca 400 m. Vybavení: hotelový
komplex s 277 pokoji. Hala s posezeními a barem, internetový koutek, společenská  místnost,
nekuřácká restaurace a obchod se suvenýry. Bazén s mořskou vodou (cca 400 m2), terasa
s barem, lehátka a slunečníky v ceně, na pláži za poplatek.

Ubytování: všechny pokoje se sprchou, WC, fénem, telefonem, satelitní TV. 

Dvoulůžkové pokoje ((AA22BB))  s balkonem, ((AA22CC))
s balkonem a výhledem na moře. Úsporné
pokoje ((AA22SS)): zde ušetříte, neboť výběr vy-
bavení a polohy pokoje přenecháte hoteliérovi.
RRooddiinnnnéé  ppookkoojjee  ((BB55EE)): dvoupokojový apartmán
(cca 38m2) ve vedlejší budově (vzdálena cca
50 m) s balkónem a výhledem na moře.

Sport/aktivity: basketbal, boccia a stolní tenis.
Za poplatek: vodní lyže, horská kola, půjčovna člunů, šlapadla, jetsky, biliár.
Zábava: 4x týdně živá hudba, animační program.
All inclusive: snídaně, oběd a večeře formou bufetu. Pozdní (kontinentální)
snídaně do 11.00 hod. Odpoledne káva, čaj a zákusek. Místní alkoholické
a nealkoholické nápoje k jídlu v restauraci a 10.00-23.00 hod. u bazénového
baru. Večer svačina pro děti.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování s AALLLL  IINNCCLLUUSSIIVVEE, služby
delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění
SSlleevvaa  nnaa  vvllaassttnníí  ddoopprraavvuu  11..880000,,--  KKčč  //  oossoobbaa

CHORVATSKO / MAKARSKA RIVIERA - letovisko ŽIVOGOŠČE 

Pokoj Dospělý Dítě

(2-6 let)

Dítě

(7-14 let)

Osoba

nad 15 let

AA22SS 77..660000,,-- 22..440000,,-- 55..110000,,-- XX

AA22BB 88..220000,,-- XX XX XX

AA22CC 88..770000,,-- 22..440000,,-- 55..660000,,-- XX

BB55EE 1100..110000,,-- 22..440000,,-- 22..440000,,-- 55..660000,,--

CHORVATSKO / MAKARSKA RIVIERA - Prázdninový areál Resnik**+   
UUbbyyttoovváánníí  vv  PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÉÉMM  AARREEÁÁLLUU  RREESSNNIIKK****++  - přímo u moře u krásné oblázkové pláže. Centrum letoviska Kaštel Stafilič
cca 1 km, mezi Trogirem a Splitem. Historické centrum Trogiru cca 5 km. 
VVyybbaavveenníí:: rekreační areál se 160 pokoji v hotelové budově a v bungalovech. V centrální budově u pláže je lobby, klimatizovaná restaurace,
restaurace á-la-carte, bar, TV místnost a minimarket. Lehátka a slunečníky na veřejné pláži za poplatek.
Ubytování:
HHllaavvnníí  bbuuddoovvaa:: všechny pokoje  (cca 19 m2) jsou vybavené sprchou, WC, telefonem, sat.TV, balkonem nebo terasou.
BBuunnggaalloovvyy:: dvoupokojové bungalovy (cca 28 m2) jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem s chladničkou a terasou. 
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ITÁLIE / VENETO -  letovisko CAORLE -  doprava autobusem  - novinka 
- vhodné nejen pro rodiny s dětmi – pozvolné písčité pláže, doprava autobusem 

CCaaoorrllee je příjemné městečko s kouzelnou atmosférou,
nacházející se v severní části Itálie, na pobřeží Jaderského
moře. Pláž je písčitá, pozvolně se svažující do moře, můžete
si zahrát plážový volejbal, tenis, minigolf, projet se na kole,
navštívit místní Aquapark, luna-
park nebo velké sobotní trhy.
K procházce láká historické

centrum s cylindrickou zvonicí, mnoha obchůdky, cukrárnami s vyhlášenou italskou zmrzlinou,
pizzeriemi, románskou katedrálou nebo přírodní útes s vytesanými díly umělců z celého světa.
Nekuřácký rodinný hhootteell  MMiinneerrvvaa leží v klidné části městečka Caorle, cca 400 m od historického
centra a cca 160 metrů od písčité pláže Ponente.
UUbbyyttoovváánníí::  jednoduše zařízené 2 a 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením jsou rozmístěny
do tří pater. Některé pokoje mají balkon (za doplatek). V přízemí se nachází jídelna, bar s TV, kryté
venkovní posezení.
Stravování je formou polopenze. Snídaně výběr ze tří variant a sedmi druhů nápojů, večeře výběr
ze dvou menu (jídlo italské nebo české kuchyně). Nápoje k večeři jsou za poplatek.

Termíny 06.06. - 15.06.  13.06. - 29.06.  27.06. - 31.08.  29.08. - 07.09.  05.09. - 14.09.  

cceennaa  pprroo  ddoossppěělloouu  oossoobbuu 77..779900,,-- 77..999900,,-- 88..559900,,-- 77..779900,,-- 77..559900,,--

Pobyty jsou včetně dopravy (pátek až neděle)

Děti do 12 let mají slevu 600,- Kč z ceny dospělé osoby, dítě do 2 let bez nároku na služby hradí pouze cenu dopravy ve výši 1.900,- Kč
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, služby
delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku. 
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh.
Možnost doplatků: balkon  250,-Kč / pobyt, plážový servis  1.600,- Kč / pobyt
(slunečník a dvě lehátka, od neděle do následující soboty), 1 oběd / 150,- Kč, pojištění
léčebných výloh (info v CK), svoz z Třeboně 50,- Kč / os. 
Možnosti fakultativních výletů např. do Benátek, Terstu…

NNAABBÍÍDDKKYY  PPRROO  ŠŠKKOOLLYY,,  ŠŠKKOOLLKKYY… termíny v květnu a září za mimořádnou cenu – info v CK

ČČAASSOOVVÁÁ  SSLLEEVVAA (mimo termínu se ZUMBOU) při úhradě zálohy do 3311..0011..22001144::
880000,,--  KKčč  zz  cceennyy  ddoossppěělléé  oossoobbyy,,  550000,,--  KKčč  zz  dděěttsskkéé  cceennyy  

MMIIMMOOŘŘÁÁDDNNÁÁ  AAKKCCEE::  ppoobbyytt  ss  mmoožžnnoossttíí  ccvviiččeenníí  ZZUUMMBBYY  zzaa  ddoopprroovvoodduu  zzkkuuššeennýýcchh,,
pprrooffeessiioonnáállnníícchh  ccvviiččiitteellůů
3300..0055..  --  0088..0066..22001144                    CCeennaa::  55..995500,,--  KKčč  //  ddoosspp..  oossoobbaa,,  55..555500,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1122  lleett

3311

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování s AALLLL  IINNCCLLUUSSIIVVEE, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu: 210,- Kč / dosp. os., 105,- Kč / dítě 12-18 let, dítě do 12 let zdarma

**  PPŘŘÍÍPPLLAATTEEKK  220000,,--  KKčč  //  oossoobbaa  --  nnaa  oobbjjeeddnnáávvkkyy  ppoo  3300..0011..22001144 SSlleevvaa  nnaa  vvllaassttnníí  ddoopprraavvuu  11..880000,,--  KKčč  //  oossoobbaa

Sport/aktivity: aerobic, badminton,
stolní tenis, volejbal. Za poplatek:
tenis (5 antukových kurtů).

Zábava: během sezóny večery s živou
hudbou.

All inclusive: snídaně, oběd a večeře
formou bufetu. Místní nápoje (pivo,
stolní víno, voda, nealkoholické nápoje) na baru all inclusive 10-22 hod. Zmrzlina pro děti 16-17 hod., kromě soboty. 

Termíny Dospělý Osoba 

nad 15 let 

Dítě

(10-15 let)

Dítě

do 10 let

0055..0099..  --  1144..0099..  ** 88..559900,,-- 77..339900,,-- 55..999900,,-- 22..440000,,--

1122..0099..  --  2211..0099..  ** 77..779900,,-- 66..889900,,-- 55..449900,,-- 22..440000,,--



ITÁLIE / ABRUZO – letovisko Silvi Marina – autobus / vlastní doprava
SSiillvvii  MMaarriinnaa je typické přímořské letovisko na pobřeží Jaderského moře, protáhlé řady domů a vilek podél písčité pláže, promenády
a řady obchodů, obchůdků, barů a restaurací. Jiný kolorit mu ovšem dodávají zvedající se kopce hned za městečkem, na nichž
najdete starobylé vesničky jako Silvi a Sant d´Angelo a za nimi majestátní Gran Sasso. Nedaleko najdete Abruzzský národní park,
kde stále žije divoká zvěř reprezentovaná především medvědy a vlky. Na kraji letoviska je velký supermarket a zábavní park.
AAuuttoobbuussoovváá  ddoopprraavvaa  ddoo  SSiillvvii  MMaarriinnyy  zz  PPrraahhyy,,  BBrrnnaa  aa  ČČ..  BBuudděějjoovviicc  zzaa  ppřřííppllaatteekk  22..555500,,--  KKčč  ((oossttaattnníí  nnáássttuuppnníí  mmííssttaa  nnaa  ddoottaazz))..  
Nástup na pobyt: sobota od 16.00 hod. do 20.00 hod. Ukončení pobytu: sobota do 09.00 hod. 

RREESSIIDDEENNCCEE  EELLEENNAA  CCLLUUBB  RREESSOORRTT******** - je komfortní
komplex situovaný 100 m od pláže a cca 1,5 km od centra. Klientům
je k dispozici recepce, restaurace, bar, terasa, bazén (vstup
s koupací čepicí), fitness, pračka, parkoviště, vlastní pláž s jemným
pískem a  mírným vstupem do moře, plážový servis (zahrnutý v ceně).
UUbbyyttoovváánníí:: všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení (sprcha,
WC), kuchyňský kout, balkon, výhled na moře a jsou vybaveny lednicí,
trezorem,  televizí a klimatizací.
mmoonnoo//22:: obývací místnost s manželskou postelí a kuchyňským
koutem, balkon
mmoonnoo//33:: obývací místnost s manželskou postelí, jedním samostatným
lůžkem a kuchyňským koutem, balkon. 
bbiilloo//44:: ložnice pro dvě osoby + obývací místnost s rozkládacím
dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody, plynu
a elektřiny, plážový servis na apartmán, závěrečný úklid, parkovací
místo, vstup do bazénu a posilovny, delegáta
Povinné poplatky na místě: mono 10,- EUR / apart. / týden          

bilo 15,- EUR / apart. / týden 
K dokoupení (na místě): postýlka 20,- EUR / týden, 
přistýlka 25,- EUR / týden, ložní prádlo 10,- EUR / osoba / pobyt, 
ručníky 5,- EUR / osoba / pobyt, klimatizace 30,- EUR / týden. 
PPoollooppeennzzee::  1166,,--  EEUURR  //  oossoobbaa  //  ddeenn
Vratná kauce: nevyžaduje se. 
Zvířata: malého vzrůstu povolena, nutno nahlásit. 

Termíny mmoonnoo//22 mmoonnoo//33 bbiilloo//44

2266..0044..  --  2244..0055.. 44..999900,,-- 55..999900--,, 77..229900,,--

2244..0055..  --  1144..0066.. 66..119900,,-- 66..999900,,-- 88..999900--,,

1144..0066..  --  2211..0066.. 77..119900,,-- 77..999900,,-- 1111..999900--,,

2211..0066..  --  2288..0066.. 88..449900,,-- 99..999900,,-- 1122..999900,,--

2288..0066..  --  1122..0077.. 1100..999900,,-- 1122..999900,,-- 1166..999900,,--

1122..0077..  --  0099..0088.. 1122..009900,,-- 1133..999900,,-- 1177..999900,,--

0099..0088..  --  2233..0088.. 1199..999900,,-- 2233..119900,,-- 2288..999900,,--

2233..0088..  --  3300..0088.. 99..889900,,-- 1111..559900,,-- 1133..449900,,--

3300..0088..  --  0066..0099.. 55..999900,,-- 66..669900,,-- 88..999900,,--

0066..0099..  --  2277..0099.. 44..999900,,-- 55..669900,,-- 77..339900,,--

RREESSIIDDEENNCCEE  GGRREEEENN  MMAARRIINNEE,,  GGUUGGUU  aa KKAARRAA
Ubytování: všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout, lednici, balkon nebo terasu. 
RReessiiddeennccee  GGrreeeenn  MMaarriinnee – přímo u moře a písečné pláže, cca 1,5 km od centra, vhodná pro rodiny s dětmi. U residence

je zahrada, parkovací místa (do naplnění kapacity). 
mono/2-4: místnost s manželskou postelí a rozkládacím dvoulůžkem.
bilo/4: ložnice pro dvě osoby, obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem. 
trilo/6: dvě ložnice vždy pro 2 osoby (v některých může být v jedné z nich palanda) a obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem. 
RReessiiddeennccee  GGuugguu – v centru města přímo na pláži. Ze všech 12 apartmánů je úplný nebo částečný výhled na moře. V residenci

je výtah, parkovací místa v oploceném dvoře.
bilo/4: ložnice pro dvě osoby, obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem. 
RReessiiddeennccee  KKaarraa – v centru města, cca 80 m od moře. Parkovací místa kolem rezidence.
bilo/4: ložnice pro dvě osoby, obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem. 
trilo/6: dvě ložnice vždy pro 2 osoby (v některých může být v jedné z nich palanda) a obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem. 
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ITÁLIE / MARCHE - letovisko Torrette di Fano – hotel Playa Principe ***
doprava autobusem

TTeerrmmíínnyy::  2277..0066..  ––  0066..0077..,,    2299..0088..  ––  0077..0099..22001144  
TToorrrreettttee  ddii  FFaannoo je menší, klidnější letovisko navazující na jižní část starobylého
města Fano, jehož půvabné historické centrum zdobí četné památky.
Nejcennější z nich je Augustův oblouk, ale za povšimnutí stojí také mohutné
hradby, krásné kostely, paláce a muzea. V antických dobách zde končila
strategicky důležitá konzulská cesta z Říma – Via Flaminia. V této době bylo
Fano největší římskou kolonií na jaderském pobřeží. Město nese své jméno
na památku pohanského chrámu Fanum, zasvěceného bohyni Fortuně.
Rybolov si zde zachoval tradici, o čemž svědčí četné rybářské domky
a před nimi kotvící rybářské lodě v oblasti Porto Canale. Život místních obyvatel
můžete pozorovat i z kavárny při pití místního tradičního kafíčka moretta.
Jen těžko podobné ochutnáte někde jinde než ve Fanu. Fano svým
návštěvníkům nabízí společenské i sportovní vyžití, možnosti ke koupání na dlouhých písečných plážích stejně jako možnost výletů
do okolí, např. renesanční perla Itálie – město Urbino, Pesaro, hrad Gradara nebo známé San Marino.

HHootteell  PPllaayyaa  PPrriinncciippee  ****** se nachází v bezprostřední blízkosti několik
km dlouhé, písčité pláže s pozvolným vstupem do moře, cca 5 km
od centra Fana a asi 50 km jižně od Rimini. Hotel má výtah, vyvýšenou
opalovací terasu s bazénem, několika lehátky a výhledem na moře, dětské
hřiště, stolní tenis, vlastní pláž vybavenou slunečníky a lehátky. 
UUbbyyttoovváánníí:: 2 lůžkové pokoje (s možností až 2 přistýlek) s vlastním
sociálním zařízením, TV a velkým balkonem. Klimatizace za příplatek.
Snídaně formou švédských stolů. Obědy i večeře servírované, s několika
chody (výběrem z menu), zeleninové saláty a přílohy formou švédských stolů.
V okolí hotelů jsou kavárny, taneční sály, restaurace, hřiště pro děti,
plachtění, windsurfing klub, basketbalové hřiště, půjčovny loděk, vodních
skútrů apod. Za letoviskem, souběžně podél celého pobřeží, vede vlaková trať. 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem (odjezd z ČB i z Třeboně),
7x ubytování v hotelu s plnou penzí, služby delegáta, pobytovou taxu,
pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, plážový servis, nápoj
k hlavnímu jídlu
Při zakoupení plážového servisu (slunečník a dvě lehátka) obdržíte 1 lahev vody

ke každému hlavnímu jídlu
Možný doplatek plážového servisu:
(slunečník a dvě lehátka) včetně nápoje k obědu
i večeři (1 lahev vody): 1.500,- Kč / pobyt
SSlleevvyy pro děti do 10 let v doprovodu 2 dosp. osob:
55..000000,,--  KKčč  //  11..  ddííttěě,,  33..000000,,--  KKčč  //  22..  ddííttěě

Možnosti fakultativních výletů do Rimini – delfinárium, Cattolica - mořské akvárium Acquario di Cattolica - Parco Le Navi.

CCeennaa::  1100..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ss  ppllnnoouu  ppeennzzíí

Cena zájezdu zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody, plynu, elektřiny,
závěrečný úklid, česky mluvícího delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění

Povinné poplatky na místě:
mono 10,- EUR/apart./týden
bilo    15,- EUR/apart./týden       
trilo    20,- EUR/apart./týden    

K dokoupení (na místě):
přistýlka – 25,- EUR/týden, postýlka 20,- EUR/týden
ložní prádlo 10,- EUR/os./pobyt, ručníky 5,- EUR/os./pobyt
plážový servis 30,- EUR/slunečník + 2 křesílka, v období od 24.5.-
14.06. a od 06.09. do konce sezony je plážový servis zdarma. 

Termíny mmoonnoo bbiilloo//44 ttrriilloo//66

2266..0044..  --  2244..0055.. 44..889900,,-- 55..669900--,, 66..669900,,--

2244..0055..  --  1144..0066.. 66..119900,,-- 66..999900,,-- 88..229900--,,

1144..0066..  --  2211..0066.. 66..999900,,-- 77..889900,,-- 99..119900--,,

2211..0066..  --  2288..0066.. 88..229900,,-- 99..559900,,-- 1111..009900,,--

2288..0066..  --  1122..0077.. 1111..009900,,-- 1133..229900,,-- 1155..229900,,--

1122..0077..  --  0099..0088.. 1122..339900,,-- 1144..225500,,-- 1177..339900,,--

0099..0088..  --  2233..0088.. 2200..559900,,-- 2233..669900,,-- 2277..449900,,--

2233..0088..  --  3300..0088.. 1100..009900,,-- 1111..999900,,-- 1133..229900,,--

3300..0088..  --  0066..0099.. 55..669900,,-- 66..669900,,-- 77..559900,,--

0066..0099..  --  2277..0099.. 44..779900,,-- 55..669900,,-- 66..669900,,--



ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ ŘECKA / letovisko SIVOTA - autobusem a trajektem

Kód pobytu Termín Počet

nocí/dní

PPeennzziioonn  JJAANNYYSS
dospělá  osoba

ve 2 až 4lůžk. studiu

PPeennzziioonn  AALLIIKKII
dospělá  osoba

ve 2 až 4lůžk. studiu

JJAANNYYSS  //  AALLIIKKII
dítě

do 12let

PPeennzziioonn  JJAANNYYSS
dítě 

do12let bez lůžka

RREECC  0011 1144..0055..  --    3311..0055.. 1144//1188 66..119900,,-- 66..339900,,-- 44..669900,,-- 22..999900,,--

RREECC  0022 2288..0055..  --  1144..0066.. 1144//1188 77..009900,,-- 77..229900,,-- 44..999900,,-- 22..999900,,--

RREECC  0033 1111..0066..  --  2255..0066.. 1111//1155 66..999900,,-- 77..119900,,-- 44..889900,,-- 22..999900,,--

RREECC  0044 2222..0066..  --    0055..0077.. 1100//1144 66..999900,,-- 77..119900,,-- 44..889900,,-- 22..999900,,--

RREECC  0055 0022..0077..  --    1166..0077.. 1111//1155 88..119900,,-- 88..339900,,-- 55..889900,,-- 33..999900,,--

RREECC  0066 1133..0077..  --  2266..0077.. 1100//1144 88..009900,,-- 88..229900,,-- 55..779900,,-- 33..999900,,--

RREECC  0077 2233..0077..  --    0066..0088.. 1111//1155 88..339900,,-- 88..559900,,-- 55..999900,,-- 33..999900,,--

RREECC  0088 0033..0088..  --  2200..0088..  1144//1188 88..999900,,-- // 66..999900,,-- 44..669900,,--

RREECC  0099 1177..0088..  --  0033..0099..  1144//1188 88..999900,,-- 99..119900,,-- 66..999900,,-- 44..669900,,--

RREECC  1100 3311..0088..  --  1133..0099..  1100//1144 66..999900,,-- 77..119900,,-- 44..889900,,-- 22..999900,,--

RREECC  1111 1100..0099..  --  2244..0099.. 1111//1155 66..999900,,-- 77..119900,,-- 44..889900,,-- 22..999900,,--

RREECC  1122 2211..0099..  --  0044..1100.. 1100//1144 66..779900,,-- 66..999900,,-- 44..669900,,-- 22..999900,,--

RREECC  1133 0011..1100..  --  1155..1100.. 1111//1155 66..119900,,-- 66..339900,,-- 44..669900,,-- 22..999900,,--

RREECC  1133  AA 0011..1100..  --  2255..1100.. 2211//2255 77..119900,,-- 77..119900,,-- 55..009900,,-- 33..999900,,--

Krásné pláže, průzračně čisté moře, hory a členité pobřeží, nespočet
výletů za historií i úchvatnou přírodou, dobrosrdeční lidé

TO JE ŘECKO!
Doprava klimat. autobusem  z Č. B. (svozy Praha, Tábor, Třeboň) a trajektem z Itálie do Řecka a zpět
(bazén s palubou na slunění, obchody, restaurace, kavárny, televizní salónky, hrací kouty, internet ...)

••  OOSSVVĚĚDDČČEENNÁÁ  DDOOPPRRAAVVAA  ••  DDOOVVOOLLEENNÁÁ  ZZAAČČÍÍNNÁÁ  JJIIŽŽ  NNAA  LLOODDII  
LLeettoovviisskkoo  SSiivvoottaa leží na pevnině naproti ostrovu Korfu. Pobřeží je zde členité s mnoha
oblázkovými i písčitými plážemi. Většina z nich nabízí slunečníky, lehátka a služby
taveren (speciality řecké kuchyně - nápoje, studená i teplá jídla). V sezóně je možnost
půjčení člunů, šlapadel…Sivota je držitelem „Modré vlajky“, přidělované pouze místům
s čistými a udržovanými plážemi. Nachází se zde vodní park, několik supermarketů,
pekáren, bezpočet obchůdků se suvenýry, oblečením, mnoho taveren, kaváren,

restaurací, lékárna, diskotéka (v sezóně), bankomaty ... Okolí nabádá k procházkám jak podél pobřeží, tak do vnitrozemí. Příjemný
přístav zase k posezení v tavernách, odkud je možné sledovat nejen kotvící jachty, ale například i západ slunce.
Ubytování v ppeennzziioonnuu  AAlliikkii (2-4lůžková studia s balkonem nebo s velkou terasou) cca 150 m od pláže a v ppeennzziioonnuu  JJaannyyss (2-4lůžková
studia s balkonem) cca 500 m od pláže. Studia jsou vybavena kuchyňským koutem (základní nádobí na stolování i na vaření, lednice, vařič),
sociálním zařízením, plastovým nábytkem k sezení na balkoně nebo terase. V penzionu Aliki jsou navíc v oknech sítě proti hmyzu, televize,
klimatizace a bezplatné připojení k internetu, které mohou využívat i hosté penzionu Janys.

Cena pro dítě bez lůžka v penzionu JANYS, platí při ubytování s 2 dospělými osobami !!!
ČČaassoovváá  sslleevvaa:: • při úhradě zálohy 50 % do 28.02.2014 sleva
ve výši  66  %%, • do 31.03.2014 sleva 44  %%
Cena zájezdu zahrnuje: pobyt na 14 - 25 dní (tj. 10 – 21 nocí
na místě), dopravu klimatizovaným autobusem, palubní lodní
lístek na trajekt z Itálie do Řecka (Benátky, Terst, popř. Ancona
- Igoumenitsa) a zpět, závěrečný úklid, spotřebu energie, plynu
a vody, povlečení včetně ručníků (1x výměna ručníků), služby
delegáta, pojištění CK 
Cena zájezdu nezahrnuje: stravu, pojištění léčebných výloh
Slevy: při spojení pobytů nebo při vlastní dopravě - 650,- Kč / osoba   
(zajistíme lodní lístek pro auto) 
přistýlka ve 3lůžkovém pokoji v penzionu Janys - 500,- Kč 
Doplatky: neobsazené lůžko + 150,- Kč / noc / lůžko v penzionu

Janys, Aliki
Vzhledem k tomu, že v době tisku katalogu nebyly ještě oficiální lodní řády, CK si vyhrazuje právo na případný posun termínů o 1- 3 dny. 
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MMoožžnnýý  ddooppllaatteekk  zzaa  11  cceessttuu  aa  11  oossoobbuu  vv  kkaajjuuttěě  (2 - 4lůžková kajuta se sprchou
a WC, bez okénka),,  zzaa  vvnniittřřnníí  ppoolloohhoovvaaccíí  sseeddaaddlloo  (klimatizovaná místnost s poloh.
sedadly typu letadlo = ATS):   
VVyyssookkáá  sseezzóónnaa      
kajuta: 2lů - 3.790,- Kč, 3lů - 3.100,- Kč, 4lů - 2.410,- Kč, ATS - 850,- Kč
SSttřřeeddnníí  sseezzóónnaa      
kajuta: 2lů - 2.500,- Kč, 3lů - 2.090,- Kč, 4lů - 1.420,- Kč, ATS - 490,- Kč
NNíízzkkáá  sseezzóónnaa  --  oossttaattnníí  tteerrmmíínnyy::  
kajuta: 2lů - 1.650,- Kč, 3lů - 1.350,- Kč, 4lů - 890,- Kč, ATS - 450,- Kč
Informaci o termínech jednotlivých sezón obdržíte v CK.
Kajuty i vnitřní sedadla doporučujeme objednat v CK již při objednávce zájezdu!

Možné doplatky:
klimatizace v ALIKI  5,- Euro / pokoj / den – platba na místě 
večeře +  290,- Kč / osoba / den, polopenze  +  420,- Kč /osoba / den
svozy: Praha, Benešov 450,- Kč / osoba, Tábor, Písek 200,- Kč / osoba, Třeboň
50,- Kč / os.
Svozy jsou možné při minimálním počtu 4 osob. Při nižším počtu, popř.
pro klienty mimo tato nástupní místa, lze zajistit bezplatné parkování auta v Č.
Budějovicích - dle volné kapacity, na dotaz v CK.
FFaakkuullttaattiivvnníí  vvýýlleettyy::  
OOkkrruužžnníí  ppllaavvbbaa  ppooddééll  ppoobbřřeežžíí  ss  kkaappiittáánneemm  KKOOSSTTOOUU včetně koupání u některé
z ostrovních pláží      
PPaarrggaa:: přímořské městečko nabízí posezení v tavernách, nákupy v četných
obchůdcích, ale i možnost návštěvy zříceniny benátského hradu nad městem. Cestou návštěva hradu Ali paši - pěkný výhled

na okolí i na Pargu.     
NNeekkrroommaanntteeiioonn  --  AAcchheerroonn:: celodenní výlet do věštírny mrtvých
Nekromanteion a k bájné řece do podsvětí, kde se můžete
brouzdat křišťálově čistým proudem Acheronu a obdivovat
nádhernou přírodu a romantický kaňon této říčky.
KKiippii  ––  pprrooppaasstt  VViikkooss:: celodenní výlet do vnitrozemí,
nenapodobitelná atmosféra horské vesničky Kipi a Monodendri,
staré mosty a unikátní přírodní propast Vikos hluboká 1 000m
ve Vás zanechá určitě hluboký dojem.                                 
OOssttrroovvyy    PPaaxxii  --  AAnnttiippaaxxii:: výlet lodí na nedaleké ostrovy s benátským
kostelem a klášterem, s hlavním přístavem Gaios. Ostrovy
se vyznačují překrásnou přírodou.                      
OOssttrroovv  KKoorrffuu::  celodenní výlet lodí na ostrov, o kterém psal
již Homér ve své Odysee, návštěva hlavního města Korfu - Kerkyra
s benátskými pevnostmi z 16. stol. a královským palácem, možnost
nákupů v nespočetných

obchůdcích, lemujících typické malebné uličky starého města. Návštěva Achilleonu,
paláce císařovny Sisi. Doprava mikrobusem a lodí.
SSoolluuňň::  celodenní výlet  do 2. největšího řeckého města, které založil král Kassandros
v r. 315 př. Kristem a pojmenoval ho podle své ženy, sestry Alexandra Velikého
- Thessaloniki. Zde se narodili slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. Ve městě
jsou nejen mešity, turecké lázně, byzantské kostely, hradby, Bílá věž, Rotunda
ale i muzea a největší tržní čtvrť v Řecku.  
GGiirroommeerrii:: návštěva pravoslavného mužského kláštera v horách a přístavu Igoumenitsa                                 
IIggoouummeenniittssaa  --  DDrreeppaannoo:: návštěva přístavního města spojená s koupáním na pláži
Drepano                     
DDooddoonnii  --  IIooaannnniinnaa::  Dodoni - archeologický areál starověké Diovy věštírny, která byla
zároveň s Delfskou nejvýznamnější  v celém starověkém řeckém státě. Ioannina
– hlavní město správního celku Epirus, leží na břehu jezera Pamvotis, obklopené
horami pohoří Pindos. Město bylo sídlem tureckého Ali Paši a má orientální ráz, např.
citadelu s několika minarety, muzeum a mauzoleum Ali Paši na ostrově.                                                                                                                           
MMeetteeoorraa:: celodenní výlet do centrální oblasti Řecka, kde se nad městečkem
Kalambaka zvedá kamenný les hrubozrnných pískovců, na jejichž vrcholech
jsou postaveny kláštery z 16. století.
AArrttaa:: celodenní výlet do úrodné oblasti pomerančů, kde se za klenutým mostem
rozkládá moderní město s mnoha náměstíčky (taverny, obchůdky), ale uvidíte
také antické zříceniny, středověký hrad a zajímavé byzantské kostely.             
VVeeččeeřřee  ppřřii  žžiivvéé  řřeecckkéé  hhuuddbběě:: na pláži MEGA AMMOS                                                                        
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ŠPANĚLSKO – COSTA DEL AZAHAR, pobřeží pomerančového květu
letovisko OROPESA DEL MAR – APARTMÁNOVÉ DOMY a HOTEL ANCLA

CCEENNAA  zzaa  oossoobbuu  vv  aappaarr ttmmáánnuu SS  PPOOLLOOPPEENNZZÍÍ  //  vv  hhootteelluu  AANNCCLLAA                  CCEENNAA  zzaa  aappaarr ttmmáánn  BBEEZZ  SSTTRRAAVVYY

TTeerrmmíínnyy oossoobbaa

vv  11//22

oossoobbaa

vv  22//22

oossoobbaa

vv  33//22

oossoobbaa          

vv  hhootteelluu

AANNCCLLAA

ssttuuddiioo

11//22

aappaarrttmmáánn

22//22  

aappaarrttmmáánn

33//22  

3311..0055..  ––  0077..0066.. 44..998800,,-- 33..996600,,-- 33..664400,,-- 44..664400,,-- 99..441100,,-- 1100..774400,,-- 1122..223300,,--

0077..0066..  ––  1144..0066.. 55..110000,,-- 44..110000,,-- 33..770000,,-- 44..990000,,-- 99..559900,,-- 1100..998800,,-- 1122..996600,,--

1144..0066..  ––  2211..0066.. 55..228800,,-- 44..226600,,-- 33..888800,,-- 55..112200,,-- 99..668800,,-- 1111..660000,,-- 1133..660000,,--

2211..0066..  ––  2288..0066.. 55..440000,,-- 44..336600,,-- 44..112200,,-- 55..332200,,-- 99..881100,,-- 1111..999900,,-- 1144..226600,,--

2288..0066..  ––  0055..0077.. 66..118800,,-- 44..884400,,-- 44..330000,,-- 55..996600,,-- 99..999900,,-- 1122..776600,,-- 1155..110000,,--

0055..0077..  ––  1122..0077.. 66..448800,,-- 44..998800,,-- 44..448800,,-- 66..222200,,-- 1100..223300,,-- 1133..557700,,-- 1166..113300,,--

1122..0077..  ––  1199..0077.. 77..112200,,-- 55..338800,,-- 44..664400,,-- 66..666600,,-- 1111..116600,,-- 1144..558800,,-- 1166..888800,,--

1199..0077..  ––  2266..0077.. 77..660000,,-- 55..886600,,-- 44..886600,,-- 77..118800,,-- 1122..440000,,-- 1155..990000,,-- 1177..887700,,--

2266..0077..  ––  0022..0088.. 88..112200,,-- 66..110000,,-- 55..118800,,-- 77..550000,,-- 1133..665500,,-- 1166..667700,,-- 1199..114400,,--

0022..0088..  ––  0099..0088.. 99..440000,,-- 66..668800,,-- 66..110000,,-- 88..228800,,-- 1166..778800,,-- 1188..556600,,-- 2222..229900,,--

0099..0088..  ––  1166..0088.. 99..440000,,-- 66..668800,,-- 66..110000,,-- 88..228800,,-- 1166..778800,,-- 1188..556600,,-- 2222..229900,,--

1166..0088..  ––  2233..0088.. 88..660000,,-- 55..888800,,-- 55..448800,,-- 77..660000,,-- 1144..113300,,-- 1166..113300,,-- 1177..990000,,--

2233..0088..  ––  3300..0088.. 88..660000,,-- 55..888800,,-- 55..448800,,-- 77..660000,,-- 1144..113300,,-- 1166..113300,,-- 1177..990000,,--

3300..0088..  ––  0066..0099.. 77..222200,,-- 55..118800,,-- 44..778800,,-- 66..330000,,-- 1111..220000,,-- 1133..226600,,-- 1155..668800,,--

0066..0099..  ––  1133..0099.. 66..668800,,-- 44..990000,,-- 44..552200,,-- 55..668800,,-- 99..999900,,-- 1122..110000,,-- 1144..779900,,--

1133..0099..  ––  2200..0099.. 66..226600,,-- 44..664400,,-- 44..336600,,-- 55..226600,,-- 88..777700,,-- 1100..772200,,-- 1122..448800,,--

2200..0099..  ––  2277..0099.. 55..996600,,-- 44..446600,,-- 44..222200,,-- 44..994400,,-- 88..114400,,-- 99..668800,,-- 1100..775500,,--

LLeettoovviisskkoo  OOrrooppeessaa  ddeell  MMaarr se nachází cca 260 km jižně pod Barcelonou, je obklopeno
nekonečnými sady pomerančů, citronů, mandlí a oliv. Je vyhledávané nejen pro výborné
klimatické podmínky (sezóna je zde od května do října) a písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře, ale i pro své  historické centrum s hradem, koridou, malebnými
uličkami s domy postavenými v tradičním lidovém stylu a pro živé promenády s obchůdky
a restauracemi.  Na předměstí Marina D´Or se děti pobaví v zábavním parku.
UUbbyyttoovváánníí  vv  aappaarrttmmáánneecchh – dobře vybavené apartmány se nachází do 300 m od pláže
La Concha nebo Morro de Gos. Všechny apartmány mají obývací pokoj (možnost přistýlky)
s vybaveným kuchyňským koutem, sociální zařízení a balkon. Typy apartmánů se liší v počtu

ložnic: 11//22 pro 2 osoby s 1 ložnicí, 22//22 pro 4 osoby s 2 ložnicemi, 33//22 pro 6 osob s 3 ložnicemi. Jsou vybaveny ložním prádlem, ne však
ručníky. Pronájem osušky a ručníku je možný za 150,- Kč / osoba / týden. Klimatizace za 50,- EUR / apartmán /  týden - platba na místě. 
UUbbyyttoovváánníí  vv  hhootteelluu AAnnccllaa – hotel s polopenzí (doplatek obědů 1.120,- Kč) cca 150 m od pláže La Concha s jemným bílým pískem
a pozvolným vstupem do moře. Ubytování v 1-2 lůžkových pokojích (klimatizace za příplatek
20,- EUR / týden – platba na místě) s vlastním sociálním zařízením, balkonem, TV a ledničkou. 
Cena zájezdu zahrnuje: 7 nocí s polopenzí (švédské stoly v  hotelu Ancla) nebo bez stravy,
závěrečný úklid, spotřebu energie, plynu a vody, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, příplatek za dopravu autobusem
z Prahy a Plzně 3.500,- Kč, za svoz z Č. Budějovic 500,- Kč / osoba (minimálně 4 osoby),
za dopravu při více týdenním pobytu 400,- Kč / osoba
FFaakkuullttaattiivvnníí  vvýýlleettyy:: Valencie – staré město s koridou, delfinárium a mořské muzeum,
Peniscola, Castellón, Morella, jeskyně sv. Josefa, velký tobogánový park Aquarama...

HHootteell  AANNCCLLAA::  dítě do 12 let na pevném lůžku nebo přistýlka pro dospělou osobu - sleva  20 % z ceny dospělé osoby
přistýlka pro dítě do 12 let - sleva 50 % z ceny dosp. os., dítě do 2 let ZDARMA, příplatek za 1lůžk. pokoj 30 % k ceně dosp. os.

AAppaarrttmmáánnyy:: přistýlka za dospělou osobu v apartmánech s polopenzí - sleva 25 %, přistýlka pro děti do 12 let - sleva 50 %
přistýlka za dospělou osobu i dítě v apartmánech bez jídla + 1.200,- Kč / osoba          3366



CYKLOTURISTIKA – zájezdy i výlety
CCeennaa  jjeeddnnooddeennnníícchh  vvýýlleettůů  oobbssaahhuujjee  ––  ddoopprraavvuu,,  pprrůůvvooddccee,,  ppřřeepprraavvuu  kkooll  vv  ppřříívvěěssuu

ITÁLIE / LAGO DI GARDA
TTeerrmmíínn::  1166..0099..  ––  2211..0099..22001144
Program:
11..  ddeenn – odjezd z Č. Budějovic ve večerních hodinách do Itálie. 
22..  ddeenn – z italského Arca po cyklostezce údolím řeky Sarca, okolo Lago di Cavedinese až k Lago di Toblino a poté okruhem k jezeru Lago

di Garda. Ubytování. 
33..  ddeenn – výjezd autobusem k jezeru Lago di Ledro pod vrchol Passo
di Tremalzo. Odtud po cyklostezce přes Molina di Ledro a Biacesa
a po Strada del Ponale k jezderu Garda. Možnost těžší varianty
po šotolinové staré vojenské cestě z 1. sv. války přes Passo Nota,
Bocca dei Fortini po Strada del Ponale k jezeru Garda. Možnost
koupání v Lago di Ledro nebo Lago di Garda (cca 65 km). 
44..  ddeenn – podél jezera do Malcesine, lanovkou i s koly na vrchol Monte
Baldo (1.752 m), odtud sjezd s nádhernými výhledy přes Rifugio
Graziani, S. Giocomo, S. Valentino a Torbole zpět k jezeru Garda.
55..  ddeenn – cyklotrasa podél východního břehu jezera. Nebo možnost
návštěvy zábavního parku Gardaland. Kde můžete navštívit Fantasy-
land, který je věnovaný nejmladším návštěvníkům, Adventureland,

kde zažijete spoustu dobrodružství nebo také Adrenalinland, kde se hladina Vašeho adrenalinu mnohonásobně zvýší. Večer odjezd do ČR.
66..  ddeenn – návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí, přepravu kol v přívěsu,  průvodce, informační materiál,
pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, lanovku na Monte Baldo (cca 16,- EUR), cestovní pojištění
Denní trasy: cca 50 – 60 km, náročnost střední             Doporučená částka na vstupy cca 30,- EUR + cca 28,- EUR Gardaland

CCeennaa::  55..999900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
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NĚMECKO / OKRUH kolem JEZERA CHIEMSEE
TTeerrmmíínn::  1122..0077..22001144                        CCeennaa::  779900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  
Program:
cyklotrasa vede kolem třetího největšího německého jezera ledovcového původu, které
je přezdívané „Bavorské moře“. Trasa vede většinou po cyklostezkách s možností
koupání v jezeře. Milovníci historických památek mohou navštívit zámek císaře
Ludvíka II. na ostrově Herreninsel, kde se nachází malá kopie Versailles.
Náročnost: lehká, délka trasy: cca 56 km
Trasa: okruh kolem jezera Chiemsee.
Nakládání kol: 05.00 hod., odjezd 05.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích,
návrat v nočních hodinách     

NĚMECKO / RAKOUSKO / od PASOVA k LINCI
TTeerrmmíínn::  2211..0066..22001144 CCeennaa::  664400,,--  KKčč  //  oossoobbaa  
Program:
jedna z nejhezčích cyklistických tras v Rakousku. Vede od německo-rakouské hranice meandrem Dunaje až k městu Linec.
Stezka vede krásnou krajinou přímo kolem jedné z nejdelších evropských řek - Dunaje.
Náročnost: lehká, délka trasy: cca 65 km, Trasa: Jochenstein – Schlögen (přívoz cca 2,- EUR) – Aschach – Ottensheim.
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích, návrat ve večerních hodinách

RAKOUSKO / ÚDOLÍM WACHAU - Dunajská cyklostezka
TTeerrmmíínn::  0033..0055..22001144  CCeennaa::  663300,,--  KKčč  //  oossoobbaa  
Program:
velmi pohodová trasa údolím Wachau (UNESCO). Jede
se kolem Dunaje krajinou vinic, hradů, zámků, klášterů
a historických městeček. Tento úsek je považován
za nejkrásnější část cyklostezky Donauradweg. 
Náročnost: lehká
Délka trasy: cca 70 km
Trasa: Ybbs – Marbach – Melk – Spitz – Dürnstein - Krems
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště
u Peugeotu v Č. Budějovicích, návrat ve večerních hodinách
TTeennttoo  tteerrmmíínn  jjee  vvííkkeenndd  ootteevvřřeennýýcchh  sskkllííppkkůů  vv  uuddoollíí  WWaacchhaauu,,  mmoožžnnoosstt  ddeegguussttaaccee  aa  nnáákkuuppuu  vveellmmii  kkvvaalliittnníícchh  vvíínn..

NĚMECKO / od DUNAJE  přes TITTLING do RÖHRNBACHU  - cyklostezka Dunaj–Ilz
TTeerrmmíínn::  2244..0055..22001144    CCeennaa::  559955,,--  KKčč  //  oossoobbaa  

Program:
cyklovýlet začneme u Dunaje v městě Hofkirchen. Pojedeme kolem Dunaje
až do Winzeru, kde se od řeky odpojíme a napojíme se na cyklostezku Dunaj-Ilz
a budeme se velmi pomalu přibližovat k NP Bavorský les, na který budou krásné
výhledy. Pojedeme přes obce Fürstenstein (možnost prohlídky historického města
s hradem a zámkem) a Tittling (skanzen). Autobus na nás bude čekat v městečku
Röhrnbach.  
Náročnost: střední, délka trasy: cca 65 km
Trasa: Hofkirchen – Hengersberg – Fürstenstein – Tittling - Röhrnbach
Nakládání kol: 06.00 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště u Peugeotu
v Č. Budějovicích, návrat ve večerních hodinách

RAKOUSKO / NÁRODNÍM PARKEM KALKALPEN
TTeerrmmíínn::  2266..0077..22001144          CCeennaa::  665500,,--  KKčč  //  oossoobbaa
Program:
putování velmi malebnou, romantickou krajinou Reichramingského pohoří
v NP Kalkalpen. Cyklostezka vede údolím potoka Grosser Bach. V první třetině je dlouhý
táhlý kopec s převýšením 315 m (kolo se dá vytlačit), po cestě budeme projíždět kolem
vodopádů a 13 přírodními tunely (nutné osvětlení na kolo) do městečka Weyer. 
Náročnost: středně těžká, délka trasy: cca 65 km
Trasa: Weissenbach – Altenmarkt – Unterlaussa – Mooshöhe – Reichraming – Weyer.
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích,
návrat ve večerních hodinách
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RAKOUSKO / ALMSEE přes GMUNDEN k LANGBATHSEE
TTeerrmmíínn::  0099..0088..22001144  CCeennaa::  668800,,--  KKčč  //  oossoobbaa  
Program: cyklotrasa vede kolem hory Traunstein (1.691 m). Začíná
u malebného jezera Almsee. Nejdříve se jede kolem přírodní rezervace
podél řeky Alm a terén je mírně zvlněný. Sjezd do Gmundenu, solných
lázní se známou výrobou keramiky, na břehu Traunsee. Po západním břehu
jednoho z největších solnohradských jezer přejezd přes městečka
Traunkirchen a Ebensee k horskému jezeru Langbathsee.
Náročnost: střední, délka trasy: cca 65 km
Trasa: Almsee – Gmunden – Traunkirchen – Ebensee – Langbathsee

Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích, návrat ve večerních hodinách

RAKOUSKO / od TOPLITZSEE a GRUNDLSEE KAŇONEM RETTENBACHU k OFFENSEE
TTeerrmmíínn::  2233..0088..22001144          CCeennaa::  775500,,--  KKčč  //  oossoobbaa  
Program: od jezera Toplitzsee pojedeme kolem jezer Grundlsee a Altaussee. Dále
pak nádherným kaňonem Rettenbachu, kterým sjedeme do nejstarších rakouských
lázní Bad Ischlu. Cyklovýlet po krásách Solné komory zakončíme u jezera Offensee,
které je vhodné ke koupání.
Náročnost: středně těžká, délka trasy: cca 60 km
Trasa: Toplitzsee – Grundlsee – Altaussee – Blaa-Alm – Bad Ischl – Offensee.
Nakládání kol: 05.30 hod., odjezd 06.00 hod. – parkoviště u Peugeotu
v Č. Budějovicích, návrat ve večerních hodinách

RAKOUSKO / VINAŘSKOU STEZKOU do LÁZNÍ LAA AN DER THAYA
TTeerrmmíínn::  2277..0099..22001144  CCeennaa::  559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  
Program:
trasa cyklovýletu vede z obce Čížov přes Hardeggskou vyhlídku v NP Podyjí,  přejezd
státní hranice v městě Hardegg – nejmenší město v Rakousku. Jízda po česko-
rakouské hranici, po vinařských stezkách, mezi vinicemi a sklípky do lázeňského
městečka Laa an der Thaya. Odpoledne možnost koupání v lázních (vstupné
na 3 hod. cca 13,- EUR).  
Náročnost: střední, délka trasy: cca 60 km
Trasa: Čížov - Hardegg – Seefeld – Laa an der Thaya
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.15 hod. – parkoviště u Peugeotu
v Č. Budějovicích, návrat ve večerních hodinách

NĚMECKO / od DUNAJE kolem INNU do TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING
TTeerrmmíínn::  0044..1100..22001144 CCeennaa::  666600,,--  KKčč  //  oossoobbaa  
Program:
začneme v přístavním městečku Vilshofen. Jízda po proudu Dunaje, po prohlídce
historického centra Pasova se napojíme na stezku proti proudu řeky Inn, která nás dovede
až do termálních lázní v Bad Füssingu. Tam bude dostatek času na regeneraci sil
v místních termálních bazénech (vstupné cca 9,50 EUR). 
Náročnost: lehká, délka trasy: cca 70 km
Trasa: Vilshofen – Pasov – Bad Füssing 
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště u Peugeotu
v Č. Budějovicích, návrat ve večerních hodinách 3399

RAKOUSKO / od GOSAUSEE přes HALLSTATT ke GRUNDLSEE
TTeerrmmíínn::  0066..0099..22001144  CCeennaa::  777700,,--  KKčč  //  oossoobbaa  
Program: výchozím místem cyklovýletu je Gosausee s Dachsteinem v pozadí.
Nejdříve cca 17 km sjedeme o 425 m níže k Halštatskému jezeru až do města
Hallstatt, které je jedno z nejkrásnějších v Solné komoře. Okolo nás budete moci
obdivovat masiv Dachsteinu. Poté pojedeme přes lázně Bad Aussee k jezeru
Grundlsee. Zde je možné ještě navštívit tajemné Toplitzsee, vzdálené 1 km.
Náročnost: střední s jedním prudkým stoupáním, délka trasy: cca 50 km
Trasa: Gosausee – Hallstatt – Bad Aussee – Gössl

Nakládání kol: 05.30 hod., odjezd 06.00 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích, návrat ve večerních hodinách



JEDNODENNÍ  VÝLETY 2014
CCeennaa  oobbssaahhuujjee  --  ddoopprraavvuu  aauuttoobbuusseemm,,  pprrůůvvooddccee,,  vv  nněěkktteerrýýcchh  ppřřííppaaddeecchh  vvssttuuppyy,,  llooddnníí  llííssttkkyy  ......((ddllee  rroozzppiissuu))

RAKOUSKO

SALZBURG a jezera Traunsee, Wolfgangsee, BAD ISCHL
TTeerrmmíínn::  0033..0055..22001144
Program: prohlídka vodního zámku Ort u Gmundenu, jízda kolem Traunského
jezera do Bad Ischlu - solných lázní s Císařskou vilou (letní sídlo Fr. Josefa I.
a jeho ženy Alžběty Bavorské), vilou Franze Lehára a oblíbenými cukrárnami
císařského páru.  kolem jezera Wolfgangsee do Salzburgu. Prohlídka města
Salzburg, kterému se říká ŘÍM SEVERU – Mozartův rodný dům, dóm Sv. Ruperta …
Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách 

CCeennaa::  559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN – nejstarší ZOO na světě, zámek, muzea...

TTeerrmmíínnyy::  0011..0055..,,  2211..0066..22001144
Program: uprostřed parku zámku Schönbrunn navštívíte ZOO (založena v r. 1752),
které jako jedné z pouhých 5 zahrad svěřila Čína pár pand. Velkým úspěchem
je narození mláděte tomuto páru. K dalším atrakcím patří mimo jiné pavilon velkých
kočkovitých šelem, pavilon s akvárii a terárii, korálový útes, opičí ostrůvky, pavilon
deštného pralesa…celkem více než 400 druhů zvířat. Můžete se projít parkem,
navštívit zámek Schönbrunn, skleník palem, muzeum kočárů...
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách. Možnost nástupu v Třeboni.  

Dvoudenní zájezd s noclehem ve Vídni – vviizz  ssttrr..  1166.. Vstupné do ZOO cca 15,- EUR / dosp., cca 7,- EUR / děti 6 - 19 let                                                        

CCeennaa::  449900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

TTeerrmmíínn::  2266..0044..22001144
Program pěší trasy: od romantického zámečku Schwarzauer Hof budeme pokračovat přes Jelení louku (Hirschenwies) ke státní hranici.
Napojíme se na naučný okruh Národní přírodní památky Hojná Voda (prales a nejstarší chráněné území v ČR založené již v roce 1838).
Nakonec se nad bývalým Lukovem dostaneme až do obce Hojná Voda. Zastávka u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě
(obtížnost lehká: celkem 12km).
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

Z Waldviertelu až do pralesa pod Vysokou - Přírodní park Novohradské hory

CCeennaa::  449955,,--  KKčč  //  oossoobbaa  --  vvččeettnněě  vvssttuuppnnééhhoo  ddoo  MMaauutthhaauusseennuuTTeerrmmíínn::  0011..0055..22001144  
Program: prohlídka bývalého nacistického koncentračního tábora z II. světové války, místo
je upravené na Památník obětem fašismu (prohlídka s českým výkladem). Prohlídka starobylého
města Enns (ležícího na řece Enns) s mohutnou věží, zámkem Ennsberg s pěkným parkem,
Bazilikou Sv. Vavřince, která stojí na místě původní římské svatyně. Romantické město Steyr (ležící
na soutoku řek Enns a Steyr) s významnou gotickou stavbou Bummerlhaus, se zámkem Lamberg
i s malebnými náměstíčky a křivolakými uličkami. 
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách

MAUTHAUSEN, ENNS, STEYR – města na řekách Dunaj, Enns a Steyr

CCeennaa::  11..117700,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss..,,    999900,,--  KKčč  //  ddííttěě  44--1155  lleett  --  vvčč..  vvssttuuppuu  aa  llaannoovvkkyy

HALLSTATT – nejstarší solné doly na světě
TTeerrmmíínn::  1100..0055..22001144
Program:
Hallstatt (úchvatné městečko terasovitě rozložené na břehu stejnojmenného jezera) -
lanovkou na horu Salzberg, prohlídka solných dolů, kde se těžila sůl již v době Keltů.
Výjezd autobusem k jezeru Gosausee s vyhlídkou na stále zasněžený Dachstein.

Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních  hod.

4400

CCeennaa::  332200,,--KKčč  //oossoobbaa



VODOPÁDY a SOUTĚSKY ÖTSCHERU a MARIAZELL - nová trasa
TTeerrmmíínnyy::  1177..0055..,,  1133..0099..22001144
Program: v malebné přírodní rezervaci Ötscherland se vydáme od jezera Erlaufstausee
do nitra soutěsky přezdívané Grand Canyon Rakouska k turistické chatě Ötscherhaus,
možnost občerstvení. Procházka k překrásnému vodopádu Mirafall a průchod soutěskou
po proudu říčky Ötscher až k rozcestníku u vodní elektrárny. Odtud budeme stoupat kolem
velkého vodopádu Lassingfall až k vodní nádrži Stausee a následně k autobusu.
Odpoledne návštěva poutního místa Mariazell s kostelem zasvěceným Narození Panny
Marie se zázračnou Kaplí u Svaté studny, kaplí sv. Michala a křížovou cestou. 
Odjezd: v 06.00 hod. – Č. Budějovice – Mar. náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hod.

CCeennaa::  999900,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss..,,  776600,,--  KKčč  //  ddííttěě  1111--1155  lleett,,  552200,,--  KKčč  //  ddííttěě  ddoo  1111  lleett  --  vvččeettnněě  llooddnnííhhoo  llííssttkkuu

ROMANTICKÝM  ÚDOLÍM  WACHAU  - výlet s tříhodinovou plavbou lodí z Kremsu do Melku
TTeerrmmíínnyy::  1177..0055..,,  1166..0088..,,  1133..0099..22001144
Program: krátká prohlídka Kremsu, při plavbě lodí do Melku poznáte středověké hrady,
malebné vesničky i velkolepé kláštery. Prohlídka města a kláštera Melk (vstup do kláštera
vč. klášterních zahrad cca 10,- EUR, pouze do klášterních zahrad 4,- EUR/ dosp. os.,
1,- EUR /děti 6-16let)
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních  hodinách.
Možnost nástupu v Třeboni.  

CCeennaa::  559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
JEZERA SOLNÉ KOMORY

TTeerrmmíínnyy::  1177..0055..,,  0066..0099..22001144
Program:
zastávka u jezera Mondsee, výjezd autobusem do Gosau, procházka okolo jezera
Gosausee, odkud je vyhlídka na stále zasněžený masiv Dachstein, prohlídka
Hallstattu (jezero Hallstättersee), Bad Ischlu a Gmundenu - jezero Traunsee
s vodním zámkem Ort.
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské
náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních
hodinách    

VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN - elegance a nostalgie, luxus a romantika - právě taková je Vídeň
TTeerrmmíínnyy::  2244..0055..,,  2200..0099..22001144
Program:
okružní jízda Vídní, prohlídka historického centra a zahrad letního sídla rakouských císařů Schönbrunnu s průvodcem. Vstup
do zahrad zdarma, orientační vstupné do zámku Schönbrunn: malý okruh s audioprůvodcem: 11,50 EUR / osoba, 8,50 EUR
/děti 6-18let, 10,50 EUR / studenti 19-25 let. Velký okruh s audioprůvodcem: 14,50 EUR / osoba, 9,50 EUR /děti 6-18 let,
13,20 EUR / studenti 19-25 let. Můžete se projít parkem, navštívit zámek Schönbrunn, skleník palem nebo muzeum kočárů...
Pokud chcete navštívit vše, doporučujeme termín  01.05. nebo 21.06.2014 – viz VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN – nejstarší ZOO na světě,

zámek, muzea - str. 40.    
Odjezd: v 06.30 hod. - Č. Budějovice
- Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách. 
Možnost nástupu v Třeboni.  

CCeennaa::  449900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

4411

CCeennaa::  772200,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  vvččeettnněě  vvssttuuppuu  ddoo  ssoouuttěěsskkyy                                                                                                          

ALPSKÉ SOUTĚSKY
TTeerrmmíínnyy::  2244..0055..,,  3300..0088..22001144
Program:
návštěva nejkrásnějších soutěsek na severu Alp. Soutěska Vorderkaserklamm – divoká soutěska
plná kaskád. Jeskyně Lamprechtshöhle – jeden z nejrozsáhlejších jeskynních systémů v Evropě.
Soutěska Seisenbergklamm je 600 m dlouhá, začíná přímo z horské obce Weissbach.
V odpoledních hodinách návštěva městečka Lofer. 
Odjezd: v 05.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách       
CCeennaa::  993300,,--  KKčč  //  ddoossppěěllýý  

880000,,--  KKčč  //  ddííttěě  ddoo  1155  lleett  ––  vvččeettnněě  vvssttuuppuu  ddoo  ssoouuttěěsseekk  aa  jjeesskkyynněě



KRIMMELSKÉ VODOPÁDY - řeka Krimml Ache padá
do údolí ve 3 kaskádách z výšky 380m - největší vodopády
Rakouska

TTeerrmmíínn::  3311..0055..22001144
Program: nenáročná pěší túra k 5. nejvyšším vodopádům na světě, které leží v NP Vysoké Taury.
Podél vodopádů vede 4 km dlouhá naučná turistická stezka. Výstup končí u výletního hostince
Krimmler Tauernhaus, tam je počátek vodopádů a odtud vodopády řeky Krimmler Ache padají
ve třech kaskádách až do hloubky přes 380 m. Dle časových možností návštěva Zell am See.
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v pozdních večerních hodinách 
CCeennaa::  993300,,--  KKčč  //  ddoossppěělláá  oossoobbaa

888800,,--  KKčč  //  ddííttěě  ddoo  1155  lleett  --  vvččeettnněě  vvssttuuppnnééhhoo  kk  vvooddooppááddůůmm

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
TTeerrmmíínnyy::  0077..0066..,,  0066..0099..22001144
Program: návštěva jednoho z nejkrásnějších koutů Štýrska. Název „Medvědí
soutěska„ dostala díky četným kosterním pozůstatkům medvěda skalního, který zde
žil. Můžete s námi znovu podniknout výstup po nezapomenutelných 163 žebřících,
lávkách a můstcích trvající cca 3 hodiny. Výstup po žebřících je bezpečný a skýtá
nezapomenutelné pohledy a zážitky. Po výstupu a odpočinku u horské chaty Guter
Hütte budeme pokračovat po turistické cestě do Teichalmu. Zdatnější turisté mohou
podniknout túru na Hochlantsch (1.720 m) s jedinečným výhledem do okolí. 
Odjezd: v 05.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách

CCeennaa::  882200,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  vvččeettnněě  vvssttuuppuu  ddoo  ssoouuttěěsskkyy                                                                                                          

CCeennaa::  11..006600,,--  KKčč  //  ddoossppěělláá  oossoobbaa
998800,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1144  lleett  --  vvčč..  mmýýttnnééhhoo  zzaa  pprrůůjjeezzdd  vvyyhhllííddkkoovvoouu  ssiillnniiccíí

TTeerrmmíínn::  1144..0066..22001144
Program: příjezd do Brucku, odtud vyhlídkovou silnicí Hochalpenstrasse - nádherné pohledy
na zasněžené horské velikány dosahující výšek až 3 000 m n m.. Návštěva Zell am See.
Odjezd: v 04.45 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

GROSSGLOCKNER – přejezd přes hřeben Vysokých Taur

4422

TTeerrmmíínn::  3311..0055..22001144
Program pěší trasy:
Trasa A: z městečka Ebensee vyjedeme lanovkou k chatě Feuerkogelhaus (1592m), odtud budeme
pokračovat po náhorní plošině až na vrchol Grosser Höllkogel (1862m). Na zpáteční cestě
se zastavíme v horské chatě Riederhütte (1752m) - obtížnost: střední, celkem 5 hod.
Trasa B: od horní stanice lanovky se vydáme po náhorní plošině na vyhlídku k Evropskému kříži
(1707m) a pak případně k horské chatě Riederhütte (1752m) - obtížnost: lehká.
V případě nepříznivého počasí navštívíme zámek Ort na jezeře Traunsee u města Gmunden, městečko
Traunkirchen a pak přejedeme na okružní vycházku kolem jezer Langbathseen.

Odjezd: v 06.30 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách      

PEKELNÉ HORY, výstup na GROSSER HÖLLKOGEL (1862m)
CCeennaa::  999999,,--  KKčč  //  oossoobbaa  --  vvččeettnněě  jjíízzddyy  llaannoovvkkoouu

Z ROMANTICKÉHO  ÚDOLÍ  WACHAU do VÍDNĚ - DÜRNSTEIN perla Wachau
- výlet s plavbou lodí z Kremsu do Vídně

TTeerrmmíínn::  0077..0066..22001144
Program: překrásná projížďka okolo řeky Dunaje od Mauthausenu až po Krems.
První zastávka je v Dürnsteinu (perla údolí Wachau) – možnost výstupu na zříceninu
hradu nad městem. Cesta autobusem pokračuje přes Melk - město s velkolepým
klášterem. Následuje plavba lodí z Kremsu, okolo Tulnu a Korneuburgu až do Vídně
(plavba cca 5 hodin). 
Odjezd: 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat v nočních hodinách.
Možnost nástupu v Třeboni.  
CCeennaa::  11..119900,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss..,,  889900,,--  KKčč  //  ddííttěě  1111--1155  lleett,,  

663300,,--  KKčč  //  ddííttěě  ddoo  1111  lleett  --  vvččeettnněě  llooddnnííhhoo  llííssttkkuu



CCeennaa::  11..221100,,--  KKčč  //  oossoobbaa  --  vvččeettnněě  jjíízzddeennkkyy  nnaa  vvllaakk  aa  vvssttuuppuu  nnaa  hhrraadd

HORSKOU ŽELEZNICÍ do SEMMERINGU (UNESCO)
TTeerrmmíínn::  1144..0066..22001144  
Program: jízda horskou dráhou Semmeringbahn z Payerbachu do Semmeringu – tato
část tratě je dlouhá 22 km a je na ní 14 tunelů a 12 viaduktů. Procházka na výhledy
na nejatraktivnější část železnice, prohlídka města Semmering a návštěva poutního
kostela Maria Schutz. Odpoledne prohlídka hradu Forchtenstein.
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách. 

CCeennaa::  991100,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  vvččeettnněě  ppooppllaattkkuu  zzaa  vvýýjjeezzdd  ddoo  llyyžžaařřsskkééhhoo  ssttřřeeddiisskkaa  aa  vvssttuuppuu  ddoo  ssoouuttěěsskkyy

HOCHKAR 1808m a SOUTĚSKA WASSERLOCHKLAMM
TTeerrmmíínn::  2211..0066..22001144    
Program: výjezd alpskou silnicí do lyžařského centra v nadmořské výšce 1480 m. Pěší výstup
na vrchol Hochkaru (1808 m). Kruhové rozhledy na vrcholy Alp. Lehká pěší turistika
na hřebeni a sestup do lyžařského centra. Odpoledne návštěva soutěsky Wasserlochklamm –
jedna z nejúchvatnějších hříček přírody v Rakousku. Voda zde vymlela koryta, vyhloubila
hluboké tůně a z výšky 152 m se valí vody pěti nádherných vodopádů. Snadno schůdný
a v souladu s okolní přírodou postavený systém lávek s pevnými schody a můstky vede
900 m dlouhou soutěskou. Výstup překonává výškový rozdíl 300 m. 
Odjezd: v 06.00 hodin - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách

SOLNOHRADSKÁ JEZERA a SOUTĚSKA LIECHTENSTEINKLAMM 
– se svými stěnami vysokými až 300m patří k nejhlubším v celých Alpách

TTeerrmmíínn::  1144..0066..22001144
Program: dopoledne zastávka v malebných letoviscích Seewalchen am Attersee ležícího
na břehu jezera Attersee a Mondsee u jezera Mondsee. Procházka divokou soutěskou
Liechtensteinklamm, která vede většinou po dřevěných chodnících upevněných
ve skalách, vyrubanými galeriemi a krátkým tunelem (délka necelý 1 km) až k vodopádu.
Kníže Johann II z Lichtensteina daroval na dokončení stavby soutěsky 600 zlatých a jako
milé poděkování knížeti byl kaňon pojmenován jeho jménem. Odpoledne návštěva
městečka St Johann im Pongau s katedrálou sv. Jana Křtitele.
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách

CCeennaa::  882200,,--  KKčč  //  oossoobbaa  --  vvččeettnněě  vvssttuuppuu  ddoo  ssoouuttěěsskkyy

4433
CCeennaa::  11..665500,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss..,,  11..225500,,--  KKčč  //  ddííttěě  66--1155  lleett

668800,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  66  lleett  --  vvččeettnněě  vvssttuuppuu  ddoo  oobboouu  jjeesskkyynníí  aa  22xx  jjíízzddaa  llaannoovvkkoouu

DACHSTEIN – vyhlídka „Pět prstů“ a Velká ledová a Mamutí jeskyně
TTeerrmmíínnyy::  1122..0077..,,  2200..0099..22001144
Program: jízda lanovkou z Obertraunu k zastávce Schönbergalm. Prohlídka Velké
ledové jeskyně a Mamutí jeskyně. Poté jízda 2. úsekem lanovky na vrchol
Krippenstein, kde se nacházejí vyhlídky Welterbespirale („Spirála světového
dědictví“) a „Pět prstů“ s jedinečným pohledem na Dachstein a oba jeho ledovce.
Vyhlídka má 5 různých můstků a připomíná tvar ruky. Nachází se nad více
než 400m hlubokou propastí v oblasti Hallstatt-Dachstein. Možnost procházky. 
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách

BAD GASTEIN, STUBNERKOGEL (2.246 m.n.m.) - novinka
TTeerrmmíínnyy::  1144..0066..,,  1133..0099..22001144
Program:
průjezd krásným Gasteinským údolím, prohlídka lázeňského města Bad Gastein. Výjezd
lanovkou na Stubnerkogel (2.246 m.n.m.). Lehká turistika v horách, včetně návštěvy vyhlídkové
plošiny Glocknerblick, odkud je nádherný výhled na Grossglockner (3798 m) a procházka
po nejvýše položeném mostě v Evropě (2300 m.n.m.) dlouhém 140 m, který se pohupuje
nad 28 metrů hlubokou propastí. Sjezd lanovkou zpět do údolí.
Odjezd: v 05.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách

CCeennaa::  11..559900,,--  KKčč  //  ddoossppěěllýý,,  11..229900,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1155  lleett  ––  vvččeettnněě  jjíízzddyy  llaannoovvkkoouu



CCeennaa::  11..118800,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss..,,  998800,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1144  lleett  --  vvččeettnněě  llaannoovvkkyy  aa  vvssttuuppnnééhhoo  ddoo  jjeesskkyynněě

HRAD HOHENWERFEN A OBŘÍ LEDOVÁ JESKYNĚ – největší na světě
TTeerrmmíínn::  2200..0099..22001144
Program: pěšky nebo lanovkou k Dr. Oedl Haus. Odtud pěšky k Obří ledové jeskyni – zpřístupněn
cca 1 km chodeb ledovými paláci. Odpoledne možnost prohlídky hradu Hohenwerfen (vstup
cca 11,50 EUR / dospělý, 6,50 EUR děti 6-15). Z hradu krásné výhledy do údolí řeky Salzach.
Možnost využít výtah od parkoviště na hrad (cca 3,5 EUR). Trasa výletu je v kopcovitém terénu. 
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat  ve večerních hodinách

ZAHRADNICKÝ RÁJ v TULLNU
TTeerrmmíínn::  3300..0088..22001144
Program: výlet do podunajského městečka Tullnu, nazývaného „Městem růží“. Návštěva mezinárodního
květinového veletrhu, kde na ploše ca 80 000m2 uvidíte sochy z květin a nádherné květinové  dekorace.. 
Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hod.

CCeennaa::  776600,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  vvččeettnněě  vvssttuuppuu  nnaa  vvýýssttaavvuu                                                                                                          

VÍDEŇ - historická a vánoční
TTeerrmmíínnyy::  2266..1100..  aa  2299..1111..,,  3300..1111..,,  0066..1122..,,  0077..1122..,,  1133..1122..,,  1144..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program:
prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva muzeí nebo vánočních trhů,
individuální program. 26.10. - státní svátek Rakouska, volné nebo snížené vstupné
do většiny historických objektů. Advent – možnost shlédnout výstavu v Albertině: Arnulf
Rainer a katalánský umělec Joan Miró. U sobotních termínů si budete muset
pravděpodobně koupit jízdenku na MHD (cca 4,40 EUR).
Odjezd: 26.10.2014 v 06.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD

Odjezd: ADVENT v 07.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD
Možnost nástupu v Třeboni.         Dvoudenní zájezd s noclehem ve Vídni – vviizz  ssttrr..  1166

CCeennaa::  449900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

4444

PŘÍRODNÍM  PARKEM NOVOHRADSKÉ HORY na MANDLSTEIN  (874 m)
TTeerrmmíínn::  2277..0099..22001144
Program pěší trasy: z hraniční obce Šejby budeme pokračovat v D. Rakousku částí Waldviertel na Hauslüsse a vrchol
Mandlsteinu (874  m)  s vyhlídkou. Poté půjdeme podél hranice, hraniční samoty  ke Kamennému rybníku, kde budeme moci
obdivovat vyjímečné kamenné útvary. Odtud je již jen kousek na hraniční přechod Nové Hrady / Pyhrabruck, kde nás bude
čekat autobus. Na zpáteční cestě zastávka v Nových Hradech. (obtížnost střední: celkem 12 km).
Odjezd: v 07.00 hod - Č.Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách       

CCeennaa::  332200,,--  KKčč  //  oossoobbaa

GOSAU – GOSAUSEE – na VRCHOL DONNERKOGEL (2055 m) - novinka
TTeerrmmíínn::  2277..0099..22001144
Program: procházka kolem jezera Gosausee, které se nachází přímo před mohutným Dachsteinem. Výjezd
lanovkou Gosaukammbahn k chatě Gablonzerhütte (možnost občerstvení). Odtud středně náročný výstup
na vyhlídkový vrchol Donnerkogel (2055 m). Stejnou cestou poté zpět a možnost sestupu až do obce Gosau.
Je připravena i jednodušší procházková trasa s výhledy. 
Odjezd: v 06.00 hod - Č.Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hod.       
CCeennaa::  888800,,--  KKčč  ––  vvččeettnněě  jjíízzddyy  llaannoovvkkoouu  nnaahhoorruu  ((ddoolluu  ppřřííppllaatteekk  ccccaa  44,,--  EEUURR))

CCeennaa::  559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

JEZERA SOLNOHRADSKA  a  ŠTÝRSKA - k pramenům řeky Traun - s možností koupání
TTeerrmmíínn::  0099..0088..22001144
Program: prohlídka městeček Mondsee – jezero Mondsee,  St. Gilgen – jezero
Wolfgangsee, Traunkirchen a Gmunden (vodní zámek Ort) – jezero Traunsee, pěší
procházka od jezera Grundlsee (ve Štýrské solné komoře) k jezeru Toplitzsee.
Zájemci přejedou pramicí k jezeru Kammersee, kde pramení řeka Traun. Během
plavby jsou vidět 2 vodopády. Cena pramice cca 8,- EUR. V případě hezkého počasí
možnost koupání v jezeře Grundlsee. 
Odjezd: v 06.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD,
návrat ve večerních hodinách



TTeerrmmíínn::  0066..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program:
prohlídka starobylého Steyru (se zámkem a zachovalými hradbami) a nedalekého Christkindlu – barokní
kostel, odkud zasílají děti z celého světa vánoční poštu, pohyblivé jesličky. Cestou zpět návštěva Lince.
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách            

CCeennaa::  442200,,--  KKčč  //  oossoobbaa

GRAZ – hlavní město Štýrska
TTeerrmmíínn::  0066..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program:
procházka starým městem s měšťanskými domy s loubím a štukovou výzdobou. Zemský dům
– nejmohutnější stavba štýrské renesance, farní kostel s originální malbou Tintoretta,
mariánský sloup, opera, radnice, Pavelská brána, hrad a Dóm sv. Jiljí, mauzoleum císaře
Ferdinanda II., jezuitský konvikt, zvonkohra a na Zámeckém vrchu známý symbol
města - hodinová věž. Návštěva vánočních trhů, volno. Adventní trhy v centru města
- největší adventní kalendář na světě, vánoční vesnička před radnicí, tradiční adventní trh
ve Františkánské čtvrti s výrobky řemeslníků, selskými produkty, punčem a svařeným vínem,
betlém s živými ovcemi, trh na Mehrplatz s lahůdkami štýrské gastronomie, umělecký trh

na Färberplatz s lidovými výtvory ze dřeva, kovu, vosku skla a papíru.
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách      

SOLNÁ KOMORA – Mondsee, Salzburg, Bad Ischl, Gmunden
TTeerrmmíínn::  0077..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program:
dopoledne návštěva adventních trhů u jezera Mondsee, prohlídka Salzburgu, prohlídka
nejstarších solných lázní v Rakousku – Bad Ischlu, farní kostel z 18.století, třída Esplanade
s budovami ze slavné císařské doby, návštěva adventních trhů. Přejezd okolo jezera Wolf-
gangsee k jezeru Traunsee, do městečka Gmunden s vodním zámkem Ort, návštěva
vánočních trhů.
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních  hodinách      

LINEC
TTeerrmmíínnyy::  2299..1111..,,  3300..1111..,,  2200..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program:
prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva vánočních trhů,
individuální program, možnost projížďky  vláčkem Linz City Express
(cca 8,- EUR / dosp. osoba, cca 6,- EUR / děti 2 - 14 let)
Odjezd: v 08.00 hod. v sobotu 29.11., 20.12.2014, v 10.00 hod. v neděli
30.11.2014 - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách

CCeennaa::  333300,,--  KKčč  //  ooss..

STEYR, CHRISTKINDL, LINEC – můžete zaslat pohled
s razítkem a známkou přímo od Ježíška

TTeerrmmíínn::  2222..1111..22001144
Program: prohlídka města Salzburg s průvodcem, návštěva vánočních trhů, individuální volno. Navečer přejezd
do SCHLADMINGU na největší průvod čertů v Evropě zvaný „Krampuslauf“ (vstup cca 7,- EUR/ dosp.os., 5,- EUR
/ děti 6-14 let) ) - fantastická podívaná: více než 1000 čertů v originálních starých maskách nebo maskách
vyrobených podle tradice bude před Vašimi zraky sršit oheň a dým a tancovat divoké reje... Největší sešlost čertů
v celé Evropě trvá až do nočních hodin. Kromě pekelných družin na vozech i pěšmo budete moci ochutnat místní

adventní speciality. Po průvodu odjezd zpět do ČR. 
Odjezd: v 08.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí,
návrat v časných ranních hodinách druhý den. 

SALZBURG a KRAMPUSLAUF ve SCHLADMINGU

4455

SALZBURG, BAD ISCHL
TTeerrmmíínnyy::  0066..1122..,,  1133..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT

Program: zastávka v Bad Ischlu, v Salzburgu prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva vánočního trhu, volno.
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v pozdních večerních hodinách

CCeennaa::  559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

CCeennaa::  559900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

CCeennaa::  779900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

CCeennaa::  779900,,--  KKčč  //  oossoobbaa



NĚMECKO
NEUSCHWANSTEIN a HOHENSCHWANGAU -  zámky šíleného krále 

TTeerrmmíínn::  0088..0055..,,  1133..0099..22001144  
Program: prohlídka zámku Neuschwanstein. Velkolepý zámek, umístěný na vysokém skalnatém vrchu
v bavorských Alpách, který nechal vybudovat bavorský král Ludvík II. Jeho pohádková silueta
korunovaná věncem věží je notoricky známá a posloužila například Waltu Disneymu jako inspirace
pro zámek Sněhurky. Zámek Neuschwanstein patří mezi nejnavštěvovanější německé památky.
Prohlídka zámku Hohenschwangau (nedaleko zámku Neuschwanstein), který byl oblíbeným letním
sídlem bavorského krále Maxmiliána II, který vládl v letech 1848 až 1864 a byl otcem Ludvíka II.
Odjezd: v 05.00 hod. – Č. Budějovice -  Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
CCeennaa::  779900,,--KKčč  //  oossoobbaa  + kombinované vstupné (platba předem v EUR v CK) do obou zámků                                                                                            
cca 22,- EUR / os., vstupné do jednoho zámku cca 12,- EUR / osoba, děti do 12 let vždy zdarma

NP BAVORSKÝ LES – NEUSCHÖNAU - STEZKA v KORUNÁCH STROMŮ
a VÝSTUP NA LUZNÝ (1373 m) 

TTeerrmmíínnyy::  3311..0055..,,  3300..0088..22001144

Program:
příjezd do informačního centra NP Bavroský les u Neuschönau. Výstup na 44 m vysokou
vyhlídkovou věž a procházka po 1300 m dlouhé zážitkové trase v korunách stromů.
Prohlídka venkovní botanické expozice představující téměř všechny rostlinné druhy
Bavorského lesa (přes 700). Prohlídka výběhů zvířat v rozmanité lesní krajině. Odpoledne
přejezd na parkoviště pod Luzný. Výstup k chatě pod vrcholem a dále pak na vrchol
(1373 m n. m.). Sestup zpět na parkoviště. Převýšení cca 260 m, celkem 5 km,
obtížnost: střední.
Odjezd: v 07.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD

CCeennaa::  665500,,--  KKčč  //  ddoosspp..,,  557700,,--  KKčč  //  ddííttěě  66  --  1177  lleett,,  339900,,--  KKčč  //  ddííttěě  ddoo  66  lleett
––  vvčč..  vvssttuuppuu  nnaa  sstteezzkkuu  vv  kkoorruunnáácchh  ssttrroommůů

4466



SCHARDING (řeka Inn) – ENGELHARTSZELL (řeka Dunaj) – PASOV 
(soutok Innu, Dunaje a Ilzu)

TTeerrmmíínn::  3311..0055..22001144  
Program:
prohlídka krásných měst, ležících při březích řek, s průvodcem. V klášteře v Engelhartszellu
možnost nákupu likérů, v Pasově možnost návštěvy obchodních domů.
Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních
hodinách

CCeennaa::  442200,,--  KKčč  //  oossoobbaa

CCeennaa::  999900,,--  KKčč  //  ddoossppěěllýý,, 773300,,--  //  dděěttii  ddoo  1144  lleett  ––  vvččeettnněě  llooddnnííhhoo  llííssttkkuu

PASOV a LINEC - lodí po modrém Dunaji
TTeerrmmíínnyy::  2244..0055..,,  0077..0066..,,  2200..0099..22001144
Program: krátká prohlídka Pasova, přejezd autobusem podél řeky Dunaje
do Engelhartszellu, městečka s klášterem a odtud plavba lodí do Lince (cca 3.30 hod.)
po druhém nejdelším veletoku Evropy. Na závěr prohlídka Lince.
Odjezd: v 05.00 hod – Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních
hodinách 

NORIMBERK – delfinárium a ZOO
TTeerrmmíínnyy::  3311..0055..,,  2277..0099..22001144
Program:
celodenní pobyt v překrásné ZOO s představením v nově otevřeném delfináriu. Představení
cvičených delfínů a lachtanů trvá cca 30 minut a probíhá 3 x denně. Kromě těchto zvířat
jsou zde např. opice, medvědi, různé šelmy, antilopy...
Děti jistě neopomenou navštívit vybavená hřiště a dětské koutky.
Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice, Mariánské náměstí, návrat v pozdních nočních
hodinách Vstupné cca 14,- EUR / dosp. os., 7,- EUR / děti do 15 let  

CCeennaa::  889900,,--  KKčč  //  ddoossppěěllýý,,  669900,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1155  lleett

4477

REGENSBURG  a  WALHALA - historické bavorské město na Dunaji
s plavbou lodí
TTeerrmmíínn::  2244..0055..22001144
Program: prohlídka historického Regensburgu (římská Porta Praetoria, malebný
kamenný most Steinere Brücke z 12. st., stará radnice, gotický dóm Sv. Petra,
patricijské věžové domy, památky od antiky po současnost…), možnost plavby lodí
(popř. autobusem) k Walhalle, dílu bavorského krále Ludvíka I. ve stylu římských
paláců (vstup cca 4,- EUR). 
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách

BAVORSKÝ LES / ŠUMAVA - Třístoličník (1302 m) - Finsterau - Bučina - Knížecí Pláně
TTeerrmmíínn::  1100..0055..22001144
Program pěší trasy: z parkoviště pod vrcholem Třístoličníku zdoláme cca 400 délkových metrů na vrchol (možnost občerstvení
v horské chatě). Nenáročná procházka na  nedaleký vrchol Hochstein (1332 m) se zastávkou u kaple sv. J. N. Neumanna rodáka
z Prachatic. Přejezd do obce Mauth, kde v místní sklárně shlédneme ukázku tavení a foukání skla. Odtud se autobusem přesuneme
na hraniční přechod Finsterau/Bučina. Po 400 m chůze budeme v zaniklé obci Bučina pod hotelem Alpská vyhlídka (možnost
občerstvení). Zdatnější se mohou ještě vydat do nedalekých Knížecích Plání a zpět (obtížnost lehká: celkem 1,6 km, s výletem
na Hochstein a do Knížecí Plání celkem 7,5km).
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské nám., stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

CCeennaa::  440000,,--  KKčč  //  oossoobbaa

CCeennaa::  669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa  + plavba  lodí cca  8,50 EUR  / dosp. osoba

NP BAVORSKÝ LES - VÝSTUP na ROKLAN (1453 m)
TTeerrmmíínn::  2244..0055..22001144    
Program pěší trasy: výstup od parkoviště Gfäll pod Roklanem (950 m), chata pod vrcholem
a vyhlídka na jezero, z vrcholu sestup ke kapli, Roklanskému jezeru a na parkoviště Weitau
(obtížnost: střední, převýšení při výstupu 500 m, celkem 10 km)
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních
hodinách

CCeennaa::  445500,,--  KKčč  //  oossoobbaa



BAYERN PARK – zábavný park
TTeerrmmíínnyy::  1199..0077..,,  2233..0088..22001144  
Program: návštěva zábavného parku, kde vás čeká 75 atrakcí pro malé i velké
příznivce radovánek (dvojitá vlnitá skluzavka, jezdecká dráha pro koně, horská
dráha, velký řetízkový kolotoč, divoká vodní dráha a další). Park se nachází
v Německu u obce Reisbach. 
Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD,
návrat ve večerních hodinách

CCeennaa::  889999,,--  KKčč  //  oossoobbaa  ––  vvččeettnněě  vvssttuuppnnééhhoo  ddoo  ppaarrkkuu

LEGOLAND – svět ze stavebnice LEGO
– den plný atrakcí a zážitků

TTeerrmmíínn::  3311..0055..  --  0011..0066..22001144  --  MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  DDEENN  DDĚĚTTÍÍ
Program: celodenní návštěva Legolandu pro zábavu nejen dětí, ale i dospělých.
Miniland sestavený z 25 mil. lego kostiček, safari, vláček, lodičky, autodráha, horská
a vodní dráha, aquarium s živými žraloky, kino 4D. Možnost občerstvení a nákupu
stavebnic Lego v areálu.
Odjezd:v 03.15  hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat 01.06.2014 v časných  ranních hod.
CCeennaa::  11..775500,,--  KKčč  //  oossoobbaa,,  11..665500,,--  //  ddííttěě  ddoo  1111  lleett    --    vvččeettnněě  cceellooddeennnnííhhoo  vvssttuuppnnééhhoo                                                          

SOLNÝ DŮL BERCHTESGADEN a SOUTĚSKA ALMBACHKLAMM - novinka
TTeerrmmíínnyy::  0077..0066..,,  2277..0099..22001144
Program: prohlídka solného dolu, který je v provozu již od roku 1517. Je názýván “Solná
stezka časem“ a představuje vývoj metod těžby a dalšího zpracování soli na místě. Doly
Vás proveze horník ve speciální hornické mašince s vagónky. Zažitkem je také hornická
skluzavka či jízda na podzemním solném jezeře. Odpoledne 2-3 hodinová procházka
soutěskou Almbachklamm. Dobře zabezpečená cesta vede přes mosty, schody, tunely
a přes impozantní rokle.
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
CCeennaa::  11..113300,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss..,,    998800,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1188  lleett  --  vvčč..  vvssttuuppuu  ddoo  ddoolluu  aa  ssoouuttěěsskkyy

4488



BAVORSKÝ LES / ŠUMAVA – VÝSTUP NA POLEDNÍK (1315 m) – přechod z Bavorska do ČR

TTeerrmmíínn::  3311..0088..22001144    
Program pěší trasy: z obce Buchenau budeme vytrvale stoupat podél potoka Pommerbach
přes horskou pastvinu až ke státní hranici a dále již pak na české straně až na vrchol
Poledníku (1315 m). Sestupovat budeme na vyhlídku Zelená hora a přes Novou Studnici
až na Velký Bor. Bude možná i varianta sestupu přes Prášilské jezero do Prášil, která je o 1 km
delší (obtížnost střední, velké převýšení 560 m, celkem 16 km).
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hod.

CCeennaa::  445500,,--  KKčč  //  oossoobbaa

MNICHOV – prohlídka automobilky BMW - novinka
TTeerrmmíínn::  0088..0055..,,  2288..1100..22001144    
Program: cca dvouhodinová prohlídka v automobilce BMW (platba v EUR předem v CK)
a návštěva historických a kulturních zajímavostí Mnichova – Karlovo náměstí, chrám
panny Marie, stará a nová radnice, Mariánské náměstí, Dvorní pivovar.
Odjezd: v 05.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD,  návrat ve večerních
hodinách
CCeennaa::  775500,,--  KKčč  //  oossoobbaa,,  zzáájjeemmccii  oo  pprroohhllííddkkuu  BBMMWW  55,,--EEUURR  //  oossoobbaa

BERCHTESGADEN - historický vrchol Kehlstein ,,Orlí hnízdo” (1834 m n. m.)
TTeerrmmíínnyy::  2211..0066..,,  0022..0088..,,  1133..0099..22001144
Program: prohlídka nechvalně známého Hitlerova ,,Orlího hnízda” - výjezd místním
autobusem a výtahem v ceně. Překrásný výhled na Berchtesgadenské Alpy – hora
Watzmann, Salzburg... Odpoledne procházka kouzelným městečkem Berchtesgaden
a po břehu zelenosmaragdového alpského jezera Königsee.        
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Vstupy: projížďka lodí ke kostelu Sv. Bartoloměje cca 15,50 EUR / dosp. osoba,
cca 8,- EUR / děti 6-12 let
CCeennaa::  11..115500,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss..,,  999900,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1144  lleett        

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO PULLMAN CITY - novinka
1122..0077..  DDnnyy  PPiirrááttůů  zz  KKaarriibbiikkuu,,  2233..0088..22001144  KKoovvbboojjsskkéé  ddnnyy

1133..1122..22001144  AAddvveenntt  aa  vváánnooččnníí  ttrrhhyy

339900,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  55  lleett  //  vvššeecchhnnyy  tteerrmmíínnyy
Program: sny o tom, že prožijete jeden den jako kovboj nebo indián se mohou stát skutečností díky autentickému prostředí
westernového městečka Pullman City v dolnobavorském Eging am See. Místní ženy, muži i děti, přejali identitu obyvatel Ameriky
z let 1740 - 1880. Vše, co zde uvidíte, je autentické – domy, oblečení, šperky, ale i řemeslnná činnost a vše, co k této době patří.
Vydejte se s námi na "Divoký západ" a vyzkoušejte si na příklad střelbu z luku, rýžování zlata, jízdu na ponících či westernovou jízdu,
country tanec, Line Dance a zažijte živou westernovou show představující historii USA. Projděte se mezi dobovými osadami, které jsou
stavěny ručně místními obyvateli a běžně užívány k bydlení. Až Vás přepadne hlad, můžete využít místní restaurace (pizzerie, mexická
restaurace, steakhous), saloon, bary a kavárny, které lákají hosty na chutné jídlo, dobré pití, ale i na trochu toho odpočinku. 
Odjezd: v 08.30 hod. - Č. Budějovice, Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

CCeennaa  vvččeettnněě  vvssttuuppnnééhhoo  ddoo  mměěsstteeččkkaa  aa  sshhooww
773300,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss..,,  559900,,--  KKčč  //dděěttii  55  ––  1166  lleett
CCeennaa  vvččeettnněě  vvssttuuppnnééhhoo  ddoo  mměěsstteeččkkaa  aa  ttrrhhůů
555500,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss..,,  449900,,--  KKčč  //dděěttii  55  ––  1166  lleett

4499



REGENSBURG a DEGGENDORF – starobylá bavorská města na Dunaji
TTeerrmmíínn::  0066..1122..22001144  ––  AADDVVEENNTT
Program: dopoledne zastávka v historickém Deggendorfu – středověké náměstí s pěší zónou
a krásnou radnicí, několik kostelů, částečně dochované středověké hradby, adventní trhy.
Odpoledne prohlídka Regensburgu - římská Porta Praetoria, malebný kamenný most Steinere
Brücke z 12. st., stará radnice, gotický dóm Sv. Petra, patricijské věžové domy, památky od antiky
po současnost…  Adventní trhy.
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hod.

CCeennaa::  778800,,--  KKčč  //  oossoobbaa

DRÁŽĎANY – vánoční trhy s proslavenou vánoční štolou
TTeerrmmíínn::  0066..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program: prohlídka památek s průvodcem - světoznámý Zwinger, Obrazárna
Starých Mistrů se „Sixtinskou madonou“ od Raffaela,  Semperova opera,
Katedrála, Sídelní zámek saských kurfiřtů a králů, Kurfiřtská stáj, Královská
pokladnice, unikátně rekonstruovaný chrám Frauenkirche a mnoho muzeí. Krásná
procházka je po promenádě Brűhlská terasa, zvané „balkón Evropy“ s velkolepým
výhledem na Labe. V předvánočním čase se zde konají vyhlášené adventní trhy.
Altmarkt – návštěva nejstaršího vánočního trhu v Německu. Osobní volno
na prohlídku i nákup tradičních řemeslnických vánočních výrobků, na ochutnávku
proslavené vánoční štóly a svařeného vína, ale i na návštěvu památek
nebo na nákupy v obchodních domech  na Pragerstrasse a Wilsdrufferstrasse. 
Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat v pozdních večerních hodinách

NORIMBERK - město s neopakovatelnou vánoční atmosférou
TTeerrmmíínnyy::  2299..1111..,,  1133..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program: prohlídka památek s průvodcem - gotická kašna Schöner Brunnen, chrám
Sv. Vavřince, Panny Marie s orlojem, Sv. Sebalda, císařský hrad, Spital, kde byly
uloženy římské korunovační klenoty, radnici s možností návštěvy podzemí,
kde je středověké vězení s výstavou středověkých mučidel. Jedny z největších
vánočních trhů s typickou bavorskou atmosférou, volno.
Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách.

CCeennaa::  779900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

PASOV - město na soutoku tří řek nazývané
,, německé Benátky “

TTeerrmmíínnyy::    2299..1111..,,  1133..1122..,,  2200..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program: okružní jízda autobusem s možností nákupů, prohlídka památek s průvod-
cem, návštěva vánočního trhu a nákupní třídy, volno 
Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách     
CCeennaa::  339900,,--  KKčč  //  oossoobbaa

PASOV a termální lázně BAD FŰSSING
TTeerrmmíínnyy::    2299..1111..,,  1133..1122..,,  2200..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program: prohlídka památek s průvodcem, návštěva vánočního trhu a nákupní třídy, při přejezdu do lázní zastávka u OD Aldi,

odpoledne koupání 5 hodin v termálních lázních Bad Füssing.
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách     

CCeennaa::  665500,,--  KKčč  //  oossoobbaa

5500

MNICHOV  - ADVENT v hlavním městě BAVORSKA
TTeerrmmíínn::  0066..1122..22001144  --  AADDVVEENNTT
Program:
prohlídka historického města s průvodcem - Karlovo náměstí, chrám Panny Marie, stará a nová radnice,
Mariánské náměstí, Dvorní pivovar... Adventní trh se konal v r. 1806 před radnicí poprvé, dnes
je vánočních stánků více než 200...
Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Dvoudenní zájezd s noclehem v Mnichově – vviizz  ssttrr..  1166

CCeennaa::  775500,,--  KKčč  //  oossoobbaa

CCeennaa::  669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa



ŠUMAVA - přes pramen Volyňky do Nových Hutí
TTeerrmmíínn::  0044..1100..22001144
Program pěší trasy: z Lipky půjdeme proti proudu Volyňky až k jejímu prameni. Dále pak ke kapličce na Michlově huti a vyhlídce
nad ní. Přes Šindlov se dostaneme do Studeného potoka (dříve Kaltenbach) odkud pocházel jeden z králů Šumavy Kilián.
Mírným táhlým stoupáním přijdeme až do Nových Hutí (obtížnost střední: celkem 12km).
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

CHKO KOKOŘÍNSKO – Pokličky, hrad Houska, rozhledna na Vrátenské hoře
TTeerrmmíínn::  2200..0099..22001144
Program pěší trasy: CHKO Kokořínsko přes známý pískovcový útvar Pokličky lesní pěšinou smíšeným lesem až k tajemnému
hradu Houska. Možnost prohlídky, poté budeme pokračovat pěšky až k rozhledně na Vrátenské hoře. Náročnost: střední, délka
trasy: cca 14 km       Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách                       

CCeennaa::  555500,,--  KKčč  //  oossoobbaa

CCeennaa::  335500,,--  KKčč  //  oossoobbaa

CCeennaa::  337700,,--  KKčč  //  oossoobbaa
ŠUMAVA - prameny Křemelné a přírodní rezervace pod Můstkem

TTeerrmmíínn::  0077..0066..22001144        
Program pěší trasy: Gerlova Huť pod Pancířem bude výchozím bodem našeho putování přes Nový Brunst a Šmauzy k prameništi
Křemelné. Přes Lipplův Dvůr se pak dostaneme k Šukačce a dále k romantické kapličce Suché Studánky. Nakonec se vydáme
kolem přírodní rezervace Městišťské rokle do Městiště (obtížnost lehká: celkem 12km).
Odjezd: v 07.00 hod – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

PRAHA - parníkem do ZOO (fakultativně Botanická zahrada Praha)
TTeerrmmíínn::  2244..0055..22001144    
Program: dopolední projížďka lodí po Vltavě od Rašínova nábřeží do Tróje, návštěva ZOO – všechny vstupy
v ceně. Fakultativně možnost návštěvy Pražské botanické zahrady a tropického skleníku Fata Morgána.
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách  
CCeennaa::  779999,,--  KKčč  //  ddoosspp..  oossoobbaa

665500,,--  KKčč  //  dděěttii  33--1155  lleett,,  337700,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  33  lleett  --  vvčč..  vvssttuuppuu  ddoo  ZZOOOO  aa  llooddnnííhhoo  llííssttkkuu

5511

ČESKO

ŠUMAVA - z hradu Kašperk přes rozhlednu Sedlo (902 m) do Strašína
TTeerrmmíínn::  0088..0055..22001144
Program pěší trasy: od hradu Kašperk budeme sestupovat vyhlídkovou cestou do Humpolce, odkud vystoupáme k rozhledně Sedlo,
která se nachází na stejnojmenném vrcholu (902 m) a nabízí výhledy na hraniční hory Šumavy a Bavorského lesa. Dále budeme
pokračovat přes Kakánov, Drožnici, Markův vrch k Nezdicím na Šumavě a ke kostelu Narození Panny Marie ve Strašíně (obtížnost
střední: celkem 12km). Cestu je možné zkrátit o 5km přejezdem autobusem z Kakánova do Strašína.
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

CCeennaa::  338800,,--  KKčč  //  oossoobbaa

HORNICKÝ SKANZEN a SVATÁ HORA u PŘÍBRAMI, ZÁMEK BŘEZNICE
TTeerrmmíínn::  1144..0066..22001144

Program: návštěva hornického muzea, kde se dozvíte o bohaté minulosti spjaté s těžbou
stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem, prohlídku
několika kilometrů štol, fárání výtahem a další. Návštěva obdivovaného poutního místa
Svatá Hora u Příbrami a návštěva státního zámku Březnice. 
Odjezd: v 07.30 hod – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
ve večerních hodinách

PRAHA – LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA a MUZEUM ČOKOLÁDY
TTeerrmmíínnyy::  2266..0044..,,  2277..0099..22001144

Program: dvouhodinová exkurze v prostorách, kam se individuální turisté běžně nedostanou. Místním autobusem se budete
pohybovat přímo po areálu letiště a budete očitými svědky např. přistávání a tankování letadel, jejich přípravy pro další let atd.
Odpoledne návštěva muzea čokolády (Choco-Story) v centru Prahy, kde Vás kvalifikovaný průvodce provede a ukáže práci
čokolatéra přímo v prostorách muzea. Individuální, krátké volno v centru Prahy. Tento výlet doporučujeme školním skupinám
– velmi zajímavý, pěkný program, možnost i jiných termínů.
Odjezd: v 07.00 hod – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

CCeennaa::  557700,,--  KKčč  //    šškkoollnníí  sskkuuppiinnyy  --  vvččeettnněě  vvssttuuppuu  nnaa  lleettiiššttěě  aa  ddoo  ččookkoollááddoovvnnyy
CCeennaa::  778800,,--  KKčč  //    oossoobbaa  --  vvččeettnněě  vvssttuuppuu  nnaa  lleettiiššttěě  aa  ddoo  ččookkoollááddoovvnnyy

CCeennaa::  669900,,--  KKčč  //  oossoobbaa
559900,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1155  lleett  aa  ddůůcchhooddccii  6600++  vvčč..  vvssttuuppůů  



ZA KOUPÁNÍM

TTeerrmmíínnyy::  0088..0055..,,  2266..0077..22001144                              
Program:
Svět pirátů, 5D Kino AquapleX  (v plavkách a s brýlemi 3-D se posadíte na pohyblivé sedačky, 5,- EUR). Captain Splash
je největším zábavným vodním parkem v Rakousku - vodní atrakce,
4 skluzavky, „splash“ z pirátské hlavy, pojímající 3000 l vody,
Baby-Bay – ostrov s palmami a vybavením pro lezení a šplhání
pro   nejmenší, malé potůčky, malé skluzavky a vodní atrakce.
Pirátská   zátoka s vlnobitím, pirátskou jeskyní a plovoucími ostrovy,
6m vysoký „fanny splash“ se 2 skluzavkami a největším
vodopádem… Pobyt cca na 8 hodin.
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště
MHD, návrat ve večerních hodinách
VVssttuuppyy  AAQQUUAAPPUULLCCOO z roku 2013: 
8,50 EUR / do 5ti let, 21,- EUR / 6 - 15 let, 25,- EUR / nad 16 let
VVssttuuppyy  AAQQUUAAPPUULLCCOO  ++  TTRROOPPIICCAANNAA (termální laguna):
18,- EUR / do 5ti let, 24,50 EUR / 6 - 15 let, 33,- EUR / nad 16 let

RAKOUSKO / Vodní park AQUAPULCO - Bad Schallerbach

RAKOUSKO / Termální lázně LAA AN DER THAYA
TTeerrmmíínnyy::  1100..0055..,,  1188..1100..22001144

Program:
rakouské termální lázně Laa an der Thaya poskytují návštěvníkům
příjemné koupání ve 4 bazénech o teplotě vody 24 - 36°Celsia (bazén
termální, masážní, plavecký a se slanou vodu), tobogán. Termální
pramen (obsahující jód, natrium, chlorid, minerály) tryská rychlostí
6,3 litrů za sekundu a má teplotu 42°Celsia.
Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat v odpoledních hodinách
Doplatek za saunu: cca 6,50 EUR / osoba

CCeennaa::  886600,,--  KKčč  //  ddoosspp..ooss..,,  773300,,--  KKčč  //  ddííttěě    ddoo  1144  lleett  ––  vvčč..  vvssttuuppuu  nnaa  44  hhooddiinnyy

ČESKO / AQUAPALACE  PRAHA  
TTeerrmmíínn::  1177..0055..,,  0088..1111..22001144
Program: největší a nejmodernější vodní park v České republice, kde se nachází palác vln s bazénem s mořskými vlnami, palác
dobrodružství se 6ti tobogány, pomalou a rychlou divokou řekou a palác relaxace s plaveckým bazénem a vířivými bazény.
Zájemci o potápění se mohou s asistencí ponořit do 8 metrů hluboké jeskyně. Doba pobytu v Aquapalace cca 6 hodin.
Odjezd: v 08.00 hod. - Č. Budějovice –  Mariánské náměstí, stanoviště MHD,  návrat v odpoledních hodinách

CCeennaa::  889999,,--  KKčč  //  ddoosspp..ooss..,,  770000,,--KKčč  //  ddííttěě    ddoo  115500  ccmm  ––  vvčč..  vvssttuuppuu  nnaa  66  hhooddiinn

CCeennaa::  559955,,--  KKčč  //  ddoosspp..  oossoobbaa
446655,,--  KKčč  //  ddííttěě    66  --  1155  lleett,,  229900,,--  KKčč  //  ddííttěě    33  --  66  lleett

TTeerrmmíínnyy::  0088..0033..,,  0088..1111..22001144
Program:
4 hodinový pobyt ve vodním parku nabízí regeneraci i vodní radovánky
pro celou rodinu - např. 7 bazénů: sladkovodní (sportovní, krytý
a venkovní dětský bazén - teplota 26-30°Celsia) a solné bazény
s vodními masážními lůžky, protiproudovým kanálem, vířivkami
a masážními tryskami (obsah soli 1,5-5 %, teplota 32-34°C), vodní
skluzavka (65 m), dětský bazén s malou skluzavkou…
Odjezd: v 08.30 hod Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště
MHD, návrat v odpoledních hodinách. Možnost nástupu v Třeboni.  
Za příplatek 4 sauny (achátová, křišťálová, ametystová a solná) a 1 parní lázeň.
Doplatek za oddělení saun: cca 4,- EUR /děti  do 15 let, 2,80 EUR / dosp.

RAKOUSKO / Vodní park Sole-Felsen – BAD GMŰND

TTeerrmmíínnyy  vvee  ssttřřeedduu::  1122..0033..,,  1144..0055..,,  1177..0099..,,  1199..1111..22001144

Zvýhodněná nabídka (ve středu) pro zralý věk – AKCE 55 PLUS - pro osoby starší 55 let

CCeennaa::  449955,,--  KKčč  //  sseenniioorr  oodd  5555  lleett  ––  vvčč..  vvssttuuppuu  nnaa  44  hhooddiinnyy    ((cceennaa  pprroo  oossttaattnníí::  vviizz  ssoobboottnníí  tteerrmmíínnyy))                                5522

CCeennaa::  339900,,--  KKčč  //  oossoobbaa                                



Johannesbad Bad Füssing
největší termální lázně v Německu

Termální lázně plné superlativů… Až 13 termálních bazénů!

Všechny bazény otevřené!

• velký masážní bazén s vlnobitím ve vnitřních prostorách

• vulkanický bazén s působivou imitací skal, vodopádem a sopkou

• několik rozlehlých vířivek uvnitř i venku

• více než 100 m dlouhý bazén s protiproudem

• wellness ostrůvky s masážními tryskami

• termální bazény s teplotou vody až 40°C 

• 30 m dlouhý plavecký bazén

• celkem 13 bazénů výhradně s léčivou termální minerální vodou (27 - 40°C)

• lazeňská restaurace, 5 různých saun, masáže, kosmetické studio, obchod, kavárna, terapeutické centrum

• jedinečné kulturní akce přímo u bazénů: koncerty, ohňostroj, aquafitness, laserová show, apod.

Termální bazén s vlnobitím a dalších 5 bazénů ve vnitřních prostorách areálu

Saunový svět s 5 různými saunami
5533



Johannesbad Bad Füssing
největší termální lázně v Německu

Johannesbad Therme – Johannesstr. 2 - www.johannesbad-therme.de

Saunový svět s 5-ti saunami, potní komorou a ledovou jeskyní je za příplatek 4,- EUR. 
Pobyt v lázních je 6 hodin (večerní koupání na 4 hodiny včetně využití saun). 
Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi.

TTeerrmmíínnyy::  2222..0022..,,  1155..0033..,,  1122..0044..,,  1177..0055..,,  2288..0066..,,  1199..0077..,,  0099..0088..,,    0044..1100..,,  0088..1111..,,  2277..1122..22001144
CCeennaa::  661155,,--  KKčč  //  ddoosspp..  oossoobbaa - včetně vstupu do lázní na 6 hodin

551155,,--  KKčč  //  dděěttii  aa  mmllááddeežž  ddoo  1144  lleett - včetně vstupu do lázní na 6 hodin 
Odjezd: v 07.00 hod. – Č. Budějovice –  Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat cca ve 21.00 hodin

TTeerrmmíínnyy  vveeččeerrnnííhhoo  kkoouuppáánníí::  2266..0044..,,  1188..1100..22001144  
CCeennaa::  559900,,--  KKčč  //  ddoosspp..  oossoobbaa - včetně vstupu do lázní a ssaauunnyy na 4 hodiny 
Odjezd: ve 13.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat cca v 01.00 hodinu

TTeerrmmíínnyy  pprrooddlloouužžeennééhhoo  vveeččeerrnnííhhoo  kkoouuppáánníí  ssppoojjeennééhhoo  ss  kkuullttuurrnníí  aakkccíí  VVEELLKKÝÝ  OOHHŇŇOOSSTTRROOJJ  VV  KKOOMMBBIINNAACCII  SS  LLAASSEERR
SSHHOOWW  (cca 15 minut): 3311..0055..,,  0022..0088..22001144
CCeennaa::  661155,,--  KKčč  //  ddoosspp..  oossoobbaa - včetně vstupu do lázní a ssaauunnyy na 6 hodin (večerní koupání od 17.- 23.00 hodin)

Odjezd: ve 13.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat cca ve 02.00 hodiny
5544



NĚMECKO / Termální lázně BAD GRIESBACH – léčivá síla minerální vody  

TTeerrmmíínnyy::  1122..0044..,,  1100..0055..,,  0011..1111..,,  2222..1111..22001144
Program:
načerpejte novou energii v horkých vodách pramenů v Bad Griesbachu. Dokonalé uvolnění, zdravý odpočinek a regenerace sil.
Přesně to vás čeká v lázních Bad Griesbach. Léčivá síla minerální vody prýští z hloubky 1.522 m a je vhodná jak pro relaxaci,
tak i pro zlepšení zdravotního stavu. Velký lázeňský komplex s 13 termálními bazény s teplotou vody od 18 do 37°C
se rozkládá na vodní ploše cca. 1 600 m2. Za vyzkoušení stojí i turecké lázně zvané Hamam, kde si krásně prohřejete a očistíte
tělo a zbavíte   se bolení hlavy, či rýmy. Během pobytu si užijete parní saunu s různou intenzitou a vůní. Osvěžit se můžete
i v bazénku nebo si můžete objednat pěnovou masáž od pravého Turka. Nakonec si v zapůjčeném županu vychutnáte silný čaj
a ovoce v místnosti určené pro relaxaci. 
MMoožžnnéé  ddooppllaattkkyy::
• Turecká lázeň „Hamam“ (svět orientu, relaxace všemi smysly) - doplatek cca 10,- EUR (nutnost objednávky předem)
• Sauna pur (vynikající zážitek ze saunování) doplatek cca 5,20 EUR
HHaammaamm  --  oorriieennttáállnníí  ssvvěětt  --  TTuurreecckkéé  lláázznněě
Užijte si plnými doušky turecké lázně „Hamam“, které jsou
svou podstatou skutečnou parní koupelí. Tzv. Damfbad, tedy
parní koupel, objevíte i v běžných lázních, ale zpravidla
se jedná jen o jednu místnost, které chybí příjemná chladnější
voda, jíž si lze svlažit tělo, či tvář. Všude jinde prostě sedíte
jako v pařáku a ne každý to snese. Turecký systém se zdá
jednoduše příjemnější a promyšlenější. Samozřejmě zde
obsluhuje pravý Turek, který vám také na začátku poradí, jak
se má správně postupovat v jednotlivých parních komůrkách.
Protože turecké lázně mají svůj systém a aby jejich účinek
přinesl co nejvíce užitku, doporučujeme se jeho radami řídit.
Odjezd: v 07.00 hod. – Č. Budějovice –  Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat cca ve 20.00 hod.

CCeennaa::  663300,,--  KKčč  //  ddoosspp..  oossoobbaa - včetně vstupu do lázní na 5 hodin Vratná záloha 5,- EUR za skříňku 5555



TTeerrmmíínnyy::  
0044..0011..,,  1111..0011..,,  1188..0011..,,  2255..0011..,,  0088..0022..,,  1155..0022..,,  2222..0022..,,  0011..0033..,,  0088..0033..,,
1155..0033..,,  2222..0033..,,  2299..0033..,,  0055..0044..,,  1122..0044..,,  2266..0044..,,  0033..0055..,,  1100..0055..,,  1177..0055..,,
0044..1100..,,  1111..1100..,,  1188..1100..,,  2255..1100..,,  0011..1111..,,  0088..1111..,,  1155..1111..,,  2222..1111..,,  2299..1111..,,
0066..1122..,,  1133..1122..,,  2277..1122..22001144
Program:
lázně Fűssing nabízí pro své
zákazníky regeneraci i odpočinek
s možností koupání po celý rok!
Využijete kryté i otevřené bazény
s termální vodou o teplotě
23-42°Celsia, vířivky, příjemné
vodní masáže, inhalační proce-
dury, parní sauny (suché sauny
za příplatek cca 9,50 EUR),
odpočinkové  místnosti. Léčebná
voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění
kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v lázních je 5 hodin. Při cestě tam krátká
zastávka v nákupním středisku Aldi.

Odjezd: v 07.00 hod. –  Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat cca ve 20.00 hodin
TTeerrmmíínnyy  vveeččeerrnnííhhoo  kkoouuppáánníí::  2244..0011..,,  1144..0022..,,  2211..0033..,,  2255..0044..,,  1177..1100..,,  2211..1111..22001144  
Odjezd: ve 12.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat cca v 01.00 hodin

NĚMECKO / Termální lázně BAD FŰSSING - léčebná voda ze sirného horkého zřídla
Lázně  Therme Eins (lázně I.) a Europa Therme (lázně II.)

CCeennaa::  661155,,--  KKčč  //  ddoosspp..  oossoobbaa - vč. vstupu do lázní I nebo do lázní II
553355,,--  KKčč  //  dděěttii  aa  mmllááddeežž  ddoo  1188  lleett  - pouze do lázní I, do lázní II nejsou slevy

CCeennaa::  779900,,--  KKčč  //  ddoosspp..  oossoobbaa
772200,,--  KKčč  //  dděěttii  ddoo  1155  lleett  vvčč..  vvssttuuppuu                                  

TTeerrmmíínnyy::  0011..0033..,,  1122..0044..,,  1188..1100..,,    2222..1111..22001144
Program:
večerní koupání od 17. – 22.00 hod, pobyt v lázních Geinberg
nabízí regeneraci a odpočinek s možností koupání po celý rok!
Využijete kryté i venkovní bazény (3.000m2 vodní plochy)
s termální vodou  o teplotě 26 - 36°C, vířivky, skvělé vodní masáže,
sportovní bazén, odpočinkové místnosti... Nově lázně otevřely
KARIBSKOU LAGUNU se slanou vodou (3 % soli ve vodě – vhodné
i pro osoby trpící kožními nemocemi), palmami a mořským
břehem s bílým pískem. 
Sauna za příplatek cca 6,- EUR
Odjezd: v sobotu ve 13.00 hod Č. Budějovice – Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat cca v 01.00 hodin

RAKOUSKO / Termální lázně  -  THERME GEINBERG

NĚMECKO / TROPICKÉ OSTROVY u BERLÍNA – největší vodní park v Evropě
TTeerrmmíínnyy::  1188..0044..  --  1199..0044..,,  1100..1100..  --  1111..1100..22001144
Program: celodenní pobyt v aquaparku, který vyrostl v obrovské hale, kde se před sto lety
vyráběly vzducholodě Zeppelin. Najdete zde pravou exotiku včetně havajských tanečníků,
deštného pralesa, písečnou pláž, bazén, který je replikou pravé atmosféry na Bali.
Možnost příplatku za sauny cca 6,- EUR
Odjezd: ve 23.30 hodin -  Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
v pozdních večerních hod. Možnost nástupu v Třeboni.
CCeennaa::  11..000000,,--  KKčč  //  ddoosspp..  ooss,,    880000,,--    KKčč  //  dděěttii  ddoo  1133lleett

+ vstupné cca 28,- EUR / os., 18,- EUR / děti do 13 let

MMoožžnnoosstt  nnáássttuuppuu  vv  ČČ..  KKrruummlloovvěě,,  NNeettoolliiccíícchh,,  PPrraacchhaattiiccíícchh  --  iinnffoo  vv  CCKK
KKaažžddoouu  ppoosslleeddnníí  ssoobboottuu  vv  mměěssííccii  jjee  ooddjjeezzdd  zz  TTřřeebboonněě  – doplatek 50,-Kč / osoba 
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