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člověk moudří a leckdy i zmoudříšest zážitků, které stojí zato ochutnat

Novinky a svěží zájezdy každý den na



Cestovatelská inspirace
Buďte vítáni mezi námi cestovateli v  našem krásném a  nevšedním světě cestová-

ní. Neváhejte už ani chvíli a vydejte se spolu s námi za vůní dálek a exotiky  objevo-
vat dosud nepoznané. Nasedněte do našich pohodlných autokarů a rychlých letadel, 
a nechte se unášet do světa skutečné fantazie. Bude o Vás dobře postaráno. Nechte se 
rozmazlovat a nám bude potěšením.
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Vašich 30 cestovatelských hvězd!

 1 Paříž a Versailles
 2 Paříž a zámky na Loiře
 3 Paříž a Disneyland
 4 Paříž a Londýn 
 5 Provence a Languedoc
 6 Romantická Korsika 
 7 Řím a Florencie
 8 Tajemné Toskánsko
 9 Jaro na Ischii
 10 Karneval v Benátkách
11 Slunnou Itálií od severu k jihu
 12 Švýcarsko a Savojské Alpy
 13 Víkend v Bavorsku
 14 Formule 1 • VC Španělska
 15 Formule 1 • VC Německa
16 Formule 1 • VC Maďarska
 17 Formule 1 • VC Itálie
 18 Hrdá Anglie
19 Londýn jak ho neznáte
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Evropa

20 Holandsko a květinové korzo 
21 Slavnosti Tokajského vína
22 Slovinsko dosud neobjevené
23 Slunné Katalánsko
24  Víkend v Benátkách
25 Perly Andalusie
26 Mallorca křížem krážem
27 Muzikálový Londýn
28 Kankánová Paříž
29 Fatra a Turčianky
30 Lyžovačka pod Tatrami
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PAŘÍŽ A VERSAILLES
s ubytováním v centru Paříže

PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE
s návštěvou Chenonceau a ubytováním v centru Paříže

Objevte Paříž, kouzelnou „Dámu nad Seinou“, všem a všemu otevřenou a přitom zá-
hadnou jako tajemný úsměv Mony Lisy. Projděte se po Latinské čtvrti k Sorbonně, vy-
stoupejte po strmých schodech na Montmartre, prohlédněte si každodenně měnící se 
výlohy butiků na Champs Elyseés a potěšte se krásou Paříže z vrcholku Eiffelovy věže. 
1. den: odjezd v podvečer směr Rozvadov, noční přejezd přes území SRN
2. den: ráno příjezd do Paříže, okružní jízda městem spojená s návštěvou Eiffelovy věže (vý-
stup), odpoledne odjezd na ubytování do hotelu, po krátkém odpočinku přejezd metrem 
na náměstí Charles de Gaulle, pěší procházka spojená s prohlídkou nejvýznamnějších pa-
mátek: Vítězný oblouk, Champs Elysées, náměstí Svornosti, zahrady Tuilleries, muzeum 
Louvre (osobní volno), večer návrat na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva královského zámku a  královských zahrad ve  Ver-
sailles,  odpoledne návštěva basiliky St. Denis na  severním předměstí Paříže (hrobka 
francouzských králů), zastávka v moderní čtvrti La Défense (pařížský Manhattan) s no-
vodobým symbolem Paříže Grande Arche, v podvečer výstup na pahorek Montmartre, 
návštěva basiliky Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců, zábavní čtvrť Pigalle, 
osobní volno, možnost večeře, návrat na ubytování, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne pěší procházka po  Paříži: ostrov Saint Louis (ochutnávka 
vyhlášené pařížské zmrzliny Berthillon), ostrov Cité se slavnou katedrálou Notre Dame 
a Saint Chapelle, oběd v Latinské čtvrti, odpolední pěší procházka: univerzita La Sorbo-
nne, Panthéon, Lucemburské zahrady, Pont Neuf, přejezd metrem k Opeře, podvečerní 
projížďka lodí po Seině (1 hod), večerní procházka po Les Halles (břicho Paříže), avant-
gardní stavba Centre Pompidou, v nočních hodinách odjezd směr SRN
5. den: dopoledne zastávka v bavorském městečku Amberk (relaxace v Kurfiřstských láz-
ních), návrat do České republiky v podvečerních hodinách

27.3. – 31.3. • 16.5. – 20.5. • 19.9. – 23.9.  
• 24.10. – 28.10. 5.690,- Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování (hotel ***) • 2x snídaně • služby 
průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní vstupné 
do kulturních a historických památek (doporučené kapesné: 30–50 €) • změna programu 
vyhrazena

Vydejte se po stopách francouzských králů, rebelů, umělců i bohémů, poznejte město s ne-
zaměnitelným životním stylem a šarmem. Vychutnejte si výhled z Eiffelovky, rozjímejte 
před Sacré-Coeur a vnímejte atmosféru „Dámy nad Seinou“.  Vaše kroky vás také zavedou 
do romantického údolí řeky Loiry, kde se rozprostírají královské zámky jako perly na niti.
1. den: odjezd v podvečer směr Rozvadov, noční přejezd přes území SRN
2. den: ráno příjezd do Paříže, okružní jízda městem spojená s návštěvou Eiffelovy věže (vý-
stup), odpoledne odjezd na ubytování do hotelu, po krátkém odpočinku přejezd metrem 
na náměstí  Charles de Gaulle, pěší procházka spojená s prohlídkou nejvýznamnějších pa-
mátek: Vítězný oblouk, Champs Elysées, náměstí Svornosti, zahrady Tuilleries, muzeum 
Louvre (osobní volno), večer návrat na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do oblasti hradů a zámků na Loiře, návštěva královského zámku 
Chambord (renesanční zámek Františka I.), průjezd romantickým údolím podél řeky Lo-
iry, návštěva vodního zámku Chenonceau (zámek šesti žen), v podvečer zastávka v Or-
léans, městě Johanky z Arku (katedrála), osobní volno, návrat na ubytování, nocleh   
4. den: snídaně, dopoledne pěší procházka po Paříži: ostrov Saint Louis (ochutnáv-
ka vyhlášené pařížské zmrzliny Berthillon), ostrov Cité se slavnou katedrálou Notre 
Dame a Saint Chapelle, oběd v Latinské čtvrti, odpolední pěší procházka: univerzita 
La Sorbonne, Panthéon, Lucemburské zahrady, Pont Neuf, přejezd metrem k Opeře, 
osobní volno, podvečerní projížďka lodí po Seině (1 hod), večerní výstup na paho-
rek Montmartre, návštěva basiliky Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a uměl-
ců, zábavní čtvrť Pigalle, osobní volno, v nočních hodinách odjezd směr SRN
5. den: ráno zastávka v  bavorském městečku Amberk (relaxace v  Kurfiřstských 
lázních), návrat do České republiky v podvečerních hodinách

4.7. – 8.7. 5.690,- Kč
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování (hotel ***) • 2x snídaně  
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní 
vstupné do  kulturních a  historických památek (doporučené kapesné: 40–60 €)  
• změna programu vyhrazena

1

2

Francie



3

PAŘÍŽ A DISNEYLAND
s koupáním v Amberku

Vydejte se s námi do největšího zábavního parku v Evropě, ležícího pouze několik kilo-
metrů od Paříže a zároveň poznejte v tento příjemný čas jedinečnou krásu francouzské 
metropole ležící na Seině …
1. den: odjezd v podvečerních hodinách směr Rozvadov, noční přejezd přes území SRN
2. den: ráno příjezd do oblasti Paříže, celodenní návštěva DISNEYLANDU, světa dobro-
družství, pohádek a fantazie: rázem se ocitnete na počátku 20. století v „malém ospalém 
městečku“ na  americkém venkově, odkud odjíždí nevšední vlak času. Vlak, který míří 
do světů dávno minulých, ale i budoucích se zastávkami: FRONTIERLAND „země bez 
hranic“, ADVENTURELAND „země dobrodružství“, FANTASYLAND „země pohádek 
a fantazie“, DISCOVERYLAND „země objevů“. Krásně bát se budete v nejstrašidelněj-
ším domě v Evropě, jen o vlásek uniknete Pirátům z Karibiku, vesmírnou raketou se 
podíváte až na Měsíc, zlatá horečka vás polapí na hoře hromů a blesků a díky panenkám 
v „malém světě“ poznáte celý svět...   v podvečer odjezd na hotel, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do centra Paříže, dopoledne velká okružní jízda městem, od-
poledne návštěva nejvýznamnějších památek: Eiffelova věž, Vítězný oblouk, Champs 
Elysées, náměstí Svornosti, muzeum Louvre se slavnou Mona Lisou, projížďka lodí 
po  Seině, ostrov Cité s  katedrálou Notre Dame, večer procházka po  čtvrti malířů 
a umělců Montmartre, návštěva basiliky Sacré-Coeur, před půlnocí odjezd směr SRN
4. den: ráno zastávka v bavorském městečku Amberk, relaxace v Kurfiřtských lázních, 
návrat do ČR v podvečerních hodinách

28.3. – 31.3. • 2.5. – 5.5. • 20.6. – 23.6.  
• 22.8. – 25.8. • 10.10.- 13.10. • 25.10. – 28.10. 3.990,- Kč

Dětská cena 2.990,- Kč (platí pro 1 dítě do 12 let se 2 dospělými)
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1x ubytování v hotelu • 1x snídaně • služby prů-
vodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do Disneylan-
du (dospělí cca 45 €, děti 4-11 let cca 35 €) • fakultativní vstupné do kulturních a historic-
kých památek (doporučené kapesné: 30–50 €) • změna programu vyhrazena
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PAŘÍŽ A LONDÝN
dva prožitky na jedné cestě

Kouzelná a koketná Paříž nad řekou Seinou i tajemný a neuchopitelný Londýn nad řekou 
Temží. Obě města úplně jiná, obě města neuvěřitelně krásná...
1. den: v podvečerních hodinách směr Rozvadov, noční přejezd přes území SRN
2. den: ráno příjezd do Paříže, velká okružní jízda městem, výstup na Eiffelovu věž, odpoled-
ne pěší procházka po nejvýznamnějších místech: Vítězný oblouk, Champs Elysées, muzeum 
Louvre, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, možnost projížďky lodí po Seině, večer ubyto-
vání v hotelu na předměstí Paříže, nocleh
3. den: v časných ranních hodinách odjezd směr Calais, v ranních hodinách přejezd Euro-
tunelem pod kanálem La Manche na britské ostrovy (Calais – Folkestone), dopoledne ná-
vštěva Greenwich (Královská observatoř, nultý poledník), přejezd vláčkem DLR a metrem 
přes moderní čtvrť Docklands do centra Londýna, procházka kolem Shakespearova divadla 
The Globe, Millenium Bridge, katedrála sv. Pavla (vstupné), finanční čtvrť City (Bank of 
England, Mansion House, Royal Exchange, "Okurka"), odpolední návštěva Toweru a pro-
cházka po Tower Bridge, podvečer možnost „vyhlídkového letu“ na novodobé dominantě 
London Eye, ubytování, nocleh
4. den: po snídani odjezd do Londýna: možnost návštěvy muzea voskových figurín Ma-
dame Tussaud, přejezd metrem do centra, pěší procházka: Buckinghamský palác (síd-
lo královny), St. James´s Park, Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), 
Houses of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Downing Street, Horse 
Guards, Whitehall, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, Soho, Leicester Square 
a Covent Garden, volný čas na nákup suvenýrů či návštěvu galerií, možnost večeře 
v Chinatown, ve večerních hodinách přejezd Eurotunelem na evropskou pevninu 
(Folkestone – Calais), zpáteční cesta do ČR
5. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách 

18.4. – 22.4. • 10.10. – 14.10. 5.990,- Kč
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování v hotelu • 2x snídaně • cesta 
Eurotunelem • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní 
vstupné do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné 20–30 €, 40–50 GBP)  
• změna programu vyhrazena

4



4

PROVENCE A LANGUEDOC 
s degustací vína Chateauneuf-du-Pape a návštěvou Terra Vinea 

Vydejte se do historických krajů v jižní Francii, poznejte významné pamětihodnos-
ti nejen z doby římské, ochutnejte excelentní vína a potěšte se nádhernou středo-
mořskou přírodou s volně žijícími plameňáky …
1. den: odjezd v podvečer směr Rozvadov, noční přejezd přes území SRN 
2. den: ráno příjezd do oblasti Lyonu, návštěva jedinečné stavby Palais idéal du fac-
teur Cheval v Hauterives (vysněný palác pošťáka Ferdinanda Chevala, který tvořil 
vlastnoručně dlouhých 33 let), po poledni přejezd do oblasti Provence, zastávka 
v  malebném provensálském městě Orange s velkolepými římskými památkami 
(římské divadlo z 1.stol., Vítězný oblouk), návštěva slavného vinařského městeč-
ka Chateauneuf-du-Pape, někdejšího letního sídla avignonských papežů (možnost 
ochutnávky excelentních vín), v podvečer příjezd do papežského města Avignon, 
jednoho z nejnavštěvovanějších a nejkrásnějších měst jižní Francie, návštěva slav-
ného avignonského mostu, ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva historického centra Avignonu (hradby se za-
hradami, Papežský palác), odpoledne návštěva Pont du Gard, architektonického 
zázraku z doby římské (nejvyšší římský most, který sloužil jako akvadukt), přejezd 
do oblasti Camargue (pastviny a mokřiny v deltě řeky Rhony s výskytem plame-
ňáků, polodivokých běloušů a chovem černých býků), zastávka v jedinečně zacho-
vaném opevněném městě Aigues Mortes postaveném za vlády Ludvíka IX., prů-
jezd po pobřeží Lví zátoky (Golf du Lion) - druhé francouzské Riviery, přejezd do 
historického kraje Languedoc-Roussillon, ubytování v oblasti Carcassonne, nocleh  
4. den: snídaně, dopoledne návštěva pevnosti Carcassonne, pohádkového města, 
jehož středověké hrady a věže ční nad řekou Aude (historická památka uvedená na 
seznamu UNESCO), možnost oběda, odpoledne odjezd do pohoří Les Corbières, 
návštěva vinných sklepů Terra Vinea (prohlídka jeskynního systému, ochutnávka 
proslulých languedockých vín), odpočinková zastávka ve vyhlášeném přímořském 
letovisku Cap d´Agde, možnost koupání, v podvečer odjezd směr SRN
5. den: dopoledne zastávka v bavorském městečku Amberk (relaxace v Kurfiřstských 
lázních), návrat do České republiky v odpoledních hodinách 

12.9. – 16.9. 5.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování v hotelu • 2x snídaně • služby průvodce 
• balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den * fakultativní 
vstupné do kulturních a historických památek (doporučené kapesné: 30-50 €) • změ-
na programu vyhrazena
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ROMANTICKÁ KORSIKA
za azurovým mořem a panenskou přírodou

Poznejte ostrov ve Středozemním moři, který je romantický i divoký zároveň, je-
hož strmé hory se tyčí vysoko nad průzračným mořem a  starobylá městečka se 
ukrývají v husté a voňavé zeleni staletých pinií a korkových dubů. Poznejte svéráz-
né obyvatele, jejich originální kuchyni a znamenitá vína, která tu pěstují.
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr hraniční přechod Rozvadov, přes Němec-
ko, Rakousko, mezi alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Livorna, trajektem na ostrov Korsiku do Bastie (cca 4 hodi-
ny), cesta překrásným hornatým vnitrozemím do starobylého Corte s hrdě se tyčící 
citadelou pod horskými velikány, dále přes průsmyk Col del Vizzavona s výhledem 
na Monte d´Oro, fakultativně malá pěší túra k vodopádům Les Anglais. Večer pří-
jezd na jihozápadní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok, ubytování, nocleh
3. den: dopoledne návštěva přírodní rezervace Les Calanches, kde barevné skalní 
útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou moře, po malé procházce pokraču-
jeme do starého rybářského přístavu Porto s nejbarevnější pláží na ostrově, mož-
nost koupání, odpoledne prohlídka Ajaccia hlavního města Korsiky, vydáme se po 
stopách Napoleona Bonaparta (rodný dům a hrobka rodiny Bonaparte), roman-
tická zastávka na mysu Parata s výhledem na Krvavé ostrovy (Iles Sanquinaires) 
proslulými svými západy slunce, ubytování, nocleh
4. den: dopoledne návštěva proslulého naleziště prehistorické kultury Filitosa 
s mnoha menhiry, poté zastávka v nejkorsičtějším městě Sartene s možností de-
gustace vína, odpoledne prohlídka Bonifacia  proslulého svou polohou na vápen-
covém útesu vysoko nad mořem (korsický Gibraltar), fakultativně projížďka lodí 
podél útesů do Dračí jeskyně Grotte de Stragonato s  výhledy na ostrov Sardinie, 
ubytování, nocleh
5. den: ráno odjezd do korsických Dolomit, (dle časových možností průjezd přes 
skalní věže Bavella se zastávkou v  malebné vesničce St. Lucie de Tallano), dále do 
přístavního města Bastia, volný čas na poslední nákupy suvenýrů, trajekt do Livorna, 
noční přejezd přes Brennerský průsmyk do Rakouska
6. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách 

7.5. – 12.5. • 25.9. – 30.9. 7.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3x ubytování (hotel **/***) • 3x snídaně • služby průvodce  
• trajekty • korsická daň • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupy do navštěvova-
ných objektů a projížďku lodí • doporučené kapesné: cca 60 € • změna programu vyhrazena
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ŘÍM A FLORENCIE
s návštěvou Vatikánu

TAJEMNÉ TOSKÁNSKO
s ubytováním v lázních Montecatini Terme

Poznejte město, ke kterému se vždy upínali a stále upínají oči celého světa, město, které 
má požehnání být metropolí papežů, město, kde se snoubí antika s moderní civilizací.
Vydejte se do „věčného města“, které miloval Michelangelo a nenáviděl Ovidius….
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr Rozvadov, noční přejezd přes území Němec-
ka, Rakouska a Itálie
2. den: ráno příjezd do centra italské renesance – Florencie, celodenní návštěva města: 
Most zlatníků, Křtitelnice s Rajskou bránou, náměstí Signoria se sochou Davida, basilika 
Santa Maria del Fiore s vyhlídkovou zvonicí Giotto, Galerie Ufizzi, v odpoledních hodi-
nách odjezd na ubytování v okolí Říma, večeře, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva Tivoli (letní sídlo římských císařů) a  zahrady 
vodotrysků rodiny d´Este, Hadriánova vila, odpoledne návštěva Říma antického: Ko-
loseum, Konstantinův oblouk, Forum Romanum, osobní volno, návrat na ubytování, 
večeře, nocleh
4. den: ráno příjezd do Říma, dopoledne návštěva papežského státu Vatikán: chrám 
sv. Petra – výstup do kopule, Vatikánská muzea, Sixtinská kaple, odpoledne procház-
ka kolem Andělského hradu a návštěva Říma barokního: Fontána di Trevi, Španělské 
schody, náměstí Navonna, Pantheon, ve večerních hodinách odjezd do Rakouska přes 
Brennerský průsmyk s výhledy na alpské velikány 
5. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

15.5. – 19.5. • 18.9. – 22.9. 5.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování (hotel ***) • 2x polopenze • služby 
průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30 Kč/os/den • vstupné do kulturních 
a historických památek, poplatek za vjezd do měst Řím, Florencie a Tivoli cca 12 € . Do-
poručené kapesné: 60–80 € • změna programu vyhrazena

Objevte tajemný kraj, který se rozkládá mezi zelenými kopci s  olivovníky a  vinicemi, 
mezi nimiž protéká bájná řeka Arno a na jejichž úbočí trůní starobylá města a tajemné 
kláštery. Kraj, kterému po staletí vévodila Florencie a tón udávala rodina Medicejských…
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr Rozvadov přes Německo a Rakousko do Itálie
2. den: ráno příjezd do Florencie, města italské renesance, pěší procházka spojená s návštěvou 
kostela Santa Croce a hrobkami známých Italů, náměstí Piazza Signoria a Palazzo Vecchio, 
dóm Santa Maria dei Fiore s vyhlídkovou zvonicí Giotto, baptiserium s Rajskou bránou, pro-
cházka pokračuje přes Most zlatníků k Palazzo Pitti s galeriemi a zahradami Boboli. Po spo-
lečné prohlídce volno k návštěvě galerie Ufizzi či Galerie dell ´ Academia se slavnou sochou 
Davida či k toulkám po Florencii. Podvečerní  zastávka na Piazzale Michelangelo s vyhlíd-
kou na město obklopené předhůřím Apenin, přejezd na ubytování do známých toskánských 
lázní Montecatini Terme, večeře, nocleh
3. den: snídaně, vyhlídková jízda pohořím Monte Albano do horské vesnice Vinci, kterou 
proslavil geniální rodák – Leonardo. Poté odjezd  do starobylého, hradbami obklopeného 
města Lucca, které bylo vystavěno na  základech starořímské arény, jedinečné náměstí 
se spletí uzounkých romantických uliček a malebné kostelíky jako na dlani, odpoledne 
návštěva města Pisa, které proslulo svou šikmou věží a unikátním dómem, návrat do 
Montecatini Terme, večeře, nocleh
4. den: snídaně, odjezd do  Sieny, perly Toskánska obklopené nádhernou krajinou 
a vinicemi, okouzlující univerzitní město, kterému vévodí gotický dóm Santa Maria 
Assunta, náměstí Piazza del Campo ve  tvaru půlměsíce, obklopeno 16 paláci bo-
hatých měšťanů, odpoledne prohlídka opevněného města San Gimignano, jehož 
hradby a historické rodové věže Vás okouzlí a přenesou do středověku, v podvečer 
odjezd do Rakouska přes Brennerský průsmyk s výhledy na alpské velikány
5. den: ráno zastávka na vydatnou svačinku, příjezd do ČR kolem poledne

16.10. – 20.10. 5.690,- Kč 
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování (hotel ***) • 2x polopenze  
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den, vstupné do 
kulturních a historických památek, poplatek za vjezd do měst Florencie, Lucca, 
Pisa, Sienna, San Gimignano je 16 €/os. Doporučené kapesné: 60–80 € • změna  
programu vyhrazena
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JARO NA ISCHII 
ostrov, který dává sílu a chuť žít

Vydejte se s  námi přivítat jaro, poznat ostrovní rituály, prohřát se v  termálech  
a načerpat energii …
1. den: odjezd v  dopoledních hodinách směr hraniční přechod Rozvadov, přejezd přes 
Německo a Rakousko mezi alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do  Neapole, trajekt Pozzuoli-Ischia (1,5 hod), ubytování v  hotelu, 
relaxace v termálním bazénu, odpoledne malá pěší túra na Baia di Sorgeto, kde horké pra-
meny vyvěrají přímo do moře (koupání), večeře, večerní procházka po starobylém  Foriu 
se slavným kostelíkem Santa Maria del Soccorso (z filmu Nebožtíci přejí lásce), nocleh
3. den: snídaně, dopoledne veselý okruh ostrovem s ochutnávkou likérů na vyhlídce Be-
lla Vista a návštěvou hlavního města Ischia Ponte, odpoledne plné relaxace v termálním 
parku Giardini Poseidon (za příplatek), večeře, nocleh 
4. den: snídaně, celodenní lodní výlet na sousední ostrov Capri, který si už v antických 
dobách zamilovali římští císaři (za příplatek), večerní relaxace v  termálním bazénu, 
večeře, nocleh
5. den: snídaně, dopoledne trajekt Ischia-Neapol, okružní jízda Neapolí, procházka 
městem, odpoledne návštěva královského zámku Caserta, postaveného po vzoru fran-
couzských Versailles, odjezd směr Rakousko 
6. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

11.4. – 16.4. 5.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3x ubytování (hotel ***) • 3x polopenze  • trajekt 
na Ischii • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní výlety 
a vstupné do navštěvovaných objektů (termální zahrady Giardini Poseidon cca 20 €, lod-
ní výlet na Capri cca 35 €, Caserta cca 12 €) • změna programu vyhrazena

9

KARNEVAL V BENÁTKÁCH
s projížďkou lodí po benátských kanálech

Páni a paní, víme, jak se ruší zimní žal… vydejte se na slavný benátský karneval. Nejed-
ná se o karneval ledajaký, ten v Benátkách je nejstarší a nejslavnější. Stanete se svědky 
neopakovatelné atmosféry ve  „městě na  laguně“, s  renesančními paláci, mosty, kanály 
a gondolami. Nasaďte masku a ponořte se do karnevalového veselí. Prožijte si svou „Lady 
Karneval“.
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, přejezd přes Rakousko do Itálie 
2. den: příjezd do Punta Sabbione, plavba typickým lodním autobusem „vaporetem“ do Be-
nátek, pěší procházka po Benátkách: Canal Grande, Ponte di Rialto, kostel Santa Maria della 
Salute, sv. Salvador, Most vzdechů, architektonický šperk Piazza San Marco se stejnojmen-
nou bazilikou, Dóžecím palácem, hodinovou věží a  slavnou zvonicí Campanile, odpole-
dne karnevalová slavnost roku: uvidíte masky ze 17. a 18. století s neuvěřitelnou historií 
a tradicemi, obklopení renesancí se přenesete do 18. století a stanete se svědky commedie 
dell´arte, vydáte se s karnevalovým průvodem k mostu Rialto, přes tržiště podél Grand 
kanálu na náměstí sv. Marka a  ochutnáte tradiční prosecco a  speciality kraje Veneto. 
A co takhle romantická projížďka na gondole? Nocleh v hotelu v přímořském letovisku 
na okraji Benátek.
3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po benátských kanálech, výlet na ostrov 
Murano (proslaveného po celém světě místními skláři, dominantou ostrova je dóm  
sv. Marie a Donáta s románskými prvky a vzácnými mozaikami) či Burano (ostrov 
krajek, rybářů a charakteristických barevných fasád), den zakončíme v Benátkách 
na karnevalovém veselí (divadelní a hudební představení v ulicích, volba nejkrás-
nější masky, odpočatí a plní dojmů, se suvenýry a karnevalovými maskami se vra-
címe domů, večerní odjezd z Benátek přes Rakousko do ČR
4. den: návrat do ČR v ranních hodinách

8.2. – 11.2. 2.990,- Kč
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1x ubytování (hotel ***) • 1x snídaně  
• služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • příplatek za ve-
čeři 350,- Kč/os • vstupné do navštěvovaných objektů, lodní lístek • změna pro-
gramu vyhrazena
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SLUNNOU ITÁLIÍ OD SEVERU K JIHU
s výletem na ostrov Capri a ostrov Ischia

Vydejte se s námi do Itálie a poznejte tuto jedinečnou kolébku historie. Duch rene-
sance do Vás vstoupí ve Florencii, termály Vás ozdraví na Ischii a krása Vás omámí 
v  Neapoli. Zláká Vás ostrov Capri, vystoupáte na Vesuv a  znovuobjevíte antické 
Pompeje.  Po stopách krutých císařů se vydáte v „městě měst“, v Římě.

1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr hraniční přechod Rozvadov, přes Ně-
mecko, Rakousko, mezi alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Říma, dopoledne návštěva papežského státu Vatikán s pro-
hlídkou Svatopetrského náměstí a křesťanského Dómu sv. Petra, dále uvidíme An-
dělský hrad, Pantheon, náměstí Navone, Fontánu di Trevi, Španělské schody, Fo-
rum Romanum a Koloseum, chybět nebude i volný čas pro Vás, poté odjezd do 
oblasti Neapolského zálivu, ubytování v oblasti Neapole, večeře, nocleh 
3. den: po snídani odjezd z hotelu do přístavu v Pozzuoli, trajektem na termální 
ostrov Ischia, kde Vás čeká veselý okruh ostrovem, během kterého uslyšíte o his-
torii ostrova a uvidíte z nadhledu Aragonský hrad, městečka Ischia Porto a Ponte, 
ochutnáte cappuccino v horské vesničce Serrara Fontana a také navštívíte rybářské 
městečko San´t Angelo se slavnou pláží Maronti, chybět nebude ani ochutnávka 
ostrovních vín a  likérů na vyhlídce Belvedere a procházka po starobylém Foriu 
se slavným kostelíkem Santa Maria del Soccorso z filmu Nebožtíci přejí lásce, od-
poledne jistě potěší koupání v moři na slavné Citaře či v  termálních zahradách 
Giardini Poseidon, v  podvečer přejezd trajektem na pevninu zpátky do hotelu, 
večeře, nocleh
4. den: po snídani odjezd autobusem k sopce Vesuv a pěší výstup k samotnému 
jícnu vulkánu (vstup cca 8 €), poté odjezd do Pompejí (vstup cca 11 € + cca 4 € 
za italského průvodce), prohlídka bývalého antického města, jež bylo zničeno so-
pečným výbuchem v r. 79, dle časových možností na zpáteční cestě okružní jízda 
Neapolí, večeře, nocleh
5. den: po snídani odjezd autobusem do malebného přístavu Sorrento, plavba lodí 
po Tyrhénském moři na fascinující ostrov Capri, který si už v antických dobách za-
milovali římští císaři (za příplatek), ostrovním autobusem do Anacapri, pod nejvyšší 
vrchol Monte Solaro, z něhož je kouzelný výhled na celý ostrov a Neapolský záliv, ve-
čeře, nocleh
6. den: po snídani odjezd do Florencie, starobylé metropole Toskánska, pěší procházka 
k jedné z největších křesťanských staveb světa, dómu Maria del Fiore, dále ke Campanile 
a Baptistériu, Galerii Degli Uffizi, náměstí Republiky s palácem a světoznámou Miche-
langelovou sochou Davida se závěrem u Mostu zlatníků, večer odjezd přes Brennerský 
průsmyk do České republiky
7. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách 

5.8. – 11.8. • 7.10. – 13.10. 7.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4x ubytování (hotel ***) • 4x polopenze • celodenní 
výlet na ostrov Ischia • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupy do navštěvova-
ných objektů (vstup do Pompejí a Vesuv cca 20 €, Galerie Ufizzi 10 €, Vatikánská Muzea 
15 €), výlet lodí na ostrov Capri cca 45 € • změna programu vyhrazena
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ŠVÝCARSKO A SAVOJSKÉ ALPY
s výstupem na ledovec Mer de Glace v Chamonix

Objevte kouzelný svět alpských velikánů na pomezí Švýcarska a Francie a vystoupejte do 
výšin, kde se vám zatají dech.
1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Rozvadov, noční přejezd přes území SRN
2. den: ráno příjezd do francouzských Savojských Alp, dopolední procházka po Chamo-
nix, ležícím pod nejvyšší horou Evropy Mont Blanc (4810m), výjezd zubačkou do Mon-
tenvers, odtud lanovkou k ledovcové jeskyni Mer de Glace, návštěva jeskyně, odpoledne 
přejezd do Švýcarska, prohlídka Ženevy, ležící na břehu jezera (Palác Národů, jezerní 
vodotrysk, staré město s katedrálou), ubytování v oblasti Ženevy, nocleh 
3. den: snídaně, dopoledne zastávka v malebném městečku Montreux na východním 
břehu Ženevského jezera, procházka po nábřežní promenádě (socha Fredy Mercury-
ho), návštěva vodního zámku Chateau du Chillon, odpoledne přejezd do hlavního 
města Bernu – návštěva města medvědů (medvědí příkop, staré město s podloubími, 
barevnými kašnami a středověkými sklepeními, katedrála), v podvečer odjezd do ob-
lasti Bernských Alp pod alpské velikány Eiger, Mönch a Jungfrau, ubytování, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne návštěva skalních vodopádů Trümmelbach, odpoledne 
výjezd lanovkou spojený s malou pěší túrou do kouzelné vysokohorské vesnice 
Mürren ležící na úpatí vrcholu Schilthorn (nejvýše položená vyhlídková restau-
race na světě), oběd cestou ve vyhlídkové restauraci, fakultativně výjezd lanovkou 
na vrchol, přejezd do centrální části Švýcarska, podvečerní návštěva kouzelné-
ho Luzernu (Kaplový most) rozloženého na břehu jezera pod masivem Pilatus, 
v nočních hodinách odjezd směr ČR
5. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách

27.6. – 1.7. 5.990,- Kč
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování v hotelu • 2x snídaně • služby 
průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní vstup-
né (doporučené kapesné 30 €+50 CHF) • změna programu vyhrazena
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VÍKEND V BAVORSKU
s relaxací ve Watzmanntherme

Vydejte se za alpskými velikány, křišťálovými jezery, pohádkovými zámky, starobylými 
městy a pěšími túrami za zdravím.
1. den: odjezd po  půlnoci z  24.5. na  25.5. směr Rozvadov a  Mnichov, ráno příjezd 
do  Algavských Alp, prohlídka pohádkového zámku Neuschwanstein (nejkrásnějšího 
a nejnavštěvovanějšího v Německu), po poledni návštěva zahrad rokokového Linderho-
fu (dalšího ze slavných zámků podivínského krále), prohlídka benediktýnského kláštera 
Ettal, proslulého výrobou vynikajícího klášterního likéru, odpoledne zastávka ve zná-
mém olympijském městečku Garmisch Partenkirchen, rozkládajícím se na úpatí Zug-
spitze, malá pěší túra podél jezera Eibsee, přejezd na ubytování do oblasti Königsee, 
možnost večeře, nocleh
2. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po jezeře Königsee, chráněném mocným 
štítem Watzmannu (2.713 m), spojená s návštěvou starého poutního kostelíka sv. 
Bartoloměje (dostupný pouze po vodě), po poledni zdravotní procházka pod vr-
cholem Malerwinkelu v  oblasti Berchtesgadenských Alp, které patří k  nejkrás-
nějším v Evropě, odpoledne prohlídka lázeňského města Berchtesgaden, od 19.
století sloužícího jako letní sídlo a lovecký revír bavorské královské rodiny, mož-
nost relaxace v solných bazénech Watzmanntherme, v podvečer odjezd, návrat 
do ČR v popůlnočních hodinách

25.5. – 26.5. 2.990,- Kč
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1x ubytování v  penzionu • 1x snídaně  
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • příplatek za ve-
čeři 350,- Kč/os • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů a  termálních 
lázní (doporučené kapesné: 20–30 €) • změna programu vyhrazena
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FORMULE 1 • VELKÁ CENA ŠPANĚLSKA
s Monatourem již pojedenácté!

Zavítejte mezi odvážné muže a jejich báječné stroje, mezi krásné ženy a jejich ambici-
ózní touhy, do boxů za zručnými mechaniky, na jedinečnou podívanou velkého světa 
Formule 1 na okruh Circuit de Catalunya do Barcelony!
1. den: dopoledne odjezd směr Rozvadov do Německa, noční přejezd přes Francii do Španělska 
2. den: ráno příjezd na pobřeží Costa Brava, relaxace u moře, ubytování v hotelu, odpoled-
ne (za příplatek 500,- Kč) odjezd na okruh Circuit de Catalunya, návštěva v boxech, návrat 
do  hotelu, večeře, ladění formy v  oblíbené hospůdce La Ragazza při sangrii a  tequile, 
nocleh
3. den: snídaně, dopoledne prohlídka katalánské metropole Barcelony, okružní jízda 
spojená s několika zastávkami: chrám La Sagrada Familia, fotbalový stadion FC Barce-
lona, Olympijský stadion, hora Montjuic s vyhlídkou na celé město, Kolumbův sloup 
a starý přístav, odpoledne návštěva volného tréninku na okruhu F1 v Montmeló,  ná-
vrat do hotelu, večeře, relaxace v termálních lázních Magma
4. den: snídaně, sobotní kvalifikace, celý den na okruhu F1 v Montmeló, který leží 
v  zalesněném kopcovitém terénu na  okraji města, návrat na hotel, večeře, návštěva 
typické španělské usedlosti La Masia s vystoupením flamenca (víno a sangria potečou 
proudem), nocleh
5. den: snídaně, nedělní závod GRAN PREMIO DE ESPAŇA TELEFONICA (letos 
již 57. Velká cena na jedné z nejzajímavějších tratí seriálu Mistrovství F1, domovský 
okruh fanoušků Fernanda Alonsa), návrat na hotel, večeře za příplatek,  odjezd přes 
Francii a Německo domů
6. den: dopoledne zastávka u  motorestu, chybět nebude ani vydatná svačinka (není 
v ceně zájezdu), odpoledne příjezd do ČR

REZERVUJTE SI VČAS VAŠI 3-DENNÍ VSTUPENKU ZA 120,- EUR
8.5. – 13.5. 5.990,- Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3x ubytování v  hotelu Alba Selleqta ****  
• 3x polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní vstupné do 
navštěvovaných objektů a  termálních lázní (doporučené kapesné: 40–60 €) • změna pro-
gramu vyhrazena
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FORMULE 1 • VELKÁ CENA NĚMECKA
s relaxací v lázních Baden Baden 
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Formule 1

Zažijte jedinečnou atmosféru královny motosportu, tentokráte v rodné zemi úřadujícího mis-
tra světa Sebastiana Vettela. Kromě 4 dnů na legendárním okruhu Hockenheimring se můžete 
těšit na blahodárné léčivé prameny v Baden-Baden, na největší sbírku vozů Formule 1 v tech-
nickém muzeu v Sinsheimu a na posezení v tradičních hospůdkách.
1. den: v ranních hodinách odjezd směr Rozvadov, odpoledne návštěva v boxech a možnost okruž-
ní jízdy autobusem po Hockenheimringu, navečer příjezd do Baden-Baden, ubytování, procházka 
po nejslavnějším lázeňském městě Německa mezi luxusními automobily, třeba po slavné Lichten-
taler Allee po stopách královny Viktorie do Casina, které Marlene Dietrich označila za nejkrás-
nější na světě, nocleh
2. den: snídaně, dopoledne návštěva volných tréninků F1, odpoledne prohlídka Auto- und Tech-
nikmuseum v Sinsheimu: největší sbírka monopostů F1 v Evropě, nepřeberné množství loko-
motiv, motocyklů, veteránů, ale především letadel – legendární nadzvukový letoun Concorde 
společnosti Air France, jeho ruský protějšek Tupolev a nechvalně známý Messerschmidt (ně-
která z  letadel, včetně těch nadzvukových, můžete prozkoumat i zevnitř), návrat na uby-
tování, možnost relaxace ve vyhlášeném lázeňském komplexu Caracalla-Therme (vnitřní 
a venkovní bazény, vířivky, saunovací svět, horká pára, pramenitá termální voda), nocleh
3. den: snídaně, dopoledne možnost relaxace v jedinečných a historických lázních Fried-
richsbad, kde zažijete 17 rozličných procedur, které mysl osvěží a tělo ozdraví, odpoledne 
kvalifikace, po jejím skončení si můžete užít jedinečný doprovodný program v Mercedes 
Village, autogramiádu pilotů F1 a zkušební jízdu vozem Mercedes třídy A, návrat na 
ubytování, nocleh
4. den: snídaně, nedělní závod Velká cena Německa vozů Formule 1, odjezd domů, 
návrat do ČR v pozdně nočních hodinách
REZERVUJTE SI VČAS VAŠI 3-DENNÍ VSTUPENKU ZA 99,- EUR

4.7. – 7.7. 5.990,- Kč
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3x ubytování (hotel ***) • 3x snídaně  
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní 
vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena



11

FORMULE 1 • VELKÁ CENA MAĎARSKA
s Monatourem letos podruhé

Vychutnejte si Velkou cenu Maďarska v horkém létě tak trochu jinak. Folklór, zázračné 
víno, léčivé termály a Formule 1. Jedinečná podívaná pouze na Velké ceně Maďarska.

1. den: odjezd z ČR směr Brno a hraniční přechod Břeclav/Kúty, přes Slovensko do Ma-
ďarska, malá okružní jízda Budapeští, odpoledne návštěva v boxech a prohlídka pit line 
na okruhu Hungaroring, navečer příjezd do lázeňského města Eger, večeře, odpočinek v 
hotelovém wellness centru (vnitřní bazény s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy, 
finská sauna, parní lázeň, aromasauna), nocleh 
2. den: snídaně, dopoledne relaxace v termálech Egertermálfürdö s přímým vstupem z 
hotelu (venkovní a vnitřní bazény s unikátní léčivou vodou 28-38 °C, obsahem vápníku 
a hořčíku, blahodárně působící na pohybové ústrojí), odpoledne návštěva pátečního 
volného tréninku F1 na okruhu Hungaroring, návrat do hotelu, večeře, večerní pro-
hlídka Egeru, nazývaného barokní perlou Maďarska, nocleh
3. den: snídaně, sobotní kvalifikace, celý den na okruhu F1 Hungaroring, který je vy-
hlášen svým letním počasím a leží v údolí kolem Mogyorodu, pouhých 20 km od 
Budapešti, návrat do hotelu, relaxace v termálech Egertermálfürdö, večeře, ladění for-
my v Údolí Krásné paní Szépasszony Völgy, posezení ve sklípku s ochutnávkou vína 
bikavér a leanyka, nocleh
4. den: snídaně, nedělní závod FORMULA 1 ENI MAGYAR NAGYDÍJ (Hungaroring 
je díky své poloze jedinečný tím, že z většiny míst můžete sledovat dění na 80 % trati), 
odjezd domů, návrat do ČR v pozdně nočních hodinách 
KAŽDÝ DEN:  vstup do Egertermálfürdö a hotelového wellness ZDARMA!

REZERVUJTE SI VČAS VAŠI 3-DENNÍ VSTUPENKU ZA 90,- EUR
25.7. – 28.7. 5.990,- Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3x ubytování (hotel ***) • 3x polopenze • služby 
průvodce • balíček na cestu  • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní vstupné 
do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena
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FORMULE 1 • VELKÁ CENA ITÁLIE
s Monatourem pro velký úspěch již počtvrté

Zavítejte do jedinečného světa Formule 1, kde se setkávají odvážní muži s krásnými žena-
mi, zruční mechanici s rychlými stroji a fanouškové v boxech se svými idoly. Tentokrát do 
poutního místa stáje Ferarri na okruh do Monzy.

1. den: odpoledne odjezd z ČR směr Rozvadov přes Německo, Rakousko do Itálie 
2. den: ráno příjezd do historického kraje Lombardie, dopolední návštěva Milána, hlavního 
města Lombardie, pěší procházka s prohlídkou starého města: hrad Sforzů, nebetyčný Dóm, 
jeden z největších na světě, slavná opera La Scala, proslulé obchodní a nákupní Galerie Vitto-
rio Emanuele, návštěva největšího obchodu značky Ferrari v Evropě, volný čas na lahodné 
cappuccio a značkové nákupy, odpoledne návštěva volného tréninku F1 na okruhu v Mon-
ze, poté odjezd na ubytování v hotelu, večeře, nocleh
3. den: snídaně, sobotní kvalifikace, celý den na okruhu F1 v Monze, autodrom (Auto-
dromo Nazionale di Monza) leží v nádherném rozlehlém parku na okraji města, kde se 
nachází i  rokokový zámeček Villa Reale, podvečerní návštěva vinných sklepů spojená 
s ochutnávkou místních vín, ladění formy na Velkou cenu Itálie, návrat do hotelu, ve-
čeře, nocleh
4.den: snídaně, nedělní závod GRAN PREMIO SANTANDER D´ITÁLIA (letos již 84. 
Velká cena na nejrychlejší trati seriálu Mistrovství F1, domovský okruh fanoušků stá-
je Ferrari), večer odjezd přes Brennerský průsmyk do Rakouska, možná bude i pizza 
na rozloučenou u motorestu), noční přejezd přes Německo
5. den: dopoledne zastávka u motorestu, chybět nebude ani vydatná svačinka (není 
v ceně zájezdu), kolem poledne příjezd do ČR 

REZERVUJTE SI VČAS VAŠI 3-DENNÍ VSTUPENKU ZA 100,- EUR
5.9. – 9.9. 5.690,- Kč 

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování (hotel ***) • 2x polopenze • 
služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní 
vstupné (doporučené kapesné 40-60 €) • změna programu vyhrazena
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Formule 1



HRDÁ ANGLIE
aneb po stopách králů, Williama Shakespeara a Harryho Pottera

Vydejte se prozkoumat hrdý Albion, ostrovní království chráněné mocnými křídový-
mi útesy.  Poznejte jedno z největších měst Evropy Londýn ale i malebný Stratford, 
kde se narodil William Shakespeare. Okouzlí vás nejen neuvěřitelně krásné Bath, ale 
i svět, který je „obyčejným mudlům“ zapovězen – svět kouzel a čar Harryho Pottera 
– „The Making of…“ ve studiích Warner Bros.
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr Rozvadov, noční přejezd přes území Ně-
mecka, Belgie a Francie
2. den: v ranních hodinách přejezd Eurotunnelem (Calais – Folkestone) na ostrov 
Velká Británie, celodenní prohlídka Londýna: Greenwich (Královská observatoř, 
nultý poledník), přejezd vláčkem DLR a  metrem přes moderní čtvrť Docklands 
do centra Londýna, procházka kolem The Shard (nejvyšší budova EU) přes Tower 
Bridge kolem pevnosti Tower do finanční čtvrti City of London (Bank of England, 
Královská burza, "Okurka"), katedrála sv. Pavla, přejezd metrem k Buckinghamské-
mu paláci (sídlo královny), prohlídka vládní čtvrti Westminster (Westminsterské 
opatství, Houses of Parliament se slavnou věží „Big Ben“, Whitehall), Trafalgarské 
náměstí, Covent Garden, Leicester Square, Piccadilly Circus, podvečer možnost „vy-
hlídkového letu“ na novodobé dominantě London Eye, ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopolední návštěva studií Warner Bros v Leavesdeanu (vstupné), kde 
se natáčela nejúspěšnější filmová série všech dob – osm filmů o  Harry Potterovi – 
nezapomenutelnou se stane návštěva Velké síně, Nebelvírské společenské místnosti, 
Hagridovy hájenky, Snapovy učebny lektvarů, Brumbálovy pracovny, Zobí ulice a pře-
devším procházka Příčnou ulicí, proniknete do tajemství filmových triků a uvidíte ne-
přeberné množství rekvizit, kostýmů a kulis, odpoledne návštěva jediného lázeňského 
města na britských ostrovech – Bath (UNESCO): Roman Baths Museum (dva tisíce let 
staré římské lázně), Abbey Church, Royal Crescent, The Circus, Pulteney Bridge, návrat 
na ubytování, nocleh
4. den: snídaně, dopolední prohlídka středověkého hradu Warwick, jednoho z nejoblíbe-
nějších a nejkrásnějších panských sídel v Anglii, vydáte se do podzemí hradu, kde čekají du-
chové, čarodějnice a pekelně strašidelná podívaná, odpoledne návštěva malebného Stratfor-
du nad Avonou (rodný dům Williama Shakespeara, kostel Nejsvětější Trojice, Hall´s Croft), 
v podvečerních hodinách návrat na Eurotunnel (Folkestone – Calais), odjezd směr ČR
5. den: návrat v odpoledních hodinách  

16.10. – 20.10. 6.490,- Kč
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování (hotel ***) • 2x snídaně • cesta Eurotu-
nelem • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní vstupné do 
navštěvovaných objektů (doporučené kapesné 50–60 GBP) • změna programu vyhrazena
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LONDÝN JAK HO NEZNÁTE
s návštěvou Oxfordu a Stonehenge

Vydejte se do Londýna, hlavního města Spojeného království, kde se historie snoubí s po-
krokem. Objevte krásu majestátních paláců, klid rozlehlých parků a jedinečně tajemnou 
atmosféru města nad Temží. Zajímavým okořeněním bude návštěva malebného univerzit-
ního Oxfordu a tajemstvím opředeného Stonehenge. Vychutnáte si i tradiční čaj o páté ...
1. den: odjezd z České republiky v odpoledních hodinách směr Rozvadov, přejezd přes úze-
mí SRN a Belgie do Francie
2. den: v ranních hodinách přejezd Eurotunelem pod kanálem La Manche na britské ostrovy 
(Calais – Folkestone), dopoledne návštěva Greenwich (Královská observatoř, nultý poled-
ník), přejezd vláčkem DLR a metrem přes moderní čtvrť Docklands do centra Londýna, 
procházka kolem nejvyšší budovy EU – mrakodrapu The Shard, Shakespearova divadla 
The Globe, Millenium Bridge, katedrála Sv. Pavla (vstupné), finanční čtvrť City (Bank of 
England, Královská burza, Lloyd´s, Leadenhall Market, „Okurka“), odpolední návštěva 
Toweru a procházka po Tower Bridge, podvečer možnost „vyhlídkového letu“ na Lon-
don Eye, ubytování, nocleh
3. den: po snídani odjezd do univerzitního města Oxford, pěší procházka po historic-
kém centru - Christ Church, Radcliffe Camera, Sheldonian Theatre, volný čas na náku-
py, odpoledne návštěva mystického Stonehenge, bájného seskupení kamenů, jednoho 
z nejmystičtějších míst v Evropě, ubytování, nocleh
4. den: po snídani návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud kousek od 
slavné Baker Street a Regent Parku, pěší procházka: Buckinghamský palác (sídlo krá-
lovny), St. James´s Park, Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), Houses 
of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Downing Street, Horse Guards, 
Whitehall, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, Soho, Leicester Square a Covent 
Garden, volný čas na nákup suvenýrů či návštěvu galerií, možnost večeře v China-
town, ve večerních hodinách přejezd Eurotunelem na evropskou pevninu (Folkesto-
ne – Calais), zpáteční cesta do ČR
5. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách 

22.5. – 26.5. 5.990,- Kč
Cena zahrnuje:  •  doprava lux busem • 2x ubytování (hotel ***) • 2x snídaně • cesta 
Eurotunelem • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní vstup-
né (doporučené kapesné 50-60 GBP) • změna programu vyhrazena
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HOLANDSKO A KVĚTINOVÉ KORZO
s návštěvou sýrárny a projížďkou po grachtech

Vydejte se s námi za duhovou krásou rozkvetlých tulipánů, vůní slavných holandských 
sýrů Edam a Gouda, klapotem statných větrných mlýnů a roztomilých dřeváčků
na největší květinovou slavnost roku …
1. den: odjezd v podvečerních hodinách směr Rozvadov, noční přejezd přes území SRN
2. den: ráno příjezd do Nizozemského království, návštěva Roterdamu (největší evropský 
přístav) s vyhlídkovou věží Euromast, po poledni přejezd do královského města Den Haag, 
prohlídka královského dvora, návštěva Madurodamu (Nizozemsko v miniaturách) a nej-
významnějších nizozemských lázní Scheveningen, navečer příjezd na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva sýrových trhů v Alkmaaru, odpoledne skanzen vě-
trných mlýnů v Zaanse Schans (výroba sýrů a typických dřeváčků) a největší květinová 
výstava Keukenhof na ploše 28 ha, návrat na ubytování, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne návštěva sýrové farmy Alida Hoeve s ukázkou tradiční 
výroby sýrů, ochutnávkou a možností výhodných nákupů, kolem poledne Květino-
vé korzo (přehlídka květinových alegorických vozů), odjezd do Amsterodamu, pěší 
prohlídka města: náměstí Dam s královským palácem, rušná třída Rokin, plovoucí 
květinový trh, brusírna diamantů, projížďka lodí po amsterodamských grachtech, ve 
volném čase možnost návštěvy Rijks muzea (Rembrandtova „Noční hlídka“) nebo Van 
Goghova muzea či Muzea voskových figurín Madame Thussaud, podvečerní návštěva 
zábavní námořnické čtvrti, odjezd směr SRN
5. den: dopoledne zastávka v bavorském Amberku, relaxace v  Kurfiřtských lázních, 
návrat do České republiky v odpoledních hodinách

17.4. – 21.4. 5.990,- Kč
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování (hotel ***) • 2x snídaně • služby 
průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní vstupné 
do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné 40–60 €) • změna programu vyhrazena
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Velká Británie/Nizozemsko



SLAVNOSTI TOKAJSKÉHO VÍNA 
s návštěvou Budapešti

SLOVINSKO DOSUD NEOBJEVENÉ
s relaxací v mořském parku Laguna

Tokajské je víno, které miloval i francouzský král Ludvík XIV., a  jako první jej nazval: 
„Vínem králů a králem vín“. Tokajské je víno, které si oblíbili a popíjeli uherští králo-
vé i rakouští císaři. Toto víno můžete ochutnat i Vy, pokud se rozhodnete, že s námi 
zavítáte na Tokajské slavnosti. Chybět nebude ani relaxace v blahodárných termálech 
a návštěva Budapešti, která je nazývána „Perlou na Dunaji“.
1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Brno, noční přejezd přes Slovensko do Maďarska
2. den: ráno příjezd do barokní perly Maďarska – města Eger ležícího v malebné krajině 
pod Bukovými horami (prohlídka starého města, náměstí s chrámem, středověký hrad, 
turecký minaret), odpolední relaxace a sladké rozjímání v termálech (venkovní a vnitřní 
bazény se slabě radioaktivní vodou 28-38 °C s obsahem vápníku a hořčíku, blahodárně 
působící na pohybové ústrojí), v podvečer se vydáte po Egerské vinné cestě do údolí 
„Krásné paní“, posezení ve sklípku s ochutnávkou vína bikaver a leanyka s malým ob-
čerstvením, večeře, nocleh 
3. den: snídaně, návštěva Barlangfürdo, dopolední relaxace v jedinečných  jeskynních 
termálech Tapolca s masážními proudy vysoce léčivé vody 32-36 °C, po poledni  cesta 
do Tokajských vrchů, návštěva  světově proslulé  vinařské oblasti Tokaj (UNESCO), 
účast na slavnostech „Vína králů“ (přehlídka vinařů, degustace kvalitních vín a folk-
lórní program), pozdní návrat na ubytování, večeře, nocleh
4. den: snídaně, návštěva Budapešti, okružní jízda městem spojená s pěší procházkou 
po historickém centru: Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou vyhlídkou na město 
na Dunaji, královský palác, basilika sv. Štěpána, řetězový most, Parlament, fakultativně 
oběd v „palačinkárně“, vyhlídka na rozloučenou z vrchu Gellért, příjezd do České re-
publiky v nočních hodinách

30.5. – 2.6. (se slavností vína)
3.10. – 6.10. (se zahájením vinobraní) 4.990,- Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2x ubytování v penzionu • 2x polopenze • služby 
průvodce • ochutnávka vína v Egeru a Tokaji • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní vstupné 
do navštěvovaných objektů a termálních lázní (doporučené kapesné: 40–60 €) • změna pro-
gramu vyhrazena
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Maďarsko / Slovinsko

Podzimní idyla ve Slovinsku – krása nedotčené přírody, kouzlo jadranského pobřeží, slovinský Kras 
s hlubokými jeskyněmi, věhlasný hřebčín s  lipicány, lahodná vína a slovinské dobroty a k tomu 
relaxace v mořském parku Laguna …co si přát víc?
1. den: odjezd ve večerních hodinách, přejezd přes Rakousko
2. den: cesta za půvaby jadranského pobřeží lemovaná krásou  Julských Alp a průzračných jezer, 
návštěva obří krasové  jeskyně Grotta Gigante (úchvatné krápníky a varhany), ubytování v St. 
Bernardinu v hotelu *** s mořskými lázněmi Laguna (7 bazénů s teplou mořskou vodou, vířivky 
s výhledem na moře)
3. den: relaxace v mořském parku Laguna, fakultativně celodenní výlet za krásami Slovinsko-
-italského krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů, prohlídka unikátní  Škocjanské jamy 
(11 propojených podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty (UNESCO), ráj pro 
fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, ochutnávka vyhlášených vín Krasu, procházka po 
středověké vesnice Štanjel, považovanou za nejkrásnější ve Slovinsku, návrat  do hotelu, rela-
xace v Laguně, večerní procházka podél pobřeží do Portorože
4. den: relaxace v mořském parku Laguna, odpoledne výlet  do světoznámé chovné stani-
ce Lipica (bělostní koně, kdysi chlouba Habsburků, španělská jezdecká škola), zastávka  
v Hrastovlje s návštěvou románského  kostela Nejsvětější trojice, (významná freska Tanec 
smrti), pro zájemce fakultativně  exkurze na solná pole do Sečovlje, večerní procházka 
(2 km) do starobylého přístavu Piran, posezení u vínka 
5. den: ráno relaxace v mořském parku Laguna, po poledni odjezd do Lublaně,  hlav-
ního města Slovinska, odkaz architekta J. Plečnika, prohlídka hradu a univerzity, poté 
cesta do ČR, návrat v pozdních nočních hodinách

24.10. - 28.10. 6.390,-
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3x ubytování (hotel *** s mořskými lázněmi La-
guna) • 3x  polopenze • služby průvodce • pobytová taxa • 4-denní vstup do aquaparku 
(bez vstupu do saun za příplatek) • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní výlety • 
vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávky • vstup do areálu wellness a saun 15 € 
• příplatek 350,- Kč za výlet 3. den • doporučené kapesné cca 60 € • změna programu 
vyhrazena



SLUNNÉ KATALÁNSKO
s koupáním a sluněním

Navštivte tuto krásnou slunnou zemi, která se nachází ve Španělském království. Po-
znejte její více než 1 000 let dlouhou historii, kulturu, jazyk a lidi, kteří tady žijí. Vydej-
te se s námi na 7-denní poznávací zájezd za neuvěřitelnou cenu...
1. den: dopoledne odjezd směr Rozvadov do SRN, noční přejezd přes Francii do Španělska 
2. den:  ráno příjezd na pobřeží Costa Brava, koupání a slunění, ubytování, večerní pro-
cházka po Lloretu de Mar zakončená v místní hospůdce
3. den: výlet do katalánské metropole Barcelony … čeká Vás velká okružní jízda se zastávkami 
na nejkrásnějších místech: Sagrada Familia, Casa Batlló, Pedrera, Plaza Espaňa, Montjuic, Las 
Ramblas, Kolumbův sloup, Gotická čtvrt, chrám sv. Eulálie, ubytování, večeře
4. den: odjezd po stopách La Morenety, Černé Madony montserratské na posvátnou 
horu Montserrat a do benediktinského kláštera, který se nachází mezi nebem a zemí, 
(poslechneme si nejstarší chlapecký sbor Escolania a ochutnáme domácí výrobky mni-
chů), odpoledne návrat do hotelu
5. den: dopoledne slunění a koupání, odpoledne oblíbený výlet do botanické zahrady 
Pinya de Rosa a rybářského městečka Blanes, proslulého rybími aukcemi, návštěva 
vinného sklepa s ochutnávkou vín a likérů a možností výhodného nákupu, nenechte si 
ujít večerní návštěvu ohnivého flamenca na šlechtické usedlosti La Masia
6. den: odpoledne romantický výlet lodí při pobřeží Costa Brava do středověkého městečka 
Tossa de Mar, proslaveného filmem Pandora s Avou Gardner v hlavní roli, posezení při 
skleničce lahodné sangrie, v podvečer odjezd přes Francii a Německo do ČR
7. den: návrat do České republiky v podvečerních hodinách

27.9. – 3.10. • 1.10. – 7.10.  
• 5.10. – 11.10. • 9.10. – 15.10. 5.990,- Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4x ubytování (hotel ***) • 4x polopenze • služby prů-
vodce • balíček na cestu • 3 výlety (Barcelona, Montserrat, Blanes) • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní výlety, 
představení a vstupné do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné: 50–60 €) • změna 
programu vyhrazena
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Španělsko / Itálie

VÍKEND V BENÁTKÁCH
s koupáním v Jaderském moři

Vydejte se na víkend do nejromantičtějšího města na světě, do italských Benátek. Staňte se 
svědky neopakovatelné atmosféry Benátské laguny, objevte zákoutí   renesančních paláců, 
mosty a kanály s gondolami. Projeďte se lodí na ostrovy Murano a Burano. Vychutnejte 
si capuccino v nejslavnější benátské kavárně u Floriana… a při západu slunce se můžete 
osvěžit ve vlnách Jaderského moře.
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, přejezd přes Rakousko do Itálie 
2. den: příjezd do Punta Sabbione, plavba typickým „vaporetem“ do Benátek, pěší procházka 
s průvodcem: Canal Grande, Ponte Rialto, kostel Santa Maria della Salute, sv. Salvador, Most 
vzdechů, architektonický šperk Piazza San Marco se stejnojmennou  bazilikou, Dóžecím 
palácem, hodinovou věží a slavnou zvonicí Campanile, ochutnat můžete i tradiční pro-
secco (delikátní šumivé víno) a speciality kraje Veneto (např. krémová chřestová polévka, 
hovězí carpaccio, mořské plody), atmosféru „města milenců“ umocní romantická pro-
jížďka na gondole, podvečerní koupání v Jaderském moři, fakultativně ochutnávka pizzy 
a domácího vína, nocleh v hotelu na okraji Benátek
3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po Benátské laguně: prohlídka ostrova Mu-
rano, který proslavili po celém světě místní skláři, návštěva sklárny a obchodu se skle-
něnou bižuterií, dominantou ostrova je dóm sv. Marie a Donáta s románskými prvky 
a vzácnými mozaikami, dále návštěva rybářského ostrova Burano s malebnou archi-
tekturou, proslaven výrobou krajek, oáza klidu a pohody, ostrov si oblíbili umělci, 
odpočatí a plní dojmů, se suvenýry se vracíme domů, večer odjezd z Benátek přes 
Rakousko do ČR
4. den: návrat do ČR v ranních hodinách

16.5. – 19.5.  •  3.10. – 6.10. 3.390,- Kč 
11.7. – 14.7.  •  15.8. – 18.8. 3.690,- Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1x ubytování (hotel ***) • 1x snídaně  
• služby průvodce • balíček na cestu
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • příplatek za 
večeři 350,- Kč/os (ochutnávka pizzy a domácího vína) • lodní lístek cca 25 €  
• vstupy do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné: cca 60 €) • změna pro-
gramu vyhrazena
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PERLY ANDALUSIE
s koupáním a sluněním

Tam na jihu Pyrenejského poloostrova se rozkládá ohnivá a svůdná země se jmé-
nem Andalusie. Její břehy omývá Středozemní moře i Atlantický oceán…a mezi 
nimi se vypíná bájemi opředená skála. Vypráví o odvážném Tarikovi a jeho maur-
ských princeznách, které se proměnily v krásná a bohatá města ležící na řece Gua-
dalquivir. Jsou to Sevilla, Córdoba a Granada, po staletí střežená zasněženými vr-
choly pohoří Sierra Nevada. Andalusie je ohnivá jako krásná tanečnice flamenca, 
je opojná jako sklenka lahodného vína Málaga a je divoká jako korida, která se 
zde zrodila. O Andalusii se zpívá… a na Andalusii se nezapomíná! 
1. den: odlet z Prahy do Malagy, transfer do hotelu na pobřeží Costa del Sol, uby-
tování, individuálně možnost posezení v typických tapas barech s „pescaitos fritos“ 
a džbánkem lahodné sangrie, nocleh
2. den: snídaně, návštěva britské kolonie Gibraltar ležící na nejjižnějším cípu Pyre-
nejského poloostrova, zdejší pevnost střeží průliv mezi Evropou a Afrikou, nelekně-
te se, když Vás navštíví zdejší maskot – Magot bezocasý, ve volném čase se můžete 
projít po Main Street, v klidu posedět v britském pubu a ochutnat tradiční cider či 
nakoupit v mnoha značkových obchodech, návrat do hotelu, večeře, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do srdce Andalusie, do města flamenca a býčích zápasů, 
Sevilly (UNESCO) ležící na korzáry opěvované řece Guadalquivir, kdysi nejbohat-
šího města celého Španělska, symbolem je La Giralda, 90 m vysoká zvonice, bývalý 
minaret někdejší mešity, přestavěné na katedrálu, ve volném čase zajděte do Triany, 
někdejší cikánské čtvrti, kam s oblibou chodí tanečnící flamenca a kde se nacházejí 
nejvyhledávanější obchody s keramikou, návrat do hotelu, večeře, nocleh
4. den: snídaně, slunění a  koupání v  TORREMOLINOS, odpoledne fakultativně 
oblíbená projížďka lodí při pobřeží Costa del Sol, večer si nenechte ujít návštěvu 
ohnivého flamenca ve vyhlášeném  klubu Pepe Lopeze
5. den: snídaně, odjezd pod zasněžené vrcholky pohoří Sierra Nevada, kde se nachází 
město, o kterém se zpívá…Granada, městu vévodí goticko-renesanční katedrála, která 
v  útrobách ukrývá ostatky Ferdinanda Aragonského a  Isabely Kastilské, Vaše kroky 
povedou ještě dál až tam, kde se v mlžném oparu vznáší osmý div světa, pohádkový 
maurský palác Alhambra, stojí na pahorku La Sabica a zvenčí vypadá jako červená pev-
nost s věžemi, skutečným klenotem Alhambry je palác arabských králů Nazaríes, který 
ukrývá sály vykládané mozaikami, návrat do hotelu, večeře
6. den: snídaně, fakultativně (za příplatek) odjezd do půvabného města Córdoba 
(UNESCO), která leží v ohybu řeky Guadalquivir, na křižovatce obchodních cest, kde se 
po staletí snoubila vzdělanost, kultura a umění arabů, křesťanů a židů, právě tady se na-
chází Velká mešita, nejkrásnější z islámských staveb v Evropě, která ohromí barevnými 
oblouky s 850 sloupy ze žuly, jaspisu a mramoru, vidět musíte i zlatý Mihráb, modlitební 
výklenek, jenž uchovával zlatou kopii koránu, dále Vás zaujme půvabná Juderia, židov-
ská čtvrť, se slavnou synagogou, zde najdete uličky, kde stříbrotepci ve svých dílnách 
vytvářejí jemné šperky, dnes tradiční suvenýr Córdoby, návrat do hotelu, večeře
7. den: snídaně, dopoledne slunění a koupání, v podvečer odjezd do přístavního měs-
ta Málagy posazeného na břehu Středozemního moře, nabízí téměř vše: od zelených 
bulvárů po kvetoucí zahrady, od starobylých staveb po kouzelně rozpadlé uličky, od 
vyhlášených Tapas barů po značkové obchody, chloubou všech je La Manquita, ka-
tedrála, která okouzlí směsicí slohů a kterou místní nazývají „Jednoruká“, protože 
nikdy nebyla dostavěna. A co teprve rodný dům s muzeem Pabla Picassa a  jeho 
díla, která pro Vás mohou být inspirací? Návrat do hotelu před půlnocí.
8. den: snídaně, koupání a slunění, nákup suvenýrů, transfer na letiště v Málaze 
a odlet do Prahy

13.6. – 20.6. • 19.9. – 26.9. 18.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha-Málaga a  zpět včetně letištních 
tax a palivového příplatku • 7x ubytování (hotel ***) • polopenze • 4 výlety  
(Gibraltar, Sevilla, Granada, Málaga) • služby průvodce • zákonné pojištění 
CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné  
do  navštěvovaných  objektů, představení  flamenca a lodní výlet (doporučené 
kapesné 70-80 €) • změna programu vyhrazena
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MALLORCA KŘÍŽEM KRÁŽEM
s koupáním a sluněním

Mallorca, zrozená z mořské pěny bájného Středomoří, korunována růžovými kvít-
ky voňavých mandloní, je právem nazývána královnou Baleárských ostrovů. Po sta-
letí lákala svou divokou krásou, bělostnými vesnicemi uprostřed pomerančovníků, 
starobylými kláštery v tajemných horách Tramuntany, odvážné korzáry i urozené 
krále. Dnes svým osobitým kouzlem, malebnými zátokami s písečnými plážemi, 
elegantními promenádami s palmami přitahuje novodobé cestovatele. Mallorca je 
sladká jako „coca de gata“ lahodný mandlový koláč s ještě lahodnější mandlovou 
zmrzlinou, na jejíž chuť se nezapomíná stejně jako na ostrov Mallorca.
1. den: přílet na ostrov snů na Mallorcu, možnost večerní procházky po letovisku 
zakončená posezením při skleničce
2. den: slunění, koupání, odpoledně podvečerní Palma de Mallorca, hlavní město 
ostrova s významnými památkami připomínajícími jeho pohnutou minulost, mo-
numentální gotická katedrála La Seu „katedrála světla“, ve které se snoubí gotika 
s maurskou minulostí, procházet se můžete klidnými uličkami starého města
3. den: okruh ostrovem „Vuelta de la Isla“, plný překvapení do pohoří Sierra de 
Tramontana, chybět nebude ani „leche de almendra“ a „coca de gató“, navštívíte  
slavné poutní místo a starobylý klášter Lluc, který ukrývá La Morenetu, Torrent 
de Pareis, ostrovní zázrak přírody - Rajský potok, deroucí se z lůna Tramontany, 
vydáte se fantastickou horskou silnicí vytesanou ve skalách do soutěsky Sa Calob-
ra, zde Vás čeká koupání v nádherné přírodní scenérii, odtud můžete podniknout 
fakultativně plavbu lodí při divokém pobřeží Costa Mallorquina do  malebného 
přístavu Sóller, zavítáte do kouzelného městečka Valldemosa, kde ve zdejším kar-
tuziánském klášteře pobývala slavná George Sandová a  Fryderyk Chopin, cestou 
zavítáte do  slavné manufaktury v  Ince na  zpracování kůže, kde můžete zakoupit 
i drobné suvenýry
4. den: dopoledne fakultativně návštěva typického trhu v městečku Andratx, ochut-
návka vín sv. Kateřiny (za příplatek)
5. den: výlet za Mallorskými perlami, tento výlet Vás zavede romantickou krajinou 
s vodními mlýny do Manacoru, města známého výrobou umělých perel, kde se zasta-
víte v jedné z továren na jejich výrobu, další kroky povedou až k Dračím jeskyním s nej-
větším podzemním jezerem v Evropě, těšit se můžete na malý koncert na vodní hladině
6. den: fakultativně odpolední lodní výlet „Aventura“ po „calas cristalinas“ (křišťálové 
zátoky) Sant Elmo, Dragonera s koupáním a sluněním
7. den: sladké „nicnedělání“ na pláži a ostrovní nakupování suvenýrů,  příjemným  zpes-
třením Vaší dovolené může být večer strávený ve společnosti ohnivých tanečníků a ta-
nečnic nejen flamenca v Esfogero (fakultativně)
8. den: loučení s ostrovem, odlet do Prahy 

9.6. – 16.6. • 15.9. – 22.9. 15.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha-Palma de Mallorca a  zpět včetně letištních tax 
a palivového příplatku • 7x ubytování (hotel ***) • polopenze • 3 výlety (Palma de Mallorca, 
okruh ostrovem, Manacor) • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvova-
ných objektů • změna programu vyhrazena
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MUZIKÁLOVÝ LONDÝN
s návštěvou Fantoma opery

Užijte si Londýn, hlavní město anglického království, kde se historie snoubí s pokrokem. 
Objevte majestátní krásu královských paláců, klid rozlehlých parků a pestrost moderních 
čtvrtí. Pro milovníky kultury je připravena návštěva muzikálu tak, jak ho u  nás nikdy 
neuvidíte, přímo v kolébce tohoto žánru – West Endu. Vychutnáte si i tradiční čaj o páté...
1. den: dopoledne odlet z Prahy, transfer do hotelu, ubytování, pěší procházka po vládní 
čtvrti Westminster: Buckinghamský palác (sídlo královny), St. James´s Park, Westminster 
Abbey (gotické opatství, tradiční místo korunovace anglických panovníků), Houses of 
Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, nahlédnutí do Downing Street, Horse 
Guards, Whitehall, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, Soho, Chinatown, Leicester 
Square a Covent Garden, možnost večeře a vyhlídkového „letu“ na London Eye, nocleh
2. den: po snídani přejezd do centra Londýna, pěší procházka kolem nejvyšší budovy 
EU – mrakodrapu The Shard, Shakespearova divadla The Globe, Millenium Bridge, 
katedrála sv. Pavla (vstupné), finanční čtvrť City (Bank of England, Královská burza, 
Lloyd´s, Leadenhall Market, "Okurka"), odpolední návštěva Toweru a procházka po 
Tower Bridge, možnost večeře a návštěvy muzikálového představení, nocleh
3. den: po snídani procházka po Hyde Parku, kolem Kensingtonského paláce, Royal Al-
bert Hall a „muzejní čtvrti“, nákupní horečka v nejznámějším londýnském obchodním 
domě Harrods, odpoledne volný čas určený k návštěvě muzeí a galerií či k nákupům na 
vyhlášené Oxford Street, možnost večeře a návštěvy muzikálového představení, nocleh
4. den: po snídani osobní volno na nákup suvenýrů či k  návštěvě muzea voskových 
figurín Madame Tussaud, transfer na letiště, návrat do Prahy v odpoledních hodinách  
VYBERTE SI SVŮJ MUZIKÁL * The Phantom of the Opera * Mamma 
Mia! * Wicked * Billy Elliot (více na www.monatour.cz)

2.5. – 5.5.  •  31.10. – 3.11. 10.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha – Londýn a zpět včetně letištních tax a pali-
vového příplatku • transfer letiště-hotel-letiště • 3x ubytování v Londýně (hotel ***) • 3x 
snídaně • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupy do  kulturních 
a  historických památek (cca 50-60 GBP) • vstupenku na  muzikálové představení • jízdné 
na metro v Londýně (cca 24 GBP) • změna programu vyhrazena
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KANKÁNOVÁ PAŘÍŽ 
s návštěvou Moulin Rouge

Užijte si Paříž, hlavní město sladké Francie, kde se královská historie snoubí s moder-
ním velkoměstem. Objevte krásu historických pamětihodností a vychutnujte si kávu 
na nejznámějším pařížském boulevardu Champs Elysées. Dejte si večeři na kouzelném 
Montmartru, nenechte si ujít představení ve světoznámém kabaretu Moulin Rouge - 
kolébce francouzského kankánu - a vychutnejte si večerní toulky romantickou Paříží!
1. den: odlet v dopoledních hodinách z Prahy do Paříže, okružní jízda městem spojená s 
návštěvou Eiffelovky věže (výstup), ubytování v hotelu, pěší procházka po centru Paříže 
spojená s prohlídkou nejvýznamnějších památek: náměstí Charles de Gaulle s Vítězným 
obloukem, Champs Elysées, náměstí Svornosti, zahrady Tuilleries, muzeum Louvre, fa-
kultativně podvečerní projížďka lodí po Seině, nocleh
2. den: snídaně, dopolední procházka po Paříži: ostrov Saint Louis (ochutnávka vy-
hlášené pařížské zmrzliny Berthillon), ostrov Cité se slavnou katedrálou Notre Dame 
a Saint Chapelle, oběd v Latinské čtvrti, odpolední procházka: univerzita La Sorbo-
nne, Panthéon, Lucemburské zahrady, Pont Neuf, přejezd metrem ke slavné Opeře, 
osobní volno (možnost nákupů v Galeries Lafayette), v podvečer výstup na pahorek 
Montmartre, návštěva basiliky Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců 
(ochutnejte vyhlášenou „soupe à l´oignon“ – zapečenou cibulačku), návštěva nočního 
kabaretního představení v Moulin Rouge, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva basiliky St. Denis na severním předměstí Paříže 
(hrobka francouzských králů), odpoledne osobní volno, možnost posezení v typických 
pařížských kavárnách a restauracích, seznámení s francouzskou gastronomií, nocleh
4. den: snídaně, osobní volno, možnost nákupů či návštěvy světoznámých muzeí (Lou-
vre, Orsay), transfer na letiště, návrat do Prahy ve večerních hodinách

18.10. – 21.10. 10.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha-Paříž a zpět včetně letištních tax a palivového 
příplatku • transfer letiště-hotel-letiště včetně okružní jízdy • 3x ubytování v centru Paříže 
(hotel ***) • 3x snídaně • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navště-
vovaných objektů (doporučené kapesné: 30–50 €) • vstupenka na představení v  Mou-
lin Rouge (2.490,- Kč včetně 1/2 lahve champagne) • jízdné na metro v Paříži (cca 15 €)  
• změna programu vyhrazena

19

28

Francie
letecky



20

FATRA A TURČIANKY

LYŽOVAČKA POD TATRAMI

1. den: odjezd v ranních hodinách, cestou zastávka na oběd v typické kolibě, odpoledne příjezd 
do lázní Turčianské Teplice, ubytování, RELAXACE ve SPA & AQUAPARKU, večeře, uvítací 
přípitek, taneční večer v Lázeňské kavárně 
2. den: po snídani odjezd busem do SNOWLANDU Valčianská dolina, LYŽOVÁNÍ v Malé 
Fatře, *pro zájemce běžkování v lázeňském lesoparku Bor nebo léčebné procedury v Balne-
oterapii za příplatek, odpoledne RELAXACE ve SPA & AQUAPARKU, večeře, KOUPEL ve 
SMARAGDOVÉM BAZÉNU, taneční večer v Lázeňské kavárně
3. den: po snídani odjezd busem do SKIPARKU Ružomberok, jedno z  největších a  nej-
modernějších na Slovensku, LYŽOVÁNÍ na severních svazích hory Malinné 1209 m, *pro 
zájemce  běžkování v lázeňském lesoparku Bor nebo léčebné procedury v Balneoterapii za 
příplatek, odpoledne RELAXACE ve SPA & AQUAPARKU, večeře, KOUPEL ve SMARAG-
DOVÉM BAZÉNU, taneční večer v Lázeňské kavárně
4. den: po snídani odjezd busem do SKI AREÁLU Jasenská dolina, LYŽOVÁNÍ ve Vel-
ké Fatře, *pro zájemce  běžkování v  lázeňském lesoparku Bor nebo léčebné procedury  
v Balneoterapii za příplatek, návrat do lázní,  rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle a osvě-
ženi na duchu  odjíždíme domů, návrat do ČR ve večerních hodinách 
SPA & AQUAPARK jedinečné relaxační centrum s termální vodou přímo v lázeňském 
parku (soustava několika vnitřních a venkovních bazénů 24 – 38 °C, chrliče, trysky, vířiv-
ky, zážitkové tobogány a podvodní masážní lehátka). 

21.2. – 24.2.  •  28.2. – 3.3.  •  7.3. – 10.3.  •  14.3. – 17.3.
3.990,- Kč Aqua **+ • 4.990,- Kč Velká Fatra ***+

Dítě do 6 let 1.990,- Kč    dítě do 15 let 2.990,- Kč (Aqua) 3.990,- Kč (Fatra)
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3x ubytování • 3x polopenze • služby průvodce • taneční 
večery • 3x vstup do SPA & AQUAPARK • 2x vstup do Smaragdového bazénu
Cena nezahrnuje: • komplexní pojištění 30,- Kč/os/den • půldenní pernamentka Valčianská a Ja-
senská dolina (dosp.osoba cca 12 €, děti do 12 let cca 8 €), Ružomberok (dosp.osoba cca 20 €, děti 
do 12 let 14 €) • změna programu vyhrazena

1.den: odjezd v ranních hodinách, cestou zastávka na oběd v typické kolibě, v podvečer příjezd 
do lázní Vyšné Ružbachy, ubytování v GRAND HOTELU STRAND 4*, uvítací přípitek, večeře, 
RELAXACE ve WELLNESS & bazénu IZABELA 
2. den: po snídani odjezd busem do SKI AREÁLU v  Bachledové dolině, LYŽOVÁNÍ v  pohoří 
Belianské Tatry, ukrývající mnoho přírodních pokladů, *pro zájemce  léčebné procedury v Grand 
Hotelu Strand za příplatek, odpoledne návštěva NESTVILLE PARKU, kde se seznámíte s výrobou 
a ochutnáte první slovenskou whisky, hipoterapie (cvičení na koních), večeře, RELAXACE ve 
WELLNESS & bazénu IZABELA
3. den: po snídani odjezd busem do Vysokých Tater do SKI AREÁLU Tatranská Lomnica, LY-
ŽOVÁNÍ pod Lomnickým sedlem, *pro zájemce výjezd visutou lanovkou na Lomnický štít za 
příplatek, odpoledne hipoterapie, večeře, RELAXACE ve WELLNESS & bazénu IZABELA, 
goralský taneční večer
4. den: po snídani odjezd busem do SKI PARKU Vyšné Ružbachy, LYŽOVÁNÍ v pohoří Spiš-
ská Magura, * pro zájemce léčebné procedury v Grand Hotelu Strand za příplatek, ozdraveni 
na těle a osvěženi na duchu odjíždíme domů, návrat do ČR v pozdních večerních hodinách 
WELLNESS & bazén IZABELA: jedinečné relaxační centrum s termální vodou propo-
jené přímo s GRAND HOTELEM STRAND 4* (velký termální bazén 34 °C s vodními 
atrakcemi, parní bylinná sauna, suchá finská sauna, jacuzzi, ochlazovací minerální 
bazén a solárium). BONUS pro DÁMY vonná koupel, pro PÁNY pivní koupel!

14.2. – 17.2.  •  7.3. – 10.3. 4.990,- Kč

Dítě do 6 let 1.990,- Kč         dítě do 12 let 2.990,- Kč 
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3x ubytování GRAND HOTEL STRAND 4*   
• 3x polopenze  • služby průvodce  • goralský taneční večer  • 2x hipoterapie • neome-
zený vstup do WELLNESS & bazénu IZABELA
Cena nezahrnuje: • komplexní pojištění 30,- Kč/os/den • půldenní pernamentka 
Bachledova dolina (dosp. osoba cca 18 €, děti do 12 let 13 €), Tatranská Lomnica (dosp.
osoba  20 €, děti do 12 let 14 €), Vyšné Ružbachy (dosp.osoba cca 11 €, děti do 12 let 
9 €) • změna programu vyhrazena
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Hory a termály

Není nic lepšího, než v mrazivé zimě po pár hodinách lyžování a sněhových radovánek, po-
nořit své tělo do zázračných termálů, které uvolní Vaše ztuhlé svalstvo a rozproudí Vaši krev. 
A večer prožít na parketu při tanci a skleničce. S námi na Slovensku nezmrznete! 

Jedni lyžují a druzí relaxují v termálech ...
... a všichni si užívají JARNÍ PRÁZDNINY! 



AUTOBUSY TŘETÍHO TISÍCILETÍ

Dopřejte si na Vašich cestách za sluníčkem či za poznáním  
POHODLÍ, BEZPEČÍ A KOMFORT.  

S námi jezdíte moderními autobusy značky SETRA s klimatizací, WC, LCD monitory,  
DVD/CD přehrávačem, ledničkou a minibarem.

Dovolená začíná již na palubách našich autobusů. 
Naši usměvaví a zkušení řidiči  mají pro Vás připraveny ledově vychlazené  

či opojně horké nápoje,  „něco malého na kuráž“, a také teplé párky a polévky,  
které přijdou všem cestovatelům k chuti. 

S naší autobusovou f otilou se dálek nemusíte bát!



www.monatour.cz

Cestovní kancelář Monatour:
Pražská 165, 280 02  Kolín 1, tel.: 321 71 81 71

Jaselská 67, 293 01  Mladá Boleslav, tel.: 326 328 328
Náměstí Přemyslovců 169, 288 00 Nymburk, tel.: 325 512 597

Valdštejnovo náměstí 88,  506 01 Jičín, tel.: 493 538 818

Monatipy

Muzikálový 
Londýn

Jaro na Ischii Mallorca 
křížem  
krážem

Perly Andalusie

Romantická  
Korsika Formule 1

člověk moudří a leckdy i zmoudříšest zážitků, které stojí zato ochutnat

Novinky a svěží zájezdy každý den na


