


Vaše časová sleva na poznávací a relaxační zájezdy

Dámy a pánové

vítáme Vás v Klubu cestovatelů MONATOUR. Tento klub Vám přináší řadu zajímavých slev a výhod,  

milá překvapení a každý rok nový zájezd. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou s Vámi 

na cestách s MONATOUREM.

Exkluzivní členství v TRAVELCLUBU získávají všichni klienti starší 18ti let, kteří vycestovali s Monatourem 

alespoň třikrát. V budoucnu jej můžete získat i Vy, kteří v tuto chvíli držíte náš katalog v rukou poprvé.

Výhody pro držitele VIPky TRAVELCLUB MONATOUR pro rok 2016:
•  Sleva 10 % na pobytové zájezdy a zájezdy Formule 1 z katalogové nabídky

•  Sleva 5 % na poznávací a relaxační zájezdy z katalogové nabídky

•  Sleva 50 % na jednodenní adventní zájezdy ve vybraných termínech

•  Cestovatelský dárek, který potěší a přijde vhod

VIP výhody monabus
•  Garance Vašeho oblíbeného místa 

•  Uvítací lahvička dobrého vína

•  Šálek osvěžující kávy s malou sladkostí

VIP výhody letadlo
•  Go parking u letiště zdarma

Jak získat cestovatelskou VIPku?  
Dozvíte se na www.monatour.cz

Navštivte náš nevšední svět cestování na  
www.monatour.cz

5% 3%Sleva
při koupi do 29. 2. 2016
pro všechny klienty

Sleva
při koupi do 31. 3. 2016
pro všechny klienty

* slevy nelze kombinovat

TRAVELCLUB pro ty, kteří s námi cestují
a již léta nám důvěřují ...

M

onatour slavín
arozen in

y24. AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOUR



Ochutnejte jablka poznání a elixíry svěžesti!
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PAŘÍŽ A DISNEYLAND s koupáním v Amberku1

2

2.7. – 6.7. (státní svátek)  5.990,- Kč

Ať už je Vám pět anebo osmdesát let a stále máte 
duši dítěte, vydejte se do světa fantazie, pohádek 
a dobrodružství, do kouzelného Disneylandu, 
ležícího kousek od Paříže. A zároveň poznejte 
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 DISNEYLAN-
DU, světa dobrodružství, pohádek a fantazie: rázem se ocitnete na počátku 
20. století v „malém ospalém městečku“ na americkém venkově, odkud odjíž-
dí nevšední vlak času. Vlak, který míří do světů dávno minulých, ale i budou-
cích se zastávkami: FRONTIERLAND „země bez hranic“, ADVENTURELAND 
„země dobrodružství“, FANTASYLAND „země pohádek a fantazie“, DISCOVE-
RYLAND „země objevů“. Krásně bát se budete v nejstrašidelnějším domě v Ev-
ropě, 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 panen-
kám v „malém světě“ poznáte celý svět...   v podvečer odjezd na hotel, nocleh

3. den: snídaně, odjezd do centra Paříže, dopoledne velká okružní jízda měs-
tem, odpoledne návštěva nejvýznamnějších památek: Eiffelova věž, Vítěz-
ný oblouk, Champs Elysées, náměstí Svornosti, muzeum Louvre se slavnou 
Mona Lisou, projížďka lodí po Seině, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, ve-
čer procházka po čtvrti malířů a umělců Montmartre, návštěva basiliky Sac-
ré-Coeur, před půlnocí odjezd směr SRN
4. den: ráno zastávka v bavorském městečku Amberk (relaxace v Kurfiřt-
ských lázních), návrat do ČR v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel **/***)• 1× snída-
ně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné 
do Disneylandu (dospělí cca 45 €, děti 4-11 let cca 35 €) • fakultativní vstupné 
do kulturních a historických památek (doporučené kapesné: 30–50 €) • po-
platek za vjezd do Paříže 5 Eur/os • změna programu vyhrazena

24.3. – 27.3.  Velikonoce •  
28.4. – 1.5.  • 13.10. – 16.10.  3.690,- Kč
4.7. – 7.7.  státní svátek • 18.8. – 21.8. 3.990,- Kč

Dětská cena 2.990,- Kč  
(platí pro 1 dítě do 12 let se 2 dospělými)
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PAŘÍŽ A DISNEYLAND s koupáním v Amberku PAŘÍŽ A VERSAILLES s ubytováním v centru Paříže

PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE s návštěvou Chenonceau a Chambord

2

3

3

Objevte Paříž, kouzelnou „Dámu nad Seinou“, 
všem a všemu otevřenou a přitom záhadnou jako 
tajemný úsměv Mony Lisy. Projděte se po Latinské 
čtvrti k Sorbonně, vystoupejte 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 Ei-
ffelovy věže (výstup), odpoledne odjezd na ubytování do hotelu, po krátkém 
odpočinku přejezd metrem na  náměstí Charles de Gaulle, pěší procházka 
spojená s  prohlídkou nejvýznamnějších památek: Vítězný oblouk, Champs 
Elysées, náměstí Svornosti, zahrady Tuilleries, muzeum Louvre (osobní vol-
no), večer návrat na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva královského zámku a královských za-
hrad ve Versailles, odpoledne návštěva basiliky St. Denis na severním před-
městí Paříže (hrobka francouzských králů), zastávka v moderní čtvrti La Dé-
fense (pařížský Manhattan) s  novodobým symbolem Paříže Grande Arche, 

Vydejte se po stopách francouzských králů, 
rebelů, umělců i bohémů, poznejte město 
s nezaměnitelným 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 Ei-
ffelovy věže (výstup), odpoledne odjezd na ubytování do hotelu, po krátkém 
odpočinku přejezd metrem na  náměstí Charles de Gaulle, pěší procházka 
spojená s  prohlídkou nejvýznamnějších památek: Vítězný oblouk, Champs 
Elysées, náměstí Svornosti, zahrady Tuilleries, muzeum Louvre (osobní vol-
no), večer návrat na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do oblasti hradů a zámků na Loiře, návštěva králov-
ského zámku Chambord (renesanční zámek Františka I.), průjezd romantic-
kým údolím podél řeky Loiry, návštěva vodního zámku Chenonceau (zámek 
šesti žen), v podvečer zastávka v Orléans, městě Johanky z Arku (katedrála), 
osobní volno, návrat na ubytování, nocleh   

v podvečer výstup na pahorek Montmartre, návštěva basiliky Sacré-Coeur, 
procházka po čtvrti malířů a umělců, zábavní čtvrť Pigalle, osobní volno, mož-
nost 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 Sorbonne, Panthéon, Lucemburské zahrady, 
Pont Neuf, podvečerní projížďka lodí po  Seině (1  hod), večerní procházka 
po  Les Halles (břicho Paříže), avantgardní stavba Centre Pompidou, v  noč-
ních hodinách odjezd směr SRN
5. den: dopoledne zastávka v  bavorském městečku Amberk (relaxace 
v Kurfiřstských lázních), návrat do České republiky v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× snídaně 
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • popla-
tek za vjezd do Paříže 5 €/os • fakultativní vstupné do kulturních a historic-
kých památek (doporučené kapesné: 30–50 €) • změna programu vyhrazena

12.5. – 16.5. • 15.9. – 19.9.    5.990,- Kč

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 Sorbonne, Panthéon, Lucemburské zahrady, 
Pont Neuf, podvečerní projížďka lodí po Seině (1 hod), večerní výstup na pa-
horek Montmartre, návštěva basiliky Sacré-Coeur, procházka po čtvrti ma-
lířů a umělců, zábavní čtvrť Pigalle, osobní volno, v nočních hodinách odjezd 
směr SRN
5. den: ráno zastávka v bavorském městečku Amberk (relaxace v Kurfiřst-
ských lázních), návrat do České republiky v podvečerních hodináchCena za-
hrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× snídaně • služby 
průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× snídaně 
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • popla-
tek za vjezd do Paříže 5 €/os, fakultativní vstupné do kulturních a historických 
památek (doporučené kapesné: 40–60 €) • změna programu vyhrazena

2.7. – 6.7.       5.990,- Kč
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4

Vydejte se do historických krajů v jižní Francii, 
poznejte významné pamětihodnosti nejen z doby 
římské, ochutnejte excelentní vína a potěšte se 
nádhernou středomořskou 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 idé-
al du facteur Cheval v  Hauterives (vysněný palác pošťáka Ferdinanda Che-
vala, 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 slav-
ného vinařského městečka Chateauneuf-du-Pape, někdejšího letního síd-
la avignonských papežů (možnost ochutnávky excelentních vín), v podvečer 
příjezd do papežského města Avignon, jednoho z nejnavštěvovanějších a nej-
krásnějších měst jižní Francie, návštěva slavného avignonského mostu, uby-
tování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva historického centra Avignonu (hrad-
by se zahradami, Papežský palác), odpoledne návštěva Pont du Gard, ar-
chitektonického zázraku z  doby římské (nejvyšší římský most, který slou-
žil jako akvadukt), přejezd do oblasti Camargue (pastviny a mokřiny v deltě 
řeky Rhony s výskytem plameňáků, polodivokých běloušů a chovem černých 
býků), zastávka v  jedinečně zachovaném opevněném městě Aigues Mortes 

postaveném za vlády Ludvíka IX., průjezd po pobřeží Lví zátoky (Golf du Lion) - 
druhé francouzské Riviery, přejezd do historického kraje Languedoc-Roussi-
llon, ubytování v oblasti Carcassonne, nocleh 
4. den: snídaně, dopoledne návštěva pevnosti Carcassonne, pohádkové-
ho města, jehož středověké hrady a věže ční nad řekou Aude (historická pa-
mátka uvedená na seznamu UNESCO), možnost oběda, odpoledne odjezd do 
pohoří Les Corbières, návštěva vinných sklepů Terra Vinea (prohlídka sád-
rovcového lomu, ochutnávka proslulých languedockých vín), odpočinková 
zastávka ve vyhlášeném přímořském letovisku Cap d´Agde, možnost koupá-
ní, v podvečer odjezd směr SRN
5. den: dopoledne zastávka v  bavorském městečku Amberk (relaxace 
v Kurfiřstských lázních), návrat do České republiky v odpoledních hodinách

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

8.9. – 12.9.      6.390,- Kč
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PROVENCE A LANGUEDOC s degustací vína a návštěvou Terra Vinea4



ROMANTICKÁ KORSIKA za azurovým mořem a panenskou přírodou5

Poznejte s námi překrásný ostrov se špatnou 
pověstí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík 
ve své knize „Na ostrově krevní msty“. Strmé 
hory dosahující výšky přes 2500 m se zde tyčí 
nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy 
starobylých korsických městeček zasazených 
v překrásné přírodě i koupání na západním 
pobřeží. Ostrov, jehož nejkrásnější subtropická 
příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým 
pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické 
kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií 
a korkových dubů. 
1. den: odjezd z Prahy v dopoledních hodinách směr Rozvadov, přes Němec-
ko, Rakousko mezi alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do přístavu, trajektem na Korsiku do Bastie, návštěva 
starobylého Corte s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrás-
ným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do jedné z nej-
krásnějších zátok Propriano se stejnojmenným městečkem, která je ideálním 
místem k podnikání výletů po celé Korsice, ubytování, nocleh
3. den: dopoledne koupání v moři a slunění na písčité pláži, která je na jed-
né straně zakončená městečkem a na druhé skalisky s janovskou věží a ský-
tá každému co si žádá. odpoledne prohlídka kouzelného městečka Propria-
no, nocleh
4. den: ráno výlet do korsických Dolomit, pěší 4 hodinová túra, s krásou sce-
nerií  skalních věží Bavella, které patří k nejznámějším atrakcím ostrova, od-
poledne pobyt u moře, nocleh
5. den: dopoledne koupání a slunění, odpoledne návštěva nedalekého pro-
slulého naleziště prehistorické kultury Filitosa s mnoha menhiry, nocleh
6. den: dopoledne návštěva přírodní rezervace Les Calanches (UNESCO), 
kde barevné skalní útvary ostře kontrastují s  azurovou hladinou moře, po 
krátké procházce pokračujeme do starého přístavu Porto, které je jednou 

z dalších perel Korsiky, odpoledne prohlídka hlavního města Korsiky Ajaccio, 
vydáme se po stopách Napoleona Bonaparta (rodný dům s muzeem), roman-
tická zastávka na mysu Parata s výhledem na „Krvavé ostrovy (Iles Sangui-
naires) proslulými svými západy slunce, příjezd zpět v  pozdních hodinách, 
nocleh
7. den: ráno výlet do „nejkorsičtějšího“ město Sartene, kde z křivolakých uli-
ček na nás dýchne duch minulosti krevní msty a pirátských výprav, odpoled-
ne se vydáme do Bonifacia, proslulého svou polohou na vápencovém útesu 
vysoko nad mořem (korsický Gibraltar), fakultativně projížďka lodí podél úte-
su do Dračí jeskyně  Grotte de Dragonato s výhledy na ostrov Sardínie, nocleh
8. den: volný den, slunění a koupání u moře
9. den: ráno odjezd do přístavního města Bastia, volný čas na poslední ná-
kupy suvenýrů, trajekt do Itálie, noční přejezd přes Brennerský průsmyk do 
Rakouska
10. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • trajekt • korsická daň • pobytová 
taxa • 7× ubytování v chatkách (kuchyňka, 2 ložnice, přislušenství) • 7× snída-
ně • 6× večeře (jednoduchá strava, připravovaná českou kuchařkou) • prů-
vodce • zákonné pojištění CK
Ubytování je v chatách, které mají 2 oddělené ložnice (jedna menší ložni-
ce většinou s patrovými postelemi, kde jsou k dispozici dvě deky + 2 polštáře, 
jedna větší ložnice s manželským dvojlůžkem, kde je k dispozici jedna velká 
deka + 2 polštáře), kuchyňku a sociální zařízení. Chatky se obsazují 4 osoba-
mi. Do chat je třeba vlastní ložní prádlo. 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstu-
py do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné cca 65€) • změna pro-
gramu vyhrazena 

17.6. – 26.6.  12.990,- Kč
19.8. – 28.8. 13.390,- Kč
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ISCHIA PRO NEPOSEDY ostrov, který dává chuť žít6

6

2.7. – 6.7. (státní svátek)  5.990,- Kč

Dopřejte si týden plný pohody, poznávání, slunění 
a koupání. Kromě neposedného okruhu ostrovem, 
výletu do Ischia Ponte a na Aragonský hrad, 
blahodárných termálů Vás čekají i dvě pěší túry 
za zdravím: na Sorgeto, kde vyvěrají 90 °C horké 
prameny a na sopku Monte Epomeo. Dech se 
Vám zatají při dobrodružné plavbě na Capri (za 
příplatek) a rozplývat se budete při ochutnávce 
sladkého limoncella. Tento zájezd je ideální pro 
všechny cestovatele „neposedy“, kteří chtějí 
poznávat, zároveň se vykoupat a něco dobrého 
ochutnat. 
1. den: ranní odjezd na Rozvadov, přes Německo,Rakousko, vyhlídkovou ces-
tou pod alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Neapole, trajekt Pozzuoli-Ischia (1,5 hod), ubytová-
ní v hotelu, odpoledne relaxace v  termálech, slunění, koupání v moři, uvíta-
cí koktejl
3. den: dopoledne slunění a koupání v  moři, odpoledne malá pěší túra na 
Baia di Sorgeto, kde horké prameny 90°C vyvěrají přímo do moře, ozdravná 
bahenní kúra, večeře, romantická  procházka po starobylém Foriu se slav-
ným kostelíkem Santa Maria del Soccorso (z filmu Nebožtící přejí lásce)
4. den: dopoledne veselý okruh ostrovem, během kterého se dozvíte spous-
tu zajímavého, ochutnáte capuccino v Serrara Fontana, navštívíte rybářské 
městečko San´t Angelo se slavnou pláží Maronti, chybět nebude ani ochut-
návka ostrovních vín a likérů, jistě potěší koupání v moři na slavné pláži Citara
5. den: dopoledne malá pěší túra na Monte Epomeo 789 m, nejvyšší horu os-
trova s krásnými výhledy na okolní krajinu a ostrov Capri, cesta je dlouhá cca 
3 km a trvá hodinu, osvěží spremuta, šťáva z čerstvých pomerančů a svačin-
ka „mezi nebem a zemí“ ve městečku Fontána (ochutnávka bílého vína a ty-
pické bruschetty)
6. den: dobrodružná plavba lodí kolem ostrova (za příplatek) se zastávkami 
v  jeskyních a v nejkrásnějších zátokách ostrova, koupání v  průzračné vodě, 

ochutnávka specialit místní kuchyně, folklor a tanec přímo na palubě, jedi-
nečný zážitek, který Vám nedá zapomenout na ostrov Ischia
7. den: celodenní výlet lodí na ostrov Capri (za příplatek), který si už v antic-
kých dobách zamilovali římští císaři, malá okružní jízda do Anacapri, pod nej-
vyšší vrchol Monte Solaro, z něhož je kouzelný výhled na celý ostrov a Nea-
polský záliv, romantická projížďka loďkou do slavné Modré jeskyně (Grotta 
Azzura)
8. den: půldenní výlet do hlavního města Ischia Ponte, procházka s návště-
vou Aragonského hradu, posezení v kavárně při vynikající zmrzlině, odpoled-
ne relaxace v termálním parku Giardini Poseidon (za příplatek)
9. den: dopoledne sladké „nicnedělání“ na pláži a ostrovní nakupování su-
venýrů, rozloučení s ostrovem, v podvečer trajekt Ischia-Pozzuoli, noční pře-
jezd přes Itálii a Rakousko do ČR 
10. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 7× ubytování (hotel ***) • 7× polo-
penze • služby průvodce • 2 pěší túry • 2 výlety: okruh ostrovem, Ischia Pon-
te a Aragonský hrad • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • poby-
tová taxa cca 1,50 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní výlety 
• vstupy do navštěvovaných objektů • týdenní jízdenku po ostrově cca 26 € • 
změna programu vyhrazena

10.6.-19.6.    16.9.-25.9.  9.990,- Kč
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ISCHIA PRO NEPOSEDY ostrov, který dává chuť žít KOUZELNÁ ELBA s projížďkou lodí a ochutnávkou vín7

2.7. – 6.7. (státní svátek)  5.990,- Kč

Elba bývá nazývána perlou toskánských ostrovů. 
Podle legendy se zrodila v mořské pěně, kde 
tyrhénská Venuše  ztratila  jednu ze svých perel. 
Není divu, že právě zde se střídají divoká skaliska 
s malými plážemi a společně vytvářejí  jedinečnou 
atmosféru, kterou romanticky dokreslují vysoké 
hory uprostřed ostrova. A roztomilé vesničky tu 
dýchají středověkem a mnohý turista se zamyslí, 
proč právě odsud Napoleon tak rychle  utíkal. 
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr Rozvadov přes Německo a Ra-
kousko, mezi alpskými velikány do Itálie 
2. den: ráno příjezd do přístavu Piombino, hodinová plavba trajektem na os-
trov Elba do hlavního města Portoferraia, založeného rodem Medici, prohlíd-
ka starého města na skále tyčícího se nad mořem, úzkými uličkami po scho-
dech mezi starobylými  kostely, po Medičejských hradbách na pevnosti Forte 
Stella a Forte Falcone na nejvyšším místě ve městě, návštěva Napoleonovy 
residence Villa dei Mulini, vyhlídkovou cestou přes vnitrozemí do lázeňského 
městečka Marina di Campo, které leží na jižním pobřeží a je proslulé krásnou 
2 km dlouhou písečnou pláží, ubytování, večeře, nocleh
3. den: po snídani zamíříme do malebné horské vesničky Marciana, ležící 
na úpatí majestátních hor, výjezd lanovkou na nejvyšší horu ostrova Monte 
Capanne, jedinečné výhledy na rozmanitou krásu ostrova a romantické zá-
toky, odpoledne okružní jízda po západní části ostrova, nádherné pláže od 
písčitých přes oblázkové až po skaliska, zastávka v starobylé kamenné ves-
ničce Poggio, která učarovala umělcům i politikům jako Greta Garba či Win-
ston Churchill, zastávka v letním sídle  Napoleona  San Martino, v podvečer 
návrat do hotelu, večeře, nocleh
4. den: po snídani se vydáme na jihovýchod ostrova do vinařského měs-
tečka Capoliveri, díky své poloze na vrcholu kopce mezi vinicemi patří mezi 
nejpůvabnější na ostrově, návštěva malebného přístavu Porto Azzurro, se 
spoustou kaváren, butiků a obchodů se suvenýry, vystoupat můžete na pev-
nost San Giacomo, kterou nechal vybudovat španělský král Filip II. a která 

dnes slouží jako vězení, dobrodružná plavba lodí podél jihovýchodního polo-
ostrova Calamita, zážitková návštěva Muzea minerálů s projížďkou důlním 
vláčkem a ochutnávkou místních vín, nákup šperků a tradičních suvenýrů, 
návrat do hotelu, večeře, nocleh 
5. den: po snídani se rozloučíme s ostrovem, cestou do přístavu Porto-
ferraio,  trajekt na pevninu do Piombina,  v podvečer zastávka u Lago di Gar-
da, procházka po lázeňském městě Sirmione a fakultativně možnost relaxa-
ce v léčivých pramenech Aquaria Terme, noční přejezd do ČR
6. den:  návrat do ČR v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel***) • 3×  polo-
penze • trajekt • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné 
do navštěvovaných objektů:  Napoleonovy vila  8 €,  Forte Stella 2 €,  plavba 
lodí (cca 2,5 hod.) 15 €,  lanovka na Mt. Capane zpáteční 15€, Muzeum minerá-
lů 9€, Aquaria Terme cca 30€ • změna programu vyhrazena 

27.5. – 1.6. 8.390,- Kč 
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ŘÍM A FLORENCIE s návštěvou Vatikánu

TOSKÁNSKO CESTOU VÍNA s ubytováním v lázních Montecatini Terme

8

9

Vydejte se na jedinečnou cestu za poznáním 
a objevte skvosty italské architektury. Uvidíte na 
vlastní oči krásy, o kterých jste slýchávali a prožijete 
jedinečné emoce při toulkách Římem a Florencií. 
1. den: odjezd odpoledne směr Rozvadov, noční přejezd přes území Německa, Ra-
kouska do Itálie
2. den: ráno příjezd do Florencie, centra italské renesance, pěší procházka spojená 
s prohlídkou města, kostel Santa Croce s  hrobkami známých Italů, náměstí Piazza Sig-
noria a Palazzo Vecchio, dóm Santa Maria dei Fiore s vyhlídkovou zvonicí Giotto, bapti-
serium s Rajskou bránou, Most zlatníků k Palazzo Pitti s galeriemi a zahradami Boboli. 
Po společné procházce volno k návštěvě galerie Ufizzi či Galerie dell ́  Academia se slav-
nou sochou Davida. Zastávka na Piazzale Michelangelo s vyhlídkou na Florencii obklo-
penou předhůřím Apenin, odpoledne odjezd na ubytování v okolí Říma, večeře, nocleh
3. den: po snídani návštěva Tivoli, letního sídlo římských císařů a bohatých Římanů 
v období renesance, návštěva extravagantního paláce Villa d´Este s důmyslnou  za-
hradou,  vodními chrliči a velkolepými fontánami,  prohlídka Hadriánovy vily, antické-
ho sídlo a zahrad císaře Hadriana, odpoledne přejezd  do Říma, prohlídka antického 
města, jehož monumentální památky děsí a fascinují zároveň, procházka po Via Sa-
cra (Posvátné cestě),  Koloseum,   Konstantinův oblouk, Forum Romanum, Pantheon, 
nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky,  návrat na ubytování, večeře, nocleh

Objevte malebný kraj, který se rozkládá  mezi zelenými 
kopci a bájnou řekou Arno. Zde  mezi vinicemi a olivovníky 
se ukrývají starobylá města a tajemné kláštery. Ochutnejte  
výtečné víno Chianti, vyhlášené sýry a výborné uzeniny, 
které tu místní obyvatelé prodávají na každém kroku. 
Poznejte Florencii,  kouzelné město, kterému po staletí tón 
udávala rodina Medici. 
1. den: odjezd v  odpoledních hodinách směr Rozvadov přes Německo a  Rakousko do 
Itálie
2. den: ráno příjezd do Toskánska, návštěva jedinečné renesanční villy Di Poggio a Ca-
iano, která se stala útočištěm rodiny Medici, procházka  nádhernými zahradami, poté 
návštěva města Pisa, které proslulo svou šikmou věží a  unikátním dómem, odpoledne 
odjezd do starobylého, hradbami obklopeného města Lucca, které bylo vystavěno na zá-
kladech starořímské arény, jedinečné náměstí se spletí uzounkých romantických uliček 
a malebné kostelíky jako na dlani, v podvečer přejezd na ubytování do známých toskán-
ských lázní  Montecatini Terme, večeře, nocleh.
3. den: snídaně, cesta kouzelným vinařským krajem Chianti, kde se rodí ta nejlepší čer-
vená italská vína, Radda in Chinati, starobylé městečko ze 6. století, návštěva Castellina 
in Chianti, středověkého města s hradem, projížďka po pověstné vinařské silnici s krás-
nými výhledy na okolní krajinu, exkurze do vinného statku s ochutnávkou vín a typických 
produktů (sýr Pecorino, salámy, paštik, olivové oleje, sušenky cantucini a  sladké víno 

4. den:  po snídani  návštěva papežského státu Vatikán, kterému dominuje  bazili-
ka  sv. Petra, výstup do kopule s kouzelným výhledem na celý Řím, společná  návště-
va Vatikánských muzeí s italskou průvodkyní v češtině, Sixtinská kaple s nejslavnější 
freskou na světě, Poslední soud od Michelangela, odpoledne procházka kolem Anděl-
ského hradu, místa  záletů a dostaveníček papežů,  odpoledne  prohlídka Říma barok-
ního,po  nejznámějších a nejkrásnějších památkách města,  Kapitol, Fontána di Trevi, 
Španělské schody, Piazza  Navona,  ve  večerních hodinách odjezd přes Brennerský 
průsmyk 
5. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× polo-
penze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • poby-
tová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • vstupné do kulturních 
a historických památek • poplatek za vjezd do měst Řím, Florencie a Tivoli cca 
12 € (doporučené kapesné: 60–80 €) •  změna programu vyhrazena

18.5. – 22.5.  5 990,- Kč
14.9. – 18.9. 5 990,- Kč

Santo), podvečerní návštěva opevněného města San Gimignano, jehož hradby a  histo-
rické rodové věže Vás okouzlí a přenesou do středověku, obchůdky s řemeslnými dílna-
mi a ochutnávka místních sýrů a vína Vernaccia, návrat do hotelu v Montecatini Terme, 
večeře, nocleh
4. den: po snídani odjezd do Florencie, prohlídka města italské renesance, pěší pro-
cházka spojená s návštěvou kostela Santa Croce a hrobkami známých Italů, náměstí Pi-
azza Signoria a Palazzo Vecchio, dóm Santa Maria dei Fiore s vyhlídkovou zvonicí Giotto, 
baptiserium s  Rajskou bránou, procházka pokračuje přes Most zlatníků k  Palazzo Pitti 
s galeriemi a zahradami Boboli, po společné 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 vyhlídkou na město obklopené předhůřím Apenin. 
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

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× polopenze • služby 
průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • pobytová taxa cca 
2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné do kulturních a historických 
památek • poplatek za vjezd do měst Florencie, Lucca, Pisa a San Gimignano cca 14 € (do-
poručené kapesné: 60-80 €) • změna programu vyhrazena

19.10. – 23.10.    6.390,- Kč
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TOSKÁNSKO CESTOU VÍNA s ubytováním v lázních Montecatini Terme

KARNEVAL V BENÁTKÁCH s projížďkou lodí po benátských kanálech

VÍKEND V BENÁTKÁCH s koupáním v Jaderském moři

10

11

9

Páni a paní, víme, jak se ruší zimní žal… vydejte se 
na slavný benátský karneval. Nejedná 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 „va-
poretem“ do Benátek, pěší procházka po Benátkách: Canal Grande, Ponte di 
Rialto, kostel Santa Maria della Salute, sv. Salvador, Most vzdechů, architek-
tonický šperk Piazza San Marco se stejnojmennou bazilikou, Dóžecím palá-
cem, hodinovou věží a  slavnou zvonicí Campanile, odpoledne karnevalová 
slavnost roku: uvidíte masky ze 17. a 18. století s neuvěřitelnou historií a tra-
dicemi, obklopení renesancí se přenesete do  18. století a  stanete se svěd-
ky commedie dell´arte, vydáte se s karnevalovým průvodem k mostu Rialto, 
přes tržiště podél Grand kanálu na náměstí sv. Marka a ochutnáte tradiční 

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 Bená-
tek, 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 prosecco (delikátní 
šumivé víno) a speciality kraje Veneto (např. krémová chřestová polévka, ho-
vězí carpaccio, mořské plody), atmosféru „města milenců“ umocní romantic-
ká projížďka na gondole, podvečerní koupání v Jaderském moři, fakultativně 
ochutnávka pizzy a domácího vína, nocleh v hotelu na okraji Benátek

prosecco a speciality kraje Veneto. A co takhle romantická projížďka na gon-
dole? Nocleh v hotelu v přímořském letovisku, či na okraji Benátek.
3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po benátských kanálech, výlet 
na ostrov Murano (proslaveného po celém světě místními skláři, dominan-
tou ostrova je dóm sv. Marie a Donáta s románskými prvky a vzácnými mo-
zaikami) či Burano (ostrov krajek, rybářů a  charakteristických barevných 
fasád), den zakončíme v Benátkách na karnevalovém veselí (divadelní a hu-
dební představení v ulicích, volba nejkrásnější masky, odpočatí a plní dojmů, 
se suvenýry a karnevalovými maskami se vracíme domů, večerní odjezd z Be-
nátek přes Rakousko do ČR
4. den: návrat do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel ***) • 1× snídaně 
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné 
do navštěvovaných objektů • lodní lístek • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hra-
dí se na recepci hotelu) • poplatek za vjezd do Punte Sabbioni cca 10 € • změ-
na programu vyhrazena

5.2. – 8.2. 3.490,- Kč

3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po Benátské laguně: prohlídka os-
trova Murano, který proslavili po celém světě místní skláři, návštěva sklárny 
a obchodu se skleněnou bižuterií, dominantou ostrova je dóm sv. Marie a Do-
náta s románskými prvky a vzácnými mozaikami, dále návštěva rybářského 
ostrova Burano s  malebnou architekturou, 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

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel ***) • 1× snídaně 
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • přípla-
tek za večeři 350,- Kč/os • lodní lístek cca 30 € • pobytová taxa cca 2€/os/noc 
(hradí se na recepci hotelu) • poplatek za vjezd do Punte Sabbioni cca 10 € • 
vstupy do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné: cca 60 €) • změna 
programu vyhrazena

19.5. – 22.5.  •  29.9. – 2.10.   3.390,- Kč
4.7. – 7.7. (státní svátek) 3.690,- Kč 
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SLUNNOU ITÁLIÍ OD SEVERU K JIHU s výletem na ostrovy Capri a Ischia12

10

Vydejte se s námi do Itálie a poznejte tuto 
jedinečnou kolébku historie. Duch renesance 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 Německo, Rakousko, mezi alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Říma, dopoledne návštěva papežského státu Vatikán 
s prohlídkou Svatopetrského náměstí a křesťanského Dómu sv. Petra, dále 
uvidíme Andělský hrad, Pantheon, náměstí Navone, Fontánu di Trevi, Španěl-
ské schody, Forum Romanum a Koloseum, chybět nebude i volný čas pro Vás, 
poté odjezd do oblasti Neapolského zálivu, ubytování v  oblasti Neapole, ve-
čeře, nocleh 
3. den: po snídani odjezd z hotelu do přístavu v Pozzuoli, trajektem na ter-
mální ostrov Ischia (výlet na Ischii za příplatek), kde Vás čeká veselý okruh 
ostrovem, během kterého uslyšíte o historii ostrova a uvidíte z nadhledu Ara-
gonský hrad, městečka Ischia Porto a  Ponte, ochutnáte cappuccino v  hor-
ské vesničce Serrara Fontana a také navštívíte rybářské městečko San´t An-
gelo 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, odpoled-
ne jistě potěší koupání v moři na slavné Citaře či v termálních zahradách Gi-
ardini 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 samot-
nému jícnu vulkánu (vstupné), poté odjezd do Pompejí (vstupné) prohlídka bý-
valého antického města, jež bylo zničeno sopečným výbuchem  v r. 79, dle ča-
sových možností na zpáteční cestě okružní jízda  Neapolí, večeře, nocleh
5. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu, plavba lodí po Tyrhénském 
moři na fascinující ostrov Capri, který si už v  antických dobách zamilovali 
římští císaři (za příplatek), ostrovním autobusem do Anacapri, pod nejvyšší 

vrchol Monte Solaro, z něhož je kouzelný výhled na celý ostrov a Neapolský 
záliv, večeře, 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 Republi-
ky s  palácem a  světoznámou Michelangelovou sochou Davida se závěrem 
u Mostu zlatníků, večer odjezd přes Brennerský průsmyk do České republiky
7. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (hotel ***) • 4× polo-
penze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • poby-
tová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • vstupy do navštěvova-
ných objektů • výlet lodí na ostrov Capri cca 45 € • výlet na Ischii cca 15 € • 
změna programu vyhrazena

1.8. – 7.8.  7.990,- Kč 
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JANOV A LIGURSKÁ RIVIÉRA po stopách Kryštofa Kolumba13

Rodiště Kryštofa Kolumba, centrum bohaté 
Janovské republiky soupeřící o moc a vliv 
s Benátkami, největší a nejvýznamnější italský 
přístav a historické město zapsané na seznamu 
UNESCO, to vše je Janov! Čechy dosud neobjevený, 
ale o to krásnější kout Itálie je národní park 
CinqueTerre s těmi nejromantičtějšími vesničkami 
v celém Středomoří, položenými mezi rozeklanými 
skalisky divokého ligurského pobřeží. Sem 
pravidelně připlouvali piráti, ale dobýt tyto 
vesničky se jim díky této poloze nepodařilo. 
A Vy teď máte jedinečnou příležitost je s námi 
prozkoumat! 
1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Rozvadov, přes Německo, Ra-
kousko do Itálie
2. den: ráno příjezd do Janova, nejvýznamnějšího italského přístavu a hlav-
ního města bohaté středověké Janovské republiky, prohlídka centra – starý 
přístav, dnes proměněný na park a přímořskou promenádu, náměstí Piazza 
de Ferrari, kde se rozkládá janovská opera, dóžecí palác a rodný dům Kryšto-
fa Kolumba, dále Via Garribaldi s renesančními paláci, brána Porta Soprana 
z 12. století, katedrála sv. Vavřince a bazilika Zvěstování Panny Marie a Vítěz-
ný oblouk, osobní volno, odpoledne přejezd na ubytování, možnost koupání 
na Ligurské riviéře, nocleh
3. den:  po snídani příjezd do národního parku CinqueTerre (pět zemí), jed-
noho z nejkrásnějších koutů Itálie, pět pestrobarevných vesniček, vtěsna-
ných mezi skalisky divokého mořského pobřeží, které svoji polohou měly ves-
ničany ochránit před častými nájezdy středomořských pirátů, mezi městečky 
jezdí romantický vlak překonávající řadu tunelů, jako první vystoupíme v měs-
tečku Vernazza se středověkou pevností tyčící se nad mořem a strážící záto-
ku před nebezpečím přicházejícím z moře, dále se přesuneme vláčkem do ro-
mantického městečka Manarola, odkud se vydáme na pěší procházku podél 

divokého pobřeží „cestou lásky“ Via dell‘ Amore do sousedního městečka Rio-
maggiore považovaného za vůbec nejkrásnější v celé Ligurii, poté vyhlídková 
plavba lodí podél pobřeží do Portovenere, starodávného přístavního městeč-
ka na samém cípu národního parku CinqueTerre s kostelem sv. Petra stojícím 
přímo na skalnatém výběžku do moře jako maják, večer odjezd zpět do ČR
4. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel ***) • 1× snídaně 
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • pobyto-
vá taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • jízdné vyhlídkovým vla-
kem při pobřeží 12 € • vstupné do navštěvovaných objektů (doporučené ka-
pesné: 30-40 €) • změna programu vyhrazena 

2.6. – 5.6. • 25.8. – 28.8.     3.990,- Kč
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Rezervujte online na www.monatour.cz

PERLY ANDALUSIE s koupáním a sluněním14
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2.7. – 6.7. (státní svátek)  5.990,- Kč

Tam na jihu Pyrenejského poloostrova se rozkládá 
ohnivá a svůdná země se jménem Andalusie. Její břehy 
omývá Středozemní moře i Atlantický oceán…a mezi 
nimi se vypíná bájemi opředená skála. Vypráví 
o odvážném Tarikovi a jeho maurských princeznách, 
které se proměnily v krásná a bohatá města ležící 
na řece Guadalquivir. Jsou to Sevilla, Córdoba 
a Granada, po staletí střežená zasněženými vrcholy 
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, 
ubytování, individuálně možnost posezení v typických tapas barech s „pescai-
tos fritos“ a džbánkem lahodné sangrie, nocleh
2. den: snídaně, návštěva britské kolonie Gibraltar ležící na nejjižnějším cípu 
Pyrenejského poloostrova, zdejší pevnost střeží průliv mezi Evropou a Afri-
kou, nelekněte se, když Vás navštíví zdejší maskot – Magot bezocasý, ve vol-
ném čase se můžete projít po Main Street, v klidu posedět v britském pubu 
a  ochutnat tradiční cider či nakoupit v  mnoha značkových obchodech, ná-
vrat do hotelu, večeře, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do srdce Andalusie, do města flamenca a býčích zá-
pasů, Sevilly (UNESCO) ležící na korzáry opěvované řece Guadalquivir, kdysi 
nejbohatšího 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 taneční-
cí flamenca a kde se nacházejí nejvyhledávanější obchody s keramikou, ná-
vrat 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 ná-
vštěvu ohnivého flamenca ve vyhlášeném klubu Pepe Lopeze, nocleh
5. den: snídaně, odjezd pod zasněžené vrcholky pohoří Sierra Nevada, kde 
se nachází město, o kterém se zpívá… Granada, městu vévodí goticko-rene-
sanční 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 pevnost s věžemi, sku-
tečným klenotem Alhambry je palác arabských králů Nazaríes, který ukrývá 
sály vykládané mozaikami, návrat do hotelu, večeře, nocleh
6. den: snídaně, 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 zla-
tý Mihráb, modlitební výklenek, jenž uchovával zlatou kopii koránu, dále Vás 
zaujme půvabná Juderia, židovská čtvrť, se slavnou synagogou, zde najdete 
uličky, kde stříbrotepci ve svých dílnách vytvářejí jemné šperky, dnes tradiční 
suvenýr Córdoby, návrat do hotelu, večeře, nocleh
7. den: snídaně, dopoledne slunění a koupání, v podvečer odjezd do přístav-
ního města Málagy posazeného na břehu Středozemního moře, nabízí té-
měř 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, katedrála, která okouzlí směsicí slohů a kte-
rou místní nazývají „Jednoruká“, protože nikdy nebyla dostavěna. A co teprve 
rodný dům s muzeem Pabla Picassa a jeho díla, která pro Vás mohou být in-
spirací? Návrat do hotelu před půlnocí, nocleh
8. den: snídaně, koupání a slunění, nákup suvenýrů, transfer na letiště v Má-
laze a odlet do Prahy

Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha-Málaga a  zpět včetně letišt-
ních tax a palivového příplatku • 7× ubytování (hotel ***) • polopenze • 5 vý-
letů (Gibraltar, Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba) • služby průvodce • zá-
konné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstup-
né  do  navštěvovaných  objektů, představení  flamenca a lodní výlet (doporu-
čené kapesné 70-80 €) • minimální počet účastníků pro realizaci programu 
je 25 osob • změna programu vyhrazena

16.6. – 23.6. • 15.9. – 22.9. 21.990,- Kč 
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RELAX & SPA

OCHUTNEJTE ELIXÍR SVĚŽESTI

Rezervujte online na www.monatour.cz
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HÉVÍZ 

BÜKFÜRDŐ 

EGER TAPOLCA

MOSONMAGYARÓVÁR

HAJDÚSZOBOSZLÓ
BARDĚJOVSKÉ KÚPELE

VYŠNÉ RUŽBACHY

DUDINCE
MORAVSKÉ TOPLICE

SÁRVÁR

PERLY ANDALUSIE s koupáním a sluněním



Víkend jako malovaný? V zemi, která Vás 
okouzlí krásnou přírodou a přívětivými lidmi 
a získá originální kuchyní a blahodárnými 
prameny. Že nevíte kam? Tak Slovinsko je ta 
správná volba! Zde se nacházejí Moravské 
Toplice, lázně 3. tisíciletí, kde vyvěrá unikátní 
černá voda. Lázeňský resort Terme 3000 Vás 
okouzlí 22 termálními bazény s vodotrysky, 
vodopády, umělými vlnami a obřími 
skluzavkami. 
1. den: odjezd z Prahy kolem půlnoci (ze středy na čtvrtek), směr 
Mikulov, přes Rakousko do Slovinska se zdravotními zastávkami 
u dobře vybavených motorestů, ráno příjezd do Mariboru, druhé-
ho největšího města Slovinska s  řadou historických zajímavostí, 
pěší procházka městem na nábřeží k nejstarší hlavě vinné révy na 
světě (zapsána v Guinessově knize rekordů), za návštěvu rozhodně 
stojí vinné sklepy, které patří k největším a nejstarším v Evropě, pro 
zájemce prohlídka sklepů spojená s  ochutnávkou a  nákupem vín, 

odpoledne příjezd do lázní Moravske Toplice, kde v 60. letech byly 
objeveny termální prameny s „černou vodou“, ubytování, relaxace 
v lázeňském resortu Terme 3000, večeře, nocleh
2. den: po snídani relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, od-
poledne výlet na Ostrov Lásky na řece Muře, který se proslavil nejen 
díky milostným dostaveníčkům, ale hlavně díky unikátnímu plovou-
címu mlýnu, který je dodnes funkční, a který si také prohlédneme, 
projížďka místním přívozem (kompou) do vesnice Ižakovci s  lisov-
nou dýňového oleje (možnost nákupu), večeře, nocleh 
3. den: po snídani výlet do Bogojiny půvabné vesnice, kde stojí 
nejznámější církevní stavba oblasti Prekmurje kostel Nanebevze-
tí Panny Marie, jehož přestavbu vedl v letech 1925–1927 nejslavněj-
ší slovinský architekt Josip Plečnik, který se významnou měrou po-
dílel i  na přestavbě Pražského hradu za T. G. Masaryka, návštěva 
vinného sklepa Vinarium Franc Puhan (ochutnávka vína a dalších 
místních specialit), odpoledne relaxace v lázeňském resortu Terme 
3000, večeře, nocleh 
4. den: po snídani relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, po 
poledni odjezd do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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VÍKEND v Terme 3000 MORAVSKÉ TOPLICE 

MORAVSKÉ TOPLICE & Hotel Termal & bungalovy

MONABONUS: celodenní vstupy do lázeňského resortu Terme 3000 a hotelového wellness ZDARMA!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hr. Králové, Brno, Havlíčkuv 
Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování • 3× polopenze • každý den neomezeně vstup do Terme 3000 a  hotelového wellness 
s bazény • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů a ochutnávky • pobytová taxa 
1,50€/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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jaro podzim

5.5. – 8.5. 20.10. – 23.10.     •     17.11. – 20.11.

5.990,– Kč  
Bungalov Termal ***

6.990,– Kč  
Hotel Termal ****

5.990,– Kč  
Bungalov Termal ***

6.990,– Kč  
Hotel Termal ****

Bungalov Termal ***: Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990,– Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 3.990,– Kč • Dítě 12-15 let  na přistýlce platí 4.990,–Kč
Hotel Termal ****: Dítě 2-6 let na přistýlce platí 2.490,– Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 4.990,– Kč •Dítě 12-15 let  na přistýlce platí 5.990,– Kč



MORAVSKÉ TOPLICE & Hotel Termal & bungalovy

Slovinsko je malá a krásná země, která leží na dosah a na-
bízí téměř vše. Kousek moře, vysoké hory, kouzelnou pří-
rodu, přívětivé lidi, ale především dosud nepoznané ter-
mální prameny. Na nich byly postaveny mondénní lázně, 
které obdivují lidé z celé Evropy. Termální prameny ukry-
té stovky let v hlubinách země jsou životadárným zdrojem 
nové energie. Zažijte i Vy, jaké to je, když odchází každo-
denní stres. Zrelaxujte a získejte zpět životní elán. Slovin-
sko je ideální místo pro Vaši krátkou relaxační dovolenou. 

Objevte s námi Moravské Toplice, které se nacházejí na se-
veru země a pyšní se nevšedním lázeňským komplexem 3. ti-
síciletí. Horké termální prameny dosahující 72°C tu byly ob-
jeveny v  polovině minulého století, spíše náhodou a  to při 
pokusných vrtech při hledání ropy. Místo ropy vytryskla 
z hloubky téměř 1500 metrů horká voda. Největší zvláštnos-
tí je její unikátní černá barva s výjimečnými léčebnými vlast-
nostmi. Pomáhá především při léčbě pohybového ústrojí 
a revmatismu, ale také kožních a dýchacích potížích. Celko-
vá vodní plocha je 5.000 m2 a čítá 22 venkovních a vnitřních 
bazénů o teplotě 30-38°C . Součástí Terme 3000 je léčebné 
centrum Thermalium, které poskytuje kompletní lázeňské 
služby. Terme 3000 slouží k relaxaci a oddychu, ale i k zážit-
kům a dobrodružství. Potěší jak zralejší klientelu, tak mladé 
páry a rodiny s dětmi, které tu naleznou nespočet skluzavek 
a  originálních tobogánů, jenž nejsou jinde k  vidění. Nechy-
bí ani divoká řeka, vodopády, vodotrysky a zážitkové peřeje.

Hotel Termal ****
Kvalitní  hotel Termal leží v  tichém prostředí lázní Mo-
ravské Toplice jen pár kroků od lázeňského resortu Ter-
me 3000. Má vlastní wellness centrum se  2 venkovní-
mi (z nichž jeden je s unikátní černou vodou) a 1 vnitřním 

bazénem o  teplotě  34-37°C, a  také finskou saunu. Hote-
loví hosté mají neomezený vstup do resortu Terme 3000 
se 22 venkovními a vnitřními bazény o celkové vodní plo-
še 5  000 m2. Nechybí ani léčebné centrum Thermalium, 
s nímž je hotel Termal  propojen spojovací chodbou a kde 
se podávají rozličné procedury. Hotel Termal svými služ-
bami a kvalitou uspokojí i náročnou klientelu. 

Hotel nabízí moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje (mož-
nost 1 přistýlky) s příslušenstvím, telefonem, TV-SAT, miniba-
rem, trezorem a balkonem (za příplatek). Klientům je k dis-
pozici na pokoji župan. Hotelová restaurace nabízí bohatý 
výběr evropské, ale i  tradiční slovinské kuchyně. Polopen-
ze je nabízena formou  výborných švédských stolů (snídaně 
a večeře).

Bungalov Termal ***
Rustikální bungalovy Termal 3* jsou útulné domky se slá-
movou  střechou a jsou postaveny v typickém stylu pro 
oblast Pomúří. Tvoří hotelovou vesničku a nacházejí se ve 
vzdálenosti 100-200 m od domovského hotelu Termal ****.  

Každý domek je architektonicky rozdělen do čtyř samostat-
ných jednotek s vlastním vstupem,  obytným pokojem se so-
ciálním zařízením, šatnou, TV a terasou. Župany jsou k zapůj-
čení  na recepci hotelu Termal 4* za 2€/den.   

Klienti kompletně využívají služeb hotelu Termal 4* včetně 
hotelového wellness a unikátního lázeňského resortu Terme 
3000.  Vynikající polopenze (snídaně a večeře) je podávána 
v  restauraci hotelu Termal 4*  formou bohatých švédských 
stolů.  Bungalovy jsou zasazeny v krásné přírodě a jsou ide-
ální pro prožití Vaší aktivní a relaxační dovolené v půvabném 
prostředí Moravských Toplic. 

LÁZNĚ  
MORAVSKÉ TOPLICE
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Cítím se skvěle na duši i na těle! Říkají rádi 
a s úsměvem obyvatelé Slovinska a vědí, 
proč to říkají. Neboť jejich malá země oplývá 
termálními prameny, které rozpouštějí 
každodenní starosti a přinášejí novou energii. 
Jejich vinice patří k nejstarším v Evropě 
a rodí ta nejlepší vína, která Vám vrátí chuť do 
života. Ochutnejte malou relaxační dovolenou 
tentokrát v oblíbených slovinských lázních 
Moravské Toplice. Jsou Vám od nás na dosah. 
1. den: odjezd z Prahy kolem půlnoci (z pondělí na úterý) směr 
Mikulov, přes Rakousko do Slovinska se zdravotními zastávkami 
u dobře vybavených motorestů, ráno příjezd do Mariboru, druhé-
ho největšího města Slovinska s  řadou historických zajímavostí, 
pěší procházka městem na nábřeží k nejstarší hlavě vinné révy na 
světě (zapsána v Guinessově knize rekordů), za návštěvu rozhodně 
stojí vinné sklepy, které patří k největším a nejstarším v Evropě, pro 
zájemce prohlídka sklepů spojená s  ochutnávkou a  nákupem vín, 
odpoledne příjezd do lázní Moravske Toplice, kde v 60. letech byly 
objeveny termální prameny s „černou vodou“, ubytování, relaxace 
v lázeňském resortu Terme 3000, večeře, nocleh

2. den: po snídani relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, od-
poledne výlet na Ostrov lásky na řece Muře, který se proslavil nejen 
díky milostným dostaveníčkům, ale hlavně díky unikátnímu plovou-
címu mlýnu, který je dodnes funkční, a který si také prohlédneme, 
projížďka místním přívozem (kompou) do vesnice Ižakovci s  lisov-
nou dýňového oleje (možnost nákupu), večeře, nocleh 
3. den: po snídani výlet do Bogojiny půvabné vesnice, kde stojí nej-
známější církevní stavba oblasti Prekmurje kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, jehož přestavbu vedl v letech 1925–1927 nejslavnější slovinský 
architekt Josip Plečnik, který se významnou měrou podílel i na pře-
stavbě Pražského hradu za T. G. Masaryka, návštěva vinného sklepa 
Vinarium Franc Puhan (ochutnávka vína a dalších místních specialit), 
odpoledne relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, večeře, nocleh  
4. den: po snídani výlet do vesnice Dobrovnik, prohlídka největších 
a nejznámějších skleníků ve Slovinsku, kde se pěstují orchideje a další 
tropické a exotické rostliny, cestou návštěva vesnice Filovci, která pro-
slula výrobou keramiky (lze zakoupit v malém obchůdku), odpoledne 
relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, večeře, nocleh 
5. den: po snídaní celodenní relaxace v lázeňském resortu Terme 
3000, pro zájemce pěší procházky či cyklistické túry do okolní pří-
rody s krásnými vinicemi podél řeky Mury, večeře, nocleh
6. den: po snídani relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, po 
poledni odjezd do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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RELAX v Terme 3000 MORAVSKÉ TOPLICE

MORAVSKÉ TOPLICE & Hotel Termal & bungalovy

jaro podzim

7.6. – 12.6. 20.9. – 25.9. 

8.390,– Kč  
Bungalov Termal ***

9.990,– Kč  
Hotel Termal ****

8.390,– Kč 
Bungalov Termal ***

9.990,– Kč  
Hotel Termal ****

MONABONUS: celodenní vstupy do lázeňského resortu Terme 3000 a hotelového wellness ZDARMA!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hr. Králové, Brno, Havlíč-
kuv Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • každý den neomezeně vstup do Terme 3000 a hotelového  wellness 
s bazény • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávky • pobytová taxa  
1,50 € /os/den (hradí se na recepci hotelu)
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Bungalov Termal ***: Dítě 2-6 let na přistýlce platí  1.990,– Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 4.990,– Kč a dítě 12-15 let na přistýlce platí  5.990,- Kč
Hotel Termal ****: Dítě 2-6 let na přistýlce platí 2.490,– Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 6.490,– Kč •Dítě 12-15 let  na přistýlce platí 7.990,– Kč



JANOV A LIGURSKÁ RIVIÉRA po stopách Kryštofa Kolumba

Hévíz, jedno z nejstarších a nejznámějších lázeňských měst  
v Maďarsku, leží v malebné kopcovité krajině, pouhých 6 km 
od  městečka  Keszthely v  jihozápadním cípu Balatonu. Zde 
se nachází jediné a jedinečné termální jezero v Evropě, kde 
v  harmonii soužívají lidé a  lekníny. Lázně jistě okouzlí mon-
dénní promenádou s mnoha cukrárnami a typickými „čarda-
mi“, ale také obchody se suvenýry a elegantními hotely s ce-
loročním provozem. Na okraji Hévízu se nachází „vinný svatý 
kopeček“ Weinberg s  poutním kostelem a  vinnými sklípky 
na každém kroku.

Mimořádným pokladem Hévízu je termální jezero o  plo-
še 47.500 čtverečních metrů s nálevkovitě se svažujícím 
dnem o hloubce 36,5 m, jehož mírně radioaktivní voda ob-
sahuje síru, alkálie, hydrogenuhličitany, a  zejména soli 
vápníku. Pramen poskytuje 86 milionů litrů vody denně, 
takže voda v jezeře se úplně vymění každých 28 hodin.

Teplota vody v jezeře se během roku pohybuje mezi 32-36°C. 
Oblak jemné páry nad jezerem vytváří neobvyklý pohled - 
odpařování vody činí koupání pod širým nebem příjemné 
i  v  chladnějších dnech, ale také příznivě ovlivňuje mikrokli-
ma jezera. Bahno ze dna jezera je tvořeno z  50% organic-
kými materiály, bohatými na jód a estrogen. Jako koupelová 
kúra je voda vhodná pro léčení kloubových onemocnění, re-
umatických potíží, nemoci pohybového ústrojí a páteře a při 
gynekologických potížích. Jako pitná kúra pomáhá při léčení 
poruch zažívacího systému a poklesu dásní. 

Hotel Panorama ***
Oblíbený hotel Panorama se nachází v malebném centru láz-
ní Hévíz, pouhých 150 m od léčebného jezera a jako jediný je 
spojen vytápěnou chodbou s termálními lázněmi Stz. András 
(komplex 8 termálních bazénů s různě teplou vodou, vířivka-
mi, podvodními lehátky a  protiproudy). Z  hotelu se naskýtá 
nádherný výhled  na město a na pohoří Keszthely. 

Hotel Panorama nabízí renovované 2-lůžkové pokoje s  pří-
slušenstvím, telefonem, radiem, TV/SAT,  minibarem a balko-
nem. Klientům je k dispozici na pokoji župan.

Hotelová restaurace Márvány láká návštěvníky svojí nabíd-
kou pokrmů mezinárodní a  maďarské kuchyně. Příjemným 
zpestřením jsou pravidelné folklorní večery s cikánskou 
hudbou.

LÁZNĚ HÉVÍZ
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MORAVSKÉ TOPLICE & Hotel Termal & bungalovy
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Vydejte se do Maďarska, do země, která je 
Vám blízká a k Vaší peněžence laskavá. Tam na  
každém kroku okusíte sklenku lahodného 
moku, ochutnáte kotlíkový guláš a s přáteli 
si zatančíte čardáš. Poznejte lázně Hévíz 
a jedinečné termální jezero, kde v harmonii 
soužívají lidé a lekníny … a nebudete litovat. 
1. den: ráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, odpo-
ledne návštěva středověkého města Šoproň, ochutnávka vín, cesta 
Zádunajím do lázní Hevíz, večeře, malá procházka lázněmi zakon-
čená štamprličkou v Kocsi čardě
2. den: po snídani relaxace v největším evropském termálním je-
zeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 36–38 °C blahodárně působí na 
pohybové ústrojí, osteoporózu a exémy), výlet do lázeňského měs-
ta Tapolca, návštěva krápníkové jeskyně s podzemním jezírkem, 
dobrodružná projížďka na lodičkách po krápníkové řece, večeře, 
nocleh
3. den: po snídani relaxace v největším evropském termálním je-
zeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 36-38 °C blahodárně působí 
na pohybové ústrojí, osteoporózu a exémy), odpoledne návštěva 

tradičního trhu, kde obchodníci prodávají vlastní výrobky od zele-
niny přes víno, klobásy, pálenky až po vyšívané dečky, pletené ko-
šile a keramiku za výhodné ceny, večeře, hudební či folklórní pro-
gram v hotelu, nocleh
4. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v v termálních láz-
ních Stz. András, odpoledne veselý výlet po severním břehu do ty-
pické balatonské vesničky Szigliget, nezapomenutelná návštěva 
starobylých sklepů rodiny Esterházy s degustací vína, možnost vý-
hodného nákupu, dále do mondénního lázeňského letoviska Bala-
tonfüred, projížďka parníkem po Balatonu, procházka po kolonádě, 
ochutnávka Kossutova pramene, posezení ve slavné Bergmannově 
cukrárně s nejlepšími dorty na Balatonu, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v v termálních láz-
ních Stz. András, odpolední projížďka vláčkem hévízáčkem na vinný 
kopeček Weinberg s krásnými výhledy do údolí, posezení při skle-
ničce dobrého vína, večeře, pro zájemce taneček na rozloučenou 
v místní čardě
6. den: po snídani relaxace v léčebném  jezeře či v v termálních 
lázních Stz. András, po poledni odjezd do České republiky, návrat ve 
večerních hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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RELAX na jezeře HÉVÍZ

HÉVÍZ & Hotel Panorama

MONABONUS: 5× vstup do léčebného jezera či termálních lázní v hodnotě 1.400 Kč, 
pozvání na odpolední kávu s dezertem, polední polévkový bufet ZDARMA!  

Dítě 2-12 let na pevném lůžku platí 4.990,- Kč ve všech termínech

jaro léto podzim

5.4. – 10.4. 19.4. – 24.4. 
10.5. – 15.5. 
31.5. – 5.6.

21.6. – 26.6.
 5.7. – 10.7.

2.8. – 7.8.
23.8. – 28.8.

6.9. – 11.9.

20.9. – 25.9. 
11.10. – 16.10.

25.10. – 30.10. 12.11. – 17.11.  

7.390,– Kč 7.690,–  Kč 7.990,–  Kč 8.390,–  Kč 7.990,–  Kč 7.690,–  Kč 7.390,–  Kč

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno,  
Havlíčkův Brod, Jihlava, Mikulov

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • 5× vstup do léčebného jezera či lázeňského wellness • služby prů-
vodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK 

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 450 HUF/os/
den (hradí se na recepci hotelu)
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HÉVÍZ & Hotel Panorama

JANOV A LIGURSKÁ RIVIÉRA po stopách Kryštofa Kolumba

Na každém kroku tu vyvěrají prameny, jsou horké a léči-
vé. Na každém druhém kroku se tady pěstuje vinná réva, 
je silná a  ohnivá. Síla zdejšího vína se býčí krvi podobá. 
Na počátku našeho letopočtu toto bohatství objevili Říma-
né a  na  pramenech postavili první lázně. O  1500 let poz-
ději tuto úrodnou zemi dobyli Turci. Pokušení vína nepod-
lehli, ale léčivým pramenům ano. Vytvořili zde výjimečně 
krásné turecké stavby, kde pravidelně očišťovali své tělo 
i duši, rozjímajíc ve vodách pod kopulí vykládanou mozai-
kami. V následujících stoletích lázeňskou kulturu převzali 
do svého života i zdejší biskupové a bohatí měšťané. Dnes 
léčivá horká voda prospívá každému člověku v  každém 
postavení a věku.  

Na  severovýchodě Maďarska se rozkládá velmi působi-
vá a  hornatá krajina. Zde mezi pohořími Mátra a  Bükk se 
ukrývá barokní perla Eger. Toto lázeňské město se nachází 
130 km od Budapešti a návštěvníky okouzlí nejenom proslu-
lými lázněmi Egertermálfürdö, ležícími v krásném parku s le-
titými stromy a vzácnými rostlinami, ale i půvabnými starým 
městem s  klikatými uličkami, nad kterými trůní středověký 
hrad.  Je příjemné beze spěchu se procházet, co noha nohu 
mine, po promenádě na břehu říčky Eger, zvědavě nakuko-
vat do  řemeslných obchůdků, dobových kaváren a  vinných 
sklípků. Vystoupat na hrad a sledovat lučištníky, renesanční 
tanečníky anebo rytíře na koních. Po setmění zajít do Údolí 
krásné paní Szépasszonyvölgye, kde v sopečném tufu se na-
chází na 200 sklepů, a ochutnávat tamní ohnivé víno Egri Bi-
kavér (býčí krev) a Egri Leányka (dívčí hrozno). 

Hotel Flora ***+
Lázeňský hotel Flora se rozkládá  uprostřed léčebných pra-
menů a  je obklopen staletými stromy a  vzácnými rostlina-
mi.  Leží před branami lázní Egertermálfürdö, jen pár kroků 
od  malebného starého města. Nabízí svým hostům pohod-
lí a  pestrou paletu služeb. Pouze v  županu můžete zavítat 
do hotelového wellness, fitness či na proceduru do Balneote-
rapie. Hotel se vyznačuje výbornou maďarskou kuchyní, kte-
rá se podává v restauraci formou bohatých švédských stolů. 
Hosty potěší renovované 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím,  
telefonem, radiem, TV/SAT a mini barem. Hostům je k dispo-
zici na pokoji župan.

Z hotelové haly vstoupíte přímo do termálních lázní  Egerter-
málfürdö (venkovní a vnitřní bazény  s různě teplou a vysoce 
léčivou vodou  cca 28°C- 42°C), bazény jsou napájeny ze dvou 
pramenů:  první je lehce radioaktivní  28°C-29°C a druhý 47°C 
teplý, vyvěrá z hloubky až 1600m a obsahuje hydrogenkar-
bonat, vápník a  hořčík.  Voda je vhodná pro léčení kloubo-
vého onemocnění, reumatických potíží, nemoci pohybového 
ústrojí, pooperační terapii a chronické pocení.
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Tam v Údolí krásné paní, mezi zelenými kopci 
pohoří Bükk a Mátra, uprostřed úrodných 
vinic se ukrývá město opředené legendami 
Eger. Zde po staletí soužívali Turci s Maďary 
a tudy procházeli kupci s obchodníky. 
A všichni dohromady se radovali z termálních 
pramenů, které tu vyvěrají a z lahodného 
vína, jenž tu dozrává. 
1. den: ráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, malá 
okružní jízda Budapeští, navečer příjezd do lázeňského města Eger, 
uvítací přípitek, večeře, odpočinek v  hotelovém wellness (vnitř-
ní bazény s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy, finská sauna, 
parní lázeň, aromasauna), nocleh
2. den: po  snídani relaxace v Egertermálfürdö s  přímým vstu-
pem z  hotelu (venkovní a  vnitřní bazény s  unikátní léčivou vodou  
28-38°C, obsahem vápníku a  hořčíku, blahodárně působící 

na pohybové ústrojí), odpoledne prohlídka Egeru, nazývaného barok-
ní perlou Maďarska, večeře, odpočinek v hotelovém wellness, nocleh
3. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpole-
dne výlet vláčkem po vinné stezce do Széspasszony Völgy, posezení 
ve sklípku s ochutnávkou vína bikavér a leanyka, večeře, večerní ná-
vštěva jedinečných tureckých lázní ze 16.století Török Fürdö, nocleh
4. den: po snídani celodenní výlet do pohoří Bükk, zastávka v měs-
tečku Szilvásvárad proslulého chovem lipicánů, úzkokolejkou 
do  údolí řeky Szalajky s  vodními kaskádami, ochutnávka grilova-
ných pstruhů, pěší túra za zdravím, návrat do hotelu, večeře, odpo-
činek v hotelovém wellness, nocleh
5. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpole-
dne výlet do sousedního městečka Egerszalók známého jako „ma-
ďarské Pamukkale“ (přírodní travertinová jezírka s horkými prame-
ny), večeře, pro zájemce posezení v čardě na rozloučenou
6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle a osvěže-
ni na duchu odjíždíme domů, návrat v pozdních večerních hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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RELAX s vínkem EGER

EGER & Hotel Flora
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MONABONUS: celodenní vstupy do Egertermálfürdö a hotelového wellness ZDARMA!

Dítě 2-14 let na přistýlce platí 5.990,- Kč ve všech termínech, 3. osoba na přistýlce -500,- Kč

jaro léto podzim

15.3. – 20.3.   29.3. – 3.4.  
26.4. – 1.5. 
3.5. – 8.5. 

24.5. – 29.5.
14.6. – 19.6.

28.6. – 3.7.
26.7. – 31.7.

9.8. – 14.8. 
30.8. – 4.9.

11.10. – 16.10. 25.10. – 30.10. 15. 11. – 20. 11. 

7.390,– Kč 7.690,– Kč 8.390,– Kč 8.690,– Kč 8.690,– Kč 7.990,– Kč 7.990,– Kč 7.390,– Kč

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno, 
Havlíčkův Brod, Jihlava

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • 5× vstup do  hotelového wellness a Egertermálfürdö • služby 
průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK 

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 450 HUF/os/den 
(hradí se na recepci hotelu)
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EGER & Hotel Flora

Hajdúszoboszló jsou dnes světoznámé lázně, proslulé uni-
kátní vodou, která připomíná zlaté moře. Rozkládají se ve 
východním Maďarsku na okraji slavné Hortobágy pus-
ty. Co by kamenem dohodil se nachází druhé největší ma-
ďarské město, starodávné centrum vzdělanosti a kultury 
Debrecen.  

V roce 1925 zde byly objeveny termální prameny, které vy-
tvořily z poklidné hajdúcké obce lázeňské město. Postupem 
času byly postaveny hotely, termální lázně, lesopark a slav-
né jezero.

Zdejší alkalická, hydrogenuhličitanová voda obsahuje vel-
ké množství soli, brómu, železa, manganu a více než dvacet 
dalších minerálních látek včetně asfaltu, který spolu s jódem 
propůjčuje léčivým vodám v Hajdúszoboszló zvláštní temně 
zlatou  barvu. Voda a bahno o teplotě 73-78°C obsahují také 
estrogen. Teplota termální vody je přibližně 32-38°C. V ba-
zénech s různě teplou termální vodou za pomoci 40  druhů 
procedur se tu léčí kloubní a revmatická onemocnění, boles-
ti páteře, plotének, Bechtěrejova choroba a kožní onemoc-
nění. Hajdúszoboszló má unikátní mikroklima, kdy vzduch je 
prosycen výpary jódu, bromu a soli z termálních bazénů, což 
blahodárně působí na dýchací ústrojí každého návštěvníka.

Víte, že v Hajdúszoboszló neléčí pouze voda, ale dokonalé-
mu zdraví napomáhá masáž a zdravotní gymnastika. Ma-
sáž nejen uklidňuje tělo i duši, ale stimuluje i hormony vylu-
čující pocit lásky, čímž podporuje léčení. Pozitivně působí na 
svaly, zlepšuje krevní oběh a snižuje pocit únavy. Zdravotní 
gymnastika, je druh pohybu, kterému mohou holdovat všich-
ni za účelem udržení tělesného zdraví. Ba co víc protáhne 
celé tělo, uvolní páteř a navodí pozitivní myšlení. V Hajdúszo-
boszló to žije ve dne i v noci, žádné nudné lázně! Společen-
ský život je protkán neobyčejnou atmosférou. Na lázeňském 

korzu uslyšíte živou hudbu, tu a tam si odskočíte na dob-
ré vínko nebo se svezete s hajdúky na povoze taženém koň-
mi. Hajdúszoboszló to jsou největší termální lázně v Evro-
pě, kde „na jedné louce pod širým nebem „ najdete vyžití pro 
všechny věkové kategorie, ať již jsou to venkovní a vnitřní ba-
zény s léčivou vodou Gyógyfürdő či největší pláž s palmami 
a mořským vlnobitím Strandfürdö či Aquapark se skluzav-
kami a tobogány anebo jedinečný vodní svět Aqua-Palace se 
zážitkovými bazény a saunami. Jedinečné místo pro Vaši re-
laxační dovolenou! 

Hotel Béke ****
Komfortní lázeňský hotel Beké leží v krásném parku 
uprostřed léčebných pramenů, jen pár kroků od lázeň-
ské promenády s typickými obchůdky a živými čárdami. 
Svým hostům nabízí kvalitní služby a komfort pod jednou 
střechou. 

Nechybí vlastní léčebné oddělení s rozličnými procedura-
mi a tým zkušených lékařů a fyzioterapeutů. Předností ho-
telu je neomezený vstup do hotelových venkovních a vnitř-
ních bazénů s unikátní léčivou vodou cca 32-38°C s vysokým 
obsahem soli, jodu, železa a bromu, blahodárně působící na 
klouby, nervová zakončení, pohybové ústrojí a kůži. Pouze 
v županu můžete zavítat do hotelového wellness centra (par-
ní sauna, finská sauna, infra sauna a ochlazovací bazén s te-
rasou a fitness) a každé ráno si zacvičit na suchu či v hotelo-
vém bazénu. 

Hotel nabízí klimatizované 2-lůžkové pokoje s příslušen-
stvím, telefonem, TV-SAT, minibarem, fénem a balkonem. 
Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hotel je vyhlášen vý-
bornou maďarskou a evropskou kuchyní, která se podává 
v restauraci formou bohatých švédských stolů.

LÁZNĚ  
HAJDÚSZOBOSZLÓ
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Tam v bájné zemi Hajduků, tam v maďarské 
pustě, objevíte romantickou krajinu a stáda 
rohatého skotu, pastevecká obydlí a vahadlové 
studně. Tam v zeleni se ukrývají jedinečné 
lázně, kde jedni hledali ropu a druzí našli 
léčivé prameny, které moře připomínají 
a v barvě zlato mají. Město, které dnes je 
nazýváno Mekkou revmatiků a jmenuje se 
Hajdúszoboszló. 
1.den: ráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, odpo-
ledne návštěva barokního zámku Gödöllö, který si oblíbil císař Franz 
Josef a jeho choť Alžběta,  navečer příjezd do Hajdúszoboszló, uvíta-
cí přípitek, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru, nocleh 
2.den: po snídani relaxace v hotelovém wellness centru (venkov-
ní a vnitřní bazén s unikátní léčivou vodou cca 32-38°C s vysokým 
obsahem soli, jodu, železa a bromu, blahodárně působící na klou-
by, pohybové ústrojí a kůži, finská sauna, parní sauna, infra sauna, 
vířivka, zážitkový bazén s tryskami a chrliči), odpoledne prohlídka 
Hajdúszoboszló, pěšky či povozem se zastávkou v čardě a ochut-
návkou vín, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru, nocleh 

3. den: po snídani výlet do Rumunska do jednoho z nejbohatších 
měst Oradei, nazývané bránou Západu, odpoledne relaxace v ho-
telovém wellness centru nebo návštěva jedinečného vodního světa 
Aqua Palace, světa vodních zážitků pod jednou střechou, exkluziv-
ní dobrodružné bazény a sauny evokující různá období a různá mís-
ta světa, večeře, nocleh
4. den: po snídani zážitkový výlet do Národního parku Hortobágy, 
kde objevíte typické Maďarsko a na vyjížďce povozem můžete obdi-
vovat romantickou pustu, stáda rohatého skotu, jedinečné pleme-
no ovcí račky, koně a jejich nebojácné pastevce, kteří tu předvádě-
jí své bravurní jezdecké umění, tradiční trhy pod devítiobloukovým 
kamenným mostem, pastevecká svačinka ve Velké čárdě, návrat do 
hotelu, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru, nocleh
5. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness centru, odpoled-
ne výlet do Debrecenu,  známého jako „kalvinistický Řím“, pěší pro-
hlídka, volný čas na nákup suvenýrů a vyhlášené debrecínské uze-
niny, večeře, taneční večer na rozloučenou, nocleh
6. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness centru, po poled-
ni rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle a osvěženi na duchu odjíž-
díme domů, návrat v pozdních večerních hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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RELAX ve zlaté vodě HAJDÚSZOBOSZLÓ

HAJDÚSZOBOSZLÓ & Hotel Béke

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních bazénů a wellness ZDARMA!

1. dítě  2-12 let na přistýlce 4.990,- Kč, 3. osoba na přistýlce -1.000,- Kč

jaro léto podzim

5.4. – 10.4.
7.6. – 12.6.
6.9.-11.9

1.11. – 6.11.  

7.990 Kč 8.990 Kč 7.990 Kč

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno, 
Havlíčkův Brod, Jihlava

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK 

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 450 HUF/os/
den se hradí na recepci hotelu
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HAJDÚSZOBOSZLÓ & Hotel Béke

Jeskyně jako žádná jiná! Prožijte 
nezapomenutelný víkend v malebné krajině 
pod čedičovými horami a úrodnými vinicemi, 
pouhých 12 km od Balatonského jezera ve 
městě Tapolca. Ve městě, které se stalo 
maďarským unikátem a vyrostlo na krasovém 
podloží, můžete jezdit na lodičkách anebo 
relaxovat v jedinečné léčebné jeskyni. 
Mimořádně čisté ovzduší a blahodárné 
termály budou příznivě působit i na Vás! 
1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska,  prohlídka ro-
mantického městečka Pannonhalma s ojedinělým benediktýnským 
klášterem (UNESCO), který vítá poutníky hledající klid a turisty pát-
rající v zrcadle minulosti, příjezd do hotelu, uvítací přípitek, večeře,  
odpočinek v hotelovém wellness, nocleh
2. den: po snídani relaxace v  léčebné jeskyni či hotelovém 
wellness (venkovní a  vnitřní termální bazény s  unikátní vodou   

33° – 37°C s obsahem vápníku, hořčíku, síry a CO2, blahodárně pů-
sobící na pohybové ústrojí, finská sauna, patní lázeň, aromasauna), 
odpoledne veselý výlet na povozech taženými koňmi do balatonské 
vesničky Szigliget, nezapomenutelná návštěva starobylých sklepů 
rodiny Esterházy s degustací vína, pálenky a pagáčů, možnost vý-
hodného nákupu, večeře, nocleh
3. den: po snídani relaxace v  léčebné jeskyni či hotelovém well-
ness, odpoledne výlet  do malebného a  starobylého města Ve-
szprém, vystavěného na 5  pahorcích, které založil král Štěpán 
v 11. století a je nazýváno městem královen, prohlídka města, cestou 
návštěva vyhlášené manufaktury na výrobu porcelánu Herend, kde 
uvidíte malíře při práci, nákup a posezení v kavárně,  večeře, pro zá-
jemce posezení v čárdě na rozloučenou,  nocleh
4. den: po snídani návštěva krasové jeskyně spojená s projížďkou 
na lodičkách či relaxace hotelovém wellness, po poledni odjezd do 
ČR, návrat ve večerních hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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VÍKEND v jeskyni TAPOLCA

TAPOLCA & Hotel Pelion

Ubytování je v hotelu Pelion **** ve 2-lůžkových klimatizovaných pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem trezorem, fénem a minibarem. 
Klientům je k dispozici na pokojích župan. Hotel má vlastní wellness centrum (venkovní a vnitřní termální bazény s atrakcemi, chrliči, 
vířivkami a protiproudy, saunový svět). Polopenze je formou bohatých švédských stolů. Každý den hotel pořádá sportovně relaxační aktivity 
ZDARMA. Maďarským unikátem je léčebná jeskyně v krasovém podloží pod hotelem s možností každodenní dechové terapie a cvičení.
Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno, 
Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování • 3× polopenze • sportovně relaxační aktivity • výlety dle programu • zákonné 
pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 450 HUF/os/den 
(hradí se na recepci hotelu)

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních bazénů a wellness ZDARMA!
• dechová terapie v léčebné jeskyni každý den ZDARMA!

jaro podzim

5.5. – 8.5. (státní svátek) 27.10. – 30.10. (státní svátek)

5.690 Kč 5.690 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990,- Kč a dítě 6-12 let na přistýlce platí 3.990,- Kč
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Pod legendami opředenou horou Írottkő, 
známou na rakouské straně Burgenlandu 
jako Geschriebenstein, nedaleko starobylého 
královského města Kőszeg, uprostřed 
kopcovité krajiny se středověkými hrady, 
téměř na zelené louce se rozprostírají jedny 
z nejznámějších a nejoblíbenějších termálních 
lázní v Maďarsku Bükfürdő. 
Právě zde můžete během prodlouženého víkendu načerpat životní 
energii ve 32 termálních bazénech na 14 hektarech o teplotě 32 až 
38°C, rozjímat v nedotčené krajině přírodního parku Geschrieben-
stein-Írottkő, vdechovat atmosféru rytířských hradů a veselit se 
nad sklenkou výtečného vína či pravé pálinky.
1. den: ráno odjezd do Maďarska přes Mikulov, cestou zastávka na 
oběd, odpoledne prohlídka pohádkového zámku Fertőd, sídla rodu 
Esterházyů, známého jako „maďarské Versailles“, cesta Zádunajím 
do lázní Bükfürdő, příjezd do hotelu, relaxace v hotelovém wellness, 

po večeři procházka do Vadvirágcsárdy na sklenku vína či pravé 
pálinky, nocleh
2. den: po snídani relaxace ve druhých největších maďarských 
termálních lázních, odpoledne výlet do středověkého opevněného 
města Kőszeg, procházka malebným historickým centrem, ochut-
návká vín od vyhlášené vinařské rodiny Tóth, večeře, odpočinek 
v hotelovém wellness (vnitřní bazény s různě teplou vodou, vířivky, 
protiproudy, finská sauna, parní lázeň, aroma sauna), nocleh
3. den: po snídani výlet do Burgenlandu, prohlídka rytířského hra-
du Lockenhaus, výstup na rozhlednu Margarethenwarte a malá 
pěší túra (2 km) po hřebeni na nejvyšší horu Burgenlandu Írottkő 
(884 m) s krásnými výhledy na alpské velikány, svačinka v typickém 
Gasthausu, odpoledne relaxace v termálních lázních Bükfürdö, ve-
čeře, taneční večer na rozloučenou či odpočinek v hotelovém well-
ness, nocleh
4. den: po snídani dopolední relaxace v termálních lázních Bükfür-
dö, po poledni odjezd do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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VÍKEND v termálech BÜKFÜRDŐ

BÜKFÜRDŐ & Hotel Répce Gold

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních lázní Bükfürdő  
a hotelového wellness ZDARMA!

Ubytování je v  hotelu Répce Gold **** ve 2-lůžkových pokojích s  příslušenstvím, TV, telefonem, trezorem, minibarem a balkonem. 
Klientům je k dispozici na pokojích župan. Hotel má vlastní wellness centrum, fitness a nachází se přímo u druhých největších termálních 
lázní Bükfürdő. Polopenze je formou bohatých švédských stolů. Každý den hotel pořádá sportovně relaxační aktivity.

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno, 
Havlíčkův Brod, Jihlava

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování • 3× polopenze • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 450 HUF/os/den 
(hradí se na recepci hotelu)

jaro podzim

7. 4. – 10. 4.       6.10. – 9.10.    

5.990 Kč 5.990 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990,- Kč a dítě 6-12 let na přistýlce platí 3.990,- Kč
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BÜKFÜRDŐ & Hotel Répce Gold

Prožijte jedinečný víkend v Sárváru, v perle 
mezi maďarskými lázněmi. Relaxujte 
v jedinečné vodě známé jako sárvárský 
termální křišťál.  A také objevte tajemství 
sárvárského hradu, kde pobývala krásná 
hraběnka Alžběta Báthoryová, známá jako 
čachtická paní. Plnými doušky ochutnávejte 
zdejší opojná vína z vulkánu Ság. 
Lázně se pyšní dvěma vydatnými prameny termální vody. Ten, kte-
rý zásobuje termální vodou lázně, vyvěrá o teplotě 43 °C z hloubky 
přibližně 1 200 m. Tato voda je účinná při léčbě poruch pohybového 
ústrojí a neurologických potíží, při rehabilitační péči a uvolňování 
svalového napětí. Druhý pramen z hloubky 2 000 m dosahuje tep-
loty 83 °C a má velmi vysoký obsah minerálních solí. Účinně se vyu-
žívá především v dermatologii a gynekologii a odpařováním vzniká 
známý sárvárský termální křišťál, který se používá do koupele nebo 
k inhalaci při onemocnění dýchacích cest.
1. den: ráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, od-
poledne návštěva městečka Nagycenk, ukrývající rodinné sídlo 

hraběte Széchényiho, „největšího z Maďarů“, cesta Zadunajím do 
lázní Sárvár, ubytování, odpoledne relaxace v termálních lázních, 
večeře, nocleh
2. den: po snídani relaxace v termálních lázních  (léčebný a zážit-
kový svět potěší návštěvníky každého věku, rozkládá se na vodní 
ploše  3600 m2 ,  v různých bazénech o teplotě 33-36°C, unikátní lé-
čivá voda napomáhá při obtížích osteoporózy, revmatizmu a pohy-
bového ústrojí), odpoledne prohlídka města Sárvár, návštěva stře-
dověkého hradu Nádasdy, kde působila  proslulá čachtická paní, 
náměstí se zvonkohrou, možnost projížďky výletním vláčkem po 
městě nebo návštěva arboreta, botanické zahrady, která  je domo-
vem krásných rododendronů, sekvojí a několika staletých platanů, 
večeře, v letní sezoně večerní představení zpívající fontány, nocleh
3. den: po snídani relaxace v lázeňském areálu, odpoledne do sou-
sedního městečka Celldömälk,  malá pěší túra na vyhaslý sopečný 
vrchol Ság-hegy porostlou vinnou révou, ochutnávka vín,  výjimeč-
né víno tohoto regionu je bohaté na ušlechtilé kyseliny, často s pří-
chutí ovoce, večeře, nocleh
4. den:  po snídani dopolední relaxace v termálních lázních, po po-
ledni odjezd do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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VÍKEND v křišťálech  SÁRVÁR

SÁRVÁR & Hotel Park Inn

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních  a zážitkových lázní ZDARMA!

Ubytování je v  hotelu Park Inn, který nabízí moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje standard s  příslušenstvím, TV-SAT, telefonem, 
minibarem, bezplatným WiFi připojením k internetu, trezorem, fénem a balkonem.  Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hosté si užívají 
příjemnou atmosféru a elegantní prostředí poskytované jedinečným designem Park Inn.

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno, 
Havlíčkův Brod, Jihlava

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování • 3× polopenze • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/den 
(hradí se na recepci hotelu)

podzim

28.9. – 1.10.    •   27.10. – 30.10. 

6.990 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990,- Kč a dítě 6-18 let na přístýlce platí 4.990,- Kč, 3. osoba na přistýlce -1.000,- Kč
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Na soutoku Mošonského Dunaje a řeky 
Litavy, nedaleko slovenských hranic, leží 
krásné město s křivolakými uličkami 
a starobylými domy. Je to Mosonmagyaróvár, 
kde vyvěrají termální prameny, které patří 
mezi nejvzácnější léčivé vody Evropy. Zde 
návštěvníci nacházejí pohodu, radost a zdraví! 
Mosonmagyaróvár to jsou nevšední lázně 
hned za hranicemi všedních dnů. Prožijte 
víkend s přáteli a v termálech! 
1. den: v poledne odjezd přes Slovensko do Maďarska, v podvečer 
příjezd do starobylého města Mosonmagyaróvár, ubytování v hote-
lu Thermal, pěší procházka malebným historickým centrem, ma-
ďarský večer na uvítanou, bohatá večeře, hudba a tanec, nocleh

2. den: po snídani celodenní relaxace ve vyhlášených lázní Ther-
malfürdö, které leží v rozlehlém parku před hotelem Thermal, kam 
pohodlně vstoupíte přímo v županu, termální voda vyvěrá z hloub-
ky 2000 metrů a má teplotu 74 °C, svým složením patří mezí 5 nejú-
činnějších termálních vod Evropy a je velmi bohatá na jód, který pří-
znivě působí na pohybový aparát, relaxovat můžete ve venkovních 
i vnitřních bazénech o různých teplotách 28 -38°C, večeře, pro zá-
jemce degustace tradičních maďarských vín a místní pálenky v čár-
dě, nocleh
3. den: po snídani relaxace v Thermalfürdö či posezení ve vyhláše-
né cukrárně a dunajském dortíku, po poledni odjezd do Bratislavy, 
perly na Dunaji, okružní jízda se zastávkami na známých místech, 
pěší procházka spojená s  prohlídkou města, v  odpoledních hodi-
nách odjezd do ČR
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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VÍKEND za hranicemi  

 MOSONMAGYARÓVÁR

MOSONMAGYARÓVÁR & Hotel Thermal

MONABONUS: 1× celodenní vstup do termálních lázní Thermalfürdö ZDARMA!

Ubytování je v hotelu Thermal 3* ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem, trezorem a lednicí. Klientům je k dispozici 
hotelové wellness, vířivka a finská sauna. Hotel se nachází v rozlehlém parku, kousek od historického centra a starobylého vodního hradu, 
přímo před branou termálních lázní

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno, 
Havlíčkův Brod, Jihlava

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování • 2× polopenze • sportovně relaxační aktivity • výlety dle programu • zákonné 
pojištění CK

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 250 HUF/os/den 
(hradí se na recepci hotelu)

jaro podzim

8.4. – 10.4. 7.10. – 9.10.

3.990 Kč 3.990 Kč

 Dítě 6-12 let na přístýlce platí 3.490,- Kč
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Na  jižních svazích Vysokých Tater 
v údolí Zálažného potoka v nadmoř-
ské výšce 623 m se nacházejí láz-
ně Vyšné Ružbachy, jejichž historie 

sahá až do roku 1595. V roce 1412 dal 
Zikmund Lucemburský polskému krá-

li Vladislavu II. Jagelonskému do  zálohy 
za půjčku na 360 roků 16 spišských měst včetně Vyšných 
Ružbachů. V roce 1595 byla postavena první lázeňská bu-
dova s  bazénem, kuchyní, jídelnou a  společenskou míst-
ností. V roce 1882 koupil lázně polský gróf Andrej Zámoy-
ski, který pocházel ze starého šlechtického rodu. V roce 
1923 dal postavit přírodní termální koupaliště, které bylo 
v té době největší na Slovensku a stalo se společenským 
místem polské a uherské šlechty.

Postupně se Ružbachy začaly měnit na nejmodernější a nej-
významnější lázně na  Slovensku. Významu a  léčivých účin-
ků minerálních pramenů si všimli i  spišští Němci, kte-
ří tomuto místu předurčili pojmenování, když dali jednomu 
z potoků jméno Rauschenbach „šumivý potok“ a z tohoto zá-
kladu si místní obyvatelé přizpůsobili název blízký jejich jazy-
ku - Ružbachy.

Balneoterapie
Srdcem lázní Vyšné Ružbachy je moderní budova Balneo-
terapie. Zde se nachází i oblíbený Vodní svět, který zahrnu-
je plavecký rehabilitační bazén 30°C, termální sedací bazén 
36 °C, masážní bazén a saunu s minerálním bazénem 19 °C. 
Jedinečná termální voda vyvěrá z  podloží Spišské Magury 
9ti prameny o  teplotě 23-36°C. Nejvydatnějším pramenem 
s obsahem plynu CO2 je pramen s poetickým názvem Isabe-
la. Ružbašská termální voda léčí onemocnění pohybové, sr-
deční a nervové.

VYŠNÉ RUŽBACHY
Grand Hotel Strand ****
V krásném prostředí lázeňského parku leží elegantní spa 
hotel, postavený ve  španělském stylu pro korunní prin-
ceznu Isabelu de Bourbon. Chloubou hotelu je wellness 
centrum (parní bylinná sauna, suchá finská sauna, jacuz-
zi, ochlazovací minerální bazén a  solárium) a  velký ter-
mální bazén 34°C s  vodními atrakcemi. Hotel je spojen 
krátkou chodbou s budovou Balneoterapie, kde probíha-
jí léčebné procedury. K lázeňské pohodě přispěje i stravo-
vání formou švédských stolů.Těšit se můžete na speciality 
slovenské kuchyně. Jistě Vás zláká lázeňská kavárna, kde 
si můžete vychutnat šálek dobré kávy s moučníkem či po-
hár skvělého vína. 

Grand hotel Strand nabízí pohodlné 2-lůžkové pokoje (1-2 při-
stýlky) s  příslušenstvím, telefonem, radiem, fénem, TV/SAT 
a minibarem. Klientům je k dispozici na pokoji župan.

MOSONMAGYARÓVÁR & Hotel Thermal
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Dopřejte si pár dnů v krásné přírodě pod 
Tatrami na čerstvém vzduchu v lázních Vyšné 
Ružbachy. Poznejte zajímavé lidi a jejich 
folklór. Projeďte se na pltích po řece Dunajci 
a užijte si tradiční goralskou veselici. Ba co 
víc, načerpáte sílu v termálních koupelích, 
dopřejete si lázeňské procedury, které utuží 
Vaše zdraví, a ochutnáte spišskou borovičku 
i první slovenskou whisku. 
1. den: odjezd v  brzkých ranních hodinách, cestou zastávka na 
oběd, odpoledne příjezd do lázní Vyšné Ružbachy, uvítací přípitek, 
beseda s lékařem, večeře, relaxace v hotelovém wellness Izabel
2. den: po snídani  léčebné  procedury, odpoledne prohlídka láz-
ní a ochutnávka pramenů, relaxace v hotelovém termálním bazénu 
34°C a wellness Izabela (parní bylinná sauna, suchá finská sauna, 
jacuzzi, ochlazovací minerální bazén a  solárium), večeře, taneční 
večer v Grand hotelu Strand
3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet na Lu-
bovnianský hrad, rozkládající se na travertinové skále vysoko nad 

řekou Poprad, byl postaven ve 13. století jako strážný hrad a  po 
360 let patřil polským králům, návštěva Nestville parku s ochutnáv-
kou první slovenské  whisky, večeře, relaxace v termálním bazénu 
34°C a wellness Izabela
4. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do NP Pie-
niny na  slovensko-polském pomezí, zastávka v Červeném klášteře, 
kde žil létající mnich Cyprián, dobrodužná plavba na pltích po ro-
mantické řece Dunajec s  vyhlídkou na okouzlující vrchy Tři Koru-
ny,  posezení v kolibě s goralem Janko Gondekem, večeře, relaxa-
ce v termálním bazénu 34°C a wellness Izabela
5. den: po snídani celodenní výlet do Vysokých Tater (program dle 
počasí), vyhlídková jízda pod tatranskými velikány přes Tatranskou 
Lomnici (výjezd kabinkovou lanovkou na Skalnaté pleso s  krásný-
mi výhledy na Lomnický štít), Starý Smokovec, zastávka ve slavné 
kavárně Tatra na kávu a dort) a Štrbské pleso, (pěší procházka po 
naučné stezce kolem plesa, návštěva FIS areálu), relaxace v hote-
lovém termálním bazénu 34°C a wellness Izabela, večeře, taneční 
večer na rozloučenou
6. den: po snídani relaxace v  termálním bazénu 34°C a  wellness 
Izabela, rozloučení s  lázněmi, odpočatí a  plní zážitků odjíždíme 
domů, návrat ve večerních hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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jaro podzim

24.5. – 29.5. 14.6. – 19.6. 30.8. – 4.9.  4.10. – 9.10.  

7.390,– Kč 7.990,– Kč 7.990,– Kč 7.390,– Kč

Dítě 2-7 let na přistýlce platí 2.990,- Kč a dítě 7-14 let na přistýlce platí 4.990,- Kč ve všech termínech (bez procedur)
Pro zájemce se servíruje obědové menu o třech chodech za 6 € v Grand hotelu Strand či menu o dvou chodech v Bílém domě za 3,90 € (platba přímo na místě).

MONABONUS: každý den vstup do hotelového wellness  a termálního bazénu Izabela ZDARMA!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno, 
Havlíčkův Brod, Jihlava

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze  • 8× léčebná procedura • vstup do wellness a bazénu Izabela • služby 
průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do  navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 1 €/os/den 
(hradí se na recepci hotelu)

LÁZNĚ pod Tatrami VYŠNÉ RUŽBACHY
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VYŠNÉ RUŽBACHY & Grand Hotel Strand

JANOV A LIGURSKÁ RIVIÉRA po stopách Kryštofa Kolumba

Dudince, jedno z nejmenších měst Slovenska se pyšní  nej-
větším počtem slunečních dnů v  roce. Lázně leží v  úrod-
ném vinařském kraji na jihu Slovenska v nadmořské výš-
ce 140 m v údolí říčky Štiavnice. Rozkládají se na rozhraní 
Krupinské planiny a  Ipeľské pahorkatiny nedaleko ma-
ďarské hranice, kterou tvoří řeka Dunaj. Mimořádně lé-
čivé účinky zdejších vod jsou známé už stovky let. Svědčí 
o tom přírodní bazénky vytesané do travertínu, dnes na-
zývané Římské lázně, které se dochovaly v  rozlehlém lá-
zeňském parku. Legenda vypráví o  víle Dudince, která 
v dobách dávno minulých zachránila syna  římského voje-
vůdce Aquilla tím, že dudinskou  „smradlavku“  proměnila 
v zázračnou vodu a znovu dala život milovanému a utonu-
lému synovi. Odér dudinské vody dodnes připomíná ná-
vštěvníkům tuto historku.  

Dudinská minerální voda patří mezi nejvzácnější na světě. 
Jako jediná v Evropě obsahuje oxid uhličitý a sirovodík, což 
umožňuje léčbu srdečně cévního a pohybového aparátu zá-
roveň.  Vyvěrá z  hloubky 57 m s  teplotou 27 °C a  celkovou 
mineralizací 5923 mg/l. V  evropském měřítku je tímto slo-
žením jedinečná, neboť obsahuje 5-10 mg/l volné síry a 1400-
1800 mg/l oxidu uhličitého. Vodu podobného složení najde-
te pouze na třech místech světa, ve francouzských lázních 
Vichy, v Japonsku a právě zde v Dudincích.

Léčivá voda je charakterizována jako hydrogénuhličitano-
-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sírná a   hypotonická 
s  vysokým obsahem hořčíku, fluóru, brómu, bóru, draslíku 
a  jódu. Pestrá paleta rozpuštěných minerálů umožňuje léč-
bu chorob trávícího a nervového ústrojí, také příznivě působí 
na pokožku těla. Doporučuje se především ke koupelím, ale 
také k pitným kúrám.

 

Hotel Rubín ***
Hotel Rubín se rozkládá v krásném a čistém prostředí dudin-
ského lesoparku s travertinovými kupami, jezírky a vyvěrají-
cími prameny na okraji města Dudince. Nabízí kompletní lá-
zeňský komfort pod jednou střechou. Má vlastní Vitální svět 
Wellnea s  finskou saunou, parní lázní, tepidariem, vířivkou, 
termálním bazénem s vodními tryskami, protiproudy a rela-
xační zónou. Klienti mohou pohodlně v županu na procedury 
do balneoterapie, vitálního světa či lázeňské kavárny. 

Hotel nabízí velmi pěkné 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím,  
TV, telefonem trezorem, fénem, lednicí  a balkonem. Klientům 
je k  dispozici župan za denní poplatek 1,70 €. Pestrá lázeň-
ská strava je podávána v restauraci Rubín formou polopen-
ze, snídaně je formou bufetu a večeře je menu o 3 chodech 
(výběr z 5 možností a salátový bufet).
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Vstupte do světa vzácné harmonie, léčivé 
vody a překrásné přírody. Vydejte se s námi 
na jižní Slovensko, do historického kraje 
Hont, který se pyšní nedotčenou krajinou, 
kde zalesněné vrcholky střídají úrodné vinice, 
dobrosrdečnost a pohostinnost místních 
obyvatel Vás provází na každém kroku. Právě 
zde se nacházejí lázně Dudince, jedinečné 
složením své minerální vody, podobná vyvěrá 
již jen v Japonsku a známých francouzských 
lázních Vichy. Blahodárné prameny 
a nejteplejší klima na Slovensku tvoří ideální 
místo pro Vaši relaxaci. LÁZNĚ DUDINCE, TO 
JE VODA, KTERÁ LÉČÍ.
1. den: odjezd v  ranních hodinách, cestou zastávka v  Bratislavě, 
okružní jízda spojená s pěší procházkou po historickém centru, od-
poledne příjezd do lázní Dudince, ubytování, večeře, uvítací přípitek, 
relaxace v termálním bazénu 

2. den: po snídani lékařská konzultace, léčebné procedury, odpo-
ledne prohlídka lázní s ochutnávkou léčivých pramenů, večeře, re-
laxace ve Vitálním světě Wellnea
3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do maďar-
ského města Ostřihom (Esztergom) ležícím v  překrásném mean-
dru řeky Dunaje, které bývalo ve středověku sídlem uherských krá-
lů a arcibiskupů, večeře, relaxace v termálním bazénu 
4. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do Štiavnic-
kých vrchů, kde se nachází kouzelný lovecký zámek Antol, postave-
ný v 18. století vlivnou rodinou  Koháryovců,  večeře, relaxace ve Vi-
tálním světě Wellnea
5. den: po snídani léčebné procedury, po poledni relaxace v ter-
málním bazénu, v  podvečer návštěva vyhlášeného sklepa krá-
le hontianských vín spojená s  ochutnávkou 10 druhů místních 
přívlastkových vín a slovenských specialit, chybět nebude ani har-
monika a zpěv…
6. den: po snídani rozloučení s  lázněmi, ozdraveni na těle, osvě-
ženi na duchu a „znovu postaveni“ na nohy odjíždíme domů, návrat 
v podvečerních hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn
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11 LÁZNĚ DUDINCE & Hotel Rubín

jaro podzim

12.4. – 17.4. 3.5. – 8.5. 13.9. – 18.9. 11.10. – 16.10.

7.690,– Kč 7.990,– Kč 7.990,– Kč 7.690,– Kč

MONABONUS: každý den vstup do relaxačního termálního bazénu a 2× vstup Wellnea ZDARMA!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno, 
Havlíčkův Brod, Jihlava

Cena zahrnuje: • doprava luxbusem • 5× ubytování • 5× polopenze • 5× vstup do termálního bazénu • 2× vstup do vitálního světa Wellnea 
• 8× léčebné procedury• lékařská prohlídka • služby průvodce • zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • župan 1,70 €/os/den • lázeňský 
poplatek 1 € /os/den (hradí se na recepci hotelu)

LÁZNĚ plné slunce DUDINCE 
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LÁZNĚ DUDINCE & Hotel Rubín

JANOV A LIGURSKÁ RIVIÉRA po stopách Kryštofa Kolumba

BARDĚJOVSKÉ 
KÚPELE

Na severovýchodním Slovensku v objetí hustých jehlična-
tých lesů se rozkládají nejstarší balneologické a klimatic-
ké lázně. Osm studených léčivých pramenů vyvěrá podél 
lázeňské kolonády. Minerální voda se pije 3× denně před 
jídlem, množství a dobu určí ošetřující lékař. Prameny pří-
znivě působí na nemoci trávícího ústrojí, poruchy látkové 
výměny, pohybového ústrojí a potíže dýchacích cest. Nej-
známějším pramenem je Herkules, který se vyznačuje vy-
sokým obsahem CO2 a minerálů, zejména železa, sodíku, 
boru a jodu. Vysoká úroveň medicínské péče se speciali-
zovanými lékaři zaručuje vhodnou léčbu v podobě pitných 
kúr, termoterapie, vodoléčby, uhličité terapie nebo masá-
ží. Klimatoterapie podporuje kyslíková dráha a 25 km zna-
čených turistických tras po pryskyřicí nasyceném parku. 

Šarišké večery s živou hudbou a ochutnávkou místních spe-
cialit přinášejí kus národní esence. V lázeňském parku se na-
chází Muzeum lidové architektury Horního Šariše se dvěma 
dřevěnými kostelíky. Bardějovské Kúpele jsou součástí jedi-
nečného středověkého města Bardějov zařazeného na se-
znam světového kulturního dědictví UNESCO.

První zmínka o Bardějovských kúpelí je z roku 1247, kdy uher-
ský král Béla IV. daroval území dnešních lázní i  s  prameny 
městu Bardějov. V  15. století se začaly používat k  pravidel-
né lázeňské léčbě. Byla to císařovna Marie Terezie, která 
v  18.  století velkou mírou přispěla k  rozvoji lázeňství v  Bar-
dějově. Dobrá pověst pronikla na dvory významných evrop-
ských panovníků. Tuto oázu zdraví a oddychu navštívilo hned 
několik osobností mezi nimi manželka císaře Napoleona I. 
Marie Luisa, ruský car Alexandr I. a v roce 1895 také rakous-
ká císařovna Alžběta. Její pobyt v Bardějově připomíná so-
cha, léčebný dům i pramen, který nese její jméno.

 

Hotel Ozón ***
Lázeňský hotel Ozón se rozkládá uprostřed krásného parku, 
jen pár kroků od kolonády, kde vyvěrají léčivé prameny. Svým 
hostům nabízí pohodlí a  pestrou paletu služeb. Pouze v  žu-
panu můžete zavítat na proceduru do Balneoterapie anebo 
na výbornou kávu do kavárny. Chloubou hotelu je wellness 
centrum s velkým termálním bazénem 32 °C, vířivkami, vod-
ními tryskami, chrliči a vodopády, klidový bazén 36°C s per-
ličkou a tryskami. Nechybí ani saunový svět (za příplatek cca 
4€) s finskou saunou, tureckou lázní, bylinnou a infra saunou, 
Kneippův chodník, tropická sprcha a  vyhřívací lavice. Vše 
pod jednou střechou!

Hotel nabízí komfortní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 
TV/SAT, rádiem, telefonem, ledničkou a varnou konvicí. Hos-
tům je k dispozici na pokoji župan. Výborná lázeňská strava 
je podávána ve vyhlídkové restauraci (snídaně formou bufe-
tu, večeře výběrem z 3 chodového menu + salátový bufet, čaj 
a minerálka zdarma).
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Zavítejte na východ Slovenska do panensky 
krásné a čisté přírody, kde pod jižními 
svahy Nízkých Beskyd se rozkládají jedny 
z nejstarších lázní Bardějovské Kúpele.  
Pro výjimečné ovzduší s vůní jehličí a vzácné 
minerální prameny si lázně oblíbily známé 
osobnosti historického života. Rakouská 
císařovna Alžběta se s lázněmi loučila slovy: 
„Cítím se zdravá a svěží“. Bardějov je oázou 
zdraví, klidu a pohody. Získá si i Vaše srdce!
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, cestou zastávka na 
oběd, odpoledne příjezd do Bardějovských Kúpelí, uvítací přípitek, 
relaxace v hotelovém wellness, večeře, nocleh
2. den: po snídani lékařská prohlídka, léčebné procedury, odpole-
dne prohlídka lázní a ochutnávka pramenů (8 minerálních prame-
nů), relaxace v hotelovém wellness, večeře, nocleh
3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do Bar-
dějova (UNESCO), kouzelného středověkého města s původním 

opevněním, bazilikou sv. Jiljí a 11 gotickými křídlovými oltáři, po-
sezení v cukrárně Babička při kávě a dortíku, v podvečer návště-
va unikátního dřevěného kostelíku v Hervartově (UNESCO), veče-
ře, taneční večer, nocleh
4. den: po snídani léčebné procedury, po poledni výlet do Prešova, 
jednoho z nejkrásnějších měst Slovenska, procházka po historic-
kém centru s gotickým kostelem sv. Mikuláše a měšťanskými domy, 
návštěva Muzea vín s malou degustací, večeře, relaxace v hotelo-
vém wellness, nocleh 
5. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne prohlídka Skan-
zenu šarišské dědiny (unikátní dřevěné stavby představující kulturu 
a architekturu slovenského a rusínského obyvatelstva, včetně dvou 
kostelíků Sv. Michala a Sv.Mikuláše), pěší túra za zdravím po naučné 
stezce Čierna mláka, na rozloučenou Šarišský večer s bohatou ve-
čeří, specialitami, pálenkou, dobrým vínem, pivem a cikánskou hud-
bou (za příplatek 5€), nocleh
6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, odpočatí a plní zážitků od-
jíždíme domů, zastávka na salaši Krajinka s možností nákupu sýrů, 
návrat ve večerních hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn

SL
O

V
EN

SK
O

12 BARDĚJOVSKÉ KÚPELE & Hotel Ozón

jaro podzim

19.4. – 24.4. 17.5. – 22.5.  27.9. – 2.10.   18.10. – 23.10.

7.390 Kč 7.990 Kč 7.990 Kč 7.390 Kč

Dítě 2-7 let na přistýlce platí 4.990,- Kč a dítě 7-15 let na přistýlce platí 5.990,- Kč

MONABONUS: 5× vstup do hotelového wellness a polední polévkový bufet ZDARMA!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec (za příplatek), Pardubice, Hradec Králové, Brno, 
Havlíčkův Brod, Jihlava

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • 10× léčebná procedura • služby průvodce • výlety dle programu • 
zákonné pojištění CK. 

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • taxa cca 1 €/os/den (hradí se na 
recepci hotelu) 

LÁZNĚ na svěžím vzduchu  

 BARDĚJOVSKÉ KÚPELE
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BARDĚJOVSKÉ KÚPELE & Hotel Ozón

Za ozdravením těla a osvěžením ducha
Ponořte se do termální léčivé vody a vychutnejte si uklidňující působení tepla.

 Nadýchněte se vůní přírodních silic a dopřejte si masáž. Vyzkoušejte střídavé 
proudy ledové a teplé vody, vychutnejte si slasti vířivé koupele. 

V lázních Hévíz, Eger, Hajdúszoboszló, Tapolca, 
Bükfürdő, Sárvár, Mosonmagyaróvár,  

Bardějovské Kúpele, Vyšné Ružbachy a Dudince 
Vás očekává magie vody, tepla, světla, masáží,  

pohybu a zdraví.
Nově si vychutnejte lázně třetího tisíciletí  

Moravské Toplice ve Slovinsku.

Perličkové a uhličité koupele odstraňují stres, navozují stav klidu, štěstí a pohody. 
Rozličné druhy masáží od klasických až po japonské zlepšují krevní oběh, podporují 

látkovou výměnu a regenerují tělo. 
Parafínové a rašelinové zábaly velmi účinně zmírňují bolesti.  

Jedinečnou procedurou je hipoterapie, ranní rozcvička na hřbetě koně,  
která zharmonizuje tělo i duši.

www.monatour.cz

Infolinka:
724 39 39 39
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BUDAPEŠŤ A DUNAJSKÝ OHYB  s projížďkou lodí do Szentendre15

34

2.7. – 6.7. (státní svátek)  5.990,- Kč

Budapešť, perla na Dunaji, to je romantika na hradním 
návrší s kouzelnými výhledy a sklenkou pálenky.  
To jsou nevšední nákupy ve Velké tržnici a nekonečný 
relax  v horkých termálech lázní Széchényi. Ba co 
víc, projedete se lodí po Dunaji až do malebného 
Szentendre. Objevíte kouzlo vznešeného Visegrádu 
a zatouláte se do posvátné Ostřihomi. Dunajský 
víkend  Vás osvěží, potěší a rozšíří Vaše obzory.  
1. den: odjezd brzy ráno směr Bratislava, dopoledne příjezd do Budapešti, 
návštěva secesní Velké tržnice se 180 stánky, kde voní teplé klobásy a lango-
še, odpoledne prohlídka živé Pešti, náměstí Vörösmarty, procházka po vyhlá-
šené ulici Váci, posezení v nejstarší kavárně Evropy Gerbaud, navštívíme ba-
ziliku sv. Štěpána, z jejíž kupole se naskýtá překrásný výhled na město, malá 
okružní jízda Budapeští, Andrássyho třída, Státní opera, náměstí Hrdinů s pa-
mátníkem milénia, hrad Vajdahunyad s parkem Varosliget, na večer relaxa-
ce v Széchenyiho lázních (nejznámější lázně, kde vyvěrají nejteplejší prameny 
76°C), přejezd do hotelu, ubytování, nocleh

2. den: po snídani zastávka na návrší Gellért s krásnou vyhlídkou na Buda-
pešť, pěší procházka po královské čtvrti Budín, kde nás čekají romantická zá-
koutí se dvěma symboly, královskou rezidencí a Matyášovým chrámem, vy-
hlídka z Rybářské bašty na dunajské korzo a protilehlý Parlament, odpoledne 
návštěva nejstaršího lázeňského hotelu Gellért spojená s relaxací ve stejno-
jmenných secesních lázních, jejichž prameny jsou známy již dva tisíce let, ve-
čer posezení v tradiční čárdě, nocleh
3. den: po snídani nezapomenutelná plavba lodí po Dunaji do romantické 
oblasti Dunajského ohybu, po vylodění prohlídka malebného  Szentendre se 
spletí křivolakých uliček, poté autobusem do vznešeného Visegrádu, sídla 
uherského krále Matyáše Korvína, a dále  podél Dunaje do posvátné Ostřiho-
mi s největší katedrálou v zemi, kde je pochován i první maďarský král Štěpán, 
v podvečer se vydáme zpět do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje: • dopravu lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× snídaně • 
plavba lodí po Dunaji • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • pobyto-
vá taxa cca 250 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • vstupy do navště-
vovaných objektů • 2× jízdné metrem • doporučené kapesné: 20 000 HUF • 
změna programu vyhrazena 

19.8. – 21.8. 3.990,- Kč 
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BUDAPEŠŤ A DUNAJSKÝ OHYB  s projížďkou lodí do Szentendre ČAROKRÁSNÁ ČERNÁ HORA a karneval plný slunce v Budvě16

Objevte Černou Horu, půvabnou malou zemi 
na Jadranu, která svou rozmanitostí patří 
k nejkrásnějším v Evropě. Divoké hory, průzračná 
jezera, hluboké kaňony, orientální města, 
venkovské kostely, a také písčité pláže zůstanou 
navždy zapsány ve Vašich srdcích. Zažijte 
karnevalové veselí ve starobylé Budvě a zatančete 
si sambu v průvodu na nejslavnějším karnevalu 
Jadranu. Ochutnejte čerstvé ryby, dobré víno, rakiji 
a poznejte místní obyvatele a jejich májové zvyky.
1. den: odjezd v  odpoledních hodinách, přejezd přes Rakousko, Slovinsko, 
Chorvatsko 
2. den: ráno návštěva chorvatského města Dubrovník, který je nazýván perlou 
Jadranu a je zapsán na seznamu UNESCO, vsazen do průzračných vod Jadra-
nu, vyhlášený krásou svých památek, velkolepými hradbami a přívětivou atmo-
sférou, kouzelné středověce působící staré město, které se rozkládá na úpatí 
strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými 
hradbami, budeme obdivovat středověké hradby vysoké místy až 25 metrů, kní-
žecí palác, pevnost sv. Jana, katedrálu se skvostnou klenotnicí, kostely, paláce, 
přejezd do Černé Hory, ubytování, večeře, prohlídka starobylého města Budvy 
se spletí křivolakých uliček, nocleh
3. den: snídaně, celodenní výlet po Budvanské riviéře ke Skadarskému jeze-
ru, které se nachází na černohorsko-albánském pomezí a je považováno za nej-
krásnější na Balkánu, projížďka lodí po jezeře, kde si prohlédnete úžasnou jezer-
ní vegetaci, fish-piknik v originálním rybím restaurantu, odpoledne návštěva „ 
města duchů“ s dotykem Orientu Starý Bar, zastávka u perly Jaderského moře, 
Sveti Stefan, bývalá rybářská vesnice je dnes nejluxusnějším letoviskem na po-
břeží, které s oblibou navštěvují světové celebrity, večeře, nocleh
4. den: po snídani výlet panoramatickou cestou do pohoří Lovčen s vyhlídka-
mi na celou Boku Kotorskou, zastávka v malebné vesnici Njeguši (rodiště čer-
nohorského vladyky Njegoše), návštěva vyhlášené sušárny pršutu (ochutnávka  
šunky, sýra  a vína za cca 5€), přes NP Lovčen do slavné Cetinje, města, které 
bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory a  symbo-
lem nezávislosti Černohorců,  prohlídka pravoslavného kláštera, poté výstup 

na Jezerski Vrh po mramorových schodech k mauzoleu vladyky Petra II. Pete-
roviče Njegoše, odsud se naskýtá fascinující výhled do vnitrozemí, na Jaderské 
moře, Boku Kotorskou i Skadarské jezero, po večeři účast na slavném budvan-
ském karnevalu s  pestrými maskami, průvodem a  taneční zábavou v  rytmu 
samby až do brzkého rána, nocleh 
5. den: snídaně návštěva starobylého města Kotor, které je nejzachovalejším 
středověkým městem v  Černé Hoře (UNESCO), procházka starým městem, 
městské opevnění, paláce, katedrála sv. Tryfona s ostatky  tohoto světce, výstup 
k pevnosti sv. Jana, odkud je nádherný výhled na město a Boku Kotorskou, vy-
hlídková jízda  podél Boky Kotorské, kouzelný záliv, který se podobá skandináv-
ským fjordům a do něhož spadají strmé svahy pohoří  Orjen a Lovčen, zastávka 
v Perastu slavném městě námořníků,  v podvečer odjezd přes Slovinsko a Ra-
kousko do  České republiky
6. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel ***) • 3× polo-
penze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • pobyto-
vá taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • vstupné do měst Kotor 
1 €, Cetinje 1 € Eur, Lovcen  NP 3 €, Stari Bar 2 €, Budva pevnost 4 €, NP Ska-
darské jezero 4 € • projížďka lodí s fish piknikem cca 20 € • Dubrovník hradby  
90 HRK  a místní průvodce cca 3€/os • změna programu vyhrazena

4.5. – 9.5.    6.290,- Kč
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SLOVINSKO DOSUD NEOBJEVENÉ s relaxací v mořském parku Laguna17

36

2.7. – 6.7. (státní svátek)  5.990,- Kč

Krása nedotčené přírody, kouzlo jadranského 
pobřeží,  horské velikány Julských Alp, strmá údolí, 
průzračná jezera, slovinský Kras s hlubokými 
krápníkovými jeskyněmi, věhlasný hřebčín 
s lipicány, lahodná vína a slovinské dobroty 
a k tomu na závěr kouzelné město  Lublaň 
s hitorickými památkami ... co si přát víc? 
1. den: odjezd v pozdních večerních hodinách směr Mikulov, noční přejezd 
přes Rakousko do Slovinska  
2. den: ranní zastávka v Julských Alpách, letovisko Bled s majestátným hra-
dem vysoko nad Bledským jezerem, procházka po jezerní promenádě, mož-
nost projížďky po jezeře na tradičních loďkách (pletnách) na ostrůvek se 
skvostným kostelem Nanebevzetí Panny Marie se Zvonem přání z  r. 1534, 
přejezd na pobřeží do starobylého Piranu, městečka s  historickým jádrem 
v benátském stylu na poloostrově Punta, přejezd do známého letoviska Por-
torož, ubytování v rezortu St. Bernardin, večerní relaxace v termálním bazé-
nu v aquaparku Laguna, večeře, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne výlet do světoznámé chovné stanice Lipica (bě-
lostní koně, kdysi chlouba Habsburků, španělská jezdecká škola), cesta vínem 

do údolí Vipavy, ochutnávka a možnost nákupu vyhlášených vín v rodinném 
vinařství, návrat do hotelu, relaxace v termálním bazénu, večeře, nocleh
4. den: snídaně, relaxace v termálním bazénu, odpoledne návštěva největ-
ší a nejkrásnější krápníkové jeskyně Evropy ve slovinském Krasu - Postojen-
ské jeskyně, jízda podzemním vláčkem, 20 km podzemních chodeb, koncertní 
dvorana, kouzelné scenérie, v podvečer prohlídka hlavního města Slovinska 
Lublaň - města architektury, spojeného především se jménem světoznámé-
ho architekta Jože Plečnika, v  pozdních večerních hodinách odjezd směr 
Rakousko
5. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem, 2× ubytování (hotel *** s mořskými 
lázněmi Laguna), 2× polopenze, 3 – denní vstup do aquaparku (sauny za pří-
platek), služby průvodce, balíček na cestu, zákonné pojištění  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • pobyto-
vá taxa cca 1,50 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • ochutnávky • vstupné 
do navštěvovaných objektů • vstup do areálu wellness a saun 15€ • Doporu-
čené kapesné: cca 65 € • změna programu vyhrazena

27.10. – 31.10.    5.990,- Kč 
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SLOVINSKO DOSUD NEOBJEVENÉ s relaxací v mořském parku Laguna

3737

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA s odpočinkem u moře
18

Nechte se zavést na nejkrásnější místa Chorvatska 
do národních parků, které v Evropě nemají 
obdoby a zároveň poznejte pestrou historii 
kouzelných měst Jadranu. Obdivovat můžete 
jak strmé vrcholky pohoří Velebit, tak vodní 
peřeje  řeky Krka anebo ztratit se v křivolakých 
uličkách Diokleciánova paláce či naslouchat šumu  
vodopádů Plitvických jezer.  
1. den: odjezd v  odpoledních hodinách směr hraniční přechod Mikulov, 
přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska
2. den: ráno návštěva NP Paklenica v pohoří Velebit, kde strmé vrcholky 
ční vysoko nad moře a vytvářejí působivé scenérie skal a moře, procház-
ka divokou přírodou kaňonem Velké Paklenice, odpoledne prohlídka Za-
daru, kde dlážděné ulice dodnes  připomínají římskou historii,  procházka 
po hradbách, Mořská brána a  mořské varhany, jediné na světě vyluzují-
cí tesklivé melodie, kruhový kostel Sv. Donáta, přejezd na ubytování, ve-
čeře, nocleh
3. den: po snídani prohlídka Šibeniku (UNESCO), procházka historickým 
centrem, katedrála sv. Jakuba, spletité uličky a náměstí z 15. a 16. století, 
odpoledne návštěva  NP Krka s proslulými vodopády, kaskádami, jezírky, 
přírodní unikát vodopád Skradanski Buk (800m dlouhá kaskáda tvořená 
17 peřejemi), možnost koupání, večeře, nocleh 
4. den: po snídani návštěva Splitu (UNESCO) srdce dalmátského pobře-
ží, prohlídka starého města s  palmami lemovanou promenádou, Diokle-
ciánův palác, jedna z  nejimpozantnějších římských památek, všech 220 
staveb v areálu paláce do dnes slouží jako obchody, kavárny, Zlatá brána, 
Papaličův palác, Jupiterův chrám, katedrála sv. Domnia, návštěva známé 
splitské tržnice, odpoledne návštěva Trogiru   (UNESCO) překrásně hrad-
bami obehnané město se zachovalým středověkým jádrem, velkolepá ka-
tedrála sv. Vavřince, večeře, nocleh 
5. den: po snídani návštěva známého NP Plitvická jezera (UNESCO) ro-
mantická nádhera tyrkysových jezer s  řadou peřejí a  vodopádů Vás  

přenese do časů slavných  indiánek o Vinnetouovi, noční přejezd  přes Slo-
vinsko a Rakousko domů  
6. den:  návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: • dopravu lux busem, 3× ubytování (pension),  3× polopen-
ze, služby průvodce  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupné 
do navštěvovaných objektů • doporučené kapesné cca  450 HRK = cca 60 € 
• změna programu vyhrazena

19.5. – 24.5. • 23.9. – 28.9.     5.990,- Kč

37

C
H

O
RV

AT
SK

O
Po

lo
pe

nz
e



RA
KO

U
SK

O
N

ĚM
EC

KO

OBDIVUHODNÉ ŠVÝCARSKO od Bodamského jezera do Bernských Alp

ŽENEVA A SAVOJSKÉ ALPY lanovkou k vrcholům Evropy

19

20

Podlehněte i Vy kráse Švýcarska, jehož přírodní 
scenérie obdivuje celý svět. Učarují Vám malebná 
města a vesničky pod ochranou majestátních 
hor, rozkvetlé louky, vodopády, jezera, soutěsky 
a výhledy, do kterých (nebo ve kterých) se 
zamilujete. 
1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Rozvadov, noční přejezd přes 
území SRN
2. den: ranní trajekt přes Bodamské jezero, dopolední procházka po his-
torickém centru Kostnice (Dům Mistra Jana Husa, místo upálení), návštěva 
květinového ostrova Mainau se subtropickým mikroklimatem a tiscícem dru-
hů květin, palem a citrusovníků, přejezd do Švýcarska, zastávka u Rýnských 
vodopádů, nejmohutnějších v Evropě, nad městem Schaffhausen, odpoled-
ne návštěva hlavního města Bernu – města medvědů (medvědí příkop, sta-
ré město s podloubími, barevnými kašnami a středověkými sklepeními, ka-
tedrála), navečer příjezd do oblasti Bernských Alp, ubytování v hotelu, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne výlet do údolí Lauterbrunnental, návštěva skal-
ních vodopádů Trümmelbach (10 ledovcových kaskád v nitru hory), odpole-
dne výjezd lanovkou spojený s pěší túrou do kouzelné vysokohorské vesnice 

Nechte se okouzlit krásou a velkolepostí 
švýcarsko-francouzské krajiny. Jeden den strávíte 
ve společnosti alpských velikánů, dech se bude tajit 
nejen při pohledu na mocný štít krále evropských 
hor – Mont Blanc. Druhý den pohladíte duši 
v malebných městech a městečkách na březích 
Ženevského jezera. Tělo ozdraví doušek léčivého 
pramene z městečka Evian – Santé! 
1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Rozvadov, noční přejezd přes 
území SRN
2. den: ráno příjezd do Savojských Alp, do světa nejvyšších evropských veli-
kánů, dopolední procházka po Chamonix, města pod Mont Blancem (4810m), 
výjezd lanovkou, která se od r. 1955 pyšní titulem lanovka s nejvyšším převý-
šením, na Aiguilles du Midi (3842 m n. m. - „turisticky nejvýše dosažitelné mís-
to masivu Mont Blanc“), odkud se Vám naskytnou jedinečné pohledy na alp-
ské ledovce, odpoledne volný čas na pěší túry či posezení v  typické horské 
chatě na vyhlášeném sýrovém fondue, fakultativně výjezd zubačkou do Mon-
tenvers a odtud lanovkou k ledovcové jeskyni Mer de Glace, v podvečer pří-
jezd na ubytování, nocleh 

Mürren ležící na úpatí vrcholu Schilthorn, cestou nezapomenutelné výhle-
dy na panorama čtyřtisícovek Mönchu, Eigeru a Jungfrau,  fakultativně vý-
jezd lanovkou na vrchol Schilthorn s nejvýše položenou restaurací na světě 
Piz Gloria, kde se natáčel slavný film s Jamesem Bondem, návrat na ubyto-
vání, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne procházka po luxusním lázeňském městě Inter-
laken, odjezd podél jezera Brienzer See a průsmykem Brünig k jezeru „Čtyř 
kantonů“ Vierwaldstatter See v centrálním Švýcarsku, zastávka v Sachselnu 
(barokní kostelík s ostatky sv. Klause – patrona Švýcarska), návštěva kouzel-
ného Luzernu (Kaplový most) rozloženého na břehu jezera pod masivem Pi-
latus, odjezd směr ČR (přes území Rakouska)
5. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× snídaně 
• trajekt • průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den, vstupy 
do navštěvovaných objektů, jízdné lanovkami (doporučené kapesné: 30 € + 
120 CHF) • změna programu vyhrazena

14.7. - 18.7. 5.990,- Kč 

3. den: snídaně, dopoledne prohlídka Ženevy, města na jezeře (Palác Náro-
dů, jezerní vodotrysk Jet d´ Eau dosahující výšky 140 m, Grand Théatre, sta-
ré město s katedrálou Sv. Petra, nejstarší náměstí Bourg de Four, pobřežní 
promenády, kouzelné parky, rodný dům Jean-Jacques Rousseau), po poled-
ni odjezd do slavných francouzských lázní Evian na jižním břehu Ženevského 
jezera, procházka spojená s ochutnávkou léčivého pramene Source Cachat, 
návštěva vodního zámku Chateau de Chillon, podvečerní zastávka v maleb-
ném městečku Montreux na východním břehu jezera, procházka po nábřež-
ní promenádě se sochou legendárního Freddie Mercuryho, ve večerních ho-
dinách odjezd směr ČR
4. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel **/***) • 1× snída-
ně • průvodce  • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstupy 
do navštěvovaných objektů a jízdné lanovkami (doporučené kapesné 80 € + 
cca 40 CHF) • změna programu vyhrazena

11.8. – 14.8. 3.690,- Kč
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POKLADY SOLNÉ KOMORY s návštěvou solného dolu a ledové jeskyně

VÍKEND V BAVORSKU s relaxací ve Watzmanntherme

21

22

39

Solnohradsko, to není jen Salcburk a jeho 
bezprostřední okolí. Skutečné bohatství této oblasti 
se nachází v nitru hor. Uprostřed alpských velikánů 
leží na břehu malebného průzračného jezera 
městečko jako vystřižené z pohádky – Hallstatt. Ne 
nadarmo je proto Hallstatt a celé jeho okolí zapsán 
na seznamu světového dědictví UNESCO. Úchvatná 
příroda, historické bohatství a neopakovatelná 
atmosféra činí z této oblasti jedno z nejkrásnějších 
míst nejen v Alpách, ale na celém světě. Pojeďte 
s námi a objevte také kouzlo Solné komory, přivezte 
si domů originální alpskou sůl přímo ze solného dolu 
a nechte se okouzlit nezapomenutelnými výhledy 
z dechberoucích alpských vyhlídek…  
1. den: odjezd z ČR v časných ranních hodinách, dopoledne návštěva Bad Is-
chlu, prohlídka císařského lázeňského městečka s letním sídlem Franze Jo-
sefa, odpoledne výjezd lanovkou na novou vyhlídku Welterbeblick přímo nad 

Vydejte se za alpskými velikány, křišťálovými 
jezery, pohádkovými zámky, starobylými městy 
a pěšími túrami za zdravím.  
1. den: oodjezd v brzkých ranních hodinách (z 29.4. na 30.4.) směr Rozvadov 
a  Mnichov, ráno příjezd do  Algavských Alp, prohlídka pohádkového zámku 
Neuschwanstein (nejkrásnějšího a nejnavštěvovanějšího v Německu), po po-
ledni návštěva zahrad rokokového Linderhofu (dalšího ze slavných zám-
ků podivínského krále), prohlídka benediktýnského kláštera Ettal, proslulé-
ho výrobou vynikajícího klášterního likéru, odpoledne zastávka ve známém 
olympijském městečku Garmisch Partenkirchen, rozkládajícím se na  úpatí 

Hallstattským jezerem a návštěva úchvatného solného dolu v Hallstattu, pro-
hlídka městečka zapsaného spolu se svým pohádkovým okolím na seznam 
světového dědictví UNESCO s možností vyhlídkové okružní plavby lodí po je-
zeru Hallstättersee, večer odjezd na ubytování, nocleh
2. den: snídaně, výjezd lanovkou na Krippensteins návštěvou jedinečné le-
dové jeskyně v  srdci Dachsteinského masivu, nezapomenutelná vyhlídka 
„5 prstů“ a nová vyhlídka Welterbespirale, nenáročná krátká pěší túra mezi 
nebem a zemí uprostřed alpských velikánů, odpoledne zastávka v městečku 
Gmunden na břehu Traunského jezera, do centra a zpět jízda výletním vláč-
kem Bummelzug, procházka pobřežní promenádou, prohlídka městečka, ná-
vštěva Schloss Ort, romantického zámku na jezeře (vstupné v ceně vláčku), 
navečer odjezd zpět do ČR, návrat kolem půlnoci

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel **/***) • 1× snída-
ně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstup-
né do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné cca 60 €) • změna  
programu vyhrazena

23.7. – 24.7. • 8.10. – 9.10.   3.390,- Kč

Zugspitze, malá pěší túra podél jezera Eibsee, přejezd na ubytování do oblas-
ti Königsee, možnost večeře, nocleh
2. den: po snídani projížďka lodí po jezeře Königsee, chráněném mocným 
štítem Watzmannu (2.713 m), spojená s návštěvou starého poutního kostelí-
ka sv. Bartoloměje (dostupný pouze po vodě). Po poledni zdravotní procház-
ka pod vrcholem Malerwinkelu v oblasti Berchtesgadenských Alp, které patří 
k nejkrásnějším v Evropě. Odpoledne prohlídka lázeňského města Berchtes-
gaden, od 19. století sloužícího jako letní sídlo a lovecký revír bavorské krá-
lovské rodiny, jedinečný zážitek návštěva Solného dolu (v  hornickém oble-
ku vláčkem do útrob solné hory a poté na voru po solném jezeře), volný čas 
a relaxace v solných lázních Watzmanntherme, návrat v pozdních večerních 
hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (pension **/***) •  
1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • přípla-
tek za večeři 400 Kč/os • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci 
pensionu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů a termálních láz-
ní (doporučené kapesné: 20–30 €) • změna programu vyhrazena

30.4. – 1.5.  3.390,- Kč 
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HOLANDSKO A KVĚTINOVÉ KORZO s projížďkou po grachtech23
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2.7. – 6.7. (státní svátek)  5.990,- Kč

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 (nej-
větší evropský přístav) s  vyhlídkovou věží Euromast, po poledni přejezd do 
královského města Den Haag, prohlídka královského dvora, návštěva Madu-
rodamu (Nizozemsko v miniaturách) a nejvýznamnějších nizozemských lázní 
Scheveningen, navečer příjezd na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva sýrových trhů v  Alkmaaru, odpoled-
ne skanzen větrných mlýnů v Zaanse Schans (výroba sýrů a typických dře-
váčků) a největší květinová výstava Keukenhof na ploše 28 ha, návrat na uby-
tování, nocleh

4. den: snídaně, dopoledne návštěva sýrové farmy Alida Hoeve s ukázkou 
tradiční výroby sýrů, ochutnávkou a možností výhodných nákupů, kolem po-
ledne Květinové 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 námoř-
nické čtvrti, odjezd směr SRN
5. den: dopoledne zastávka v bavorském Amberku (relaxace v Kurfiřtských 
lázních), návrat do České republiky v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× snídaně 
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakul-
tativní vstupné do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné: 40–60 €) 
• změna programu vyhrazena

20.4. – 24.4.    6.390,- Kč
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HOLANDSKO A KVĚTINOVÉ KORZO s projížďkou po grachtech
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LONDÝN JAK HO NEZNÁTE s návštěvou Oxfordu a Stonehenge24

Vydejte se do Londýna, hlavního města Spojeného 
království, kde se historie snoubí s pokrokem 
Objevte krásu majestátních paláců, klid 
rozlehlých parků a jedinečně atmosféru města 
nad Temží. Zajímavým okořeněním bude návštěva  
univerzitního Oxfordu a tajemného Stonehenge. 
Vychutnáte si i tradiční čaj o páté ...
1. den: odpoledne odjezd z ČR  směr Rozvadov přes  SRN a Belgii do Francie
2. den: ráno přejezd Eurotunelem pod kanálem La Manche na britské os-
trovy (Calais – Folkestone), dopoledne návštěva Greenwich (Královská ob-
servatoř, nultý poledník), přejezd vláčkem DLR a metrem přes moderní čtvrť 
Docklands do centra Londýna, procházka kolem nejvyšší budovy EU – mrako-
drapu The Shard, Shakespearova divadla The Globe, Millenium Bridge, kate-
drála Sv. Pavla, finanční čtvrť City (Bank of England, Královská burza, Lloyd´s, 
„Okurka“), odpolední návštěva Toweru, procházka po Tower Bridge, fakulta-
tivně prohlídka válečného křižníku Belfast, podvečer  „vyhlídkový  let“ na Lon-
don Eye, ubytování, nocleh
3. den: po snídani odjezd do univerzitního města Oxfordu, kde na Vás dých-
ne atmosféra doby Tudorovců, pěší procházka po historickém centru: Christ 
Church, Radcliffe Camera, Sheldonian Theatre, volný čas na nákupy, odpole-
dne návštěva nejslavnějšího prehistorického monumentu v Evropě – mystic-
kého seskupení kamenů Stonehenge,  posezení v typickém anglickém pubu 
při fish-and-chips a „pint of bitter“, nocleh
4. den: po snídani návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds na 
slavné Baker Street, popř. muzea Sherlocka Holmese, pěší procházka kolem 
symbolů města nad Temží: Buckinghamský palác, Westminster Abbey, Hou-
ses of Parliament a slavný Big Ben, Downing Street, Whitehall, Trafalgarské 
náměstí, Covent Garden, Leicester Square, Soho a Piccadilly Circus, volný 
čas na nákup suvenýrů či návštěvu galerií a  muzeí, pro zájemce večeře v Chi-
natown, večer přejezd Eurotunelem na evropskou pevninu (Folkestone – Ca-
lais), zpáteční cesta do ČR
5. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× snídaně • 
cesta Eurotunelem • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakulta-
tivní vstupné (doporučené kapesné: 50-60 GBP) • změna programu vyhrazena

19.5. – 23.5. • 12.10. – 16.10. 6.990,- Kč
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FORMULE 1 • VELKÁ CENA ŠPANĚLSKA s Monatourem již počtrnácté!26

Zavítejte mezi odvážné muže a jejich báječné 
stroje, mezi krásné ženy a jejich ambiciózní 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 Fran-
cii do Španělska 
2. den: ráno příjezd na pobřeží Costa Brava, relaxace u moře, ubytování v hote-
lu, odpoledne (za příplatek 500,- Kč) odjezd na okruh Circuit de Catalunya, návště-
va v  boxech, návrat do  hotelu, večeře, ladění formy v  oblíbené hospůdce při san-
grii a tequile, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne prohlídka katalánské metropole Barcelony, okružní 
jízda spojená s několika zastávkami: chrám La Sagrada Familia, fotbalový stadion 
FC Barcelona, Olympijský stadion, hora Montjuic s  vyhlídkou na  celé město, Ko-
lumbův sloup a starý přístav, odpoledne návštěva volného tréninku na okruhu F1 v 
Montmeló, tento den máte přístup na všechny tribuny bez rozdílu vstupenky, návrat 
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, návště-
va typické španělské usedlosti La Masia s vystoupením flamenca (víno a sangria po-
tečou proudem), nocleh

5. den: snídaně, nedělní závod GRAN PREMIO DE ESPAŇA TELEFONICA (letos již 
59.  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 3-DENNÍ VSTUPENKU  
(na trénink, kvalifikaci a závod) za 3.990,- Kč! 
Dítě do 12 let základní vstupenka ZDARMA 
Junior do 18 let a senior nad 65 let základní vstupenka za 1.990,- Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel ***) • 3× polo-
penze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • poby-
tová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné do 
navštěvovaných objektů a termálních lázní (doporučené kapesné: 40–60 €) • 
změna programu vyhrazena

11.5. – 16.5.  6.490,- Kč 
Junior do 14 let 4.990,– Kč 
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SLUNNÉ KATALÁNSKO s koupáním a sluněním25
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Navštivte tuto krásnou slunnou zemi, která se 
nachází ve Španělském království. Poznejte její 
více než 1 000 let dlouhou historii, kulturu, jazyk 
a lidi, kteří tady žijí. Vydejte se s námi na 7-denní 
poznávací zájezd za neuvěřitelnou cenu...  
1. den: dopoledne odjezd směr Rozvadov do SRN, noční přejezd přes Fran-
cii do Španělska 
2. den: ráno příjezd na pobřeží Costa Brava, koupání a slunění, ubytování, 
večeře, večerní procházka po letovisku zakončená v místní hospůdce
3. den: výlet do katalánské metropole Barcelony … čeká Vás velká okružní 
jízda se zastávkami na nejkrásnějších místech: Sagrada Familia, Casa Batl-
ló, Pedrera, Plaza Espaňa, Montjuic, Las Ramblas, Kolumbův sloup, Gotická 
čtvrt, chrám sv. Eulálie, večeře
4. den: odjezd po stopách La Morenety, Černé Madony montserratské na 
posvátnou horu Montserrat a do benediktinského kláštera, který se nachá-
zí mezi nebem a  zemí, (poslechneme si nejstarší chlapecký sbor Escolania 
a ochutnáme domácí výrobky mnichů), odpoledne návrat do hotelu, večeře
5. den: dopoledne slunění a koupání, odpoledne oblíbený výlet do botanic-
ké zahrady Pinya de Rosa a rybářského městečka Blanes, proslulého rybími 

aukcemi, návštěva vinného sklepa s ochutnávkou vín a likérů a možností vý-
hodného nákupu, večeře, nenechte si ujít večerní návštěvu ohnivého flamen-
ca na šlechtické usedlosti La Masia
6. den: odpoledne romantický výlet lodí při pobřeží Costa Brava do středo-
věkého městečka Tossa de Mar, proslaveného filmem Pandora s Avou Gard-
ner 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

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (hotel ***), 4× polopen-
ze • služby průvodce • balíček na cestu • 3 výlety (Barcelona, Montserrat, Bla-
nes) • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • pobyto-
vá taxa ve výši cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní výle-
ty • představení a vstupné do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné:  
50-60€) • změna programu vyhrazena

23.9. – 29.9. • 27.9. – 3.10. • 25.10. – 31.10 6.290,- Kč  
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FORMULE 1 • VELKÁ CENA MAĎARSKA s Monatourem již popáté!

FORMULE 1 • VELKÁ CENA ITÁLIE s Monatourem pro velký úspěch již posedmé!

27

28

43

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 Slo-
vensko do Maďarska, malá okružní jízda Budapeští, odpoledne návštěva v bo-
xech a prohlídka pit line na okruhu Hungaroring, navečer příjezd do lázeň-
ského 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 pří-
mým 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 prohlídka Egeru, nazývaného barokní per-
lou Maďarska, nocleh
3. den: snídaně, sobotní kvalifikace, celý den na okruhu F1 Hungaro-
ring, který je vyhlášen svým letním počasím a leží v údolí kolem Mogyoro-
du, pouhých 20 km od Budapešti, návrat do hotelu, relaxace v termálech 

Objevte jedinečný svět Formule 1, tentokrát na 
Královském okruhu v Monze, jenž hostí Velkou 
cenu Itálie již od roku 1923. Má zcela výjimečnou 
atmosféru díky desetitisícům italských fanoušků 
zvaných tifosi, kteří bouřlivě podporují vozy stáje 
Ferrari. Navzdory šikanám se jedná o nejrychlejší 
okruh celého mistrovství světa. Navštivte největší 
obchod značky Ferrari  a poznejte život v Miláně. 
1. den: odpoledne odjezd z ČR směr Rozvadov přes Německo, Rakousko do 
Itálie 
2. den: ráno příjezd do Milána hlavního města Lombardie, okružní jízda spo-
jená s  pěší procházkou starého města: hrad Sforzů, nebetyčný Dóm, jeden 
z největších na světě, slavná opera La Scala, proslulé obchodní a nákupní Ga-
lerie Vittorio Emanuele; návštěva největšího obchodu značky Ferrari v Evro-
pě, volný čas na lahodné cappuccio a značkové nákupy; odpoledne návštěva 
volného tréninku F1 na okruhu v Monze, tento den máte přístup na všechny 
tribuny bez rozdílu vstupenky, přejezd na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, sobotní kvalifikace, celý den na okruhu F1 v Monze, Autodro-
mo Nazionale di Monza leží v rozlehlém parku na okraji města, dle oficiálního 

Egertermálfürdö, večeře, ladění formy v Údolí Krásné paní Szépasszony Völ-
gy, posezení ve sklípku s ochutnávkou vína bikavér a leanyka, nocleh
4. den: snídaně, nedělní závod FORMULA 1 ENI MAGYAR NAGYDÍJ (Hunga-
roring 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 3-DENNÍ VSTUPENKU  
(na trénink, kvalifikaci a závod) za 2.990,- Kč
Dítě do 14 let základní vstupenka 1.490 ,- Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel ***) • 3× polo-
penze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • poby-
tová taxa cca 1,70 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné 
do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena

21.7. – 24.7.   6.490,- Kč 
Junior do 14 let 4.990,– Kč

programu možnost návštěvy showroomu jednotlivých stájí a autogramiády 
pilotů, návrat do hotelu, nocleh
4. den: snídaně, nedělní závod GRAN PREMIO SANTANDER D´ITÁLIA (letos 
již 87. Velká cena na nejrychlejší trati seriálu Mistrovství F1, domovský okruh 
fanoušků stáje Ferrari), večer odjezd přes Brennerský průsmyk do Rakous-
ka, noční přejezd přes Německo
5. den: dopoledne zastávka u motorestu, chybět nebude ani vydatná svačin-
ka (není v ceně zájezdu), kolem poledne příjezd do ČR

REZERVUJTE SI VČAS 3-DENNÍ VSTUPENKU  
(na trénink, kvalifikaci a závod) za 2.990 Kč! 
Děti do 11 let základní vstupenka ZDARMA!

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) • 2× snídaně 
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • pobyto-
vá taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné (do-
poručené kapesné 40-60 €) • změna programu vyhrazena

1.9. – 5.9.  5.490,- Kč 
Junior do 14 let 3.990,– Kč
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FORMULE 1 • VELKÁ CENA ŠPANĚLSKA s Monatourem již počtrnácté!

SLUNNÉ KATALÁNSKO s koupáním a sluněním
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TROPICAL ISLANDS s exclusivní KOMBI vstupenkou29
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Chcete se přenést ze srdce Evropy do teplých 
exotických krajů? Tropický ráj Karibiku není 
tak daleko, jak by se mohlo zdát… Najdete ho 
60 kilometrů jižně od Berlína. Překvapí Vás deštný 
prales, vodopády, Jižní moře, písečné pláže 
a potěší unikátní bazény a největší saunovací svět 
v Evropě! 
Sen o tropickém ostrově uprostřed Evropy se stává skutečností, můžete si 
zde po celý den vychutnat pohádkovou teplotu vzduchu 26-30 °C. V největším 
evropském aquaparku si užijete obří vodní svět, písečné pláže, mezinárod-
ní kuchyni s mnoha specialitami, nákupní galerii a v neposlední řadě neoby-
čejnou show, která je exotickým koktejlem tanečních, akrobatických a pěvec-
kých vystoupení.
Ve vodním světě si malí i velcí užijí Jižní moře s rozlohou 3.000 m2, písečnou 
pláž, dětské bazény a romantickou Balijskou lagunu s vodopádem. Tady se 
můžete potápět v křišťálově čisté vodě, odpočívat na pláži, dovádět ve vlnách, 
lenošit ve vířivce nebo si jen užívat slunečních paprsků.
Mimořádným zážitkem je největší „indoorový“ deštný prales na světě. Při pro-
cházce džunglí (více než 50.000 rostlin více než 600 druhů) mezi popínavý-
mi liánami můžete obdivovat vodopád, orchideje a exotická zvířata jako želvy, 
sumečky, paví očka, ptáčky a papoušky. Les neudržují chemikálie, ale sama 
příroda zde vytváří jedinečnou rovnováhu.
Ozdravení těla i ducha nabízí saunový svět vystavěný podle kambodžských 
chrámů a indického Elephanta Temple. Těšit se můžete na nejrůznější sau-
ny, vířivky, spa s minerální vodou či parní květinovou lázeň. Nechybí ani pest-
rá nabídka masáži a kosmetických procedur.
Pro všechny dobrodruhy (méně i více odvážné) je připravena největší tobo-
ganová věž v Německu se čtyřmi různými tobogány. Milovníci adrenalinu si 
nenechají ujít jízdu na „African Jungle Lift“ – dobrodružná stezka džunglí, 
přes pohyblivé schody až k lavice, která Vás vyveze do výšky 20 metrů a po 
krátké přestávce… Vás rychle vrátí zpátky k zemi.

Nezapomeňte si vzít s sebou plavky, osušku, plážovou obuv, letní oblečení či 
župan a opalovací krém, vždyť v tropech se krásně opaluje. Do saunového 
světa se vstupuje s vlastní osuškou a bez plavek.
Při vstupu dostane každý návštěvník náramek s čipem, který slouží jako klíč 
ke skříňce a platební karta na všechny atrakce a restaurace.

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • služby průvodce  
• KOMBI VSTUPENKA V CENĚ! (vodní svět a saunový svět, tobogány,  
Africal Jungle Lift a odpolední tropická show)  
Cena nezahrnuje: • pojištění léčebných výloh 20,- Kč
Odjezdy: • Hradec Králové (nádraží ČD) 2:30 • Pardubice (nádraží ČD) 3:00 
• Kolín (bus nádraží) 4:00 • Poděbrady (Tesco) • 4:15 • Nymburk (náměstí) 
4:30 • Jičín (bus nádraží) svoz 4:30 • Mladá Boleslav (Dům kultury) 5:00 • 
Praha (Černý Most taxi stop) 5:30
Předpokládaný příjezd do Tropical Islands mezi 9. a 10. hodinou, po-
byt ve vodním a saunovém světě, předpokládaný odjezd ve 20-21 ho-
din, návrat po půlnoci!

SOBOTA              
27.2.     •     2.4.     •     15.10.     •   12.11. 

599,- Kč 1.499,- Kč 1.699,- Kč
DĚTI do 6 let DĚTI 6-14 let DOSPĚLÍ
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Vaše časová sleva na poznávací a relaxační zájezdy

POHODLÍ, BEZPEČÍ A KOMFORT. 
S námi jezdíte moderními autobusy zn. SETRA s klimatizací, WC, LCD monitory, lednicí a minibarem.

Cestování začíná již na palubách našich autobusů. 
Naši usměvaví a zkušení řidiči  mají pro Vás připraveny ledově vychlazené či opojně horké 

nápoje, štamprličku pro dobrou náladu, a také teplé párky a polévky, které přijdou všem k chuti. 

Rezervujte si místo v předních řadách busu za 299,- Kč

S naší autobusovou f o ilou se dálek nemusíte bát!

AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOUR



www.monatour.cz

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

Náměstí Přemyslovců 169, 288 00 Nymburk, tel.: 325 512 597
Valdštejnovo náměstí 88,  506 01 Jičín, tel.: 493 538 818

Palackého 84, 541 01 Trutnov, tel.: 724 177 977

To musíte zažít ...

Čarokrásná 
Černá Hora 

Janov  
a Ligurská riviéra

Budapešť  
a Dunajský ohyb Perly Andalusie

Romantická  
Korsika Formule 1

VC Španělska

Novinky a svěží zájezdy každý den na

Rezervujte online na www.monatour.cz
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