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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 2017:
•  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

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 28. 2. 2017
pro všechny klienty

Sleva
při koupi do 31. 3. 2017
pro všechny klienty

* slevy nelze kombinovat

TRAVELCLUB pro ty, kteří s námi cestují
a již léta nám důvěřují ...
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25 AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOUR
Infolinka: 724 39 39 39
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PAŘÍŽ A DISNEYLAND s koupáním v Amberku

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 
Disneylandu, světa dobrodružství, pohádek a  fantazie: rázem 
se ocitnete na počátku 20. století v „malém ospalém městečku“ 
na americkém venkově, odkud odjíždí nevšední vlak času. Vlak, 
který míří do světů dávno minulých, ale i budoucích se zastávka-
mi: Frontierland „země bez hranic“, Adventureland „země dob-
rodružství“, Fantasyland „země pohádek a fantazie“, Discovery-
land „země objevů“. Krásně bát se budete v nejstrašidelnějším 
domě v Evropě, jen o vlásek uniknete Pirátům z Karibiku, ves-
mírnou raketou se podíváte až na Měsíc, zlatá horečka vás po-
lapí na hoře hromů a blesků a díky panenkám v „malém světě“ 
poznáte celý svět...   v podvečer odjezd na hotel, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do  centra Paříže, dopoledne velká 
okružní jízda městem, odpoledne návštěva nejvýznamnějších 
památek: Eiffelova Věž, Vítězný Oblouk, Champs Elysées, Ná-
městí Svornosti, Muzeum Louvre se slavnou Mona Lisou, pro-
jížďka lodí po Seině, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, večer 
procházka po čtvrti malířů a umělců Montmartre, návštěva ba-
siliky Sacré-Coeur, před půlnocí odjezd směr SRN
4. den: ráno zastávka v  bavorském městečku Amberk (re-
laxace v  Kurfiřtských lázních), návrat do  ČR v  podvečerních 
hodinách

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

 22.6. – 25.6. •  17.8. – 20.8.  3.690 Kč
Dětská cena 2.990 Kč   

platí pro 1 dítě do 12 let se 2 dospělými

1

2

FRANCIE •  HOTEL & SNÍDANĚ



PAŘÍŽ A DISNEYLAND s koupáním v Amberku PAŘÍŽ A VERSAILLES s gurmetskými zážitky

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 Eiffelovy věže (výstup, možnost ochutnávky pravé-
ho „champagne“ na vrcholku), odpoledne odjezd na ubytování 
do hotelu, po krátkém odpočinku přejezd metrem na náměs-
tí Charles de Gaulle, pěší procházka spojená s prohlídkou nej-
významnějších památek: Vítězný oblouk, Champs Elysées, ná-
městí Svornosti, zahrady Tuilleries, muzeum Louvre (osobní 
volno), návštěva typické pařížské kavárny „café“ s ochutnávkou 
„café au lait“), večer návrat na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva královského zámku a krá-
lovských zahrad ve Versailles s  tryskajícími fontánami Gran-
des Eaux, možnost veselé projížďky na bicyklech (Velký Trianon, 
Malý Trianon, vesnička královny Antoinetty), odpoledne ná-
vštěva basiliky St. Denis na severním předměstí Paříže (hrobka 
francouzských králů), posezení v kavárně u skleničky vína, za-
stávka v moderní čtvrti La Défense (pařížský Manhattan) s no-
vodobým symbolem Paříže Grande Arche, možnost nákupů, 
v  podvečer výstup na pahorek Montmartre, návštěva basiliky 
Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců, osobní vol-
no, nenechte si ujít vyhlášenou „soupe a l´oignon“, zábavní čtvrť 
Pigalle, návrat na ubytování, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne pěší procházka po Paříži: Opéra, 
ostrov Saint Louis (ochutnávka vyhlášené pařížské zmrzliny 

Berthillon), ostrov Cité se slavnou katedrálou Notre Dame 
a  Saint Chapelle, pro zájemce společný oběd v  Latinské čtvr-
ti, odpolední pěší procházka: univerzita La Sorbonne, Panthé-
on, Lucemburské zahrady, Pont Neuf, podvečerní projížďka lodí 
po Seině (1 hod), večerní procházka po Les Halles (břicho Paří-
že), avantgardní stavba Centre Pompidou, radnice města Paří-
že, noční jízda centrem Paříže přes Champs Elysées na náměs-
tí Trocadero s kouzelnou vyhlídkou na osvětlenou Eiffelovu věž, 
v nočních 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 po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • poplatek za vjezd do Paříže 5 €/os • fakultativní 
vstupné do kulturních a historických památek (doporučené ka-
pesné: 30–50 €) • změna programu vyhrazena

4.5. - 8.5. (státní svátek) • 14.9. – 18.9. 5.990 Kč
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PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE s návštěvou Chenonceau a Chambord

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 Eiffelovy věže (výstup, možnost ochutnávky pravé-
ho „champagne“ na vrcholku), odpoledne odjezd na ubytování 
do hotelu, po krátkém odpočinku přejezd metrem na náměs-
tí Charles de Gaulle, pěší procházka spojená s prohlídkou nej-
významnějších památek: Vítězný oblouk, Champs Elysées, ná-
městí Svornosti, zahrady Tuilleries, muzeum Louvre (osobní 
volno), návštěva typické pařížské kavárny „café“ s ochutnávkou 
„café au lait“, večer návrat na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do oblasti hradů a zámků na Loiře, ná-
vštěva královského zámku Chambord (renesanční zámek Fran-
tiška I.), průjezd romantickým údolím podél řeky Loiry, návště-
va vodního zámku Chenonceau (zámek šesti žen) s nádhernými 
zahradami Diany z Poitiers a Kateřiny Medicejské, v podvečer 
návrat do Paříže, možnost večeře, nocleh  
4. den: snídaně, dopoledne pěší procházka po Paříži: ostrov 
Saint Louis (ochutnávka vyhlášené pařížské zmrzliny Berthi-
llon), ostrov Cité se slavnou katedrálou Notre Dame a  Saint 
Chapelle, pro zájemce společný oběd v Latinské čtvrti, odpole-
dní pěší procházka: univerzita La Sorbonne, Panthéon, Lucem-
burské zahrady, Pont Neuf, podvečerní projížďka lodí po Sei-
ně (1  hod), večerní výstup na pahorek Montmartre, návštěva 

basiliky Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a  umělců, 
osobní volno, nenechte si ujít vyhlášenou „soupe a  l´oignon“, 
zábavní čtvrť Pigalle, noční jízda centrem Paříže na náměstí 
Trocadero s  kouzelnou vyhlídkou na osvětlenou Eiffelovu věž, 
v nočních hodinách odjezd směr SRN
5. den: ráno zastávka v bavorském městečku Amberk (relaxa-
ce v Kurfiřstských lázních), návrat do České republiky v podve-
černích hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel***) 
• 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • poplatek za vjezd do Paříže 5 €/os, fakultativní 
vstupné do kulturních a historických památek (doporučené ka-
pesné: 40–60 €) • změna programu vyhrazena

4.7. – 8.7.  (státní svátek)    6.290 Kč
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PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE s návštěvou Chenonceau a Chambord PROVENCE A LANGUEDOC

Zavítejte do historických krajů v jižní Francii, 
poznejte pamětihodnosti nejen z doby římské, 
ochutnejte excelentní vína, prožijte dobrodružství 
v kaňonu Gorges du Verdon a potěšte se 
nádhernou středomořskou přírodou s volně 
žijícími plameňáky a divokými koňmi.   
1. den: odjezd v podvečer směr Rozvadov, noční přejezd přes 
území SRN
2. den: ráno příjezd do oblasti Lyonu, návštěva jedinečné stavby 
Palais idéal du facteur Cheval v Hauterives (vysněný palác poš-
ťáka Ferdinanda Chevala, který tvořil vlastnoručně dlouhých 
33 let), po poledni přejezd do oblasti Provence, zastávka v maleb-
ném provensálském městě Orange s velkolepými římskými pa-
mátkami (římské divadlo z 1.stol., Vítězný oblouk), návštěva slav-
ného vinařského městečka Chateauneuf-du-Pape, někdejšího 
letního sídla avignonských papežů (možnost ochutnávky exce-
lentních vín), v podvečer příjezd do papežského města Avignon, 
jednoho z nejnavštěvovanějších a nejkrásnějších měst jižní Fran-
cie, návštěva slavného avignonského mostu, ubytování, nocleh
3. den: snídaně, přejezd do oblasti Francouzské Riviery, návště-
va malebného městečka Grasse s výrobnou typických parfémů 
značky Fragonard, odpoledne průjezd oblastí kaňonu řeky Ver-
don Gorges du Verdon s  úchvatnými panoramatickými výhle-
dy do soutěsky hluboké až 700 m, koupání v jezeře Lac Sainte-
-Croix, možnost dobrodružné vyjížďky na kajacích do soutěsky, 
návrat na ubytování, možnost večeře, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne návštěva historického centra Avi-
gnonu (hradby se zahradami, Papežský palác), odpoledne ná-
vštěva Pont du Gard, architektonického zázraku z doby římské 
(nejvyšší římský most, který sloužil jako aquadukt), přejezd do 
oblasti Camargue (pastviny a mokřiny v deltě řeky Rhony s vý-
skytem plameňáků, polodivokých běloušů a  chovem černých 
býků), zastávka v  jedinečně zachovaném opevněném měs-
tě Aigues Mortes postaveném za vlády Ludvíka IX., průjezd po 
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s degustací vína a výletem do kaňonu Verdon

pobřeží Lví zátoky (Golf du Lion) - druhé francouzské Riviery, 
přejezd do historického kraje Languedoc-Roussillon, ubytová-
ní v oblasti Carcassonne, nocleh  
5. den: snídaně, dopoledne návštěva pevnosti Carcassonne, 
pohádkového města, jehož středověké hrady a věže ční nad ře-
kou Aude (historická památka uvedená na seznamu UNESCO), 
možnost oběda, odpoledne odjezd do pohoří Les Corbières, ná-
vštěva vinných sklepů Terra Vinea (prohlídka sádrovcového 
lomu, ochutnávka proslulých languedockých vín), odpočinko-
vá zastávka ve vyhlášeném přímořském letovisku Cap d´Agde, 
možnost koupání, v podvečer odjezd směr SRN
6. den: dopoledne zastávka v  bavorském městečku Amberk 
(relaxace v  Kurfiřstských lázních), návrat do České republiky 
v odpoledních hodinách 
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel 
**/***) • 3× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zá-
konné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • fakultativní vstupné do kulturních a historic-
kých památek (doporučené kapesné: 30-50 €) • změna pro-
gramu vyhrazena

17.8. - 22.8.   7.290 Kč



ROMANTICKÁ KORSIKA za azurovým mořem a panenskou přírodou

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 Německo, Rakousko mezi alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do přístavu, trajektem na Korsiku do Bas-
tie, návštěva starobylého Corte s  hrdě se tyčící citadelou pod 
horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím pokra-
čujeme na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok Pro-
priano 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, kte-
rá je na jedné straně zakončená městečkem a na druhé skalisky 
s janovskou věží a skýtá každému co si žádá. odpoledne prohlíd-
ka kouzelného městečka Propriano, nocleh
4. den: ráno výlet do korsických Dolomit, pěší 4 hodinová túra, 
s krásou scenerií  skalních věží Bavella, které patří k nejznáměj-
ším atrakcím ostrova, odpoledne pobyt u moře, nocleh
5. den: dopoledne koupání a slunění, odpoledne návštěva ne-
dalekého proslulého naleziště prehistorické kultury Filitosa 
s mnoha menhiry, nocleh
6. den: dopoledne návštěva přírodní rezervace Les Calan-
ches (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 Kor-
siky, odpoledne prohlídka hlavního města Korsiky Ajaccio, vy-
dáme se po stopách Napoleona Bonaparta (rodný dům s mu-
zeem), romantická zastávka na mysu Parata s  výhledem na 
„Krvavé ostrovy (Iles Sanguinaires) proslulými svými západy 
slunce, příjezd zpět v pozdních hodinách, nocleh
7. den: ráno výlet do „nejkorsičtějšího“ město Sartene, kde z kři-
volakých uliček na nás dýchne duch minulosti krevní msty a pi-
rátských výprav, odpoledne se vydáme do Bonifacia, proslulého 
svou polohou na vápencovém útesu vysoko nad mořem (korsic-
ký Gibraltar), fakultativně projížďka lodí podél útesu do Dračí jes-
kyně  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 nákupy 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× snídaně • 6× večeře (jednoduchá strava, při-
pravovaná českou kuchařkou) • průvodce • zákonné pojištění CK
Ubytování je v chatách, které mají 2 oddělené ložnice (jedna 
menší ložnice většinou s  patrovými postelemi, kde jsou k  dis-
pozici 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 osobami. Do 
chat je třeba vlastní ložní prádlo. 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • vstupy do navštěvovaných objektů (doporučené 
kapesné cca 65€) • změna programu vyhrazena 

16.6. – 25.6.     12.990 Kč
18.8. – 27.8. 13.590 Kč
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ROMANTICKÁ KORSIKA za azurovým mořem a panenskou přírodou ISCHIA PRO NEPOSEDY ostrov, který dává chuť žít

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, vy-
hlídkovou cestou pod alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Neapole, trajekt Pozzuoli-Ischia (1,5 
hod), ubytování v hotelu, odpoledne relaxace v termálech, slu-
nění, koupání v moři, uvítací koktejl
3. den: dopoledne slunění a koupání v  moři, odpoledne malá 
pěší túra na Baia di Sorgeto, kde horké prameny 90°C vyvěra-
jí přímo do moře, ozdravná bahenní kúra, večeře, romantická  
procházka po starobylém Foriu se slavným kostelíkem Santa 
Maria del Soccorso (z filmu Nebožtící přejí lásce)
4. den: dopoledne veselý okruh ostrovem, během kterého se 
dozvíte spoustu zajímavého, ochutnáte capuccino v Serrara 
Fontana, navštívíte rybářské městečko San´t Angelo se slav-
nou pláží Maronti, chybět nebude ani ochutnávka ostrovních 
vín a likérů, jistě potěší koupání v moři na slavné pláži Citara
5. den: dopoledne malá pěší túra na Monte Epomeo 789 m, nej-
vyšší horu ostrova s krásnými výhledy na okolní krajinu a ost-
rov Capri, cesta je dlouhá cca 3 km a trvá hodinu, osvěží spre-
muta, šťáva z  čerstvých pomerančů a svačinka „mezi nebem 
a zemí“ ve městečku Fontána (ochutnávka bílého vína a typic-
ké bruschetty)

6. den: dobrodružná plavba lodí kolem ostrova (za příplatek) 
se zastávkami v  jeskyních a v nejkrásnějších zátokách ostro-
va, koupání v průzračné vodě, ochutnávka specialit místní ku-
chyně, folklor a tanec přímo na palubě, jedinečný zážitek, který 
Vám nedá zapomenout na ostrov Ischia
7. den: celodenní výlet lodí na ostrov Capri (za příplatek), kte-
rý si už v antických dobách zamilovali římští císaři, malá okruž-
ní jízda do Anacapri, pod nejvyšší vrchol Monte Solaro, z něhož 
je kouzelný výhled na celý ostrov a Neapolský záliv, romantic-
ká projížďka loďkou do slavné Modré jeskyně (Grotta Azzura)
8. den: půldenní výlet do hlavního města Ischia Ponte, pro-
cházka s návštěvou Aragonského hradu, posezení v kavárně při 
vynikající zmrzlině, odpoledne relaxace v termálním parku Gi-
ardini Poseidon (za příplatek)
9. den: dopoledne sladké „nicnedělání“ na pláži a ostrovní na-
kupování suvenýrů, rozloučení s ostrovem, v podvečer trajekt 
Ischia-Pozzuoli, noční přejezd přes Itálii a Rakousko do ČR 
10. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 7× ubytování (hotel ***) 
• 7× polopenze • služby průvodce • 2 pěší túry • 2 výlety: okruh 
ostrovem, Ischia Ponte a Aragonský hrad • zákonné pojištění 
CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 1,50 €/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • fakultativní výlety • vstupy do navštěvovaných 
objektů • týdenní jízdenku po ostrově cca 26 € • změna progra-
mu vyhrazena

9.6. – 18.6.  •  15.9. – 24.9. 9.990 Kč
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KOUZELNÁ ELBA s projížďkou lodí a ochutnávkou vín

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 Ně-
mecko a Rakousko, mezi alpskými velikány do Itálie 
2. den: ráno příjezd do přístavu Piombino, hodinová plavba tra-
jektem na ostrov Elba do hlavního města Portoferraia, založe-
ného rodem Medici, prohlídka starého města na skále tyčícího 
se nad mořem, úzkými uličkami po schodech mezi starobylý-
mi  kostely, po Medičejských hradbách na pevnosti Forte Stella 
a Forte Falcone na nejvyšším místě ve městě, návštěva Napoleo-
novy residence Villa dei Mulini, vyhlídkovou cestou přes vnitro-
zemí do lázeňského městečka Marina di Campo, které leží na již-
ním pobřeží a je proslulé krásnou 2 km dlouhou písečnou pláží, 
ubytování, večeře, nocleh
3. den: po snídani zamíříme do malebné horské vesničky Mar-
ciana, ležící na úpatí majestátních hor, výjezd lanovkou na nej-
vyšší horu ostrova Monte Capanne, jedinečné výhledy na roz-
manitou krásu ostrova a romantické zátoky, odpoledne okružní 
jízda po západní části ostrova, nádherné pláže od písčitých přes 
oblázkové až po skaliska, zastávka v starobylé kamenné vesnič-
ce Poggio, která učarovala umělcům i politikům jako Greta Gar-
ba či Winston 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 vinař-
ského městečka Capoliveri, díky své poloze na vrcholu kopce 

mezi vinicemi patří mezi nejpůvabnější na ostrově, návštěva ma-
lebného přístavu Porto Azzurro, se spoustou kaváren, butiků 
a obchodů se suvenýry, vystoupat můžete na pevnost San Giaco-
mo, kterou nechal vybudovat španělský král Filip II. a která dnes 
slouží jako vězení, dobrodružná plavba lodí podél jihovýchodní-
ho poloostrova 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 pří-
stavu Portoferraio,  trajekt na pevninu do Piombina,  v  podve-
čer zastávka u Lago di Garda, procházka po lázeňském městě 
Sirmione a fakultativně možnost relaxace 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×  polopenze • trajekt • služby průvodce • balíček na cestu • 
zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje • komplexní cestovní pojištění UNIQA 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 minerálů 9€, Aquaria Terme 
cca 30€ • změna programu vyhrazena 

18.5. – 23.5. 8.290 Kč 
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KOUZELNÁ ELBA s projížďkou lodí a ochutnávkou vín ŘÍM A FLORENCIE s návštěvou Vatikánu a Tivoli

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. Zavítáte taktéž do kouzelného Tivoli,  
kam před světem utíkal římský císař Hadrian 
a zároveň objevíte krásné  jezero Lago Albano, kde 
volné chvíle tráví papež v zámečku Castel Gandofo. 
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr Rozvadov, noční pře-
jezd přes území Německa, Rakouska a Itálie
2. den: ráno příjezd do Florencie, centra italské renesance, 
pěší procházka spojená s  prohlídkou města, kostel Santa Cro-
ce s  hrobkami známých Italů, náměstí Piazza Signoria a  Pala-
zzo Vecchioráno příjezd do Florencie, centra italské renesance, 
pěší procházka spojená s  prohlídkou města, kostel Santa Cro-
ce s hrobkami známých Italů, náměstí Piazza Signoria a Palazzo 
Vecchio, dóm Santa Maria dei Fiore s vyhlídkovou zvonicí Giotto, 
baptiserium s Rajskou bránou, Most zlatníků k Palazzo Pitti s gale-
riemi a zahradami Boboli. Po společné procházce volno k návště-
vě galerie Ufizzi či Galerie dell´Academia se slavnou sochou Da-
vida. Zastávka na Piazzale Michelangelo s vyhlídkou na Florencii 
obklopenou 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 extravagant-
ního paláce Villa d´Este s  důmyslnou zahradou, vodními chrli-
či a velkolepými fontánami, prohlídka Hadriánovy vily, antického 
sídlo a zahrad císaře Hadriana, odpoledne návštěva světoznámé-
ho městečka Castel Gandolfo s letním sídlem papežů a překrás-
nými výhledy na jezero Lago Albano, návrat na ubytování, veče-
ře, nocleh
4. den: ráno po snídani přejezd do Říma, prohlídka antického 
města, jehož monumentální památky děsí a fascinují zároveň, pro-
cházka po Via Sacra (Posvátné cestě), Koloseum, Konstantinův 
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oblouk, Forum Romanum, Pantheon, nejlépe dochovaná stavba 
z dob římské antiky, procházka na nejvýznamnější římský paho-
rek Kapitol, návštěva Benátského náměstí s ohromným památní-
kem Altare della Patria, osobní volno, nákupy na Via del Corso, ná-
vrat na ubytování, večeře, nocleh
5. den: po snídani návštěva papežského státu Vatikán, kterému 
dominuje bazilika sv. Petra, výstup do kopule s kouzelným výhle-
dem na celý Řím, společná návštěva Vatikánských muzeí s  ital-
skou průvodkyní v češtině (za příplatek), Sixtinská kaple s nejslav-
nější freskou na světě, Poslední soud od Michelangela, odpoledne 
procházka kolem Andělského hradu, místa záletů a  dostavení-
ček papežů, odpoledne prohlídka Říma barokního,po nejznáměj-
ších a nejkrásnějších památkách města, Kapitol, Fontána di Trevi, 
Španělské schody, Piazza Navona, ve večerních hodinách odjezd 
přes Brennerský průsmyk
6. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel ***) 
• 3× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • zákon-
né pojištění CK 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • vstupné do kulturních a historických památek • 
poplatek za vjezd do měst Řím, Florencie a Tivoli cca 12 € (dopo-
ručené kapesné: 60–80 €) •  změna programu vyhrazena

10.5. – 15.5. • 6.9.- 11.9. 6.990 Kč



KARNEVAL V BENÁTKÁCH s projížďkou lodí po benátských kanálech

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 Rakous-
ko do Itálie 
2. den: příjezd do Punta Sabbione, plavba typickým lodním au-
tobusem „vaporetem“ do Benátek, pěší procházka po Benát-
kách: Canal Grande, Ponte di Rialto, kostel Santa Maria della 
Salute, sv. Salvador, Most vzdechů, architektonický šperk Pia-
zza San Marco se stejnojmennou bazilikou, Dóžecím palácem, 
hodinovou věží a slavnou zvonicí Campanile, odpoledne karne-
valová slavnost roku: uvidíte masky ze 17. a 18. století s neuvě-
řitelnou historií a  tradicemi, obklopení renesancí se přenese-
te do 18. století a stanete se svědky commedie dell´arte, vydáte 
se s karnevalovým průvodem k mostu Rialto, přes tržiště podél 
Grand kanálu na náměstí sv. Marka a ochutnáte tradiční pro-
secco a speciality kraje Veneto. A co takhle romantická projížď-
ka na gondole? Nocleh v hotelu v přímořském letovisku, či na 
okraji Benátek.
3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po benátských ka-
nálech, výlet na ostrov Murano (proslaveného po celém světě 
místními skláři, dominantou ostrova je dóm sv. Marie a Doná-
ta s románskými prvky a vzácnými mozaikami) či Burano (os-
trov 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 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 po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • lodní lís-
tek • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hote-
lu) • poplatek za vjezd do Punte Sabbioni cca 10 € • změna pro-
gramu vyhrazena

17.2. – 20.2.  3.690 Kč
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KARNEVAL V BENÁTKÁCH s projížďkou lodí po benátských kanálech VÍKEND V BENÁTKÁCH s koupáním v Jaderském moři

Vydejte se na víkend do nejromantičtějšího města 
na světě, do italských Benátek. Staňte se svědky 
neopakovatelné atmosféry Benátské laguny, 
objevte zákoutí   renesančních paláců, mosty 
a kanály s gondolami. Projeďte se lodí na ostrovy 
Murano a Burano. Vychutnejte si capuccino 
v nejslavnější benátské kavárně u Floriana… 
a při západu slunce se můžete osvěžit ve vlnách 
Jaderského moře.  
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, přejezd přes Rakous-
ko do Itálie 
2. den: příjezd do Punta Sabbione, plavba typickým „vapore-
tem“ do Benátek, pěší procházka s  průvodcem: Canal Gran-
de, Ponte Rialto, kostel Santa Maria della Salute, sv. Salvador, 
Most vzdechů, architektonický šperk Piazza San Marco se stej-
nojmennou bazilikou, Dóžecím palácem, hodinovou věží a slav-
nou zvonicí Campanile, ochutnat můžete i  tradiční prosecco 
(delikátní šumivé víno) a speciality kraje Veneto (např. krémová 
chřestová polévka, hovězí carpaccio, mořské plody), atmosfé-
ru „města milenců“ umocní romantická projížďka na gondole, 
podvečerní koupání v Jaderském moři, fakultativně ochutnáv-
ka pizzy a domácího vína, nocleh v hotelu na okraji Benátek
3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po Benátské laguně: 
prohlídka ostrova Murano, který proslavili po celém světě míst-
ní skláři, návštěva sklárny a obchodu se skleněnou bižuterií, do-
minantou ostrova je dóm sv. Marie a Donáta s románskými prv-
ky 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 do-
jmů, 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 po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • příplatek 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 na-
vštěvovaných objektů (doporučené kapesné: cca 60 €) • změna 
programu vyhrazena
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18.5. – 21.5.   3.390 Kč
3.7. – 6.7. 3.690 Kč 
28.9. – 1.10. 3.390 Kč



SLUNNOU ITÁLIÍ OD SEVERU K JIHU s výletem na ostrovy Capri a Ischia

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 pře-
chod Rozvadov, přes Německo, Rakousko, mezi alpskými 
velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Říma, dopoledne návštěva papež-
ského státu Vatikán s  prohlídkou Svatopetrského náměs-
tí 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 záli-
vu, ubytování v oblasti Neapole, večeře, nocleh 
3. den: po snídani odjezd z  hotelu do přístavu v  Pozzuoli, 
trajektem na termální ostrov Ischia (výlet na Ischii za pří-
platek), kde Vás čeká veselý okruh ostrovem, během které-
ho uslyšíte o historii ostrova a uvidíte z nadhledu Aragonský 
hrad, městečka Ischia Porto a Ponte, ochutnáte cappucci-
no v horské vesničce Serrara Fontana a také navštívíte ry-
bářské městečko San´t Angelo se slavnou pláží Maronti, 
chybět nebude ani ochutnávka ostrovních vín a likérů na vy-
hlídce Belvedere a procházka po starobylém Foriu se slav-
ným kostelíkem Santa Maria del Soccorso z filmu Nebožtíci 
přejí lásce, odpoledne jistě potěší koupání v moři na slavné 
Citaře či v termálních zahradách Giardini Poseidon, v pod-
večer přejezd trajektem na pevninu zpátky do hotelu, veče-
ře, nocleh

4. den: po snídani odjezd autobusem k sopce Vesuv a pěší 
výstup k  samotnému jícnu vulkánu (vstupné), poté odjezd 
do Pompejí (vstupné) prohlídka bývalého antického měs-
ta, jež bylo zničeno sopečným výbuchem  v r. 79, dle časo-
vých možností na zpáteční cestě okružní jízda  Neapolí, ve-
čeře, nocleh
5. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu, plavba 
lodí po Tyrhénském moři na fascinující ostrov Capri, kte-
rý si už v antických dobách zamilovali římští císaři (za pří-
platek), ostrovním autobusem do Anacapri, pod nejvyšší vr-
chol Monte Solaro, z něhož je kouzelný výhled na celý ostrov 
a Neapolský záliv, večeře, nocleh
6. den: po snídani odjezd do Florencie, starobylé metro-
pole Toskánska, pěší procházka k  jedné z největších křes-
ťanských staveb světa, dómu Maria del Fiore, dále ke Cam-
panile a Baptistériu, Galerii Degli Uffizi, náměstí Republiky 
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 (ho-
tel ***) • 4× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu 
• zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na 
recepci hotelu) • vstupy do navštěvovaných objektů • vý-
let lodí na ostrov Capri cca 45 € • výlet na Ischii cca 20 € • 
změna programu vyhrazena

31.7. - 6.8. 7.990 Kč 
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JANOV A LIGURSKÁ RIVIÉRA po stopách Kryštofa Kolumba

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 Ně-
mecko, Rakousko do Itálie
2. den: ráno příjezd do národního parku CinqueTerre (pět zemí), 
jednoho z nejkrásnějších koutů Itálie, pět pestrobarevných ves-
niček, vtěsnaných mezi skalisky divokého mořského pobřeží, 
které svoji polohou měly vesničany ochránit před častými nájez-
dy středomořských pirátů, mezi městečky jezdí romantický vlak 
překonávající řadu tunelů, jako první vystoupíme v městečku 
Vernazza se středověkou pevností tyčící se nad mořem a stráží-
cí zátoku před nebezpečím přicházejícím z moře, dále se přesu-
neme vláčkem do romantického městečka Manarola, odkud se 
vydáme na pěší procházku podél divokého pobřeží „cestou lás-
ky“ Via dell‘ Amore do sousedního městečka Riomaggiore po-
važovaného za vůbec nejkrásnější v celé Ligurii, poté vyhlídková 
plavba lodí podél pobřeží do Portovenere, starodávného pří-
stavního městečka na samém cípu národního parku CinqueTe-
rre s kostelem sv. Petra stojícím přímo na skalnatém výběžku do 
moře jako maják, přejezd na ubytování, nocleh
3. den: po snídani prohlídka Janova, nejvýznamnějšího ital-
ského přístavu a hlavního 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 Kryštofa 
Kolumba, dále Via Garribaldi s renesančními paláci, brána Por-
ta Soprana z 12. století, katedrála sv. Vavrince a bazilika Zvěsto-
vání Panny Marie a Vítězný oblouk, osobní volno, možnost kou-
pání na Ligurské riviéře, v podvečer 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 po-
jištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • jízdné vyhlídkovým vlakem při pobřeží 12 € • 
vstupné do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné: 30-
40 €) • změna programu vyhrazena 

24.8. - 27.8.          3.990 Kč
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TOSKÁNSKO CESTOU VÍNA a lázně Montecatini Terme

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 Ně-
mecko a Rakousko do Itálie
2. den: ráno příjezd do Toskánska, návštěva jedinečné rene-
sanční villy Di Poggio a Caiano, která se stala útočištěm rodiny 
Medici, procházka  nádhernými zahradami, poté návštěva měs-
ta Pisa, které proslulo svou šikmou věží a  unikátním dómem, 
odpoledne odjezd do starobylého, hradbami obklopeného měs-
ta Lucca, které bylo vystavěno na základech starořímské aré-
ny, jedinečné náměstí se spletí uzounkých romantických uliček 
a malebné kostelíky jako na dlani, v podvečer přejezd na uby-
tování do známých toskánských lázní Montecatini Terme, veče-
ře, nocleh.
3. den: snídaně, cesta kouzelným vinařským krajem Chian-
ti, kde se rodí ta nejlepší červená italská vína, Radda in Chinati, 
starobylé městečko ze 6. století, návštěva Castellina in Chianti, 
středověkého města s  hradem, projížďka po pověstné vinař-
ské silnici s krásnými výhledy na okolní krajinu, exkurze do vin-
ného statku s ochutnávkou vín a typických produktů (sýr Peco-
rino, salámy, paštik, olivové oleje, sušenky cantucini a  sladké 
víno Santo), podvečerní návštěva opevněného města San Gi-
mignano, jehož hradby a  historické rodové věže Vás okouz-
lí a  přenesou do středověku, obchůdky s  řemeslnými dílnami 
a ochutnávka místních sýrů a vína Vernaccia, návrat do hote-
lu v Montecatini Terme, večeře, nocleh

4. den: po snídani odjezd do Florencie, prohlídka města italské 
renesance, pěší procházka spojená s návštěvou kostela Santa 
Croce a hrobkami známých Italů, náměstí Piazza Signoria a Pa-
lazzo Vecchio, dóm Santa Maria dei Fiore s vyhlídkovou zvoni-
cí Giotto, baptiserium s Rajskou bránou, procházka pokračuje 
přes Most zlatníků k Palazzo Pitti s galeriemi a zahradami Bo-
boli, po společné prohlídce volno k návštěvě galerie Ufizzi či Ga-
lerie dell´Academia se slavnou sochou Davida či k toulkám po 
Florencii, podvečerní zastávka na Piazzale Michelangelo s  vy-
hlídkou na město obklopené předhůřím Apenin. V podvečer od-
jezd do Rakouska přes Brennerský průsmyk s výhledy na alp-
ské velikány.
5. den: ráno zastávka na vydatnou svačinku, příjezd do ČR ko-
lem poledne
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) 
• 2× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • zákon-
né pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recep-
ci hotelu) • fakultativní vstupné do kulturních a historických pa-
mátek • poplatek za vjezd do měst Florencie, Lucca, Pisa a San 
Gimignano cca 14 € (doporučené kapesné: 60-80 €) • změna 
programu vyhrazena

18.10. – 22.10.    6.390 Kč
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LAGO DI GARDA a večerní Verona 

Italské vnitrozemské moře. To je jezero Lago di 
Garda. Sevřené mohutnými alpskými velikány, po 
jeho březích se vinou romantická italská městečka 
jako perly navlečené na šňůrce a křišťálově čistou 
hladinu jezera brázdí lodě, plachetnice a čluny. 
A všude kolem znamenité víno. Není tohle ráj na 
zemi?   
1. den: odjezd z  Prahy kolem půlnoci, z  ostatních míst před 
půlnocí
2. den: ráno příjezd od města Arco se zříceninou hradu vypína-
jící se na ostré skále vysoko nad městem, klášterem sv. Marie 
s unikátní dřevěnou soškou Panny Marie z 15. století, Collegia-
ta dell’Assunta, kde je pohřben poslední král Království obojí Si-
cílie František II. Neapolsko-Sicilský, přejezd do městečka Riva 
del Garda, prohlídka centra města s vodní tvrzí Rocca di Riva, 
městskou věží Torre Apponale a  branami Porta San Miche-
le a  Porta San Marco, ve středověkých kulisách města mož-
nost oběda v  jedné z  místních pizzerií, plavba lodí do Torbole, 
další historické perly Gardského jezera, které vévodí kostel sv. 
Ondřeje, možnost koupání na zdejší vyhlášené oblázkové pláži, 
v podvečer odjezd do Malcesine ležícího přímo pod štítem Mon-
te Baldo, ubytování, poté prohlídka starého města, hrad Caste-
llo Scaligero, kostel sv. Štěpána a kostel Santa Maria di Nave-
ne, ve městě řada trattorií a pizzerií k vynikající italské večeři, 
nocleh.
3. den: po snídani výjezd unikátní panoramatickou lanovkou se 
speciální rotující kabinou na horu Monte Baldo do výšky téměř 
1700 metrů nad hladinu jezera s  nezapomenutelnými výhledy 
do okolí, kolem poledne odjezd do mekky vinařství Bardolina, 
prohlídka města s městskými hradbami a několika raně středo-
věkými kostely, možnost chutného italského oběda v místních 
tratoriích, poté přejezd do vinohradů nad městem k  vinařství 
Zeni s  muzeem vína, návštěva muzea a  ochutnávka lahodné-
ho vína (10 €) s možností nákupu, poté přesun do města Garda, 

prohlídka centra s úzkými uličkami, Villa Albertini, Kapitánský 
palác z dob Benátčanů, Villa Carlotti a kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie, plavba lodí napříč jezerem do středověkého městeč-
ka Sirmione, kde jako by se zastavil čas, Castello Scaligero, Pi-
azza Carducci a římská Catullova jeskyně z přelomu letopočtu, 
možnost pravé italské večeře na rozloučenou, na zpáteční ces-
tě zastávka ve Veroně, večerní procházka městem, náměstí Pi-
azza delle Erbe s věží Lamberti, Castel Vecchio, náměstí Piazza 
dei Signori s  pomníkem Dante Alighieriho a  Casa di Giulietta, 
starý měšťanský dům patřící rodině Kapuletů, odjezd zpět do 
ČR v pozdních večerních hodinách.
4. den:  návrat domů v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel 
**/***) • 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zá-
konné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • vstupné do navštěvovaných objektů (doporuče-
né kapesné cca 50 €) • změna programu vyhrazena

10.8. – 13.8.  3.990 Kč
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BAVORSKO SVĚŽÍ A NOVÉ s Orlím hnízdem a výstupem na Zugspitze

Bavorsko nejsou jen tradiční kožené kalhoty 
Lederhose, výborné pivo a dechová hudba. 
Bavorsko skrývá mnohem více. Majestátní hory, 
křišťálově čistá jezera a pohádkové zámky. To 
vše je Bavorsko a to vše s námi můžete zažít. 
Vystoupejte až do nebes na nejvyšší horu celého 
Německa Zugspitze či na světoznámé Hitlerovo 
Orlí hnízdo, pokochejte se jedním z nejkrásnějších 
evropských zámků Herrenchiemsee a jedním 
z nejčistších evropských jezer Königssee. Herzlich 
Willkommen in Bayern!  
1. den: Po půlnoci odjezd, ráno příjezd do německého středis-
ka zimních sportů Garmisch-Partenkirchenu, výjezd místní zu-
bačkou na ledovcovou pláň pod vrcholem Zugspitze, možnost 
zdarma si půjčit pekáč a  i v  letních měsících si zabobovat pří-
mo na ledovci, výjezd lanovkou až na samotný vrchol do výšky 
takřka tří tisíc metrů s  nezapomenutelnými výhledy do vzdá-
lenosti až 250 kilometrů, sjezd panoramatickou lanovkou Eib-
seebahn k  romantickému alpskému jezeru Eibsee, procházka 
kolem jezera, návštěva olympijského můstku a  tradičního ko-
nání slavného Turné čtyř můstků, přejezd k bavorskému jezeru 
Chiemsee, přezdívanému „bavorské moře“, plavba lodí na ost-
rov Herreninsel s prohlídkou zámku šíleného krále Ludvíka Ba-
vorského-Herrenchiemsee, přezdívaného německé Versailles, 
s 98 metrů dlouhým zrcadlovým sálem delším než v samotných 
Versailles, poté plavba na ostrov Fraueninsel s ženským bene-
diktinským klášterem, možnost nákupu tradičních výrobků sa-
motných řádových sester – perníčků, marcipánových sladkostí 
a několika druhů originálních bylinných likérů, přejezd na uby-
tování, možnost večeře, nocleh
2. den: po snídani projížďka lodí po jednom z nejčistších jezer Ev-
ropy Königssee, nad nímž se hrdě tyčí mohutný štít Watzmannu, 

prohlídka poutního kostelíka sv. Bartoloměje přístupného pouze 
lodí, možnost ochutnat uzeného, denně čerstvě loveného pstru-
ha z místního jezera ve zdejším rybářství, možnost procházky na 
vyhlídku Malerwinkel, odkud můžete pohlédnout takřka na celé 
Königssee, přejezd na Obersalzberg, výjezd na světoznámé Hit-
lerovo Orlí hnízdo s unikátním výtahem v nitru skály ze třicátých 
let a s dechberoucímí výhledy do širého okolí, přejezd do centra 
Berchtesgadenu, prohlídka městečka s královským zámkem ba-
vorských panovníků, návštěva unikátního Solného dolu, kde Vás 
čeká cesta důlním vláčkem, adrenalinové skluzavky či plavba po 
solném jezeře v nitru hory, v podvečerních hodinách odjezd zpět 
do ČR, návrat po půlnoci
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (ho-
tel **/***) • 1× snídaně • služby průvodce  • balíček na cestu • zá-
konné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na re-
cepci pensionu) • příplatek za večeři 400,- Kč/os • fakultativní 
vstupné do navštěvovaných objektů a jízdné lanovkami cca 115 
€ • změna programu vyhrazena

12.8. – 13.8. 3.690 Kč
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NĚMECKO • HOTEL & SNÍDANĚ



TROPICAL ISLANDS s exkluzivní KOMBI vstupenkou V CENĚ!16
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Pro všechny dobrodruhy (méně i více odvážné) je připravena 
největší toboganová věž v Německu se čtyřmi různými tobogá-
ny. Milovníci adrenalinu si nenechají ujít jízdu na „African Jun-
gle Lift“ – dobrodružná stezka džunglí, přes pohyblivé schody 
až k lavice, která Vás vyveze do výšky 20 metrů a po krátké pře-
stávce… Vás rychle vrátí zpátky k zemi.
Nezapomeňte si vzít s sebou plavky, osušku, plážovou obuv, let-
ní oblečení či župan a opalovací krém, vždyť v tropech se krás-
ně 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  
• EXKLUZIVNÍ KOMBI VSTUPENKA V CENĚ!  
vodní a saunový svět, tobogány a tropická show  
Cena nezahrnuje: • pojištění léčebných výloh UNIQA 20 Kč/os
Odjezdy: • Hradec Králové (nádraží ČD) 2:30 • Pardubice (ná-
draží 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. hodi-
nou, pobyt ve vodním a saunovém světě, předpokládaný odjezd 
ve 20-21 hodin, návrat po půlnoci!

SOBOTA              
11.2.     •     25.3.     •     21.10.     •    11.11. 

590 Kč 1.690 Kč 1.990 Kč
DĚTI do 6 let DĚTI 6-14 let DOSPĚLÍ

NĚMECKO • BUSEM NA 1 DEN

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 skuteč-
ností, můžete si zde po celý den vychutnat pohádkovou teplotu 
vzduchu 26-30 °C. V největším evropském aquaparku si užije-
te obří vodní svět, písečné pláže, mezinárodní kuchyni s mnoha 
specialitami, nákupní galerii a v neposlední řadě neobyčejnou 
show, která je exotickým koktejlem tanečních, akrobatických 
a pěveckých vystoupení.
Ve vodním světě si malí i velcí užijí Jižní moře s rozlohou 
3.000  m2, písečnou pláž, dětské bazény a romantickou Balij-
skou lagunu s vodopádem. Tady se můžete potápět v křišťálo-
vě 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 procházce džunglí (více než 50.000 rostlin více než 
600 druhů) mezi popínavými liánami můžete obdivovat vodo-
pád, 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 sauny, vířivky, spa s minerální vodou 
či parní květinovou lázeň. Nechybí ani pestrá nabídka masáži 
a kosmetických procedur.



ŽENEVA A SAVOJSKÉ ALPY lanovkou k vrcholům Evropy

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 ev-
ropských velikánů, dopolední procházka po Chamonix, měs-
ta pod Mont Blancem (4810m), výjezd lanovkou, která se od 
r. 1955 pyšní titulem lanovka s nejvyšším převýšením, na Aigui-
lles du Midi (3842 m n. m. - „turisticky nejvýše dosažitelné mís-
to masivu Mont Blanc“), odkud se Vám naskytnou jedinečné po-
hledy na alpské ledovce, odpoledne volný čas na pěší túry či 
posezení v  typické horské chatě na vyhlášeném sýrovém fon-
due, fakultativně výjezd zubačkou do Montenvers a  odtud la-
novkou k ledovcové jeskyni Mer de Glace, v podvečer příjezd na 
ubytování, nocleh 
3. den: snídaně, dopoledne prohlídka Ženevy, města na jeze-
ře (Palác Národů, jezerní vodotrysk Jet d´Eau dosahující výšky 
140 m, Grand Théatre, staré město s katedrálou Sv. Petra, nej-
starší náměstí Bourg de Four, pobřežní promenády, kouzelné 
parky, rodný dům Jean-Jacques Rousseau), po poledni odjezd 
do slavných francouzských lázní Evian na jižním břehu Ženev-
ského jezera, procházka spojená s ochutnávkou léčivého pra-
mene Source Cachat, návštěva vodního zámku Chateau de Chi-
llon, podvečerní zastávka v malebném městečku Montreux na 
východním břehu jezera, procházka po nábřežní 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 (ho-
tel **/***) • 1× snídaně • průvodce  • balíček na cestu • zákon-
né pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • vstupy do navštěvovaných objektů a jízdné la-
novkami (doporučené kapesné 80 € + cca 40 CHF) • změna 
programu vyhrazena

17.8. – 20.8. 3.690 Kč
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ŠVÝCARSKO/FRANCIE • HOTEL & SNÍDANĚ



ŽENEVA A SAVOJSKÉ ALPY lanovkou k vrcholům Evropy OBDIVUHODNÉ ŠVÝCARSKO od Bodamského jezera do Bernských Alp

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 pro-
cházka po historickém centru Kostnice (Dům Mistra Jana 
Husa, místo upálení), návštěva květinového ostrova Mainau se 
subtropickým mikroklimatem a  tiscícem druhů květin, palem 
a citrusovníků, přejezd do Švýcarska, zastávka u Rýnských vo-
dopádů, nejmohutnějších v Evropě u města Schaffhausen, na-
večer příjezd do oblasti Bernských Alp, ubytování v  hotelu, 
nocleh
3. den: snídaně, dopoledne výlet do údolí Lauterbrunnental, 
návštěva skalních vodopádů Trümmelbach (10 ledovcových 
kaskád v nitru hory), odpoledne výjezd lanovkou spojený s pěší 
túrou do kouzelné vysokohorské vesnice Mürren ležící na úpatí 
vrcholu Schilthorn, cestou nezapomenutelné výhledy na pano-
rama čtyřtisícovek Mönchu, Eigeru a Jungfrau, fakultativně vý-
jezd lanovkou na vrchol Schilthorn s nejvýše položenou restau-
rací na světě Piz Gloria, kde se natáčel slavný film s Jamesem 
Bondem, návrat na ubytování, nocleh
4. den: snídaně, návštěva hlavního města Bernu – města med-
vědů (medvědí příkop, staré město s  podloubími, barevnými 
kašnami a středověkými sklepeními, katedrála), poté procház-
ka po luxusním lázeňském městě Interlaken, odjezd podél jeze-
ra Brienzer See a  průsmykem Brünig k  jezeru „Čtyř kantonů“ 
Vierwaldstatter See v centrálním Švýcarsku, zastávka v Sach-
selnu (barokní kostelík s  ostatky sv. Klause – patrona Švýcar-
ska), návštěva kouzelného Luzernu (Kaplový most) rozloženého 

na břehu jezera pod masivem Pilatus, 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 UNIQA 
30 Kč/os/den, vstupy do navštěvovaných objektů, jízdné lanov-
kami (doporučené kapesné: 30 € + 120 CHF) • změna progra-
mu vyhrazena

15.7. - 19.7. 6.290 Kč 

18
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LONDÝN JAK HO NEZNÁTE s návštěvou Oxfordu a Stonehenge

Vydejte se do Londýna, hlavního města Spojeného 
království, kde se historie snoubí s 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 Bel-
gii do Francie
2. den: ráno přejezd Eurotunelem pod kanálem La Manche na 
britské ostrovy (Calais – Folkestone), dopoledne návštěva Gree-
nwich (Královská observatoř, nultý poledník), přejezd vláčkem 
DLR a metrem přes moderní čtvrť Docklands do centra Lon-
dýna, procházka kolem nejvyšší budovy EU – mrakodrapu The 
Shard, Shakespearova divadla The Globe, Millenium Bridge, 
katedrála Sv. Pavla, finanční čtvrť City (Bank of England, Krá-
lovská burza, Lloyd´s, „Okurka“), odpolední návštěva Toweru, 
procházka po Tower Bridge, fakultativně prohlídka válečného 
křižníku Belfast, podvečer  „vyhlídkový  let“ na London Eye, uby-
tování, nocleh
3. den: po snídani odjezd do univerzitního města Oxfordu, kde 
na Vás dýchne atmosféra doby Tudorovců, pěší procházka po 
historickém centru: Christ Church, Radcliffe Camera, Sheldo-
nian Theatre, volný čas na nákupy, odpoledne návštěva nejslav-
nějšího prehistorického monumentu v Evropě – mystického se-
skupení kamenů Stonehenge,  posezení v typickém anglickém 
pubu při fish-and-chips a „pint of bitter“, nocleh
4. den: po snídani návštěva muzea voskových figurín Mada-
me Tussauds na slavné Baker Street, popř. muzea Sherloc-
ka Holmese, pěší procházka kolem symbolů města nad Temží: 
Buckinghamský palác, Westminster Abbey, Houses of Parlia-
ment 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  mu-
zeí, pro zájemce večeře v Chinatown, večer přejezd Eurotune-
lem na evropskou pevninu (Folkestone – Calais), zpáteční ces-
ta 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 UNIQA  
30  Kč/os/den • fakultativní vstupné (doporučené kapesné: 50-
60 GBP) • změna programu vyhrazena

12.10. – 16.10. 6.990 Kč
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HOLANDSKO A KVĚTINOVÉ KORZO s projížďkou lodí po grachtech

Vydejte se s námi za duhovou krásou rozkvetlých 
tulipánů, vůní slavných holandských sýrů Edam 
a Gouda, klapotem statných větrných mlýnů 
a roztomilých dřeváčků na největší květinovou 
slavnost roku …  
1. den: odjezd v podvečerních hodinách směr Rozvadov, noční 
přejezd přes území SRN
2. den: ráno příjezd do Nizozemského království, návštěva Ro-
terdamu (největší evropský přístav) s  vyhlídkovou věží Euro-
mast, po poledni přejezd do královského města Den Haag, pro-
hlídka královského dvora, návštěva Madurodamu (Nizozemsko 
v miniaturách) a nejvýznamnějších nizozemských lázní Scheve-
ningen, navečer příjezd na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva sýrových trhů v Alkmaa-
ru, odpoledne skanzen větrných mlýnů v Zaanse Schans (výro-
ba sýrů a typických dřeváčků) a největší květinová výstava Keu-
kenhof na ploše 28 ha, návrat na ubytování, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne návštěva sýrové farmy Alida Ho-
eve s  ukázkou tradiční výroby sýrů, ochutnávkou a  možností 
výhodných nákupů, kolem poledne 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, projížď-
ka lodí po amsterodamských grachtech, ve volném čase mož-
nost návštěvy Rijks muzea (Rembrandtova „Noční hlídka“) nebo 
Van Goghova muzea či Muzea voskových figurín Madame Thu-
ssaud, podvečerní návštěva zábavní námořnické čtvrti, odjezd 
směr SRN
5. den: dopoledne zastávka v  bavorském Amberku (relaxace 
v  Kurfiřtských lázních), návrat do České republiky v  odpoled-
ních hodinách

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

19.4. – 23.4.    6.390 Kč

20
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BUDAPEŠŤ A DUNAJSKÝ OHYB  s projížďkou lodí do Szentendre21

50

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 langoše, odpoledne prohlídka živé Pešti, ná-
městí Vörösmarty, procházka po vyhlášené ulici Váci, posezení 
v nejstarší kavárně Evropy Gerbaud, navštívíme baziliku sv. Ště-
pána, z jejíž kupole se naskýtá překrásný výhled na město, malá 
okružní jízda Budapeští, Andrássyho třída, Státní opera, ná-
městí Hrdinů s památníkem milénia, hrad Vajdahunyad s par-
kem Varosliget, přejezd do hotelu, ubytování, nocleh
2. den: po snídani zastávka na návrší Gellért s krásnou vyhlíd-
kou na Budapešť, pěší procházka po královské čtvrti Budín, kde 
nás čekají romantická zákoutí se dvěma symboly, královskou 
rezidencí a  Matyášovým chrámem, vyhlídka z  Rybářské bašty 
na dunajské korzo a protilehlý Parlament, odpoledne návštěva 
nejstaršího lázeňského hotelu Gellért spojená s relaxací ve stej-
nojmenných secesních lázních, jejichž prameny jsou známy již 
dva tisíce let, večer 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 auto-
busem do vznešeného Visegrádu, sídla uherského krále Maty-
áše Korvína, a dále  podél Dunaje do posvátné Ostřihomi s nej-
větší katedrálou v zemi, kde je pochován i první maďarský král 
Štěpán, v podvečer se vydáme zpět do ČR, návrat v pozdních ve-
černích 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 UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 250 HUF/os/noc (hradí se na 
recepci hotelu) • vstupy do navštěvovaných objektů • 2× jízdné 
metrem • doporučené kapesné: 20 000 HUF • změna progra-
mu vyhrazena 

11.8. – 13.8. 3.690 Kč 

MAĎARSKO •  HOTEL & SNÍDANĚ



SLEZSKO plné záhad a pohody

Je čas objevit krásy a záhady sousedního Slezska 
a poznat zvyky a lidi za humny. Zavítejte do míst, 
které si zamiloval Karel IV., Fryderyk Chopin i Adolf 
Hitler. Císaře Karla okouzlila starobylá Svídnice, 
ale i jeho mladá žena Anna, která se tu narodila. 
Talentovaného Chopina očarovaly lázně Duszniki, 
kde znovu nacházel své zdraví a možná i múzy svých 
hudebních děl. A mocipán Adolf Hitler zde v Sovích 
horách zakopal bájný zlatý poklad a budoval 
tajemné podzemní město Osówka. Malebnou 
Wroclaw si zamilovali všichni bez rozdílu, díky 
lahodnému pivu, které se zde vařilo a hojně popíjelo.
Zámek Ksiaź je perlou Dolního Slezska a Vy si jej 
vychutnáte, neboť se stanete zámeckými pány pro 
tento zážitkový víkend.
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách přes Náchod do Pol-
ska, dopoledne návštěva kouzelných lázní Duszniki, ležících na ob-
chodní stezce z Prahy do Vratislavi, lázně si oblíbil a léčivou vodu 
zde popíjel sám hudební skladatel Fryderyk Chopin, procházka 
spojená s ochutnávkou minerálních vod, návštěva unikátního Mu-
zea papírnictví, kde si sami vyrobíte originální arch papíru, po po-
ledni zastávka v  malebném Kladsku, jemuž vévodí nevšední ba-
rokní pevnost ze 17. století, pěší procházka městem, pod kterým 
se nachází podzemní labyrint plný záhad a pokladů, české koře-
ny má bazilika Panny Mari s hrobkou Arnošta z Pardubic a gotic-
ký most nad kanálem Mlýnowka, jenž je považován za Malý Karlův 
most, poté odjezd do přírodního parku Soví hory, kde se ukrývá 
bájný zlatý poklad Adolfa Hitlera, dobrodružná návštěva podzem-
ního města Osówka, kde nacisté vybudovali 1500 m podzemních 
chodeb a hal, kde vyvíjeli tajemnou ničící zbraň, přejezd do města 
Valbřich, kde uprostřed lesů a krásné přírody ukrývá zámek Ksi-
aź, ubytování v podzámčí, možnost večeře, nocleh
2. den: po snídani prohlídka zámku Ksiaź, který stojí na vy-
sokém skalnatém ostrohu v  nadmořské výšce 395 m nad 
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meandrem řeky Polesnice, přestože se jedná o největší zámek 
ve Slezsku a třetí největší v Polsku po Malborku a krakovském 
Wawelu, a je u nás prakticky neznámý, stavba je obestřena do-
sud nevyjasněnými záhadami, byla sídlem gestapa a  dodnes 
se spekuluje, že se tu ukrývá jantarová komnata, procházka po 
zámeckém arboretu, po poledni návštěva starobylého města 
Svídnice, rodiště třetí manželky Karla IV. Anny Svídnické, pro-
cházka historickým centrem, katedrála sv. Stanislava, prohlíd-
ka unikátního dřevěného kostela Míru (UNESCO), který je nej-
větším v Evropě, je dlouhý 44 metrů a vejde se do něj 7500 lidí, 
návrat na ubytování, možnost večeře, nocleh
3. den: po snídani odjezd do Vratislavi (Wroclaw), města zalo-
ženého českým knížetem Vratislavem, které je pro svou polo-
hu na 12 ostrovech hrdě nazýváno Benátkami severu, procház-
ka po Vratislavském Rynku s pestrobarevnými domy a gotickou 
radnici, kde se nachází Pivnice Swídnická, nejstarší v  Evropě 
a pivo zde popíjel Chopin, Goethe či Chaplin, cesta nás zavede  
na ostrov Tumski, kde můžeme obdivovat města z věže katedrá-
ly svatého Jana Křtitele, kam pohodlně vyjedeme výtahem, pro 
zájemce nezapomenutelná projížďka lodí po řece nebo relaxa-
ce v nevšedním Aquaparku, který získal ocenění, nejlepší a nej-
navštěvovanější v  Evropě, v  podvečer odjezd do ČR, návrat ve 
večerních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) 
• 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů (doporuče-
né kapesné cca 60 €) • změna programu vyhrazena

6.10. – 8.10.   2.990 Kč

BUDAPEŠŤ A DUNAJSKÝ OHYB  s projížďkou lodí do Szentendre



ČAROKRÁSNÁ ČERNÁ HORA s odpočinkem u moře

Černohorců,  prohlídka pravoslavného kláštera, poté výstup na Jezer-
ski 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,  nocleh 
5. den: snídaně, návštěva „města pirátů“ Ulcinje, které se nachází ne-
daleko albánských hranic, prohlídka starého města s pevností, kterou 
v 15. a 16. století ovládali obávaní piráti, kteří zde obchodovali s otro-
ky, možnost návštěvy etnografických a archeologických sbírek, odpo-
ledne návštěva „města duchů“ s  dotykem Orientu Stari Bar, zastáv-
ka u perly Jaderského moře, Sveti Stefan, bývalá rybářská vesnice je 
dnes nejluxusnějším letoviskem na pobřeží, které s oblibou navštěvují 
světové celebrity, večeře, nocleh
6. den: snídaně, návštěva starobylého města Kotor, které je nejza-
chovalejším středověkým městem v Černé Hoře (UNESCO), procház-
ka starým městem, městské opevnění, paláce, katedrála sv. Tryfona 
s ostatky tohoto světce, výstup k pevnosti sv. Jana, odkud je nádher-
ný výhled na město a Boku Kotorskou, vyhlídková jízda podél Boky Ko-
torské, kouzelný záliv, který se podobá skandinávským fjordům a do 
něhož spadají strmé svahy pohoří  Orjen a Lovčen, zastávka v Peras-
tu slavném městě námořníků, v podvečer odjezd přes Slovinsko a Ra-
kousko do Ćeské republiky
7. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (hotel ***) • 4× 
polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30  Kč/
os/den • pobytová 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 Skadarské jezero 4 € • projížďka lodí s fish 
piknikem cca 20 € • Dubrovník hradby  90 HRK  a místní průvodce cca 
3€/os • změna programu vyhrazena

13.9. – 19.9.     7.990 Kč
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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. Ochutnejte čerstvé ryby, dobré víno, rakiji 
a poznejte místní obyvatele a jejich májové zvyky.
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, přejezd přes Rakousko, Slo-
vinsko, Chorvatsko 
2. den: ráno návštěva chorvatského města Dubrovník, který je nazý-
ván perlou Jadranu a je zapsán na seznamu UNESCO, vsazen do prů-
zračných vod Jadranu, vyhlášený krásou svých památek, velkolepý-
mi hradbami a přívětivou atmosférou, 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, knížecí palác, 
pevnost sv. Jana, katedrálu se skvostnou klenotnicí, kostely, paláce, 
přejezd do Černé Hory, ubytování, večeře, nocleh
3. den: snídaně, celodenní výlet ke Skadarskému jezeru, které se na-
chází na černohorsko-albánském pomezí a je považováno za nejkrás-
nější na Balkánu, projížďka lodí po jezeře, kde si prohlédnete úžas-
nou jezerní vegetaci, fish-piknik v originálním rybím restaurantu, poté 
přejezd do Rijeky Crnojevića - jednoho z nejdůležitějších míst černo-
horské historie, odkud pocházela významná vladařská dynastie Cr-
nojevićů, toto městečko, ve kterém se nachází i slavný kamenný most 
z 19. století, je také někdy nazýváno černohorskými Benátkami, pře-
jezd do Budvy, prohlídka města, návrat na ubytování, večeře, nocleh
4. den: po snídani výlet panoramatickou cestou do pohoří Lovčen 
s  vyhlídkami na celou Boku Kotorskou, zastávka v  malebné vesnici 
Njeguši (rodiště černohorského vladyky Njegoše), návštěva vyhláše-
né sušárny pršutu, (ochutnávka  šunky, sýra  a vína za cca 5€), přes 
NP Lovčen do slavné Cetinje, města, které bylo po staletí pro svoji ne-
dostupnost hlavním městem Černé Hory a  symbolem nezávislosti 



ČAROKRÁSNÁ ČERNÁ HORA s odpočinkem u moře NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA s odpočinkem u moře24

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 pře-
chod Mikulov, přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska
2. den: ráno návštěva NP Paklenica v pohoří Velebit, kde str-
mé vrcholky ční vysoko nad moře a  vytvářejí působivé sce-
nérie skal a  moře, procházka divokou přírodou kaňonem 
Velké Paklenice, odpoledne prohlídka Zadaru, kde dláždě-
né ulice dodnes  připomínají římskou historii,  procházka po 
hradbách, Mořská brána a  mořské varhany, jediné na svě-
tě vyluzující tesklivé melodie, kruhový kostel Sv. Donáta, pře-
jezd na ubytování, večeře, nocleh
3. den: po snídani prohlídka Šibeniku (UNESCO), procház-
ka historickým centrem, katedrála sv. Jakuba, spletité ulič-
ky 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 dalmát-
ského pobřeží, prohlídka starého města s palmami lemova-
nou promenádou, Diokleciánův palác, jedna z  nejimpozant-
nějších římských památek, všech 220 staveb v areálu paláce 
do dnes slouží jako obchody, kavárny, Zlatá brána, Papaličův 
palác, Jupiterův chrám, katedrála sv. Domnia, návštěva zná-
mé splitské tržnice, odpoledne návštěva Trogiru (UNESCO) 
překrásně hradbami obehnané město se zachovalým stře-
dověkým jádrem, velkolepá katedrála sv. Vavřince, večeře, 
nocleh 

5. den: po snídani návštěva známého NP Plitvická jezera 
(UNESCO) romantická nádhera tyrkysových jezer s řadou pe-
řejí a vodopádů Vás  přenese do časů slavných  indiánek o Vin-
netouovi, noční přejezd  přes Slovinsko a Rakousko domů  
6. den:  návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: • dopravu lux busem • 3× ubytování (pension) 
• 3× polopenze • služby průvodce • zákonné pojištění CK 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • dopo-
ručené kapesné cca  450 HRK = cca 60 € • změna programu 
vyhrazena

18.5. – 23.5.  • 23.9. – 28.9.     5.990 Kč

CHORVATSKO  •  HOTEL & POLOPENZE 
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SLOVINSKO DOSUD NEOBJEVENÉ s relaxací v mořském parku Laguna25
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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 maje-
státným hradem vysoko nad Bledským jezerem, procházka po 
jezerní promenádě, možnost projížďky po jezeře na tradičních 
loďkách (pletnách) na ostrůvek se skvostným kostelem Nane-
bevzetí Panny Marie se Zvonem přání z r. 1534, přejezd na po-
břeží do starobylého Piranu, městečka s  historickým jádrem 
v benátském stylu na poloostrově Punta, přejezd do známého 
letoviska Portorož, ubytování v rezortu St. Bernardin, večer-
ní relaxace v  termálním bazénu v  aquaparku Laguna, večeře, 
nocleh
3. den: snídaně, dopoledne výlet do světoznámé chovné sta-
nice Lipica (bělostní koně, kdysi chlouba Habsburků, španěl-
ská 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 ná-
vštěva největší a  nejkrásnější krápníkové jeskyně Evropy ve 
slovinském Krasu - Postojenské jeskyně, jízda podzemním 
vláčkem, 20 km podzemních chodeb, koncertní dvorana, kou-
zelné scenérie, v podvečer prohlídka hlavního města Slovinska 
Lublaň - města architektury, spojeného především se jménem 
světoznámého 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 příplatek) • služby průvodce • balíček na 
cestu • zákonné pojištění  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 1,50 €/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • ochutnávky • vstupné do navštěvovaných objek-
tů • vstup do areálu wellness a saun 15€ • (doporučené kapes-
né: cca 65 €) • změna programu vyhrazena

26.10. – 30.10.    6.290 Kč 

SLOVINSKO •  HOTEL & POLOPENZE 
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PERLY ANDALUSIE s koupáním a sluněním

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 pobře-
ží Costa del Sol, ubytování, individuálně možnost posezení v ty-
pických tapas barech s „pescaitos fritos“ a džbánkem lahodné 
sangrie, nocleh
2. den: snídaně, návštěva britské kolonie Gibraltar ležící na nej-
jižnějším cípu Pyrenejského poloostrova, zdejší pevnost střeží 
průliv mezi Evropou a  Afrikou, nelekněte se, když Vás navštíví 
zdejší maskot – Magot bezocasý, ve volném čase se můžete pro-
jít 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 zápasů, 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 za-
jděte do Triany, někdejší cikánské čtvrti, kam s oblibou chodí ta-
nečnící flamenca a kde se nacházejí nejvyhledávanější obchody 
s keramikou, návrat do hotelu, večeře, nocleh

4. den: snídaně, slunění a koupání v Torremolinos, odpoledne 
fakultativně oblíbená projížďka lodí při pobřeží Costa del Sol, 
večer si nenechte ujít návštěvu ohnivého flamenca ve vyhláše-
ném 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-renesanční katedrála, která v  útrobách 
ukrývá ostatky Ferdinanda Aragonského a  Isabely Kastilské, 
Vaše kroky povedou ještě dál až tam, kde se v  mlžném oparu 
vznáší osmý div světa, pohádkový maurský palác Alhambra, 
stojí na pahorku La Sabica a zvenčí vypadá jako červená pev-
nost s  věžemi, skutečným klenotem Alhambry je palác arab-
ských 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, kultu-
ra a umění arabů, křesťanů a židů, právě tady se nachází Velká 
mešita, nejkrásnější z islámských staveb v Evropě, která ohro-
mí barevnými oblouky s 850 sloupy ze žuly, jaspisu a mramoru, 
vidět musíte i zlatý Mihráb, modlitební výklenek, jenž uchovával 
zlatou kopii koránu, dále Vás zaujme půvabná Juderia, židovská 
čtvrť, se slavnou synagogou, zde najdete uličky, kde stříbrotep-
ci ve svých dílnách vytvářejí jemné šperky, dnes tradiční suve-
nýr Córdoby, návrat do hotelu, večeře, nocleh
7. den: snídaně, dopoledne slunění a koupání, v podvečer od-
jezd do přístavního města Málagy posazeného na břehu Stře-
dozemního moře, nabízí téměř vše: od zelených bulvárů po 
kvetoucí zahrady, od starobylých staveb po kouzelně rozpadlé 
uličky, od vyhlášených Tapas barů po značkové obchody, chlou-
bou všech je La Manquita, katedrála, která okouzlí směsicí slo-
hů a  kterou místní nazývají „Jednoruká“, protože nikdy neby-
la dostavěna. A co teprve rodný dům s muzeem Pabla Picassa 
a jeho díla, která pro Vás mohou být inspirací? Návrat do hote-
lu před půlnocí, nocleh
8. den: snídaně, koupání a  slunění, nákup suvenýrů, transfer 
na letiště v Málaze a odlet do Prahy
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha-Málaga a zpět včet-
ně letištních tax a palivového příplatku • 7× ubytování (hotel ***) 
• polopenze • 5 výletů (Gibraltar, Sevilla, Granada, Málaga, Cór-
doba) • služby průvodce • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • vstupné  do  navštěvovaných  objektů, předsta-
vení  flamenca a  lodní výlet (doporučené kapesné  70-80  €) • 
minimální počet účastníků pro realizaci programu je 25 osob • 
změna programu vyhrazena

15.6. – 22.6. •  21.9. – 28.9. 21.990 Kč 
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SLUNNÉ KATALÁNSKO za poznáním a za koupáním

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 Francii do Španělska 
2. den: ráno příjezd na pobřeží Costa Brava, koupání a sluně-
ní, ubytování, večeře, večerní procházka po letovisku zakonče-
ná v místní hospůdce
3. den: výlet do katalánské metropole Barcelony … čeká Vás 
velká okružní jízda se zastávkami na nejkrásnějších místech: 
Sagrada Familia, Casa Batlló, Pedrera, Plaza Espaňa, Montjuic, 
Las Ramblas, Kolumbův sloup, Gotická čtvrt, chrám sv. Eulálie, 
večeře
4. den: odjezd po stopách La Morenety, Černé Madony mont-
serratské na posvátnou horu Montserrat a do benediktinské-
ho kláštera, který se nachází mezi nebem a zemí, (poslechneme 
si nejstarší chlapecký sbor Escolania a ochutnáme domácí vý-
robky mnichů), odpoledne návrat do hotelu, večeře
5. den: dopoledne slunění a  koupání, odpoledne oblíbený vý-
let do botanické zahrady Pinya de Rosa a rybářského městeč-
ka Blanes, proslulého rybími aukcemi, návštěva vinného sklepa 
s ochutnávkou vín a  likérů a možností výhodného nákupu, ve-
čeře, nenechte si ujít večerní návštěvu ohnivého flamenca na 
šlechtické usedlosti La Masia
6. den: odpoledne romantický výlet lodí při pobřeží Costa Bra-
va do středověkého městečka Tossa de Mar, proslaveného fil-
mem Pandora s Avou Gardner v hlavní roli, posezení při sklenič-
ce 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× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • 3 výlety 
(Barcelona, Montserrat, Blanes) • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa ve výši cca 0,50 €/os/noc (hra-
dí se na recepci hotelu) • fakultativní výlety • představení 
a  vstupné do navštěvovaných objektů (doporučené kapesné:  
50-60€) • změna programu vyhrazena

22.9. – 28.9. • 26.9. – 2.10. 6.290 Kč  
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FORMULE 1 • VELKÁ CENA ŠPANĚLSKA s Monatourem již popatnácté!

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 Francii do Španělska 
2. den: ráno příjezd na pobřeží Costa Brava, relaxace u moře, 
ubytování v  hotelu, odpoledne (za příplatek 500 Kč) odjezd 
na okruh Circuit de Catalunya, návštěva v boxech, návrat do ho-
telu, večeře, ladění formy v oblíbené hospůdce při sangrii a te-
quile, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne prohlídka katalánské metropole 
Barcelony, okružní jízda spojená s několika zastávkami: chrám 
La Sagrada Familia, fotbalový stadion FC Barcelona, Olympij-
ský stadion, hora Montjuic s  vyhlídkou na  celé město, Kolum-
bův sloup a starý přístav, odpoledne návštěva volného trénin-
ku na okruhu F1 v Montmeló, tento den máte přístup na všechny 
tribuny bez rozdílu vstupenky, návrat do hotelu, večeře, relaxa-
ce v termálních lázních Magma
4. den: snídaně, sobotní kvalifikace, celý den na  okruhu 
F1 v  Montmeló, který leží v  zalesněném kopcovitém terénu 
na okraji města, návrat na hotel, večeře, návštěva typické špa-
nělské usedlosti La Masia s vystoupením flamenca (víno a san-
gria potečou proudem), nocleh
5. den: snídaně, nedělní závod FORMULA 1 GRAN PREMIO 
DE ESPAŇA na  jedné z  nejzajímavějších tratí seriálu Mistrov-
ství světa F1, domovský okruh fanoušků Fernanda Alonsa, ná-
vrat na hotel, večeře za příplatek, odjezd přes Francii a Němec-
ko domů
6. den: dopoledne zastávka u motorestu, chybět nebude ani vy-
datná 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× polopenze • služby průvodce • balíček na  cestu • zákon-
né pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • pobytová taxa cca 0,50 €/os/noc (hradí se na 
recepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objek-
tů a termálních lázní (doporučené kapesné: 40–60 €) • změna 
programu vyhrazena

10.5. – 15.5.  6.690 Kč 
Junior do 14 let 4.990 Kč 
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FORMULE 1 • VELKÁ CENA ŠPANĚLSKA s Monatourem již popatnácté! FORMULE 1 • VELKÁ CENA MAĎARSKA s Monatourem již pošesté!

Vychutnejte si Velkou cenu Maďarska v horkém 
létě tak trochu jinak. Folklór, zázračné víno, léčivé 
termály a Formule 1. Jedinečná podívaná pouze na 
Velké ceně Maďarska. 
1. den: odjezd z ČR směr Brno a hraniční přechod Břeclav/
Kúty, přes Slovensko do Maďarska, malá okružní jízda Buda-
peští, odpoledne návštěva v boxech a prohlídka pit line na okru-
hu Hungaroring, navečer příjezd do lázeňského města Eger, ve-
čeře, 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 Egertermál-
fürdö s přímým vstupem z hotelu (venkovní a vnitřní bazény 
s unikátní léčivou vodou 28-38 °C, obsahem vápníku a hořčíku, 
blahodárně působící na pohybové ústrojí), odpoledne návštěva 
pátečního volného tréninku F1 na okruhu Hungaroring, návrat 
do hotelu, večeře, večerní prohlídka Egeru, nazývaného barok-
ní perlou Maďarska, nocleh
3. den: snídaně, sobotní kvalifikace, celý den na okruhu F1 Hun-
garoring, který je vyhlášen svým letním počasím a leží v údolí 
kolem Mogyorodu, pouhých 20 km od Budapešti, návrat do ho-
telu, relaxace v termálech Egertermálfürdö, večeře, ladění for-
my v Údolí Krásné paní Szépasszony Völgy, posezení ve sklípku 
s ochutnávkou vína bikavér a leanyka, nocleh
4. den: snídaně, nedělní závod FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ 
(Hungaroring je díky své poloze jedinečný tím, že z většiny míst 
můžete sledovat dění na 80 % trati), odjezd domů, návrat do ČR 
v pozdně nočních hodinách 
KAŽDÝ DEN: vstup do Egertermálfürdö a hotelového well-
ness 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× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • zákon-
né pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 1,70 €/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů 
• změna programu vyhrazena

20. 7. – 23. 7.      6.690 Kč 
Junior do 14 let 4.990 Kč 
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BERNIEHO FAN SLEVA 1000 KČ!
Více informací na www.monatour.cz



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

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 spojená s  pěší procházkou starého města: hrad 
Sforzů, nebetyčný Dóm, jeden z největších na světě, slavná ope-
ra La Scala, proslulé obchodní a nákupní Galerie Vittorio Ema-
nuele; návštěva největšího obchodu značky Ferrari v  Evropě, 
volný čas na lahodné cappuccio a  značkové nákupy, odpoled-
ne 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, Autodromo Nazionale di Monza leží v rozlehlém par-
ku na okraji města, dle oficiálního programu možnost návště-
vy showroomu jednotlivých stájí a autogramiády pilotů, návrat 
do hotelu, nocleh
4. den: snídaně, nedělní závod FORMULA 1 GRAN PREMIO  
HEINEKEN D´ITALIA na nejrychlejší trati seriálu Mistrov-
ství F1, domovský okruh fanoušků stáje Ferrari, večer odjezd 
přes Brennerský průsmyk do Rakouska, noční přejezd přes 
Německo
5. den: dopoledne zastávka u  motorestu, chybět nebude ani 
vydatná svačinka (není v ceně zájezdu), kolem poledne příjezd  
do ČR

REZERVUJTE SI VČAS 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 po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recep-
ci hotelu) • fakultativní vstupné (doporučené kapesné 40-60 €) 
• změna programu vyhrazena

31.8. – 4. 9.  5.990 Kč 
Junior do 14 let 3.900 Kč
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Vaše časová sleva na poznávací a relaxační zájezdy

Cestování začíná již na palubách našich autobusů
S námi jezdíte moderními autobusy zn. SETRA s klimatizací, WC, LCD monitory, lednicí a minibarem.

Naši usměvaví a zkušení řidiči mají pro Vás připraveny chlazené a horké nápoje, štamprličku pro 
dobrou náladu a také teplé párky a polévky, které přijdou všem cestovatelům k chuti. 

Rezervujte si místo v předních řadách busu za 299 Kč

AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOUR

S naší autobusovou flotilou se dálek nemusíte bát!



www.monatour.cz

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

Tyršova 2584, 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 ...

Svěží zájezdy každý den objevujte na

KARNEVAL 

V BENÁTKÁCH

PAŘÍŽ  

A VERSAILLES

PERLY
 

ANDALUSIE

FORMULE 1 

GP ŠPANĚLSKA


