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POZNÁVACÍ ZÁJEZD po největších krásách západní Kanady 
a ochutnávka státu Washington v USA. Letecky Praha - Seattle 
(USA) a odtud okruh celkem cca 4 000 km 12-ti místnými minivany 
obsazenými 8+1 osobami. Náš průvodce cestuje přímo s Vámi! 
Letos opět budeme spát, obklopeni nádhernými horami, 4 noci 
na jednom místě.

TERMÍN ZÁJEZDU: 
1/  St  05.09.  -  St  19.09.2018

CENA ZÁJEZDU: 
69.990,- Kč  při ubytování ve 2-lůžkových pokojích
66.990,- Kč  při ubytování ve 3-lůžkových pokojích
64.990,- Kč  při ubytování ve 4-lůžkových pokojích

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy přes Paříž do SEATTLE (USA), vyhlídka 
z mrakodrapu na město, nákup, večeře, transfer do hotelu.
2. den: Továrna BOEING, NP North Cascades
Dopoledne prohlídka výrobních hal a expozice firmy Boeing 
(největší budova dle objemu na světě). Přejezd přes hory 
východním směrem přes národní park North Cascades 
na ubytování.
3. den: OKANAGAN VALLEY (Kanada)
Přejezd do Kanady a průjezd jejím nejúrodnějším údolím, ovocné 
sady - nákup ovoce, vinice - ochutnávka místních vín. Příjezd do 
Kelowny. Město leží na břehu jezera Okanagan v údolí 
OKANAGAN VALLEY. Název města je odvozen od indiánského 
pojmenování samice medvěda grizzly. Se svoji scenérií, suchým 
a mírným podnebím je Kelowna jedním z nejrychleji se 
rozvíjejících míst v Kanadě. Pro svoje mírné klima, vinice a sady v 
okolí bývá Kelowna porovnávaná s Kalifornií.

4. den: MT. REVELSTOKE, NP GLACIER
Odjezd do horského NP parku MT. REVELSTOKE. Tento park je 
nejmenším národním parkem v Kanadě, který byl vytvořen, aby 
chránil území a přírodu horského hřbetu. Dostanete se k němu po 
Meadows in the Sky Parkway (Cesta nebeskými loukami), která 
je proslulá svými loukami s divokými květy. Pokračování přes 
národní park GLACIER - zastávky v okouzlující krajině. Přejezd do 
městečka Golden, které je obklopeno vysokými štíty hor. 
5. den: NP YOHO
Krátký přejezd do národního parku YOHO. Cesta k Wapta Falls. 
Zastávka u Natural Bridge. Emerald Lake neboli Smaragdové 
jezero, Technický unikát - spirálové tunely pro vlaky. Vodopád 
Takakkaw, procházka podél kaňonu JOHNSTON. Hotel na 4 noci.
6. den: CALGARY, CANMORE
Prohlídka města CALGARY (krásné mrakodrapy, systém „+15“, 
obří zimní zahrada, Calgary Tower, Saddle Dome, olympijská 
vesnice), poté odjezd do CANMORE (centrum, nákup, večeře, 
ochutnejte piva z místního pivovaru). Nocleh ve stejném hotelu.

Q

Glacier
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7. den: LAKE LOUISE, MORAINE LAKE, NP KOOTENAY
Návštěva jedinečných jezer LAKE LOUISE a MORAINE LAKE. 
Cesta do údolí národního parku KOOTENAY. Zde zastávka na 
kontinentálním rozvodí a procházka podél MARBLE CANYON, 
turistika k Paint Pots, jezírkům oranžové barvy. Nocleh opět 
ve stejném hotelu.
8. den: NP BANFF
Nádherný den ve slavném městečku BANFF a jeho okolí. Národní 
park BANFF je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Kanadě a je 
vůbec nejznámějším a nejstarším ze všech parků ve Skalistých 
horách. Jezero Minnewanka, centrum městečka Banff, kaskády 
Bow Falls, nádherná zahrada ředitelství národního parku, 
historická památka Cave and Basin, koupání v termální vodě 
BANFF HOT SPRINGS, turistické stezky v okolí města. Nocleh 
opět ve stejném hotelu.

Q

Athabasca

9. den:  PEYTO LAKE, NP JASPER
Návštěva jedinečného jezera PEYTO Lake, které má nejkrásnější 
barvu ze všech kanadských jezer. Celodenní průjezd se 
zastávkami v národního parku JASPER. Hlavní ledovcová oblast 
v parku se nazývá Columbia Icefield a představuje osm hlavních 
ledovců zabírajících plochu asi 325 km² a jejich tloušťka je až 
365 metrů. Zajdeme až ke slavnému ledovci ATHABASCA, po 
kterém jezdí tzv. snowcoaches - speciálně vyrobené autobusy, 
které dopravují turisty až na ledovec. Cestou dva vodopády.
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Petr, Martin a Broňa u jezera Lake Louise v září 2012

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

Takakkaw FallsMoraine Lake



10. den: NP JASPER, MT. ROBSON
Dnes si projdeme MALIGNE CANYON a zajedeme ke krásnému 
jezeru MALIGNE LAKE, zde dva příjemné turistické okruhy nebo 
si můžete zapůjčit kajak či kánoi, později se zastavíme v městečku 
JASPER,  přejedeme z Alberty zpět do Britské Kolumbie a 
změníme tak časové pásmo, vyfotíme si nejvyšší vrchol 
kanadských Skalistých hor - MOUNT ROBSON (dosahuje 
nadmořské výšky 3.954 m). Vzpomínka na Terryho Foxe. 
11. den: WELLS GRAY
Vodopády provinčního parku WELLS GRAY. Rozléhá se na ploše 
5400 km² a je domovem pro 219 druhů ptáků a 50 druhů savců. 
Nejznámějším vodopádem parku a pravděpodobně největší 
atrakcí je vodopád HELMCKEN, který s rachotem z výšky 141 m 
padá do propasti. Je čtvrtým nejvyšším vodopádem v Kanadě. 
Dále budeme obdivovat vodopády SPAHAT FALLS (60m vysoké) 
a DAWSON FALLS (20m vysoké a 90m široké). Turistika lesem 
podél peřejí a kolem Západního jezera zpět.

12. den: WHISTLER
Cesta do dějiště zimní olympiády 2010 - střediska WHISTLER. 
Jízda systémem lanovek (vč. Peak to Peak Gondola - lanovka 
v délce 4,4km až 436m vysoko nad údolím z jednoho vrcholu na 
druhý, nejdelší a nejvyšší lanovka svého druhu), ubytování. 
13. den: VANCOUVER
Ráno odjezd do VANCOUVERU, cestou vodopády SHANNON 
FALLS a visutý most přes LYNN VALLEY. Prohlídka velkoměsta 
včetně návštěvy STANLEY PARKU. Doporučujeme 10 minut letu 
hydroplánem nad městem a mořskou zátokou (dle počasí), 
případně plavbu na kolesovém parníku po zálivu. Unikátní parní 
hodiny ve čtvrti Gasstown. Navečer příjezd do USA, nocleh. 
14. den: SEATTLE
Historicky první kavárna Starbucks, více jak sto let stará tržnice 
Pike Place Market (ryby, květiny, ovoce a další zboží), známé 
panorama města včetně věže Space Needle. Transfer na letiště.
15. den: Přílet přes Amsterdam zpět do Prahy.

Q

Seattle

Mt Robson

Vancouver

Peyto Lake
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Calgary

NP Mount Revelstoke

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Seattle - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 13x ubytování v hotelech/motelech v pokojích s vl. soc. zařízením
- 11x jednoduchou snídani
- dopravu klimatizovaným minibusem
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění = 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč)

-  vstupní formality tranzitní země (USA = ESTA)
-  parkovné (cca 10,- CAD + 5,- USD)
-  vstupy = cca 120,- CAD (+ cca 82,- CAD hydroplán) + 40,- USD
-  na jídlo doporučujeme s sebou: cca 200,- CAD + 50 USD
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.200,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -800,- Kč
- tranzitní vízum do USA  - ESTA = 500,- Kč
- komplexní pojištění = 1.470,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 12.000,- Kč

Q
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Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



Tirta Empul

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších 
krásách BALI. Z jednoho místa hvězdicovitě po celém ostrově! 
Ubytování v překrásném prostředí 4**** hotelu v Sanuru. Navíc 
na zpáteční cestě prohlídka nejmodernějšího a nejkouzelnějšího 
města světa - SINGAPURU - již v ceně zájezdu!

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:  
1/  Ne  11.02.  -  Po  26.02.2018 48.780,- Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1.den: Praha - Denpasar. Odlet z Prahy do Amsterdamu a odtud 
let přes Singapur do Denpasaru.
2. den: Přílet do DENPASARU - BALI, transfer do hotelu. 
Ubytování v hotelu v Sanuru 4****. Hotel je obklopen nádhernou 
tropickou zahradou přímo u pláže. Nocleh.
3. den: Celodenní výlet - TAMPAKSIRING a krásy KINTAMANI. 
GUNUG KAWI - královské hrobky z 11. století vytesané do skály 
uprostřed naprosto úžasné a okouzlující krajiny, TIRTA EMPUL - 
návštěva jednoho z nejposvátnějších chrámů Bali postaveného 
u posvátného pramene. BAS - zastávka v zahradě ovoce a koření 
(uvidíte, jakým způsobem roste ananas, papaya, kakaovník, 
mnoho druhů koření, dále jak se chovají cibetky a ochutnáte na 
20 druhů místních čajů a kávy). Pro zájemce možnost objednat 
šálek pravé cibetkové kávy Luwag (cena cca 100 Kč/šálek). Dále 
cesta pokračuje k horské oblasti KINTAMANI, kde se nachází 
impozantní SOPKA BATUR (1.717 m). Možnost oběda na terase 
s nádherným výhledem na kráter a sopečné jezero. Přejezd 
k malebným rýžovým terasám TEGALLALANG. Večer návrat 
na hotel do Sanuru.

46.780,- Kč

CENA ZÁJEZDU LAST MINUTE pouze do 30.12.2017 

Q
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Ulun Danu
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Mas

Ubud Bukit Jambul

Taman Ayun

Pupuan
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Tirta Empul

průvodkyně Ing. Barbora Domijan
a sopka Mount Agung

4. den: Kuta a Sanur - prohlídka světoznámého střediska KUTA, 
možnosti nákupů a koupání, případně surfování ve zdejších 
velkých vlnách (surf pro jednodušší jízdu vleže je možné zapůjčit 
na pláži). Přejezd do centra SANURU s možností navštívit velký 
obchodní dům Hardy´s. Návrat do hotelu v odpoledních hodinách.
5. den: Mystické Bali - celodenní výlet do východní části ostrova, 
které dominuje MOUNT AGUNG (3.142 m), nejposvátnější a 
nejvyšší sopka, která naposledy vybuchla v roce 1963. Ráno 
krátká zastávka v dílně na batikování. Ukázka jednotlivých 
postupů při batikování látek. Přejezd do tradiční vesnice 
PENGLIPURAN, kde uvidíte zvláštní strukturu sociální komunity, 
jejíž historie sahá až do 16. století do doby vlády krále Kehena. 
Celá vesnice žije dohromady jako jedna rodina. Návštěva místních 
domů s ukázkou běžného života místních lidí. Přejezd do 
nejdůležitějšího chrámového komplexu BESAKIH, kterému se 
říká Matka chrámů - pro Hinduisty nejdůležitější a nejposvátnější 
chrám na ostrově. Na cestě zpět zastávky v BUKIT JAMBUL 
(s možností oběda) s úžasným výhledem do údolí plného rýžových 
teras a výhledem na SOPKU MOUNT AGUNG a dále ve městě 
KLUNGUNG, hlavním městě stejnojmenné provincie. Malby na 
stropě královského soudního dvora ze 16. století.
6. den: Koupání, odpočinek, možnost fakultativního výletu do 
úchvatných vodních paláců TAMAN UJUNG a TIRTA GANGGA 
(s možností koupání v posvátném prameni) v nejvýchodnější části 
ostrova se zastávkou ve vesnici KUSAMBA (ruční výroba mořské 
soli). Cena výletu 50,- USD.



7. den: Nezapomenutelné Bali - odpolední přejezd k chrámu 
PURA TAMAN AYUN ze 16. století, který patří k nejkrásnějším 
chrámům na Bali. Dále se zastavíme v ALAS KEDATON - tzv. 
opičím lese. Poslední zastávkou je TANAH LOT, chrám, který stojí 
osaměle na vrcholu skály v moři. Přístup k chrámu je možný pouze 
během odlivu. Za příznivého počasí pohled na siluetu chrámu na 
pozadí zapadajícího slunce je jedním z nejkrásnějších zážitků 
Vašeho pobytu na ostrově. 
8. den: Polodenní výlet BARONG a DENPASAR: ranní zastávka 
ve vesnici BATUBULAN - ukázky balijského tance Barong a Kris, 
které zobrazují věčnou válku dobra a zla. Následuje DENPASAR - 
prohlídka hlavního města Bali, náměstí Paputan připomínající 
odboj Balijců proti Nizozemcům, možnost návštěvy etnograficko-
historického muzea, prohlídka největšího chrámu v Denpasaru 
Agung Jagatnata, obklopeného tropickou zahradou. 

Q
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Taman Ujung

Taman Ayun

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



Q

9. den: Celodenní výlet Magické Bali na severní pobřeží 
(230 km). Přejezd do vnitrozemí do nejmalebnější oblasti 
PUPUAN a ANTOSARI, kde jsou za ranního světla ideální 
podmínky pro fotografování jedinečných rýžových teras. Ukázka 
pěstování kávy, kakaa a spousty exotického ovoce. Přejezd na 
severní pobřeží, zde zastávka na pláži vulkanického původu - 
LOVINA BEACH s možností koupání a oběda. Po odpočinku 
cesta do hor s nádherným výhledem nad jezery BUYAN 
a TAMBLINGAN. Deštný prales, který obě jezera obklopuje, je 
domovem různých exotických ptáků, stromů a květin. Zastávka 
v BEDUGUL u jezera Bratan, kde si prohlédneme fantastický 
vodní chrám ULUN DANU, zasvěcený bohyni vody. Přejezd zpět, 
po cestě zastávka na tržišti květin a ovoce.
10. den: Koupání, odpočinek, možnost fakultativních výletů - 
celodenní výlet na ostrov LEMBONGAN: ráno odjezd od hotelu do 
Nusa Dua. Zde nalodění na katamarán a 1 h cesta s pohoštěním 
k samotnému ostrovu. Zde se můžete libovolně zúčastňovat 3/4 h 
dlouhých výletů za šnorchlováním, absolvovat jízdu lodí se 
skleněným dnem, dále volně jezdit za lodí na banánu. Velmi 
příjemný oběd formou bufetu, servírovaný na banánových listech. 
Návrat na hotel kolem 17 h. Cena výletu cca 110,- USD.

Tanah Lot

Ulun Danu

46

Indonesie - Bali s návštěvou Singapuru a Amsterdamu

INDONESIE - BALI S NÁVŠTĚVOU SINGAPURU A AMSTERDAMU

11. den: Oleh, oleh - odpolední výlet za nákupy (polodenní výlet) - 
Bali je rájem pro zájemce o nádherné suvenýry. Ve vesnici 
BATUBULAN můžete koupit kamenné sochy. Ve vesnici MAS, 
centru dřevořezbářství, budete pozorovat umělce během své 
práce. Vesnice CELUK Vám nabídne překrásné stříbrné a zlaté 
šperky. Ve městě UBUD si prohlédnete obrazy malířů 
inspirovaných ostrovem Bali. Shlédnutí tance Kecak, v němž 
vystupuje stovka mužů, kteří se uvedou do transu. Během tance 
se nepoužívá žádný hudební nástroj. Následuje představení 
známého ohňového tance, při kterém muž uvedený do transu 
tančí na rozžhavených resp. hořících slupkách z kokosových 
ořechů. Pro Evropana jde o jedinečný zážitek. 
12. den: Koupání, odpočinek. Fakultativně letecký VÝLET NA 
JÁVU - návštěva největšího budhistického chrámu světa - 
BOROBUDUR a úžasného hinduistického chrámu PRAMBANAN 
a Sultánova Paláce v Yogyakartě.
13. den: Koupání, odpočinek. Možnost fakultativních výletů: 
Safari - jízda na slonech, Lekce balijského vaření, Rafting a další.
14. den: V pozdních odpoledních hodinách přejezd na letiště 
do Denpasaru, odlet do SINGAPURU. Ubytování a nocleh v hotelu 
pouhých 650 m od centra.
15. den: Celodenní prohlídka okouzlujícího SINGAPURU, pozdě 
večer odjezd na letiště. Po půlnoci odlet do Amsterdamu.
16. den: Ráno přílet do Amsterdamu. Možná třičtvrtědenní 
prohlídka AMSTERDAMU. Večer odlet do Prahy.

Kecak Dance

Fakultativní výlet na Jávu - Prambanan



CENA ZAHRNUJE:
- zpáteční letenku Praha - Amsterdam - Singapur - Denpasar
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- transfery klimatizovaným autobusem dle programu
- 12x hotel Mercure Resort 4**** v Sanuru přímo u pláže
- 1x hotel 3*** v Singapuru
- 13x snídani
- služby českého a místního průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění = 88,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

-  spropitné místnímu průvodci a řidičům v celkové výši 20,- USD
-  fakultativní výlety
-  vstupy (bez fakultativních výletů) = cca 150,- USD

SLEVY A PŘÍPLATKY: 
-  sleva LAST MINUTE (akce platí do 30.12.2017) = -2.000,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 15.600,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.408,- Kč

Q

Mercure Resort Sanur

Mercure Resort SanurMercure Resort Sanur
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SingapurFakultativní výlet na Jávu - Borobudur

Singapur

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



VIETNAM se závěrečným pobytem u moře

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD se závěrečným pobytem 
u moře: Hanoj - Ha Long - Hue - Hoi An - My Son - Saigon - 
delta Mekongu  -  pobyt u moře v Mui Ne...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Út  06.03.  -  Čt  22.03.2018 53.990,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Večer odlet z Prahy s přestupem v Istanbulu do Hanoje 
(čekání na přestupu cca 3 hod.; Turkish airlines).
2. den: Odpoledne přílet do HANOJE, motorkami přeplněného 
hlavního města Vietnamu, ve kterém se mísí více než tisíciletá 
vznešenost dějin se socialistickou přítomností. Ubytování.

4. den: Přejezd do NINH BINH, bývalého srdce vietnamského 
nezávislého království z 10 stol., přezdívaného díky okolním 
vápencovým skalám a zeleným údolím "Halong na pevnině". 
Prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den Le Dai Hanh se 
sochami dávných králů zahalenými v hustém, dusivě vonném 
oblaku kadidlového kouře. Plavba lodičkami pohádkovou krajinou 
s krasovými kopečky a fotogenickými rýžovými políčky až k trojici 
populárních jeskynních chodeb TAM COC. Návštěva jeskynní 
pagody BICH DONG. Ubytování v Ninh Binh.
5. den: Průjezd venkovskou krajinou delty Rudé řeky s typickými 
rýžovými poli a pasoucími se vodními bůvoly. V poledních 
hodinách nalodění na výletní loď. Vyhlídková plavba zátokou 
HA LONG s úchvatnými, z moře vystupujícími, vápencovými 
skalními věžemi, jejichž počet dosahuje téměř dvou tisíc. Zastávka 
v jeskyni HANG SUNG SOT zakončená výstupem k altánku 
s úžasným pohledem na početnou flotilu džunek kotvících hluboko 
pod Vámi. Pokračování podél autentických rybářských vesnic 
s možností projížďky na kajaku. Nocleh na palubě lodi.

Q

3. den: Celodenní prohlídka HANOJE: impozantní Ho či Minovo 
mauzoleum oslavující kult zakladatele Vietnamu; Pagoda 
jediného sloupu; nechvalně proslulé vězení Hoa Lo přezdívané 
hanojský Hilton; Chrám literatury - nejuctívanější konfuciánský 
chrámový komplex města a historicky nejvýznamnější centrum 
vzdělávání; projížďka rikšami starou čtvrtí s hustou spletí 
kupeckých uliček a nakažlivou atmosférou; večer zhlédnutí 
tradičního představení vodních loutek sestávající z krátkých 
scének ze života obyvatel a historie země... Návrat na ubytování.

Ha Long Bay

Vietnam se závěrečným pobytem u moře
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8. den: Panoramatická jízda průsmykem HAI VAN vedoucí 
Pohořím moře a mraků porostlým neprostupnou vegetací (pěkné 
výhledy na záliv Da Nang a písečné pláže Lang Co). Zastávka 
v tzv. MRAMOROVÝCH HORÁCH představujících pět skal 
s několika pozoruhodnými jeskynními chrámy (možnost výstupu 
na některou z vyhlídek). Odpoledne prohlídka okouzlujícího 
kupeckého městečka HOI AN, jehož dnes ospale působící kanál 
řeky Thu Bon býval plný obchodních lodí připlouvajících z celé 
Asie, ale i daleké Evropy. Procházka malebnými uličkami s více 
než 200 let starými domy zámožných obchodníků ukrývajícími 
zajímavé sbírky starožitností a rodinné památky. Ubytování.
9. den: Půldenní výlet do MY SON, k působivému areálu s ruinami 
hinduistických čamských chrámů ukrytých uprostřed hustě 
zalesněných kopců. Odpoledne návrat do HOI AN, jednoho 
z nejatraktivnějších míst země s neopakovatelnou atmosférou, 
jehož symbolem je Japonský zastřešený most z 16. stol. Nocleh.
10.den: Dopoledne volno v Hoi An. Transfer na letiště Da Nang. 
Odpoledne odlet do Saigonu (doba letu cca 1 hod. 15 min.). 
Transfer na ubytování. Nocleh.

Q

6. den: Pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se 
zastávkou v jeskyni LUON a podél nesčetných ostrůvků s pohledy 
na neobyčejné přírodní scenérie "Dračí zátoky". V poledních 
hodinách opuštění lodi a transfer do Hanoje. Ubytování.
7. den: Ranní přelet do Hue (doba letu cca 1 hod.). Prohlídka 
císařského města HUE, sídelního města mocné dynastie rodu 
Nguyenů. Výlet člunem po Voňavé řece k Pagodě nebeské paní - 
Thien Mu pocházející z roku 1601. Zastávka u hrobky císaře Minh 
Manga situované uprostřed zahrady. Oběd. Odpoledne návštěva 
majestátní pevnosti z 19. stol., na jejíž stavbě se podílelo 30 000 
dělníků po dobu 38 let. Součástí ohromného komplexu (celkový 
obvod zdí činil 10 km) je Císařské město inspirované čínskými 
vlivy s vlastním vodním příkopem i pozůstatky Zakázaného 
purpurového města vyhrazeného pro obytné paláce a 
panovníkovy konkubíny. V podvečer návštěva tržnice Dong Ba. 
Návrat na ubytování.
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úzkým kanálem ukrytým ve stínu kokosových palem, ochutnávka 
kokosového cukroví, rýžového vína i čerstvého tropického ovoce, 
exkurze do včelí farmy). Návrat na ubytování do Saigonu.
13.den: Přejezd do přímořského letoviska MUI NE (cca 220 km). 
Odpolední odpočinek u moře. Nocleh.
14.-15.den: Relaxace na písečných plážích Jihočínského moře. 
Možnost fakultativních výletů (oranžové písečné duny 
připomínající Saharu; Dalat - vodopády, klášter Truc Lam...; výlet 
lanovkou do pohoří Ta Cu s největší sochou ležícího Buddhy 
ve Vietnamu...)
16.den: Dopolední odpočinek u moře. Odpoledne transfer na 
letiště v Saigonu. Večerní odlet do Evropy.
17.den: V ranních hodinách přílet přes Istanbul do Prahy (doba 
čekání na přestupu cca 3 hod.).

Q

11. den: Návštěva nejvýznamnějších památek SAIGONU - bývalé 
metropole Jižního Vietnamu, přejmenované po válce a znovu-
sjednocení na Ho Či Minovo město (cihlová katedrála Notre Dame; 
koloniální budova pošty; Palác sjednocení, jehož dobytím v roce 
1975 byl započat pád celého Jižního Vietnamu; Muzeum 
válečného dědictví; spleť uliček čínské čtvrti Cho Lon s historickou 
tržnicí Binh Tay…). Prohlídka podzemního labyrintu tunelů CU CHI 
vystavěných jako tajná bojová základna Vietkongu a skladiště 
v týlu nepřítele za vietnamskoamerické války. Návrat na ubytování.
12. den: Výlet do DELTY MEKONGU, nejúrodnější oblasti země 
na největší řece jihovýchodní Asie, jejíž tok se rozlévá do mnoha 
ramen propojených umělými kanály. Přejezd autokarem do města 
MY THO. Výlet lodí po Mekongu podél několika ostrůvků se 
zastávkou na Ostrově jednorožce (projížďka na dřevěné kánoi

Cai Rang
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CENA ZAHRNUJE:
-  mezinárodní letenku Praha - Hanoi a Saigon - Praha
-  vnitrostátní letenku Hanoj - Hue a Da Nang - Saigon
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autokarem
-  13x hotel*** (2 lůžk. klimatizované pokoje s vl. soc. zařízením)
-  1x nocleh na lodi (2 lůžkové kajuty s vl. sociálním zařízením)
-  14x snídani, 6x oběd nebo večeři
-  služby českého a místního průvodce
-  vstupné dle programu
-  pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč)

-  "spropitné" pro místní řidiče a průvodce
-  vízum do Vietnamu = 750,- Kč (vyřizuje CK)
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.500,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -1.000,- Kč
-  vízum do Vietnamu (vyřizuje CK) = 750,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.666,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 12.300,- Kč

Q
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BARMA, THAJSKO - KOH CHANG

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Ne  14.01.  -  Út  30.01.2018  57.990,- Kč VYPRODÁNO
2/  Po  14.01.  -  St  30.01.2019 *  57.990,- Kč

*Přesný termín zájezdu bude známý v květnu 2018

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Thajska. 
2. den: Přílet do BANGKOKU. Transfer na ubytování. 
3. den: Přelet do Barmy. Prohlídka MANDALAJ: Mahamuni Paya 
- svatyně se sochou Buddhy pokrytou více než 15 cm silnou 
vrstvou zlatých lístků; Kuthadow Paya honosící se přídomkem 
„největší kniha světa" (729 mramorových desek s textem Tripitaky 
ukrytých ve stejném počtu malých stúp); romantický západ slunce 
z vyhlídky na Mandalajské hoře. Ubytování. 
4. den: Projížďka koňským povozem městem INWA, zastávky 
u několika stúp a kláštera zbudovaného na 267 teakových 
sloupech. Odpoledne výjezd na SAGAINGSKOU HORU, do 
duchovního centra kraje s více než pěti sty, do dálky zářícími 
stúpami. Procházka po U-BEINOVĚ MOSTĚ - nejdelším 
teakovém mostě pro pěší na světě (1,2 km), který je po více než 
150ti letech stále užíván místními obyvateli. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní plavba lodí po řece Ayeyarwady z Mandalaje do 
Baganu umožňující nahlédnout do běžného života vesničanů 
v údolí řeky. Ubytování. 
6. den: Návštěva BAGANU, jehož okolí zdobí na 3 000 převážně 
cihlových chrámů vybudovaných místními panovníky od 11. do 

213. stol. na ploše pouhých cca 40 km . Mnohé z těchto naprosto 
jedinečných staveb lze obdivovat nejen zvenčí, ale pozornost 
zaslouží i jejich vnitřní výzdoba. Nezapomenutelným zážitkem 
pak pro většinu návštěvníků bývá výstup na terasy chrámů 
s neskutečným výhledem do celého údolí. Návrat na ubytování.
7. den: Zastávka u poutní hory POPA, která je nejdůležitějším 
místem pro uctívání natů (bůžků) v celé zemi. Panoramatická jízda 
horskou silnicí stoupající na náhorní plošinu Shan ležící více než 
1300 m vysoko. Ubytování v městečku NYAUNG SHWE, které je 
vstupní branou do oblasti jezera Inle.

8. den: Celodenní výlet na malých motorových člunech po 
scénickém jezeře INLE, které je domovem kmene Inthů žijících 
v chatrčích postavených na kůlech a živících se převážně 
pěstováním zeleniny a ovoce na plovoucích ostrovech přišpendle-
ných ke dnu bambusovými kůly. Břehy jezera jsou pak poseté více 
než stovkou buddhistických kyaungů a tisícovkou stúp (návštěva 
plovoucího trhu; zastávka ve vesničce Indein s ruinami pagod ze 
17. stol. - místo zavánějící atmosférou ne nepodobnou filmům 
s Indiana Jonesem; „Klášter skákající kočky"; řemeslné dílny...). 
Návrat na ubytování.
9. den: Odlet vnitrostátní linkou do YANGONU. První část 
prohlídky bývalého hlavního města, jehož centrum je 
podivuhodnou směsicí typické asijské atmosféry a chátrajících 
budov vybudovaných v koloniálním stylu (Chaukhtatgyi Paya, 
Schwedagon Paya…). Ubytování.
10. den: Procházka indickou a čínskou čtvrtí přecpanou obchody 
a pouličními prodavači. Návštěva Pagody Sule Paya. Možnost 
nákupů na Scott Market. Večer odlet z Yangonu do Thajska. 
Ubytování v Bangkoku.

Q

Mandalaj - Mahamuni Paya

Most U-Bein

Bagan

Barma, Thajsko - Koh Chang
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Yangon - pagoda Sule Paya

 Sagaingská Hora 

CENA ZAHRNUJE:
-  mezinárodní letenky Praha - Bangkok - Praha, Bangkok - 

Mandalaj, Yangon - Bangkok, vnitrostátní letenku Heho - 
Yangon (vždy včetně tax a odbaveného zavazadla)

-   dopravu klimatizovaným mikrobusem
-    trajekty a lodě dle programu
-  14x hotel (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-   14x snídani
-   služby průvodce
-   pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění - 98,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění storno-poplatku do 70.000,- Kč)

-  „spropitné“ a vstupné v Barmě - cca 90,- USD
-  vízum do Barmy - 1.500,- Kč (vyřizuje CK)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 30.9.2018) = -1.500,- Kč
-  vízum do Barmy - 1.500,- Kč/os. (vyřizuje CK)
-  komplexní pojištění = 1.666,- Kč

Q

Popa

11. den: Transfer na ostrov KOH CHANG, který je největším 
ostrovem severovýchodní části Thajska. Pláže pokrývá převážně 
jemný písek, zatímco vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou 
vegetací. Ubytování ve středisku Khlong Prao.
12.-15. den: Pobyt na ostrově Koh Chang.
16. den: Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet do ČR.
17. den: Přílet s přestupem do Prahy.

Koh Chang je největším ostrovem severovýchodní části Thajska, 
cca 30 km dlouhý a 14 km široký. Moře je zde příjemně teplé 
a průzračné. Pláže pokrývá převážně jemný písek, zatímco 
vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou vegetací. Ubytování na 
jedné z nejkrásnějších pláží západní části ostrova - ve středisku 
Khlong Prao. Středisko samotné, stejně jako celé západní 
pobřeží nabízí nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy 
a aktivit (potápění, šnorchlování na korálových útesech, trekking 
v horách, jízdu na slonech, mořský kayaking, lodní výlety po 
okolních ostrovech…). V letovisku se nachází mnoho restaurací 
a obchodů včetně supermarketů a banky. 
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THAJSKO - BANGKOK, KOH CHANG + KAMBODŽA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Koh Chang je 
největším ostrovem severovýchodní části Thajska, cca 30 km 
dlouhý a 14 km široký. Moře je zde příjemně teplé a průzračné. 
Pláže pokrývá převážně jemný písek, zatímco vnitrozemí je 
hornaté a pokryté tropickou vegetací. Ubytování na jedné z nej-
krásnějších pláží západní části ostrova - ve středisku Khlong 
Prao. Středisko samotné, stejně jako celé západní pobřeží nabízí 
nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy a aktivit (potápění, 
šnorchlování na korálových útesech, trekking v horách, jízdu na 
slonech, mořský kayaking, lodní výlety po okolních ostrovech…). 
V letovisku se nachází mnoho restaurací a obchodů včetně 
supermarketů a banky. V ceně zájezdu je zahrnut 4 denní výlet 
do Kambodži. Program lze rozšířit i o prohlídku Bangkoku.

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Po  14.01.  -  St  30.01.2019 *
2/  Út   29.01.  -  Čt  14.02.2019 *

*Přesný termín zájezdu bude známý v květnu 2018

CENA ZÁJEZDU:
39.990,- Kč CHAI CHET - standard beach
41.490,- Kč COCONUT - wanishpool1 / hotel wanishpool2 / villa2 8.den: Odjezd do Kambodži. Odpoledne ubytování v kam-

bodžském SIEM REAPU.
9.den: Návštěva jižní části ANGKOR TOM, bývalé metropole 
království Angkor (802-1432). Prohlídka jednoho z nejpozoru-
hodnějších chrámů tohoto dávného města - BAYON TEMPLE 
(54 kamenných věží, z nichž každá je vyzdobena čtyřmi obličeji 
směřujícími do čtyř hlavních světových stran) a dalších 
architektonických skvostů: Bapoun Temple, Terrace of the 
Elephant, Terrace of Leper King, Royal Enclosure, Women and 
Men Pond… Odpoledne návštěva chrámu PROHM TEMPLE, 
původně buddhistického kláštera, kde v době největší slávy žilo na 
12 000 mnichů (vystavěno roku 1186 králem Jayvarmanem VII.). 
Dnes jsou zdi tohoto komplexu působivě prorostlé kmeny a kořeny 
mohutných stromů okolní džungle, čímž se řadí mezi 
nejfotografovanější turistické atrakce celého areálu. V podvečer 
prohlídka monumentálního ANGKOR WATU - největší nábo-
ženské stavby světa. Návrat na ubytování.

Q

Kambodža - Bayon Temple

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přestup v Dubaji. Přílet do thajské metropole BANGKOKU. 
Transfer na ostrov KOH CHANG, který je největším ostrovem 
severovýchodní části Thajska, cca 30 km dlouhý a 14 km široký. 
Moře je zde příjemně teplé a průzračné. Pláže pokrývá převážně 
jemný písek, zatímco vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou 
vegetací. Ubytování na jedné z nejkrásnějších pláží západní části 
ostrova - ve středisku Khlong Prao. Oba resorty se nacházejí 
v udržované zahradě přímo na břehu moře.
3.-7.den: Pobyt na ostrově Koh Chang. Středisko samotné, stejně 
jako celé západní pobřeží nabízí nepřeberné možnosti denní 
i večerní zábavy a aktivit (potápění, šnorchlování na korálových 
útesech, trekking v horách, jízdu na slonech, mořský kayaking, 
lodní výlety po okolních ostrovech…).

Koh Chang

Kambodža - Prohm Temple

Thajsko - Bangkok, Koh Chang + Kambodža
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Kambodža - Angkor Tom

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Bangkok - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným mikrobusem dle programu
- 14x ubytování (2-lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky, 

minibarem a vlastním sociálním zařízením)
- 14x snídani
- česky / slovensky hovořícího průvodce během zájezdu do Kam-
bodži a česky hovořícího delegáta během pobytu na Koh Changu

- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 88,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění storno-poplatku do 50.000,- Kč)

-  vízum do Kambodži (1.000,- Kč/os. - vyřizuje CK)
-  "spropitné" a vstupné v Kambodži - cca 55,- USD
-  prohlídka Bangkoku - 1.900,- Kč

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 30.9.2018) = -1.000,- Kč
-  vízum do Kambodži (1.000,- Kč/os. - vyřizuje CK)
-  prohlídka Bangkoku - 1.900,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.496,- Kč

Q

Koh Chang - Chai Chet Resort

Koh Chang - Coconut Resort

10.den: Výlet lodí po TONLE SAP, nejrozlehlejším sladkovodním 
jezeře jihovýchodní Asie spojený s prohlídkou plovoucí vesnice 
dokumentující život domorodců. Exkurze do dílny na zpracování 
hedvábí. Odpoledne návštěva trhů v Siem Reapu. Návrat na 
ubytování.
11.den: Transfer zpět na ostrov KOH CHANG. Ubytování.
12.-15.den: Relaxace na ostrově Koh Chang. Možnost fakulta-
tivních výletů. Nocleh.
16.den: Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet do ČR.
17.den: Odlet z Bangkoku. Přestup v Dubaji. Přílet do Prahy.

MOŽNÁ ÚPRAVA PROGRAMU: 
Fakultativně lze na první 2 noci zajistit ubytování v Bangkoku - 
www.bangkokpalace.com (15.-17.01., resp. 30.1.-01.02.2019) 
a absolvovat prohlídku Bangkoku s česky hovořícím průvodcem 
dne 16.01.2019, resp. 31.01.2019 (pobyt na Koh Changu by se tím 
zkrátil o 2 noci). Program: výlet lodí po řece Chao Phraya, 
návštěvu chrámů Wat Pho (socha ležícího Buddhy), Wat Traimit 
(socha zlatého Buddhy), prohlídka královského paláce s chrámem 
Smaragdového Buddhy Cena: 1.900,- Kč/os. Cena zahrnuje: 
dopravu mikrobusem, českého/slovenského průvodce, výlet lodí 
po řece, vstupné dle programu.
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Kambodža - Angkor Wat

THAJSKO - BANGKOK, KOH CHANG + KAMBODŽA

Thajsko - Bangkok, Koh Chang + Kambodža

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



Polonnaruwa

SRÍ LANKA A MALEDIVY

Poznávací zájezd na SRÍ LANKU a odpočinek na MALEDIVÁCH.
Pinnawala - Dambulla - Anuradhapura - Polonnaruwa - 
Peradeniya - Kandy - Nuwara Eliya - Horton Plains - Colombo - 
Maledivy...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  31.03.  -  Čt  12.04.2018 58.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den: V ranních hodinách přílet do Colomba. Návštěva sloního 
sirotčince PINNAWALA založeného původně pro mláďata, která 
přišla o matku, bez níž by v džungli jinak zahynula. Největším 
zážitkem pro návštěvníky je každodenní koupání slonů, kdy je 
početné stádo chobotnatců hnáno úzkou uličkou k místní řece 
a zpět. Odpoledne zastávka v městečku DAMBULLA - prohlídka 
pozoruhodného jeskynního komplexu skalních chrámů z 1. stol. 
př.n.l. s více než stovkou soch Buddhy a unikátními nástěnnými 
malbami (UNESCO). Ubytování.

5. den: Zastávka v řezbářské dílně na výrobu tradičních masek. 
Návštěva zahrad s exotickým kořením v MATALE (ukázka 
pěstování, zpracování a využití v ájúrvédské medicíně, možnost 
nákupu). Pokračování do KANDY, původního hlavního města 
malebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného 
jezera. Prohlídka chrámu, ve kterém je uložen Buddhův zub - 
jedna z nejcennějších buddhistických relikvií. Ubytování. Večer 
fakultativně možnost zhlédnutí folklórního představení.
6. den: Procházka botanickou zahradou PERADENIYA 
založenou králem Sinhalem, která patří mezi nejkrásnější v celé 
Asii. Panoramatická jízda krajinou ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ 
a mohutných vodopádů až do městečka NUWARA ELIYA 
vystavěného v anglickém stylu. Cestou návštěva továrny na 
zpracování cejlonského čaje s možností nákupů. Ubytování.
7. den: Výlet do NP HORTONSKÉ PLÁNĚ, ležícího více než 2000 
m nad mořem. Absolvování pěšího okruhu atraktivní pustinou 
porostlou vysokou travou, rododendrony, ale i džunglí a dále 
kolem vodopádů až k majestátnému, téměř 1000 m vysokému 
skalnímu srázu přezdívanému KONEC SVĚTA s krásným 
výhledem do dalekého kraje. Přejezd na ubytování do Colomba.

Q

3. den: Prohlídka další z památek zapsaných na seznamu 
UNESCO - pozůstatků starověkého města ANURADHAPURA, 
bývalého politického a náboženského centra ostrova: Sri Maha 
Bodni - nejstarší historicky zdokumentovaný strom na světě 
vypěstovaný z "řízku" stromu, pod kterým dosáhl Buddha 
osvícení; pozůstatky 1 600 sloupů kdysi monumentálního 
devítipatrového paláce Brazen; chrám Jetavanarama - údajně 
největší cihlová stavba světa; to vše umístěné v rozlehlých 
zahradách s důmyslným systémem zavlažovacích kanálů a 
vodních nádrží. V podvečer výstup k bývalému královskému 
paláci, pevnosti zbudované na temeni žulové "Lví" skály SIGIRIYA 
vyzdobené úchvatnými freskami a vyčnívající 200 m vysoko nad 
okolní džunglí. Návrat na ubytování.
4. den: Návštěva archeologického areálu POLONNARUWA - 
druhého největšího starobylého města v zemi. Odpoledne 
fakultativně projížďka džípy NP MINNERIYA, který je domovem 
divokých slonů, levhartů, jelenů, makaků a mnoha druhů ptáků. 
Návrat na ubytování.

Srí Lanka a Maledivy
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Maledivy - Fun Island Resort

Čajové plantáže



8. den: Návštěva COLOMBA, moderní metropole Srí Lanky 
s výškovými budovami, ale i pozůstatky britské koloniální 
architektury. Večerní přelet na MALEDIVY. Transfer člunem na 
ubytování (cca 45 min.).
9.-11.den: Pobyt s plnou penzí ve FUN ISLAND RESORTU 
( ), okouzlujícím palmovém ostrůvku 
s jemným bílým pískem a průzračně čistou vodou s bohatým 
podmořským životem. Možnost šnorchlování či lodního výletu na 
sousední atoly…
12. den: Transfer lodí na letiště v Male.
13. den: Přílet přes Dubaj do Prahy v odpoledních hodinách.

www.funislandmaldives.com

Sigiriya

Pinnawala

NP Minneriya

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Colombo - Male - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným minibusem
-  transfer lodí na atol a zpět
-  6x ubytování s polopenzí v hotelu*** na Srí Lance
-  4x ubytování s plnou penzí na Maledivách ve Fun Island Resortu 

(2-lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky a s vlastním  
sociálním zařízením)

-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč)

-  "spropitné" a vstupné dle programu - cca 230,- USD
-  vízum na Srí Lanku - 1.000,- Kč (vyřizuje CK)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.500,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -1.000,- Kč
-  vízum na Srí Lanku (vyřizuje CK) = 1.000,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.274,- Kč

Q
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Maledivy - Fun Island Resort

Srí Lanka a Maledivy

SRÍ LANKA A MALEDIVY

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



letovisko Koggala

SRÍ LANKA S POBYTEM U MOŘE

POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Pinnawala - Dambulla - 
Anuradhapura - Polonnaruwa - Peradeniya - Kandy - Nuwara Eliya 
- Horton Plains - Colombo... 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Po  26.11.  -  St  05.12.2018 35.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den: V ranních hodinách přílet do Colomba. Návštěva sloního 
sirotčince PINNAWALA  založeného původně pro mláďata, která 
přišla o matku, bez níž by v džungli zahynula. Zážitkem pro 
návštěvníky je každodenní koupání slonů, kdy je početné stádo 
chobotnatců hnáno úzkou uličkou k místní řece a zpět. Odpoledne 
zastávka v městečku DAMBULLA - prohlídka pozoruhodného 
jeskynního komplexu skalních chrámů s více než stovkou soch 
Buddhy a unikátními nástěnnými malbami (UNESCO). Ubytování.

6. den: Procházka botanickou zahradou PERADENIYA, která 
patří mezi nejkrásnější v celé Asii. Panoramatická jízda hornatou 
krajinou ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ a mohutných vodopádů až do 
městečka NUWARA ELIYA vystavěného v anglickém stylu. 
Cestou návštěva továrny na zpracování cejlonského čaje 
s možností nákupů. Ubytování.
7. den: Výlet do NP HORTONSKÉ PLÁNĚ, ležícího více než 
2 000 m nad mořem. Absolvování pěšího okruhu atraktivní 
pustinou porostlou vysokou travou, rododendrony, ale i džunglí 
a dále kolem vodopádů až k téměř 1 km vysokému skalnímu srázu 
přezdívanému KONEC SVĚTA s krásným výhledem. Přejezd na 
ubytování do přímořského letoviska  KOGGALA.
8.-9. den: Volný den u moře. Možnost následujících půldenních 
fakultativních výletů (cena cca 25 USD/výlet): 1. plavba po 
sladkovodním jezeře, návštěva buddhistického chrámu a ostrova 
s výrobou skořice; 2. návštěva impozantní pevnosti Galle 
zbudované Holanďany, nákupy na místním tržišti, koupání 
v překrásné zátoce Unawatuna.
10. den: Odpoledne přesun do COLOMBA. Návštěva moderní 
metropole Srí Lanky s výškovými budovami, ale i pozůstatky 
britské koloniální architektury. Transfer na letiště.
11. den: Přílet přes Dubaj do Prahy v odpoledních hodinách.

Q

3. den: Prohlídka pozůstatků města ANURADHAPURA 
(UNESCO), bývalého politického a náboženského centra ostrova: 
Sri Maha Bodni - nejstarší historicky zdokumentovaný strom na 
světě vypěstovaný z „řízku“ stromu, pod kterým dosáhl Buddha 
osvícení; pozůstatky 1600 sloupů kdysi monumentálního 
devítipatrového paláce Brazen; chrám Jetavanarama - údajně 
největší cihlová stavba světa… V podvečer výstup k bývalému 
královskému paláci, pevnosti zbudované na temeni žulové „Lví“ 
skály SIGIRIYA vyzdobené úchvatnými freskami a vyčnívající 200 
m vysoko nad okolní džunglí. Návrat na ubytování.
4. den: Návštěva archeologického areálu POLONNARUWA - 
druhého největšího starobylého města v zemi. Odpoledne 
fakultativně projížďka džípy NP MINNERIYA, který je domovem 
divokých slonů, levhartů, jelenů, makaků a mnoha druhů ptáků. 
Návrat na ubytování.
5. den: Zastávka v řezbářské dílně na výrobu tradičních masek. 
Návštěva zahrad s exotickým kořením v MATALE (ukázka 
pěstování, zpracování a využití v ájúrvédské medicíně, možnost 
nákupu). Pokračování do KANDY, původního hlavního města 
malebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného 
jezera. Prohlídka chrámu, ve kterém je uložen Buddhův zub - 
významná buddhistická relikvie. Ubytování. Večer fakultativně 
zhlédnutí folklórního představení.

Srí Lanka s pobytem u moře

58

botanická zahrada
Peradeniya

Nuwara Eliya



Hortonské Pláně

chrám Jetavanarama

Colombo

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Colombo - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným minibusem
-  8x hotel*** (2-lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  8x polopenzi
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 88,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění storno-poplatku do 50.000,- Kč)

-  "spropitné" a vstupné dle programu - cca 220,- USD
-  vízum na Srí Lanku - 1.000,- Kč (vyřizuje CK)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -800,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -500,- Kč
-  komplexní pojištění = 968,- Kč
-  vízum na Srí Lanku (vyřizuje CK) = 1.000,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 5.300,- Kč

Q
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jeskynní komplex
skalních chrámů Dambulla

Konec Světa

SRÍ LANKA S POBYTEM U MOŘE

Srí Lanka s pobytem u moře

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.


