
Ágra - Tádž Mahál

své předčasně zesnulé ženy - impozantního mauzolea TÁDŽ 
MAHÁL (UNESCO) s rozlehlými zahradami a vodními plochami. 
Exkurze do kamenické dílny na zpracování mramoru pro 
dekorativní účely (technika pietra dura). Cestou do Džajpúru 
(cca 250 km) návštěva FATÉHPÚR SÍKRÍ, městečka na pokraji 
pouště s pevností vybudovanou císařem Akbarem v letech 1571-
1585 na počest súfíského světce Salíma Číštího. Rozměry a pro-
pracovanost sultánského paláce opuštěného 14 let po dokončení 
kvůli nedostatku vody jsou nevídané a právem byl zařazen na 
seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ubytování.

Q

POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Dillí - Ágra (Tádž Mahál) - Džajpúr...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Po  02.04.  -  Po  09.04.2018 29.990,- Kč VYPRODÁNO
2/  St   04.04.  -  St   11.04.2018 29.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odlet z Prahy přes Istanbul do 
Indie (čekání na přestupu cca 2 hod.).
2. den: Časně ráno přílet do DILLÍ. Pokračování busem do Ágry 
(cca 220 km), bývalého hlavního města Mughalské říše a jedné 
z nejvýznamnějších turistických destinací Indie. Ubytování. 
Prohlídka skvostné ukázky Mughalské architektury - bohatě 
zdobené pevnosti ÁGRA (UNESCO) zbudované z červeného 
pískovce. Navečer procházka komplexem zahrad MEHTAB 
BAGH nabízející nevšední pohled na slavný Tádž Mahál. Nocleh.
3. den: Prohlídka jednoho ze sedmi novodobých divů světa - 
symbolu Indie vystavěného sultánem Šahdžahánem na památku

Džajpúr - pevnost Amber

Džajpúr - palác větrů
Hawa Mahal

Indie - „Zlatý trojúhelník”

 město duchů 
Fatéhpúr Síkrí
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INDIE - „ZLATÝ TROJÚHELNÍK”



Dilli - Jama Masjid

Q

4. den: Celodenní program v DŽAJPÚRU, hlavním městě 
Radžasthánu přezdívaném díky zbarvení domů historického 
centra jako tzv. "Růžové město": projížďka na slonech do pevnosti 
AMBER, bývalého sídla místních maháradžů - prohlídka; exteriéry 
pětipodlažní Hawa Mahal (Paláce Větru) s 593 malými okénky 
(tzv. Jharokas), kterými urozené ženy mohly nepozorovaně 
sledovat ruch v ulicích města; návštěva Městského paláce 
s muzeem dokumentujícím život místních obyvatel; vyzkoušení 
miniaturní malby na zrnka rýže... Návrat na ubytování.
5. den: Odjezd do cca 280 km vzdáleného DILLÍ. Ubytování. 
Volné odpoledne, případně program dle zájmu skupiny. Nocleh.
6. den: Návštěva Starého a Brity přebudovaného Nového Dillí: 
India Gate - brána vystavěná k uctění památky Indů padlých 
během 1. sv. války; Prezidentský palác sloužící do roku 1950 jako 
rezidence britského generálního guvernéra; Humajúnova hrobka 
(UNESCO); Kutub Minár - nejvyšší cihlový minaret světa vysoký 
72m (UNESCO); proslulý nerezavějící sloup. Návrat na ubytování.

Indie - „Zlatý trojúhelník”

INDIE - „ZLATÝ TROJÚHELNÍK”

Dillí - bazar Chandi Chowk

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Dillí - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-   dopravu klimatizovaným autokarem
-  6x hotel 4**** (2-lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-   6x 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 stornopoplatku do 50.000,- Kč)

-  „spropitné“ a vstupné podle programu - cca 100,- USD
-   vízum do Indie - 1.500,- 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 = 704,- Kč
-  vízum do Indie = 1.500,- Kč (vyřizuje CK)
-  1-lůžkový pokoj = 4.900,- Kč

projížďka na slonech
do pevnosti Amber

7. den: Dokončení prohlídky indické metropole: opevněné Staré 
město Šáhdžahanabád s množstvím krámků tvořících nekonečné 
tržiště; náměstí Chandi Chowk s barvitým bazarem; nezapome-
nutelná projížďka cyklorikšami labyrintem úzkých uliček 
umožňující získat syrový obraz pravé Indie; největší mešita Indie - 
Jama Masjid z roku 1656; památník Raj Ghat "otce národa" 
Mahátma Gándhího; moderní Bahaj Temple - chrám vybudovaný 
ve tvaru lotosového květu určený k rozjímání všech věřících bez 
rozdílu náboženství; Gurudwara - svatostánek pohostinných 
a hrdých Sikhů s typickými turbany a plnovousy, patřící k politické 
a intelektuální elitě země... Možnost odpočinku na hotelových 
pokojích až do odjezdu. V nočních hodinách transfer na letiště.
8. den: Přílet přes Istanbul do Prahy ve večerních hodinách 
(čekání na přestupu cca 1,5 hod.).
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ČÍNA 

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD:  Peking  -  Si-An  -  Šanghaj  -  
Su-čou  -  Tongli...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  So  09.06.  -  St   20.06.2018 39.990,- Kč
2/  Ne  02.09.  -  Čt  13.09.2018 41.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Číny.
2. den: Odpoledne přílet do PEKINGU. Transfer na ubytování.
3. den: Prohlídka Letního Paláce, romantického místa v zeleni na 
břehu jezera Kunming. Největší atrakcí celého areálu o rozloze 
přes 290ha je 8000 jedinečných kreseb v 750 m dlouhém koridoru. 
Zastávka u VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI, která jako obrovský kamenný 
hrad střežila říši před vetřelci (výstup na hradby). Vycházka 
CESTOU DUCHŮ lemovanou mramorovými sochami reálných 
i bájných zvířat, vojáků a úředníků, kteří měli v posmrtném životě 
císaře ochraňovat. Zastávka u olympijského stadionu přezdíva-
ného díky specifické konstrukci "PTAČÍ HNÍZDO". K večeři pravá 
pekingská kachna. Návrat na ubytování.

7. den: Návštěva působivého jeskynního komplexu LONGMEN 
(UNESCO), považovaného za nejbohatší sbírku čínského 
sochařského umění z 5-9. stol. Ve více než 2 300 jeskyních se 
nachází přes 100 000 soch a sošek Buddhy, 43 pagod a 3 600 
kamenných desek s vyrytými texty nevyčíslitelné hodnoty. Výlet 
do legendárního kláštera SHAOLIN proslaveného mýtickým 
a téměř neuvěřitelným uměním místních bojovníků. Účast na 
show bojového umění KUNG-FU. Ubytování v Čeng-čou.
8. den: Přejezd rychlovlakem (cca 5 hod. jízdy) do starobylého 
SU-ČOU přezdívaného díky důmyslnému systému vodních 
kanálů "Benátky orientu". Výlet lodí po kanálech umožňující 
nahlédnout do běžného života místních obyvatel. Ubytování.
9. den: Prohlídka úchvatné Zahrady mistra rybářských sítí. 
Exkurze do továrny na výrobu a zpracování hedvábí. Návštěva 
malebného vodního města TONGLI nazývaného "Muzeum čínské 
historie" s typickými kamennými mosty a nezapomenutelnou 
atmosférou. Ubytování v Šanghaji.
10. den: Prohlídka ŠANGHAJE považované za "Paříž východu": 
nábřeží Bund, malebné korzo na břehu řeky Huangpu, které je 
památkovou rezervací honosných budov evropského stylu 
z počátku minulého století; Nankingská třída (obchodní tepna 
města); muzeum umění; fakult. plavba lodí po řece (kontrast staré 
a moderní zástavby města v oblasti Pudong). Návrat na ubytování.
11. den: Dokončení návštěvy ŠANGHAJE (Chrám Jadeitového 
Buddhy, zahrada Jü Jüan, exteriér taoistického Chrámu patrona 
města, fakultativně dech beroucí vyhlídka z mrakodrapu 
Světového finančního centra - 492 m...). Transfer na letiště.
12. den: Přílet s přestupem do Prahy.

4. den: Procházka centrem PEKINGU, jehož srdce tvoří náměstí 
Nebeského klidu o rozloze 40 ha s mauzoleem Mao Ce-tunga. 
Prohlídka tzv. ZAKÁZANÉHO MĚSTA, bývalého sídla panovníků 
(UNESCO). Návštěva CHRÁMU NEBES z roku 1420, ve kterém 
se císař dvakrát ročně modlil za dobrou úrodu. Ochutnávka 
tradičního čínského čaje. Přejezd nočním vlakem do Si-Anu.
5. den: Příjezd v ranních hodinách. Prohlídka města SI-AN, 
městské historické muzeum dokumentující úroveň civilizace 
v oblasti Žluté řeky: buddhistický klášterní komplex VELKÁ 
PAGODA DIVOKÉ HUSY; městské hradby, které se svou délkou 
a zachovalostí řadí mezi celosvětové unikáty; muslimská čtvrť 
s nejstarší mešitou ve vnitřní Číně... Ubytování.
6. den: Prohlídka jedné z nejvýznamnějších čínských památek, 
tzv. TERAKOTOVÉ ARMÁDY (více než 8 000 soch vojáků, koní 
a vojenských povozů k ochraně panovníka v jeho posmrtném 
životě). Exkurze do dílny na výrobu keramiky. Transfer na 
ubytování do města Luoyang.

Q

Šanghaj

Vodní město Tongli
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Čína

Klášter Shaolin - přehlídka 
bojového umění Kung-Fu



Q
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Peking a Šanghaj - Praha 
   (červen Turkish airlines; září Emirates - A380 na všech letech!)
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autobusem/vlakem dle programu
-  8x ubytování v hotelu *** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  1x ubytování v nočním vlaku (4 lůžková kupé)
-  9x plnou penzi (snídaně, oběd, večeře)
-  služby českého a místního průvodce
-  vstupné dle programu
-  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)

-  vízum do Číny = 1.900,- Kč (vyřizuje CK)
-  povinné spropitné ve výši 35,- USD

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.000,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -600,- Kč
-  vízum do Číny = 1.900,- Kč (vyřizuje CK)
-  komplexní pojištění = 1.056,- Kč
-  1-lůžkový pokoj v hotelu = 6.200,- Kč

Čína

Velká Čínská Zeď Klášter Shaolin

Peking

Terakotová armáda

ČÍNA 

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



Poznávací zájezd za nejkrásnějšími místy Japonska: Tokio - Nikkó 
- NP Fudži-Hakone - Fudži - Kamakura - Kjóto - Nara - Ósaka - 
Himedži... V CENĚ 6 JÍZD SLAVNÝM ŠINKANSENEM!!!
Doprava do Japonska a zpět s leteckou společností EMIRATES, 
úsek Praha - Dubaj a zpět je operován Airbusem A-380.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Po  07.05.  -  Čt  17.05.2018 66.990,- Kč
2/  Po  28.05.  -  Čt  07.06.2018 66.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj do Japonska (čekání 
na přestupu cca 3 hod.).

JAPONSKO

5. den: Přejezd do NIKKÓ (UNESCO), příjemného horského 
střediska situovaného uprostřed prastarých cedrových lesů. 
Návštěva svatyně Tóšógú zasvěcené Iejasu Tokugawa, prvnímu 
šogunovi tohoto slavného rodu, na jejíž velkolepé výzdobě 
pracovalo po 2 roky na 15 000 řemeslníků. Prohlídka úchvatného 
chrámového komplexu Rinnódži a krásné přilehlé zahrady Šójó-
en. Pokračování k šintoistické svatyni Futarasan s fotogenickým, 
červeně natřeným můstkem Šinkjó. Návrat na ubytování.
6. den: Cesta vlakem do starobylého města KAMAKURA, bývalé 
metropole země: socha velkého bronzového Buddhy - Daibucu, 
který se díky vlně tsunami ocitl pod širým nebem (možnost 
návštěvy útrob 13m vysoké sochy); chrám Hasedera s po-
zlacenou, 9m vysokou sochou bohyně milosrdenství vyřezanou 
z jednoho kusu dřeva; šintoistická svatyně Hačimandžingú - 
duchovní centrum oblasti. Dvouhodinový přejezd slavným 
šinkansenem z Tokia do Ósaky. Ubytování.
7. den: Prohlídka KJÓTA, historické residence císařů, díky jejichž 
působení se město na dlouhá staletí stalo kulturním a duchovním 
centrem souostroví. Při troše štěstí zde potkáte i opravdovou 
Gejšu v kimonu a tradičních dřevácích, s tváří bílou jako sníh. 
Na vlastní oči se budete moci přesvědčit, že Kjóto a jeho okolí je 
opravdovou pokladnicí historických památek (sedmnáct objektů je 
zapsáno na seznamu UNESCO). Prohlídka chrámů Kijomizudera 
(tzv. Kláštera čisté vody) a Nanzendži, stejně jako "Zlatého" 
a "Stříbrného" pavilónu (působiště zenové sekty Rinzai) 
obklopeného vysoce ceněnými zahradami. Návrat na ubytování. 
Možnost zhlédnutí folklorního představení ve čtvrti Gion.

2. den: Ve večerních hodinách přílet do TOKIA - metropole Země 
vycházejícího slunce, která je nejlidnatější městskou aglomerací 
na světě a místem s neopakovatelnou atmosférou, kde se 
supermoderní technologie snoubí se starobylou orientální 
kulturou. Transfer na ubytování v centru města.
3. den: První část prohlídky TOKIA: nejstarší čtvrť Asakusa 
poničená bombardováním za 2. sv. války s chrámem Sensódži; 
vstupní brána Kaminarimon vyzdobená obřím lampionem; 
vyhlídková plavba lodí po řece Sumida; stylová císařská zahrada 
Hamarikjú - zelená oáza a místo odpočinku uprostřed zástavby 
mrakodrapů; přesun do oblasti tokijské zátoky se siluetou visutého 
mostu Rainbow Bridge; populární nákupní a zábavní čtvrť Odaiba; 
finanční distrikt Ginza s butiky nejluxusnějších světových značek; 
futuristické Tokijské kongresové centrum vystavěné ze skla a oceli 
ve tvaru lodi… Návrat na ubytování.
4. den: Celodenní výlet za hranice pulsujícího velkoměsta - 
do atraktivní oblasti NP FUDŽI-HAKONE zahrnující jízdu vlakem, 
lodí i lanovkou. Nenáročná procházka exotickou přírodou 
s neopakovatelnými výhledy na posvátnou sopku FUDŽI 
se špičkou pokrytou sněhem, která je nejvyšší horou celého 
ostrovního státu. Odpoledne relaxace v tradičních termálních 
koupelích Onsen, patřící k oblíbenému způsobu odpočinku 
místního obyvatelstva. Dokončení prohlídky TOKIA: obchodní 
a administrativní centrum Šindžuku s nejrušnějším železničním 
nádražím a množstvím moderních výškových budov v čele 
s Tokijskou radnicí, odkud lze z výšky 200 m vychutnat nádherné 
večerní panorama; procházka okrskem Kabukičó - bývalým 
doupětem proslulé mafie Jakuza - dnes "vykřičenou" čtvrtí 
zábavních podniků nejrůznějšího druhu. Návrat na ubytování.

Q

Himedži
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Japonsko

Kjóto - Kijomizudera



Q
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Tokio a Ósaka - Praha (Emirates)
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu dle programu (mezi městy je přeprava zajištěna vlaky a 

superexpresy Šinkansen; při prohlídce měst se využívá MHD)
-  8x  hotel (2-lůžk. p. s manželskou postelí a vl. soc. zařízením)
- 8x snídani (zpravidla formou bufetu; se zajištěním stravování 

během zájezdu bude nápomocen průvodce - ochutnávat budete 
místní speciality i využívat služeb zavedených fast food řetězců)

-  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)

-   vstupné dle programu (cca 100,- USD)

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
-  komplexní pojištění = 1.078,- Kč
-  pokoj s oddělenými lůžky = 2.000,- Kč/os.
-  1-lůžkový pokoj = 14.000,- Kč

Kamakura - Buddha Daibucu Fudži

8. den: Výlet do nedalekého okouzlujícího města NARA 
s množstvím volně se pohybujících srn žebrajících od turistů 
sušenky: chrám Tódaidži s největší dřevěnou budovou na světě 
ukrývající další z gigantických soch Buddhy. Cestou zpět zastávka 
v chrámu Fénixe, jež je vyobrazen na 10 jenové minci, a který je 
spojený s pěstováním speciálního zeleného čaje (možnost 
ochutnávky a nákupu). Podvečerní procházka neobyčejnou, 3 km 
dlouhou řadou bran zasvěcených bohyni Inari (místo natáčení 
filmu Gejša). Návrat na ubytování.
9. den: Dopoledne prohlídka zámku Nidžó, rezidence šogunů 
s bohatou vnitřní výzdobou. Přejezd rychlovlakem Šinkansen do 
HIMEDŽI se samurajským hradem, který je nejzachovalejší 
středověkou památkou v Japonsku. Nachází se v krásném 
přírodním prostředí a ve svém exteriéru kombinuje jak zdobné tak 
obranné prvky. Právem se tato stavba stala filmovou kulisou 
snímků jako Poslední Samuraj, Ran či jedné z Bondovek. Návrat 
na ubytování. Procházka noční Ósakou. Nocleh. 
10. den: Návštěva ÓSAKY, významného přístavu na poloostrově 
Honšú, místa odkud se do celého světa rozšířily instantní nudle 
(dominanta města - futuristický mrakodrap Umeda s otevřeným 
vyhlídkovým ochozem přístupným po eskalátorech vedoucích 
ze sousední věže; Ósacký hrad s muzeem dějin města; 
ochutnávka vyhlášených specialit ve čtvrti Namba; procházka 
"retročtvrtí" Šinsekai…). Transfer na letiště. Ve večerních 
hodinách odlet přes Dubaj zpět do Prahy (čekání na přestupu 
cca 4 hod.)
11. den: Přílet do Prahy v poledních hodinách. 

Nara - chrám Tódaidži

Japonsko

JAPONSKO

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Krugobajkalka - Bajkal - 
Listvjanka - Krestovka - Talca - Olchon - Chužir - Mys Choboj - 
Ogoj  -  Irkutsk...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Čt  23.08.  -  Čt  30.08.2018 47.500,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V cca 01 hod. ráno odlet z Prahy přes Moskvu do Irkutsku. 
Krátký transfer na ubytování.
2.den: Přesun autobusem na vlakové nádraží v IRKUTSKU - 
významné zastávky slavné Transsibiřské magistrály. Vyhlídková 
jízda po historické trati populární KRUGOBAJKALKY. Během 
celodenního výletu vlakem (celkem cca 8 hod. včetně procházek 
a fotografických zastávek) se Vám naskytnou neopakovatelné 
výhledy na typickou tajgu porostlou lesy s venkovskými 
usedlostmi a téměř opuštěnými nádražími. Chybět nebudou ani 
pohledy na nekonečnou hladinu BAJKALU a lehké procházky 
přírodou. Krátký přejezd trajektem z "Port Bajkalu" přes řeku 
ANGARU (jediný odtok Bajkalu) do turistického střediska 
LISTVJANKA na břehu nejhlubšího jezera světa s křišťálově 
průzračnou vodou plnou ryb. Ubytování. 5.den: Celodenní exkurze terénními vozy 4x4 na MYS CHOBOJ 

(nejsevernější výběžek ostrova Olchon). Cesta vede stepní 
krajinou s voňavými borovými lesy, písečnými plážemi, strmými 
útesy a nabízí velkolepé výhledy. Krátké a nenáročné procházky. 
Návrat na ubytování. Fakultativně odpočinek v místní sauně.
6.den: Fakultativní výlet lodí na ostrůvek OGOJ, kde se nachází 
buddhistická stúpa s jedinečným výhledem na ostrov OLCHON 
a tzv. MALÉ MOŘE. Cesta po ostrově stepí, podél písečných pláží 
a přes opuštěné osady. Návrat do Chužiru. Nocleh.
7.den: Odjezd terénními vozy do přístavu. Přejezd trajektem 
a busem zpět do IRKUTSKU, průmyslové a kulturní metropole 
jižní Sibiře se starobylou atmosférou. Cestou zastávka na oběd 
v Ust-Orda, centru burjatské kultury. Podvečerní prohlídka města 
Irkutsk zahrnující pravoslavné chrámy i dřevěné domy 
vyhoštěných děkabristů. Nocleh.
8.den: Dopoledne transfer na letiště. Přílet přes Moskvu do Prahy 
ve večerních hodinách.

3. den: Prohlídka rybího trhu nabízející možnost nákupu suvenýrů 
a stylové vesničky KRESTOVKA s kostelem sv. Mikuláše. 
Nenáročná vycházka tajgou (cca 5km). Návštěva NĚRPINÁRIA 
(tulení show). Po obědě výjezd lanovkou na vyhlídku ČERSKÉHO 
KÁMEN. Prohlídka etnografického skanzenu v TALCY a muzea 
Bajkalské přírody s akváriem. Návrat na ubytování.
4.den: Transfer autobusem a krátkým trajektem na ostrov 
OLCHON - největší na Bajkalském jezeře. Rozkládá se v západní 

2části jezera na 730 km . Východní pobřeží ostrova je velmi členité, 
západní pak tvoří vysoké skalní hřebeny. V současné době zde 
žije asi 1 500 obyvatel, většinou burjatského původu. Olchon je 
významným posvátným místem nejen v Rusku, ale i v rámci celé 
Asie. Odpoledne příjezd terénními vozy do rybářské osady 
CHUŽIR. Ubytování v turistickém komplexu "Baikalov Ostrog". 
Výlet k Šamanské skále s jeskyní, ve které údajně žil vládce 
ostrova. Fakultativně večerní relaxace v tradiční ruské baně 
(sauně). Nocleh.

Q

Bajkal - Krugobajkalka
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Rusko - Bajkal

Bajkal - ostrov Olchon - mys Choboj

RUSKO - BAJKAL

Bajkal - Krugobajkalka
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CENA NEZAHRNUJE:

-  "spropitné" cca 15,- €
-  vízum do Ruska 
-  výlet na ostrov Ogoj (cca 6-7 hod.) 

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
-  vízum do Ruska = 2.000,- Kč
-  fakultativní výlet na Ogoj = 1.700,- Kč (nutno objednat dopředu)

- 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)

-  komplexní pojištění = 704,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 11.000,- Kč

Bajkal - ostrůvek Ogoj Irkutsk

Ust-Orda - centrum 
burjatské kultury

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Irkutsk - Praha (s přestupy v Moskvě) 
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu dle programu včetně vlakové jízdenky do 1.třídy na 

"Krugobajkalku"
- 7x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  7x snídani, 5x oběd
-  služby místního a českého průvodce
-  vstupné a výlety dle programu 
   (s výjimkou fakult. lodního výletu na ostrov Ogoj)
-  pojištění CK proti úpadku

Bajkal - ostrov Olchon

Rusko - Bajkal

RUSKO - BAJKAL

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Taškent - Samarkand - Rabat 
Malik - Buchara - Kyzyl Kum - Chiva...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Út  22.05.  -  St  30.05.2018 35.900,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hodinách odlet z Prahy přes Moskvu do 
Uzbekistánu.
2.den: Přílet do TAŠKENTU brzy ráno. Transfer do hotelu. 
Odpočinek na pokojích. Po pozdější snídani prohlídka 
nejzajímavějších pamětihodností uzbecké metropole: Muslimské 
centrum Khast Imom s Páteční mešitou Hazroti Imom 
a velkolepou Barak Khánovou medresou, mauzoleum Kafal 
Šašího, náměstí Nezávislosti s budovou vlády, senátu a mnoha 
fontánami, Muzeum užitého umění, rušný Chorsu Bazar ukrytý 
pod gigantickou modrou kopulí, památník obětem zemětřesení 
z r. 1966, projížďka jediným funkčním metrem ve střední Asii… 
Návrat na ubytování.

5.den: Pokračování v prohlídce BUCHARY: pevnost Ark - sídlo 
bucharských emírů, symbol vznešenosti a moci; nejkrásnější 
mešita města - Bolo Hau; zdobná mauzolea Ismaila Samaního 
a Česme Ajúba... Několik kilometrů severně od centra návštěva 
paláce Sitorai Makhi Khosa, známého spíše jako Letní palác 
emíra. Tento "palác měsíce a hvězd" byl vybudován pro 
posledního bucharského emíra Saida Alimchána. Na závěr dne 
mauzoleum sv. Bakhouddina, důležité místo pro muslimy, kteří se 
zde modlí za uzdravení a splnění přání. Návrat na ubytování.
7.den: Přejezd pouští KYZYL-KUM ve stopách dávných karavan 
putujících Hedvábnou stezkou. Cestou zastávky s panorama-
tickými výhledy na poušť, která tvoří téměř 60% rozlohy 
Uzbekistánu. Ubytování v Chivě.
8.den: Prohlídka CHIVY (UNESCO): památkového klenotu Střední 
Asie: vnitřní město Ičan-Kala, medresa chána Muhammeda Amina 
s minaretem Kalta Minor, mauzoleum Pahlavána Mahmúda 
a mešita Juma s ojedinělou možností vystoupat na minaret, palác 
Tosh-Khowli (Harém).... Vyhlídka na staré město z pevnosti Kunya 
Ark z 12. stol., která sloužila jako chánův palác. Odpoledne 
transfer na letiště do Urgenče. Přelet do Taškentu. Ubytování.
9.den: Odlet z Taškentu v brzkých ranních hodinách. Přílet do 
Prahy přes Moskvu v poledních hodinách.

3. den: Dvouhodinový přejezd rychlovlakem do bájného 
SAMARKANDU, přezdívaného "město modrých paláců". Během 
prohlídky uvidíte náměstí Registran a mauzoleum Gur Emir 
s hrobkou velkého Tamerlána. Chybět nebude návštěva 
grandiózní mešity Bibi Khanum s charakteristickými modrými 
kopulemi, architektonického komplexu "Šachi Zinda", 
Ulughbekovy observatoře... Možnost nákupů v orientální tržnici 
"Siyob bazar" překypující nejrůznějšími druhy komodit. Nocleh.
4.den: Dokončení prohlídky SAMARKANDU. Návštěva muzea 
Afrosiyab ilustrujícího dějiny města od dob Alexandra Velikého až 
po nedávnou minulost a mauzolea proroka Daniela situovaného 
na veleposvátném místě a to nejen pro muslimy, ale i křesťany 
a židy. Přejezd do vesnice KONIGIL, kde se stále papír vyrábí 
prastarým způsobem z moruše. Návrat na ubytování.
5.den: Přesun autokarem do Buchary. Zastávka v karavanseráji 
RABAT MALIK, bývalém letním sídle dynastie Karachanovců 
s dochovanými zbytky vstupní brány a půdorysů budov. Prohlídka 
BUCHARY (UNESCO) - fascinujícího města, které kdysi bývalo 
významným obchodním centrem na tzv. Hedvábné stezce 
(unikátní vodojem Lyabi Hauz obklopený 400 let starými 
morušemi, okouzlující medresa Čor Minor, nejvyšší minaret 
Kalján, tradiční uzbecký bazar s orientálním zbožím...). Nocleh.

Q

Kyzyl-Kum
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Uzbekistán

Buchara

UZBEKISTÁN

Samarkand
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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)

-  vízum do Uzbekistánu 
-  "spropitné" cca 15,- € 

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
-  vízum do Uzbekistánu = 2.500,- Kč
-  komplexní pojištění = 792,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.800,- Kč

Chiva Buchara

CENA ZAHRNUJE:
-   letenku Praha - Taškent - Praha a Urgenč - Taškent
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-   dopravu klimatizovaným autokarem
-   jízdenku rychlovlakem
-  7x ubytování v hotelu 4**** (2 lůžk. pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-   7x polopenzi
-   služby českého a místního průvodce
-   vstupné dle programu
-   pojištění CK proti úpadku

 

Chiva

Rabat-Malik

Uzbekistán

UZBEKISTÁN

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Tbilisi - Velký Kavkaz - Ananuri 
- Stepansminda - Kazbek - Haghpat - Sagmosavank - Jerevan -
Ečmiadzin - Zvartnoc - Chor Virap - Noravank - Garni - Geghard - 
Sevan - Gori - Uplisciche

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Út  12.06.  -  St  20.06.2018 26.990,- Kč VYPRODÁNO
2/  St  12.09.  -  Čt  20.09.2018 26.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy přes Istanbul do Gruzie.
2. den: V nočních hodinách přílet do gruzínské metropole TBILISI, 
malebně rozložené na březích řeky Kura. Krátký transfer do 
hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani prohlídka 
nejzajímavějších pamětihodností města: starobylé jádro s úzkými 
uličkami, chrámem Metechi ze 13. stol., synagogou a katedrálou 
Sioni; procházka po futuristickém Mostě míru; přejezd 
k monumentální soše "Matky Gruzie" a sestup k pevnosti Narikala 
s krásnými výhledy na centrum Tbilisi. V podvečer relaxace 
v sirných lázních připomínajících dobu turecké nadvlády. Nocleh.

GRUZIE - Tbilisi

5. den: Prohlídka JEREVANU, hlavního města Arménie 
(památník genocidy z roku 1915, muzeum Matenadaran 
s vzácnými rukopisy…). Exkurze do závodu NOY produkující 
světoznámý koňak (ochutnávka). Návštěva EČMIADZINU, sídla 
"katholikose" (hlavy Arménské apoštolské církve) se čtyřlístkem 
skvostných chrámů zapsaných na seznamu UNESCO. Zastávka 
u velkolepých pozůstatků katedrály ZVARTNOC ze 7. stol. Návrat 
na ubytování.
6. den: Návštěva mytického monastýru CHOR VIRAP 
s nádhernou siluetou biblické hory Ararat v pozadí. Největší 
zajímavostí je kromě chrámu Matky Boží také kobka sv. Řehoře, 
ve které tento světec strávil 13 let svého života, než vyléčil 
pohanského krále ze šílenství. Prohlídka atraktivního kláštera 
NORAVANK ležícího v krásném údolí lemovaném do červena 
zbarvenými skalami. Zvláštností je dvoupatrový kostel ze 14. stol. 
připomínající pohřební chrámy z počátku arménského 
křesťanství. Návrat na ubytování.
7. den: Zastávka u antického svatostánku GARNI zasvěceného 
bohu slunce Heliovi. Návštěva turisty i místními obyvateli 
vyhledávaného kláštera GEGHARD (UNESCO) představující 
řadu kostelů a hrobek, z nichž většina je vytesána přímo do skály. 
Uvážete-li zde prý svůj kapesníček na některý z keřů, Vaše přání 

2se vyplní. Cesta podél rozlehlého jezera SEVAN (plocha 940 km ) 
rozprostírajícího se téměř 2 000 m vysoko. Překročení hranice 
zpět do Gruzie. Ubytování v Tbilisi.

3. den: Vyhlídková cesta tzv. Gruzínskou vojenskou silnicí 
vedoucí pohořím VELKÝ KAVKAZ až do sousedního Ruska. 
Cestou návštěva působivého hradu ANANURI, jednoho 
z největších a nejkrásnějších pozdně feudálních architektonických 
komplexů Gruzie. Pokračování v panoramatické jízdě se 
zastávkou v průsmyku Džvari (2400 m). Příjezd do stylového 
horského střediska STEPANSMINDA, odkud se vydáte džípy 
k poutnímu kostelíku GERGETI (2170 m) s úchvatným pano-
ramatem mohutných ledovců a majestátných štítů Kavkazu v čele 
s legendární horou KAZBEK (5047 m). Návrat na ubytování.
4. den: Přejezd do Arménie, země, která jako první na světě přijala 
křesťanství. Prohlídka výstavného kláštera HAGHPAT 
(UNESCO), představujícího vrchol místní religiosní architektury 
inspirované byzantskými i lidovými prvky. Návštěva fotogenického 
monastýru SAGMOSAVANK ze 13. stol., vystavěného na hraně 
impozantního kaňonu řeky Kasakh. Přejezd do Jerevanu. 
Ubytování.

Q

GRUZIE - hrad Ananuri
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Arménie - Gruzie

GRUZIE - hora Kazbek 
a poutní kostel Gergeti

ARMÉNIE - GRUZIE
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Tbilisi - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autokarem
-  8x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  8x snídani, 7x večeři
-  služby místního a českého průvodce
-  pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 52,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 50,- USD/os.

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 = 468,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 5.500,- Kč

ARMÉNIE - klášter Gergeti ARMÉNIE - klášter Noravank

ARMÉNIE - klášter Geghard

8. den: MCCHETA - prohlídka bývalého hlavního města 
a duchovního centra Gruzie s chrámem Džvari zbudovaným na 
skalním ostrohu a opevněnou katedrálou Sveticchoveli z 11. stol. 
(UNESCO). Zastávka v GORI, rodišti Josifa Vissarionoviče 
Stalina. Návštěva muzea oslavující kult tohoto nechvalně 
proslulého diktátora. Prohlídka unikátního prehistorického 
skalního města UPLISCICHE pocházejícího z prvního tisíciletí 
před Kristem (150 jeskynních místností a chodeb na ploše cca 
8 ha). Návrat na ubytování.
9.den: Ráno transfer na letiště. Přílet přes Istanbul do Prahy 
ve večerních hodinách.

Arménie - Gruzie

ARMÉNIE - GRUZIE

ARMÉNIE - klášter Haghpat

ARMÉNIE - hora Ararat
a klášter Chor Virap

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



SAE - DUBAJ, ABU DHABI A DALŠÍ MĚSTA SAE

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD do Spojených arabských 
emirátů, které jsou synonymem neobyčejného pokroku, moderní 
architektury, bohatství, luxusu a přepychu. Jsou zde nejvyšší 
stavby světa, nejluxusnější světové hotely, největší obchodní 
centra a k tomu dlouhé písečné pláže a křišťálově čistá voda. To 
jsou jen některá z mnoha „nej“ této ultramoderní země. Stabilní 
klima a téměř trvale slunečné počasí s příjemnými teplotami 
zaručují ideální podmínky pro celoroční koupání.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Ne  25.03.  -  Ne  01.04.2018 26.290,- Kč     VELIKONOCE
2/  So  27.10.  -  So  03.11.2018 26.290,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet ráno z Prahy, přílet do DUBAJE. Transfer do hotelu 
v ABU DHABI (ubytování na 3 noci).
2. den: V Abu Dhabi, hlavním městě SAE, budete oslněni 
luxusem. Tento emirát je ze všech nejbohatší a při jeho návštěvě 
neuvěříte, že do objevu ropy šlo o malou beduínskou vesnici. 
Příjezd na YAS ISLAND, kde se jezdí FORMULE 1. Navštívíte 
jednu z nejkrásnějších a největších mešit na světě - MEŠITU 
SHEIKA ZAYEDA. Přejezd do skanzenu HERITAGE VILLAGE. 
Odpoledne koupání na pláži La Corniche v centru města. 
3. den: Výlet do AL AINU, města na ománských hranicích - 
palmová oáza, Národní muzeum, Palácové muzeum Sheika 
Zayeda, úpatí pohoří Jebel Hafeet; nebo individuální program 
v Abu Dhabi (koupání, odpočinek, Ferrari World, Water World).

4. den: Dopoledne koupání, volno nebo můžete sami navštívit 
nově otevřené muzeum LOUVRE ABU DHABI. Po poledni odjezd 
do hotelu v Dubaji (ubytování na 3 noci). Odjezd na POUŠTNÍ 
SAFARI s večeří (fakultativní výlet) nebo osobní volno. 
5. den: Emirát SHARJAH - návštěva MUZEA ISLÁMSKÉ 
CIVILIZACE. Čekají Vás i mnohé další zajímavosti tohoto emirátu. 
Odpoledne koupání v moři v krásném Al Mamzar Beach Park.
6. den: Cesta vlakem monorailem na palmový ostrov THE PALM 
JUMEIRAH. Nákupní centrum s umělou sjezdovkou MALL OF 
THE EMIRATES a moderní hotel BURJ AL ARAB (exteriéry). 
Přejezd  do starobylé čtvrti AL FAHIDI (dříve Bastakia), kde se 
nacházejí domy starých perských obchodníků s tzv. větrnými 
věžemi (předchůdci klimatizace). Poté prohlídka Dubajského 
muzea ve 200 let staré pevnosti AL FAHIDI FORT. Dále 
přejedeme tradiční dřevěnou lodí "Abra" (vodní taxi) přes Dubai 
Creek do starého města - do čtvrti DEIRA, kde zažijete exotické 
vůně na SPICE SOUQ (trh s kořením) a navštívíme jeden 
z největších zlatých trhů na světě - GOLD SOUQ. Fakultativně 
plavba s naším průvodcem večerní Dubají.

Q

Burj Al Arab

SAE - Dubaj, Abu Dhabi a další města SAE 

Pouštní safari
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Abu Dhabi - Mešita Sheika Zayeda

Palm Island



7. den: Volné dopoledne. Po poledni odjezd od hotelu, ZABEEL 
PALACE (fotozastávka, z dálky pohled na palác dubajského 
šejka). Příjezd k největšímu nákupnímu centru světa - DUBAI 
MALL. Návštěva nejvyšší budovy světa - BURJ KHALIFA (828 m) 
- výtahem do 124. patra do výšky 452 m na venkovní vyhlídkovou 
plošinu s úžasným pohledem na celé město. Vstup na věž je nutné 
objednat předem zároveň se zájezdem (jinak na místě za 
cca 2.400,- Kč!). Volno - největší akvárium s rejnoky a žraloky, 
největší cukrárna světa, nákupy, večeře, ve večerních hodinách 
fontána DUBAI FOUNTAIN. Tančící fontána přímo před nejvyšším 
mrakodrapem světa Vás za soumraku a potmě naprosto okouzlí. 
Přejezd do čtvrti DUBAI MARINA, procházka mezi nasvícenými 
mrakodrapy, následuje průjezd nasvícenou noční Dubají k letišti.
8. den: V nočních hodinách přelet do Prahy, přílet ráno.

Pozn.: Podzimní termín má přílet do Prahy 8. den ve večerních 
hodinách. Program u obou turnusů bude stejný, podzimní termín 
bude mít navíc 1x nocleh se snídaní, 1x polodenní koupání a 
upravené pořadí programu. 
Hotely: 3x Abu Dhabi, 2x Dubaj, 2x Sharjah.

CENA ZAHRNUJE: 
-  letenku Praha - Dubaj - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 6x (na podzim 7x) hotel 4**** se snídaní (2-lůžkové pokoje 

s vlastním sociálním zařízením)
-  dopravu místním klimatizovaným busem
-  turistické pobytové taxy, 4 vstupy
-  služby českého a místního průvodce s licencí
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
- komplexní pojištění: 52,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  spropitné pro místního řidiče a místního průvodce

SLEVY A PŘÍPLATKY: 
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.12.2017) = -800,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.01.2018) = -400,- Kč
-  komplexní pojištění = 416,- Kč/os.
- 1-lůžkový pokoj = 6.900,- Kč

Q

Dubai Marina

hotel Atlantis
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Burj Khalifa

FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
1/  BURJ KHALIFA: 1.500,- Kč - vstup na nejvyšší budovu světa 
v předprodeji. Doporučujeme! Nutno objednat se zájezdem!
2/ POUŠTNÍ SAFARI: 1.300,- Kč - odpoledne odjezd terénními 
džípy 4x4 do pouště. Jízda pouští ve stylu Rallye Dakar, fotopauzy 
v dunách. V beduínském táboře projížďka na velbloudech, ukázka 
břišního tance, možnost vyzkoušet vodní dýmku. Tradiční arabská 
večeře barbeque. Návrat ve večerních hodinách. Doporučujeme!
3/ DHOW CRUISE: 1.100,- Kč - večeře na lodi při plavbě po Dubai 
Creek.

SAE - Dubaj, Abu Dhabi a další města SAE 

SAE - DUBAJ, ABU DHABI A DALŠÍ MĚSTA SAE

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



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Tel Aviv - Betlém - Hebron - 
Arad - Mrtvé moře - Caesarea - Megido  Jeruzalém - Beit Shean - 
Jardenit - Tabgha - Mensa Christi - Kafarnaum - Tiberias - 
Wáda Quelt - Nabi Musa - Džebel Karantal - Jericho - Herodium...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Út  02.10.  -  Út  09.10.2018 24.500,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Večerní odlet z Prahy do Izraele.
2. den: Časně ráno přílet do TEL AVIVU. Transfer na ubytování 
v BETLÉMĚ. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani prohlídka 
města (chrám Narození Páně, stálá expozice jesliček, Mléčné 
jeskyně - místo, kam se Svatá rodina uchýlila před útěkem 
do Egypta...). Nocleh.  

Hebron

4. den: Návštěva archeologického areálu CAESAREA 
s úchvatnými pozůstatky města, které se později stalo sídlem 
římského místodržícího a působištěm známých apoštolů Petra, 
Filipa a Pavla. MEGIDO (UNESCO) prohlídka jedné z nejvýznam-
nějších archeologických lokalit spojované s Armagedonem (ruiny 
obytných domů s unikátním, 30 m dlouhým podzemním tunelem). 
Návštěva Jaffy - starobylé přístavní čtvrti TEL AVIVU. Cca 2 hod. 
pauza u Středozemního moře (koupání). Návrat na ubytování.  
5. den: Celodenní prohlídka JERUZALÉMU, kde si přítomnost 
podává ruku s minulostí: Olivová hora - nádherná vyhlídka na 
město, chrám Dominus Flevit, Getsemanská zahrada. Procházka 
uličkami Starého města: Lví brána; chrám sv. Anny; torzo 
Antoniovy pevnosti; chrám Odsouzení Páně; křížová cesta, kterou 
Kristus kráčel při svém odsouzení; vrch Golgota - místo ukřižování 
a vzkříšení Ježíše Krista; Zeď nářků - jediný pozůstatek prvního 
chrámu Židů, nejposvátnější místo s tisíci modlitbami a přáníčky 
popsanými papírky vloženými do spár; hora Sion s hrobem krále 
Davida, Coenaculem (místo poslední večeře Páně) a bazilikou 
zesnutí Panny Marie. Návrat na ubytování. 

Q

3. den: V případě stabilní politické situace přejezd na západní 
břeh Jordánu, do HEBRONU s hrobkami praotce Abraháma, jeho 
ženy Sáry i synů Izáka a Jákoba (patriarchů Starého zákona 
uctívaných rovněž islámským náboženstvím). Alternativně 
návštěva vykopávek starověkého biblického města Bersabé 
na okraji Negevské pouště a také pozůstatků antického města 
v ARADU. Odpočinek a koupání v letovisku En Boqeq ležícím 
na břehu MRTVÉHO MOŘE. Návrat na ubytování. 

Jeruzalém - Chrám Božího hrobu
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Izrael

IZRAEL

Jardenit - biblická řeka Jordán Getsemanská zahrada



Zeď nářků

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Tel Aviv - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autokarem
-  7x hotel (2-lůžk. pokoje s možností přistýlky a vl. soc. zařízením)
-  7x snídani, 6x večeři, 1x oběd
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 100,- USD

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -700,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -500,- Kč
-  komplexní pojištění = 272,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 3.500,- Kč

Q

6. den: Prohlídka zbytků dávného města BEIT SHEAN, jehož 
historie se začala psát před 5 000 lety (římské lázně vyzdobené 
mozaikou, divadlo s kapacitou 6 000 míst, bazilika…).  Program 
v oblasti GALILEJSKÉHO JEZERA: JARDENIT - poutní místo 
poblíž řeky Jordán; vesnice TABGHA s bazilikou Nasycení 
zástupů, kde Ježíš údajně pěti chleby a 2 rybami nakrmil 5 000 lidí; 
MENSA CHRISTI - místo ustanovení apoštola Pavla za hlavu 
prvotní církve; bývalá rybářská vesnice KAFARNAUM - působiště 
Ježíše Krista a místo uskutečnění mnoha zázračných uzdravení 
(pozůstatky synagogy, moderní kostel sv. Petra); plavba po jezeře; 
procházka letoviskem TIBERIAS. Návrat na ubytování. 
7. den: Zastávka na vyhlídce do hlubokého kaňonu WÁDI 
QUELT. Návštěva hrobu proroka Mojžíše v NABI MUSA, mešitě 
vybudované v tradičním arabském stylu uprostřed Judské pouště. 
Výlet lanovkou do pravoslavného kláštera DŽEBEL KARANTAL, 
který je jako vlaštovčí hnízdo přilepen ke stěně hory, jež se stala 
místem trojnásobného pokušení Ježíše. Prohlídka JERICHA, 
nejstaršího a nejníže položeného města na světě rozprostřeného 
260 m pod hladinou moře. Přejezd do osady El Khalia - cca 3 hod. 
koupání v MRTVÉM MOŘI. Návrat na ubytování.   
8. den: Návštěva HERODIA - pevnosti krále Heroda s dvojitým 
opevněním uvnitř jícnu uměle navýšeného kopce. Transfer 
na letiště. Večer přílet do Prahy. 

Jeruzalém

En Boqeq

Hora Pokušení
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Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



hliněná vesnice
Ait Ben Haddou

MAROKO - MĚSTA, POUŠTĚ, HORY A OÁZY

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD do Maroka, do země plné 
kontrastů, jehož královská města navozující atmosféru z pohádek 
tisíce a jedné noci se střídají s moderními letovisky na břehu moře.  
Poznáte zemi odlišné kultury, náboženství, architektury i přírody. 
Navštívíte královská města Fés a Marrakéš, pouštní oblasti, 
berberské osady i pohoří Atlas.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Út  03.04.  -  St  11.04.2018 25.990,- Kč

Casablanca

3. den: Návštěva zahrady Majorelle. Přejezd VYSOKÉHO 
ATLASU přes sedlo Tizi n´Tischka (2 260 m). Prohlídka opevněné 
hliněné vesnice - tzv. ksaru - AIT BENHADOU (UNESCO), která 
posloužila jako kulisa mnohým slavným filmům (Ježíš Nazaretský, 
Gladiátor, Honba za klenotem Nilu…) a bývá proto někdy 
přezdívána "Hollywood v poušti". Přejezd do OUARZAZATU, 
exkurze do filmových studií Atlas, největších na světě. Ubytování.
4.den: Prohlídka kasby (typická pevnostní stavba z červené hlíny) 
TAOUIRT, bývalého sídla pašů Glaoui. Vyhlídková jízda údolím 
pouštní řeky DADÉS, tzv. "Cestou tisíce kasb" (krásné pohledy na 
zelené oázy a hory v pozadí). Zastávka v KELAA MGOUNA, kde 
se zpracovávají květy známých damašských růží na éterický olej 
s léčivými účinky. Nenáročná vycházka úzkou soutěskou řeky 
TODRA sevřenou 300 m vysokými skalními stěnami. Starověký 
zavlažovací systém rhetaras. Ubytování v Erfoudu.
5. den: Fakultativně výlet na Saharu k písečné duně Erg Chebi - 
pozorování východu slunce. Prohlídka palmerie a políček v oáze 
MERZOUGA. Zastávka u nomádů, žijících ve stanech. Návrat do 
ERFOUDU. Prohlídka dílny na zpracování v poušti těženého 
mramoru s otisky prvohorních fosilií. Odpoledne průjezd údolím 
řeky ZIZ a podél přehrady u Er Rachidie. Výhledy na desítky 
kilometrů dlouhou oázu s datlovými palmami. Zastávka u tunelu 
Legionářů. Přejezd přes průsmyk STŘEDNÍHO ATLASU - Col de 
Zad (2 178 m) do horského střediska Azrou. Ubytování.  

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet přes Paříž do CASABLANKY. Ubytování.
2. den: Prohlídka moderní mešity Hasana II., jedné z největších na 
světě, postavené v tradičním stylu a navštěvované poutníky 
z celého světa. Přejezd do královského města MARRÁKEŠ 
s charakteristickými načervenalými hradbami ohraničujícími 
historické centrum. Návštěva památek vládnoucí dynastie - mešita 
Kutubia (klenot almohadského stylu), palác La Bahia, Saadienské 
hrobky. Procházka Medinou (UNESCO) a zbožím překypujícími 
súky (tržišti). Nezapomenutelný večer na náměstí Jemaa el Fna. 
Ubytování.

Merzouga

Marrákeš

Maroko - města, pouště, hory a oázy
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Údolí Dadés

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

a vlastním sociálním zařízením)
-  8x polopenze
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 45,- € 
-  výlet do Sahary za východem slunce: cca 20,- €

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) = -200,- Kč
-  komplexní pojištění = 306,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 2.900,- Kč

Q

6. den: Procházka cedrovým lesem v národním parku IFRANE, 
pozorování makaků. Přejezd do MEKNÉS (UNESCO), jednoho 
ze 4 královských měst obklopeného olivovníky a vinicemi. 
Návštěva památek z doby Moulaye Ismaila, jednoho z prvních 
panovníků současné vládnoucí dynastie Alaouitů. Náměstí 
El Hedim, tržnice s nejlepším kořením v celém Maroku. Ubytování.
7.den: Prohlídka města FÉS (UNESCO), nejstaršího sídla sultánů 
s typickou islámskou architekturou: židovská čtvrť se synagogou, 
vyhlídka na město z pevnosti Borj sud, keramické dílny vyrábějící 
mozaiky, Medina - mešita Karaouine s nejstarší marockou 
univerzitou, mauzoleum zakladatele města Moulaye Idrisse II., 
medresa, knihovna, nejkrásnější brána Bab Jeloud, súky, 
koželužny... Návrat na ubytování.
8.den: Návštěva RABATU, současné rezidence marockého krále 
Mohameda VI.: zastávka před branou královského paláce, 
archeologický areál Chellah s antickými i středověkými 
památkami, mauzoleum králů Mohameda V. a Hasana II., 
pozůstatky středověké mešity s Hasanovou věží, kasba Oudaias 
s vyhlídkou na ústí řeky Bou Regreg do oceánu a na město Salé... 
Přejezd do CASABLANKY, zastávka na náměstí Mohameda V. 
s budovami z počátku minulého století. Ubytování.
9.den: Ráno transfer na letiště. Odlet přes Paříž do Prahy.

Meknés - náměstí El Hedim

Kelaa Mgouna

Maroko - města, pouště, hory a oázy

77

MAROKO - MĚSTA, POUŠTĚ, HORY A OÁZY

Rabat

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



POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD na Kypr s průvodkyní 
Ing. Vlaďkou Svitákovou se službami ALL INCLUSIVE s výlety 
po celém ostrově - po turecké i řecké části. Kypr je jeden 
z nejvýchodnějších ostrovů Středomoří, kde se snoubí křesťanství 
s islámem. Koupání, moře, dvoutisícové hory, antické památky, 
východní kuchyně a vynikající víno. To vše na Kypru, ostrově, 
kde se zrodila bohyně Afrodité.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/ Ne  30.09.  -  Ne  07.10.2018

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přelet z Prahy na Kypr (letiště Ercan v severní části Kypru 
u Nikosie), krátký transfer do hotelu, ubytování v hotelovém 
komplexu KYRENIA ACAPULCO BEACH RESORT *****.
2. den: Celodenní koupání, odpočinek.
3. den: Dopolední výlet na severní pobřeží Kypru. HILARION - 
křižácký hrad v překrásném prostředí pohoří Pentadaktylos. 
Zastávka v rybářské KYRENII s velmi dobře dochovanou 
benátskou pevností. Prohlídka gotiky augustiánského kláštera 
BELLAPAIS. Návrat na ubytování kolem 14h. Odpolední koupání, 
odpočinek.
4. den: Celodenní výlet na jižní pobřeží ostrova. Přejezd do 
jednoho z nejúžasnějších archeologických nalezišť na ostrově - 
starověkého města KOURIONU z 2. stol. př. n. l. Návštěva 
templářského hradu KOLOSSI ze 13. století. Večerní návštěva 
pobřežního města LARNACA s Kostelem Svatého Lazara 
a přímořskou promenádou. Fotopauza u solného jezera. 
Návštěva mešity Hala Ultan Tekke. Návrat na ubytování.
5. den: Dopolední koupání, odpočinek. Po obědě odjezd na výlet 
na východní pobřeží ostrova. Návštěva antického SALAMIS, 
archeologické naleziště z 11. stol. př. Kr., ukrývající divadlo, lázně, 
mozaiky a cvičiště. Návštěva nedalekého Kláštera svatého 
Barnabáše. Prohlídka FAMAGUSTY, včetně návštěvy Othellovy 
věže, benátského opevnění a  katedrály/mešity Sv. Mikuláše/Laly 
Mustafy Paši. Nahlédnutí do “města duchů“ VAROSHI, které bylo 
narychlo v roce 1974 při rozdělení ostrova opuštěno. Návrat na 
ubytování.

25.790,- Kč BUNGALOV
27.490,- Kč HOTEL

6. den: Celodenní výlet do nejvyššího pohoří ostrova Troodos, 
které se nachází v západní části ostrova. Návštěva pravoslavného 
kláštera KYKKOS ze 12. stol. Ochutnávka původního desertního 
vína Commandaria. Průjezd horskými serpentinami s výhledy na 
nejvyšší horu ostrova OLYMPOS (1952 m n. m.). Výjezd na horu 
THRONI s výhledem do okolí, sochou a hrobem prvního kyper-
ského prezidenta arcibiskupa Makaria III.. Vesnice PEDOULAS 
s kostelem zapsaným na seznam UNESCO. Návrat na ubytování.
7. den: Koupání, odpočinek. Odpolední výlet do rozděleného 
hlavního města NICOSIE. Prohlídka turecké části s krásně 
zachovalým karavanserájem, tureckými lázněmi, katedrálou / 
mešitou Agia Sofia. Návštěva kyperské části s její nákupní třídou 
Ledro. Nákupy suvenýrů. Návrat na ubytování.
8. den: Transfer z hotelu na letiště, odlet do ČR.

Q

             Klášter Bellapais

Salamis
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Ercan - Praha s mezipřistáním v Antalyi
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  7x ubytování v resortu Kyrenia Acapulco Beach Resort ***** 

se službami SOFT ALL INCLUSIVE
-  dopravu místním autobusem podle programu
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
- komplexní pojištění: 34,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  vstupy a spropitné místnímu řidiči = cca 25,- €

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 = 272,- Kč
-  1-lůžk.pokoj = 5.800,- Kč

KYRENIA ACAPULCO BEACH RESORT *****
Rozlehlý komplex 3 hotelových budov a bungalovů zasazených 
v zeleni u krásné písčité pláže s pozvolným vstupem do vody. 
Hotel - moderně zařízené pokoje. Vybavení: koupelna a soc. 
zařízení (vysoušeč vlasů), klimatizace (centrální s možností 
individuální regulace), SAT/TV, minilednička, trezor a WiFi 
(za poplatek) nebo Bungalovy - jednoduše zařízené malé pokoje 
v bungalovech v zahradě plné zeleně. Pokoj odpovídá cca 3***, 
ale všechny služby odpovídají 5* a jsou společné pro celý resort). 
Vybavení hotelu: recepce, restaurace s terasou s výhledem na 
moře, bar u bazénu, bar v lobby, velký bazén se skluzavkami, 
tobogány (v provozu zpravidla červen-polovina října), slunečníky 
a lehátka u bazénu i na pláži (zdarma), plážové osušky (zdarma), 
vnitřní bazén s jaccuzi, Spa & beauty centrum, menší posilovna, 
směnárna, konferenční místnosti, kasino, plážový volejbal, 
obchod se suvenýry, animační programy.

SOFT ALL INCLUSIVE
Plná penze formou bufetu v hlavní restauraci (rozlévané místní 
nealkoholické nápoje, lokální pivo, víno); rozlévané místní 
nealkoholické a alkoholické nápoje 10.00 - 24.00 hod. v baru 
u bazénu (voda,  limonády, točené pivo, rozlévané víno, místní 
whisky, rum, vodka, rakie, brandy, tequilla, americká káva).

Larnaca

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


