
Taormina - řecké divadlo

ITÁLIE - SICÍLIE, LIPARY, ETNA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD na nekonečně 
krásný a turisticky nesmírně přitažlivý ostrov plný památek, 
kterými jsou: Taormina s panoramatem Etny, Agrigento se svým 
druhým (po Hefaisteionu v Aténách) nejzachovalejším antickým 
chrámem na světě, Cefalú - se svým světoznámým dómem, 
Palermo se svou tropickou vegetací a Monreale - s nádherným 
klášterem. Navíc možnost fakultativně navštívit Liparské ostrovy - 
Vulcano a Lipary. Ubytování je zajištěno v klasických 3*** hotelech 
s polopenzí.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:  
1/ 22.490,- Kč  St  12.09.  -  St  19.09.2018

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přelet z Prahy do CATANIE. Přejezd na ubytování na 
severní pobřeží. Ubytování v 3*** hotelu s polopenzí (2 noci). 
2. den: Fakultativní výlet lodí na ostrovy VULCANO a LIPARY. 
Návrat na ubytování. Pro ty, kteří se výletu nezúčastní - koupání, 
opalování, odpočinek v místě pobytu. 
3. den: CEFALÚ - prohlídka překrásného města s ohromným 
křesťanským Dómem. MONREALE - jeden z nejkrásnějších 
klášterů světa s katedrálou s ohromnými zlacenými mozaikami. 
PALERMO - prohlídka hlavního města Sicílie. Přejezd do hotelu 
poblíž Palerma. Ubytování v hotelu 3*** s polopenzí.
4. den: SEGESTA - prohlídka archeologického areálu a vrcholu 
MONTE BARBARO s úžasným výhledem do krajiny. Návštěva 
překrásného středověkého městečka ERICE umístěného pouhé 
2 km od moře v nadmořské výšce přes 800 m s nádhernými 
výhledy do kraje a na středověké hradby města. Průjezd kolem 
salin, kde se těží sůl. Přejezd do hotelu poblíž Agrigenta.  
Ubytování v hotelu 3*** s polopenzí.

Erice

Itálie - Sicílie, Lipary, Etna

Q

5. den: AGRIGENTO - prohlídka světoznámého areálu s krásnými 
antickými chrámy (chrám Concordia je dokonce považován 
za nejzachovalejší antický chrám na světě). PIAZZA ARMERINA - 
návštěva VILLA ROMANA DEL CASALE - v této vile z přelomu 

24. století můžete spatřit 3 500 m  mozaik, díky nimž si vytvoříte 
představu o tom, v jaké nádheře žili zámožní Římané. Přejezd na 
ubytování na východní pobřeží do hotelu 3*** s polopenzí (3 noci).
6. den: ETNA - odjezd autobusem, přes městečka Santa Venerina 
a Zafferana Etnea, na Etnu - nejvyšší sopku v Evropě (výjezd 
busem do oblasti Rifugio Sapienza v nadmořské výšce 1 923 m.). 
Volný čas na prohlídku KRÁTERU SILVESTRI. Možnost fakulta-
tivního výjezdu lanovkou do nadmořské výšky 2 504 m nebo 
jeepem do 2 900 m. Odpoledne prohlídka TAORMINY - sicilského 
Mt. Carla - překrásného města se zbytky antického divadla, navíc 
doplněného tou nejzajímavější přírodní kulisou - sopkou Etnou. 
7. den: SYRAKUSY - prohlídka nádherného antického okrsku 
a překrásného sicilského města. Návrat na ubytování. Koupání 
a odpočinek u Ionského moře. 
8. den:  Krátký přejezd do Catanie na letiště, přelet do Prahy.
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ITÁLIE - SICÍLIE, LIPARY, ETNA

CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha - Catania - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 7x hotel*** (2-lůžk. pokoje možností přistýlky s příslušenstvím)
- 7x polopenzi
- dopravu místním klimatizovaným autobusem
- 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 (cca 90,- €/os.) + fakult. výlet na Vulcano (cca 50,- €)

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-lůžkový pokoj = 3.700,- Kč

FAKULTATIVNĚ: Celodenní výlet lodí na Lipary a Vulcano. Ráno 
odjezd naším autobusem do přístaviště v Millazzu, odtud přejezd 
lodí na ostrov Lipary - prohlídka krásného městečka, 15 min 
přejezd lodí na Vulcano - zde možno vystoupat za 1,5 hod. na 
vrchol sopky s absolutně fantastickým výhledem na Liparské 
ostrovy. Možnost koupání v sirném jezírku s horkou vodou nebo 
v moři. Večer odjezd lodí zpět do přístaviště, kde Vás bude čekat 
náš autobus, který Vás odveze zpět na ubytování.

Agrigento

Liparské ostrovy

Cefalú

Palermo

Q

Itálie - Sicílie, Lipary, Etna
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MADEIRA - KVĚTINOVÝ FESTIVAL

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD na "Ostrov květin" - Madeiru, 
na které panuje po celý rok příjemné subtropické podnebí, proto se 
zde tolik daří květeně. Nádherné bujné zelené hory, zčásti 
podobné Jižní Americe. Přímořská městečka nabízející úchvatné 
výhledy na modro modrý široký oceán. Madeira má nepřeberné 
množství přírodního bohatství. Květy jsou na Madeiře 
všudypřítomné a jejich krása a vůně pohladí po duši každého 
člověka. Navíc v těchto termínech zažijete jednu z největších 
slavností na Madeiře - světoznámý Květinový festival!

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Po  16.04.  -  Po  23.04.2018 24.490,- Kč
2/  Pá  20.04.  -  Pá  27.04.2018 24.490,- Kč

Camara de Lobos

3. den: Rybářská vesnička CAMARA DE LOBOS, proslavená 
pobytem Winstona Churchilla. Přejezd mezi banánovými 
plantážemi na slavný útes CABO GIRAO (téměř 600 m nad 
hladinou Atlantiku s možností stoupnout si na skleněný chodník). 
Lávové jeskyně a vulkanologické centrum v SAO VICENTE. 
Prohlídka vesničky PORTO MONIZ se zajímavými vulkanickými 
jezírky a možnost se v nich vykoupat. Procházka okolo levády 
(akvaduktu) nacházející se poblíž osady RABACAL.
4. den: 

5. den: Celodenní program v Madeirských horách. Výjezd na třetí 
nejvyšší vrch PICO DE AREIRO. Turistika dle možností. RIBEIRO 
FRIO - pstruží sádky - procházka podél místní levády na jednu 
z nejkrásnějších vyhlídek - „Balkóny“. Prohlídka skanzenu 
SANTANA s typickými modro-červeno-bílými domečky ve tvaru 
trojúhelníku.  Návštěva PORTO CRUZ, městečka pod Orlí skálou, 
zpracovna cukrové třtiny. Ochutnávka Madeirských vín, sýrů 
a klobás na terase hotelu.

CAMACHA - výrobna a obchodní dům s typickým 
proutěným zbožím, moderní kostel. Lehká túra po útesu mnoha 
barev SAO LOURENCO v severovýchodní části ostrova. Druhé 
největší město ostrova - MACHICO, dvanáctimetrová socha 
Krista v GARAJAU.

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.   den:   Odlet z Prahy do Funchalu. Ubytování.
2. den: Prohlídka madeirské metropole FUNCHAL včetně 
návštěvy vyhlášeného květinového trhu s pestrou nabídkou 
exotických rostlin a ryb Espada. Výjezd lanovkou na horu MONTE 
s krásným výhledem a poutním kostelem Panny Marie, kde je 
pohřben Karel I., poslední nekorunovaný český král. Fakultativně 
jízda na neobvyklých proutěných saních řízených dvěma muži 
v tradičním kroji se slamákem.

Funchal

Cabo Girao

Madeira - Květinový festival
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Funchal - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo 
-  dopravu minibusem
- 7x ubytování v hotelu*** (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  7x snídani
-  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 =  cca 45,- €/os., folklórní večer = cca 35,- €
-  výlet katamaránem = cca 35,- €/os. (na 3h)

SLEVY A PŘÍPLATKY:

-  komplexní pojištění = 272,- Kč/os.
-  1-lůžkový pokoj = 4.850,- Kč

-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -900,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -700,- Kč

Q

6. den: Návštěva vyhlídkové terasy nad Údolím jeptišek CURRAL 
DAS FREIRAS. Dole ve vesnici ochutnávka místních 
kaštanových specialit (polévka, likér, chléb, koláč). V odpoledních 
hodinách doporučujeme plavbu katamaránem a když budeme mít 
štěstí, uvidíme delfíny, či jinou mořskou faunu.
7. den: Návštěva botanické zahrady. Odpoledne VYVRCHOLENÍ 
KVĚTINOVÉHO FESTIVALU ÚCHVATNÝM PRŮVODEM 
PLNÝM KVĚTIN, HUDBY, TANCE A RADOSTI.
8. den:  Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Poznámka: Zájezd č. 2 je pořádán v obráceném pořadí.
Květinový festival se koná dne 22.4.2018.

Santana

Květinový festival Květinový festival

Madeira - Květinový festival
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MADEIRA - OSTROV KVĚTIN A CELODENNÍ LISABON

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD s prohlídkou historického 
LISABONU a následným přeletem na "Ostrov květin" - Madeiru, 
na které panuje po celý rok příjemné podnebí. 

Přímořská městečka nabízející úchvatné výhledy na širý oceán. 
Madeira má nepřeberné množství přírodního bohatství. Květy jsou 
na Madeiře všudypřítomné a jejich krása a vůně pohladí po duši 
každého člověka. 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Pá  01.06.  -  So  09.06.2018 26.490,- Kč
2/  Pá  15.06.  -  So  23.06.2018 26.490,- Kč
3/  Pá  29.06.  -  So  07.07.2018 26.490,- Kč 

4. den: Prohlídka madeirské metropole FUNCHAL včetně 
návštěvy vyhlášeného květinového trhu s pestrou nabídkou 
exotických rostlin a ryb Espada. Výjezd lanovkou na horu MONTE 
s krásným výhledem a poutním kostelem Panny Marie, kde je 
pohřben Karel I., poslední nekorunovaný český král. Fakultativně 
jízda na neobvyklých proutěných saních řízených dvěma muži 
v tradičním kroji se slamákem.
5. den: Fakultativně celodenní výlet lodí na ostrov PORTO 
SANTO - jeden z posledních turisty neobjevených koutů Evropy. 
Návštěva muzea a domu Kryštofa Kolumba. Okružní jízda po 
ostrově. Odpočinek 9 km dlouhé písečné „Zlaté pláži“, koupání. 
6. den: Celodenní program v Madeirských horách. Nenáročná 
turistika v oblasti PICO DE ARIEIRO. RIBEIRO FRIO - pstruží 
sádky (procházka podél místní levady na jednu z nejkrásnějších 
vyhlídek - „Balkóny“). Možnost hřebenové túry na nejvyšší horu 
ostrova PICO DE RUIVO nabízející fantastické výhledy. Prohlídka 
skanzenu SANTANA s typickými modro-červeno-bílými domečky 
ve tvaru trojúhelníku. Ochutnávka Madeirských vín, sýrů a klobás 
na terase hotelu.

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Večerní odlet do Lisabonu. Ubytování.
2. den: Prohlídka hlavního města Portugalska - LISABONU (čtvrť 
Belém s Památníkem objevitelů v čele s Jindřichem Mořeplacem, 
Belémská věž, klášter svatého Jeronýma, historické tramvaje, 
pohled na sochu Ježíše Krista, historický výtah Santa Justa, 
náměstí Rossio a Plaza do Comércio, katedrála, návštěva 
výstaviště EXPO 98 s obřím Oceanáriem. Večerní přelet na 
Madeiru. Ubytování.
3. den: CAMACHA - výrobna a obchodní dům s typickým 
proutěným zbožím, moderní kostel. Návštěva PORTO CRUZ, 
městečka pod Orlí skálou, zpracovna cukrové třtiny. Lehká túra po 
útesu mnoha barev SAO LOURENCO v severovýchodní části 
ostrova a vulkanickou pouští. Druhé největší město ostrova - 
MACHICO, dvanáctimetrová socha Krista v GARAJAU.

Madeira - Ostrov květin a celodenní Lisabon

Porto Santo

Sao Lourenco
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Lisabon - Funchal - Lisabon - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu minibusem
-  8x ubytování v hotelu*** (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  8x snídani
-  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: cca 65,- €
-  výlet na ostrov Porto Santo: cca 66,- €  (při minimu 18 zájemců)
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -900,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -700,- Kč
-  komplexní pojištění = 306,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.850,- Kč

Q

7. den: Návštěva vyhlídkové terasy u „jakoby sopečného“ kráteru 
CURRAL DAS FREIRAS. Ochutnávka místních kaštanových 
specialit (polévka, likér, chléb, koláč). Pohodlná procházka podél 
levády. Návštěva  botanické a také orchidejové zahrady.
8. den: Rybářská vesnička CAMARA DE LOBOS, proslavená 
pobytem Winstona Churchilla. Přejezd mezi banánovými 
plantážemi na slavný útes CABO GIRAO (téměř 600 m nad 
hladinou Atlantiku). Prohlídka jeskyní a vulkanologického centra 
SAO VICENTE, PORTO MONIZ a koupání v zajímavých 
vulkanických jezírkách. Procházka okolo levady (akvaduktu) 
nacházející se poblíž osady RABACAL.
9. den: Ráno transfer na letiště a odlet přes Lisabon zpět do Prahy.

Rabacal

Sao Vicente

Funchal

Camacha

Porto Cruz
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MADEIRA - OSTROV KVĚTIN A CELODENNÍ LISABON

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



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po Azorských ostrovech, 
roztroušených v Atlantiku ve vzdálenosti přes 1300 km 
od Lisabonu. Ostrovy jsou rájem milovníků nedotčené přírody. 
Při cestě na Azory si během celého dne prohlédnete hlavní město 
Portugalska - Lisabon. Část dne bude věnována turistice a část 
dne se bude přejíždět se zastávkami na zajímavých místech. 
Často budete mít možnost vykoupat se v Atlantiku. Programu 
se nemusíte každý den zúčastnit, můžete odpočívat, koupat se 
nebo si turistiku zkrátit.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Po  18.06.  -  Po  25.06.2018 31.980,- Kč *
2/  So  30.06.  -  So  07.07.2018 32.980,- Kč 
3/  So  18.08.  -  So  25.08.2018 31.980,- Kč 

* termín 1) zahrnuje slavnosti Sv. Jana Křtitele na Terceiře

SAO MIGUEL - Lagoa do Fogo

2. den: Přelet na ostrov SAO MIGUEL; nejvyšší vrchol centrální 
části ostrova - Barrosa (947 m), krásné výhledy; sestup k jezeru 
Lagoa do Fogo (1h) - písečná pláž, krásné koupání, nebo lze 
pokračovat až do tajemného místa uprostřed ostrova (1,5 h); večer 
příjezd do FURNAS - lázeňského městečka, ubytování na 2 noci.
3. den: Pěšky na nejvyšší horu ostrova Pico da Vara (1103 m) 
(2,5h i s návratem); továrna na zpracování čaje s ochutnávkou; 
jezírko v zarostlém kráteru Lagoa do Congro (1h i s návratem); 
lázeňské středisko Furnas, možnost návštěvy Parque Terra 
Nostra - zahrady s krásnou květenou, exotickými stromy a jezírky; 
koupání v termálních jezírkách.
4. den: Turistika zarostlým údolím říčky Rio do Faial da Terra 
kolem dvou vodopádů - Salto do Prego a Salto do Cagarrao - až 
do vesnice Faial da Terra (3h), kde se v místním baru občerstvíte 
zdejším pivem Especial, výbornou kávou, nebo vínem; Lagoa das 
Furnas - s geotermální aktivitou pod povrchem, kde se v zemi 
u jezera vaří místní specialita „cozido“; kaple Panny Marie nad 
městem Vila Franca - se schody s azulejos; večer příjezd do 
správního střediska Azor PONTA DELGADY, ubytování na 2 noci.
5. den: Zastávka u ananasových plantáží s možností ochutnání 
místního likéru; západní část ostrova - procházka kolem jezírek 
Empadadas, u sopečného kráteru Caldeira das Sete Cidades - 
výstup na vyhlídku Sombreiros s pohledem do kráteru se třemi 
jezery; královská vyhlídka - vista do Rei; městečko Sete Cidades 
s kostelíkem; Ponta da Ferraria - nejzápadnější výběžek ostrova 
tvořený lávou, koupání.

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu; LISABON - čtvrť Baixa - 
vystavěná po zemětřesení, které roku 1755 zničilo město - dnes 
živé centrum; čtvrť Alfama - katedrála, staré tramvaje; 
individuální volno; možnost návštěvy čtvrti Belém - klášter sv. 
Jeronýma, památník mořeplavců a pevnost Torre de Belém; 
vyhlídka ve čtvrti Sao Roque; fakultativně večeře s poslechem 
fado ve čtvrti Chiado.

SAO MIGUEL - Pico da Vara
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Azorské ostrovy a Lisabon

AZORSKÉ OSTROVY - SAO MIGUEL A TERCEIRA + LISABON

SAO MIGUEL -  Ponta da Ferraria

PORTUGALSKO - Lisabon



TERCEIRA - Angra do Heroismo

CENA ZAHRNUJE:
-  zpáteční letenku
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  6x ubytování ve 2-lůžk. pokojích s vlastním sociálním zařízením 

v hotelech nebo penzionech 
-  6x snídani
-  dopravu po ostrovech autem, mikrobusem nebo minibusem
-  dopravu mezi ostrovy (1x letecky)
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 55,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

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

-  vstupy - na Azorech cca 17,- €, v Lisabonu cca 22,- € 
-  večeře cca 8-15,- €/den

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 50% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -500,- Kč
-  FM při platbě 50% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -300,- Kč
-  komplexní pojištění = 440,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.150,- Kč 

Q

6. den: Ráno přelet na ostrov TERCEIRA; výhled z vrcholů pohoří 
Serra do Cume; koupel v lávových jezírkách u Biscoitos a cesta 
podél pobřeží, které je tvořeno čedičovými skalami (1h chůze); 
Gruta do Natal (lávové jeskyně); v centru ostrova Furnas 
do Enxofre - projdete se kolem sirných fumarol (prudká exhalace 
z puklin); Algar do Carvao - cesta sopečným krbem do podzemní 
jeskyně ležící v kráteru vyhaslé sopky; ubytování v centru Angra 
do Heroísmo (UNESCO) - večerní procházka přístavním městem. 
V červnovém termínu se v Angra do Heroísmo konají slavnosti 
svatého Jana Křtitele - průvod hudebně-tanečních skupin.
7. den: v červenci a v srpnu: dopoledne výlet na Monte Brasil - 
poloostrov u Angra do Heroismo s výhledy na město a oceán 
(procházka cca 2h); odpoledne koupání na pláži v Angra 
do Heroismo; krásný městský park a katedrála; v podvečer odjezd 
na letiště a odlet z Terceiry, přestup v Lisabonu a odlet do Prahy.
v červnu: ráno krátký výlet na Monte Brasil (procházka 1-2 h) 
nebo koupání na pláži; dne 24.6. se v poledne koná Touradas - 
ulice vedoucí z náměstí se uzavřou zátarasami, vpustí se několik 
býků a místní mladíci je dráždí a baví tak ostatní diváky - jedna 
z tradic na Terceiře, kterou společně zhlédneme (býk neumírá ani 
není zraněn); večer odlet z Terceiry, přestup v Lisabonu, odlet.
8. den:  Přílet do Prahy v ranních hodinách.

TERCEIRA - Furnas do Enxofre

TERCEIRA - Serra do Cume

SAO MIGUEL - Caldeira das Sete Cidades 
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Azorské ostrovy a Lisabon

AZORSKÉ OSTROVY - SAO MIGUEL A TERCEIRA + LISABON

Garant zájezdu: CK Katu, s.r.o.



LISABON

Sintra
Mafra
Obidos

Batalha
Fatima

Porto

Braga

Guimaraes

Tomar

Coimbra

Q

Povoa de Varzim

v

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších krásách 
PORTUGALSKA. Ubytování v Portugalsku je zajištěno ve velmi 
pěkných hotelech, které bývají využívány i pro pobytové zájezdy.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Po  07.05.  -  Po  14.05.2018 20.490,- Kč
2/  Čt   13.09.  -  Čt   20.09.2018 20.490,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu. Ubytování v oblasti Lisabonu.
2. den: Zastávka v TOMARU - prohlídka Convento do Cristo, 
bývalého sídla rytířů Řádu Kristova a starého města. Prohlídka 
klášterů BATALHA a ALCOBACA, které byly založené na počest 
vítězství portugalských vojsk nad nepřítelem. Návštěva FÁTIMY - 
jednoho z nejvýznamnějších poutních míst světa, kde se v roce 
1917 třem pasáčkům zjevila Panna Marie. Ubytování.
3. den: Prohlídka města COIMBRA s jednou z mála románských 
katedrál v Evropě a univerzitou založenou již ve 13. stol. První část 
prohlídky PORTA, 2. největšího města Portugalska s bohatstvím 
církevních i světských památek. Ubytování v Povoa de Varzim.
4. den: Prohlídka BRAGY, dávného církevního centra země. 
Zastávka na známém poutním místě BOM JESUS DO MONTE. 
Návštěva GUIMARAES, rodiště prvního portugalského krále 
Alfonse I. Návrat na ubytování.

5. den: Dokončení prohlídky PORTA vč. ochutnávky Portského 
vína ve vinných sklepích Calem. Návštěva hradbami opevněného 
města ÓBIDOS, zvaného též "svatební", protože jej králové dávali 
svým manželkám jako svatební dar. Ubytování v oblasti Lisabonu.
6. den: Prohlídka výstavného královského paláce v QUELUZ 
a pohádkové rezidence v SINTŘE na skalnatém ostrohu na místě 
opevněného maurského sídla. Návštěva městečka MAFRA 
s klášterem - největší portugalskou stavbou (rozloha 40 000 m , 
880 místností). Zastávka na nejzápadnější výspě Evropy - 
skalnatém mysu CABO DA ROCA. Návrat na ubytování.

²

Fátima

Q

Klášter Alcobaca

Portugalsko

88

PORTUGALSKO

http://
http://
http://


Lisabon - Belém

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Lisabon - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autokarem
- 7x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  7x snídani
-  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: cca 70,- €
 
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) = -700,- Kč
-  3 večeře = 1.200,- Kč
-  komplexní pojištění = 272,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.800,- Kč

Sintra

opevněné město Obidos

Cabo da Roca

7. den: Prohlídka LISABONU, prastaré metropole Portugalska 
ležící u ústí řeky Tejo do stejnojmenné mořské zátoky (čtvrť 
Alfama, katedrála, náměstí Plaza do Comércio, čtvrť Belém...). 
Návrat na ubytování.
8. den: Transfer na letiště v Lisabonu. Přílet do Prahy. 

PORTUGALSKO

Q

Portugalsko

Poutní místo 
Bom Jesus do Monte

89Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



ŠPANĚLSKO - ANDALUSIE

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD za nejkrásnějšími 
místy Španělska do oblasti Andalusie. Z jednoho místa - 
překrásného Torremolinos na Costa del Sol - navštívíme 
hvězdicovitě jedno z nejkrásnějších měst světa - Sevillu - včetně 
třetí největší katedrály Evropy, Córdobu s kouzelnými uličkami 
a dvorky (pátii) a především světoznámou mešitou; dále starověký 
komplex paláců a pevností maurských panovníků - Alhambru 
v Granadě a i jedinečný Gibraltar se svojí Tarikovou skálou.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Ne  27.05.  -  Po  04.06.2018 21.490,- Kč
2/  Čt   04.10.  -  Pá  12.10.2018 21.490,- Kč

3. den: Cesta pohořím Serraní de Ronda do „bílého“ města 
RONDA rozděleného téměř 100 m hlubokým kaňonem řeky 
Guadalevín.  Návštěva nejjižnějšího cípu Evropy - GIBRALTARU, 
britské kolonie s pevností střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. 
Tady se stýkají kultury evropského severu, jihu a afrického 
kontinentu. Gibraltarská skála, tyčící se 400 m nad mořskou 
hladinou, je jako jediná v Evropě osídlena opicemi magot. Návrat 
na ubytování.  
4. den: Volný den. Odpočinek u moře. Fakultativně možnost 
lodního výletu z Tarify do marockého TANGERU. Návrat na 
ubytování.
5. den: Návštěva SEVILLY, města zvaného pro svoji krásu " perla 
Andalusie". Symbolem Sevilly je minaret bývalé mešity - Giralda, 
odkud je krásný pohled na město. Prohlídka Alcázaru, někdejší 
rezidence emírů a katedrály, typické židovské čtvrti Judería 
a dalších památek. Návrat na ubytování.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy do Málagy. Transfer na ubytování do 
letoviska TORREMOLINOS (cca 15 min.) s krásnými písečnými 
plážemi a nepřebernými možnostmi denní i noční zábavy. Podél 
celého pobřeží vede krásná pěší promenáda s obchůdky, 
restauracemi a bary, která spojuje Torremolinos se sousední 
Benalmadenou. Do nedaleké Málagy se lze dostat pohodlně 
příměstským vlakem. Turistika je zde díky báječným klimatickým 
podmínkám téměř celoroční. 
2. den: Prohlídka starobylé CÓRDOBY s jedinečnou maurskou 
mešitou (plocha 23 000 m2), do které byla vystavěna křesťanská 
katedrála. Procházka krásnými zahradami Alcázaru a úzkými 
uličkami na bílo natřené židovské čtvrti. Návrat na ubytování.

Gibraltar

Granada - Generalife

Sevilla

Q

Granada - Alhambra

Španělsko - Andalusie
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CENA ZAHRNUJE: 

CENA NEZAHRNUJE: 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

- letenku Praha - Málaga - Praha 
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem
- 7x hotel Griego Mar 4**** (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, 
TV a vlastním sociálním zařízením; součástí vybavení hotelu je 
venkovní bazén, připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi)

- 7x polopenzi (bufet) včetně nápoje (pivo, víno, nealko)
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

- 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)

-  vstupy: cca 105,- € + lodní výlet Tanger cca 70,- €

-  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 = 306,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 3.700,- KčCordoba - La Mezquita

6. den: Prohlídka GRANADY, jednoho z nejkrásnějších měst 
světa ležícího v úrodném údolí Vega se zasněženými vrcholky 
Sierry Nevady v pozadí. Na granadském kopci Sabika stojí 
palácový komplex maurských staveb Alhambra včetně 
královského sídla dynastie Nasridů a úchvatných zahrad paláce 
Generalife. Návrat na ubytování.
7. den: Odpočinek u moře v místě pobytu. Fakultativně možnost 
návštěvy aquaparku, krokodýlí farmy nebo výletu lanovkou 
z Benalmádeny (lehká pěší turistika). Nocleh.
8. den: Dopoledne odpočinek u moře nebo hotelového bazénu. 
Prohlídka MÁLAGY s hradem a pevností Alcazaba, katedrálou, 
římským divadlem a dalšími památkami. Večer transfer na letiště.
9. den: Přílet do Prahy v nočních hodinách.

SevillaMálaga

Q

Španělsko - Andalusie

91

ŠPANĚLSKO - ANDALUSIE

hotel Griego Mar

Na Gibraltaru

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



Toledo Alcalá de Henares - Plaza de Cervantes

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Madrid - Toledo - El Escorial - 
Ávila - Segovie...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt  06.09.  -  Út  11.09.2018 15.990,- Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hodinách odlet z Prahy do Madridu. Ubytování 
v hotelu 750m od galerie Prado a 300m od náměstí Puerta del Sol. 
2. den: Prohlídka MADRIDU, metropole Španělska s výstavnými 
paláci, okouzlujícími náměstími i věhlasnými muzei: Palacio Real 
- velkolepý královský palác; honosná katedrála Almudena; 
náměstí Plaza Mayor s reprezentativními budovami, které 
zůstaly němými svědky hromadných poprav, býčích zápasů, ale 
i jezdeckých klání či divadelních představení; park Retiro - zelená 
oáza uprostřed velkoměsta s Palacio de Cristal; galerie Prado 
s díly španělských malířů i jejich evropských kolegů…. Nocleh. 

Ávila

4. den: Návštěva věhlasného zámku EL ESCORIAL s malebnou 
kulisou pohoří Sierry Guadarramy v pozadí, který nechal 
s velkorysostí sobě vlastní postavit král Filip II. Odpoledne návrat 
do MADRIDU - individuální volno k návštěvě galerií a muzeí nebo 
fotbalového stadionu Realu Madrid - Santiago Bernabéu. 
Nocleh.
5. den: Prohlídka ÁVILY, středověkého skvostu obehnaného 
hradbami s 90 věžemi a katedrálou vestavěnou přímo do hradeb. 
2,5 km dlouhá hradební zeď z 11. stol. má 9 bran a místy dosahuje 
výšky až 14 m. Návštěva SEGOVIE, jehož dominantou je Alcazár, 
který se stal předlohou pro obrazovou znělku společnosti Walta 
Disneye. Druhou světově proslulou stavbou je 700 m dlouhý, 
částečně dvouposchoďový římský akvadukt se stodevatenácti 
oblouky. Návrat na ubytování. 
6. den: Krátký přejezd do univerzitního ALCALA DE HENARES - 
nádherného starobylého města, rodiště otce Dona Quijota - 
slavného spisovatele Miguela de Cervantese. Transfer na letiště. 
Večer přílet do Prahy. 

Q

3. den: Celodenní výlet do historického TOLEDA, živoucího 
muzea španělských dějin. Po starověkých Iberech, Římanech 
a Vizigótech tu zanechali výraznější stopy i Arabové (Maurové) a 
Židé. Toledo, z vnějšku nepřístupné město, ve kterém návštěvníka 
čeká na každém kroku, za každou hradbou, překvapení, bývá 
poeticky nazýváno kamennou symfonií. Návrat na ubytování.

El Escorial
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Španělsko - Madrid a památky UNESCO

ŠPANĚLSKO - MADRID A PAMÁTKY UNESCO



Madrid - Palacio Real

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Madrid - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu místním klimatizovaným autobusem
-  5x ubytování v hotelu v centru Madridu -  
   (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky a vl. sociálním zařízením)
-  5x snídani
-  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: cca 80,- €
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -500,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -300,- Kč
-  komplexní pojištění = 156,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 3.000,- Kč

www.hostalaguilar.com

Q

Madrid - Metropolis Building

Madrid - katedrála Almudena

Segovia
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Segovia

Španělsko - Madrid a památky UNESCO

ŠPANĚLSKO - MADRID A PAMÁTKY UNESCO

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



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Les Baux de Provence - 
Chateauneuf du Pape - Arles - NP Camarque - St. Maries de la Mer 
- Nimes - Pont du Gard - Avignon - Lubéron - Gordes - Roussillon - 
Sénanque - Fontaine de Vaucluse - Moustiers Ste Marie - Grand 
Canyon du Verdon - Cannes - Port Grimaud - St. Tropez...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  07.09.  -  Čt  13.09.2018 17.590,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.  den: Večer odlet z Prahy do Marseille. Návštěva LES BAUX 
DE PROVENCE, středověké vesničky zbudované uprostřed 
vápencových skal. Ochutnávka vína v CHATEAUNEUF 
DU PAPE. Transfer do hotelu na okraji Avignonu, v jehož bezpro-
středním okolí se nachází několik restaurací.
2. den: Prohlídka ARLES, města proslulého pobytem mnoha 
slavných malířů (Van Gogh, Gauguin…) nabízející pestrou paletu 
nádherných památek. Přejezd do kraje mokřadů NP CAMARQUE  
s početnými hejny plameňáků a pasoucími se stády bílých koní. 
Zastávka v  přímořském městečku ST. MARIES DE LA MER, 
proslaveném dlouhými plážemi a býčími zápasy (možnost 
koupání a odpočinek u moře). Návrat na ubytování.
3. den: Návštěva NIMES, kde lze obdivovat nejzachovalejší 
antický amfiteátr světa, římský chrám nebo okouzlující zahrady 
Jardin de la Fontaine. Zastávka u unikátně zachovaného 
akvaduktu PONT DU GARD, téměř 300 m dlouhého a 50 m 
vysokého mistrovského díla římského stavitelství. Prohlídka 
historického AVIGNONU s impozantním papežským palácem 
a slavným mostem Pont Bénezet poničeným během katastrofální 
povodně roku 1668. Návrat na ubytování.

Gordes

4. den: Odjezd do oblasti přírodního parku LUBÉRON s hustými 
cedrovými a dubovými lesy. Prohlídka MUZEA LEVANDULE 
v městečku Coustellet. Zastávka u cisterciáckého opatství 
SÉNANQUE, jehož fotografie s levandulovým polem v popředí je 
typickou pohlednicí z Provence a dále v malebné vesničce 
GORDES, tyčící se na skále s krásným výhledem do kraje.  
Návštěva pitoreskní vesnice ROUSSILLON vystavěné z různých 
odstínů místního okrového kamene. Procházka osadou 
FONTAINE DE VAUCLUSE známé pobytem italského básníka 
Petrarcy a také díky působivé krasové vyvěračce řeky Sorque. 
Návrat na ubytování. 
5. den: Přejezd do oblasti největšího říčního kaňonu v Evropě - 
GRAND CANYON DU VERDON. Panoramatická cesta busem po 
jižní římse s fantastickými pohledy do velkolepého Verdonského 
kaňonu. Možnost fakultativního výletu na šlapadlech do nitra 
hlubokého kaňonu u jezera ST. CROIX. Zastávka v malebné 
provensálské vesničce MOUSTIERS STE MARIE s tradiční 
výrobou fajánse (tamější typická užitá keramika). Ubytování 
v Roquebrune sur Argens.

Q

Sénanque
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Francie - Provence a Azurové pobřeží

FRANCIE - PROVENCE A AZUROVÉ POBŘEŽÍ

Pont du Gard



Port Grimaud

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Marseille a Nice - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autokarem
-  6x hotel (  - 2 lůžkové klimatizované pokoje 

s TV a vlastním sociálním zařízením)
-  5x snídani
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné: cca 65,- €
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -600,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -400,- Kč
-  komplexní pojištění = 182,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.500,- Kč

www.hotel-BB.com)

Q

6. den: Zastávka ve festivalovém CANNES, které je oblíbenou 
destinací evropské smetánky. Procházka městečkem PORT 
GRIMAUD, vystavěným ve 20. stol. v místním architektonickém 
stylu na umělých ostrůvcích a poloostrovech po vzoru italských 
Benátek. Návštěva nedalekého ST. TROPEZ se známou 
četnickou stanicí a luxusními jachtami kotvícími na nábřeží, přímo 
v centru města. Návrat na ubytování.
7. den: Ráno transfer na letiště do Nice. Přílet do Prahy 
v dopoledních  hodinách.

Grand Canyon du Verdon

St. Tropez

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



SKOTSKO + OSTROV SKYE

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších krásách Skotska. 
Staré hrady, palírny whisky, půvabná městečka i moderní 
architektura, vřesoviště, pastviny, slavní dudáci, okouzlující 
krajina,  překrásné  katedrály  a  paláce.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Po  02.07.  -  Po  09.07.20

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy do Glasgow ve večerních hodinách. Nocleh 
v hotelu Travelodge (ubytování na 3 noci).
2. den: Zastávka na bojišti BANNOCKBURN. Prohlídka hradu 
STIRLING, který sehrál významnou roli v historii Skotska. Přejezd 
do GLASGOW (největší skotské město, 3. nejnavštěvovanější 
město Velké Británie, katedrála sv. Munga, muzea a galerie 
zdarma, volno). Nocleh ve stejném hotelu.
3.den: Pro zájemce prohlídka okouzlující a zároveň tajemné 
ROSSLYNSKÉ KAPLE, která je poutním místem hledačů záhad 
spojených se svatým grálem (kaple je proslavená románem Šifra 
mistra Leonarda). Průjezd překrásnou krajinou v okolí řeky Tweed, 
prohlídka města JEDBURGH s opatstvím, dále DRYBURGH 
ABBEY, kde je pohřben Walter Scott a sousedního MELROSE 
ABBEY, na jehož pozemcích je pohřbeno srdce Roberta Bruce, 
krále a národního hrdiny, který na počátku 14. století stál v čele 
bojů za samostatnost Skotska. Nocleh ve stejném hotelu.

18 20.790,- Kč
2/  Po  16.07.  -  Po  23.07.2018 20.790,- Kč
3/  Po  23.07.  -  Po  30.07.2018 20.790,- Kč

4. den: Odjezd na sever Skotska. Výjezd lanovkou v oblasti Nevis 
Range - s výhledem na nejvyšší horu Velké Británie BEN NEVIS. 
Procházka s krásným výhledem po skotských jezerech. Přejezd 
přes Fort Augustus - NEPTUNOVY SCHODY. Cesta podél jezera 
LOCH NESS, zastávka na prohlídku zříceniny URQUHART 
CASTLE na břehu jezera. Nocleh v hotelu Travelodge v Inverness 
(ubytování na 2 noci).
5. den: CELODENNÍ OKRUH PO FANTASTICKÉM OSTROVĚ 
SKYE (rozeklané pobřeží, soutěsky, výhledy na desítky menších 
okolních ostrůvků). Po cestě krátká zastávka u hradu EILEAN 
DONAN CASTLE. Na ostrově návštěva hradu DUNVEGAN 
s nádhernou zahradou. Fakultativně (dle počasí) se loďkou 
pojedeme podívat na jedinou kolonii volně žijících tuleňů 
v Evropě. Dále prohlídka přístavu PORTREE - jediného města 
na ostrově. Nocleh ve stejném hotelu.
6. den: Exkurze do palírny tradiční SKOTSKÉ WHISKY 
DALWHINNIE spojená s ochutnávkou. Prohlídka hradu vévody 
z Athollu - BLAIR CASTLE. Návštěva místa korunovace 
skotských králů - SCONE PALACE, sídla rodiny Mansfieldů 
s krásnými zahradami a bohatými sbírkami umění. Ubytování 
v hotelu ve Falkirku (na 2 noci).
7. den: Přejezd do EDINBURGHU. Procházka po hlavním městě 
Skotska - údajně nejlépe situovaného města na světě. Prohlídka 
hradu včetně skotských korunovačních klenotů, katedrála 
St. Giles, po Královské míli (Royal Mile) až k paláci Holyrood 
House a skotskému parlamentu. Nocleh ve stejném hotelu.
8. den: Palác Linlithgow - místo narození královny Marie 
Stuartovny. Technický unikát - LODNÍ VÝTAH VE FALKIRKU. 
Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Q

Melrose Abbey

Scotland Highland
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UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: 
7 nocí v hotelech Travelodge ** až *** - pěkné moderní 2-lůžkové 
pokoje (manželská dvou-postel) s možností přistýlky a vlastní 
koupelnou s WC. Na pokoji máte k dispozici ručník, dvě osušky, 
tekuté mýdlo,  rychlovarnou konvici. Ledničky na pokojích nejsou. 
K bezdrátové síti WIFI na pokoji je denně možnost připojit se na 
30 min. zdarma nebo za 3,- GBP na 24hodin nebo za 12,- GBP na 
týden (využijete ve všech našich hotelech na zájezdu - nutno 
uhradit platební kartou online). Hotely jsou striktně nekuřácké, 
kouření je povoleno pouze před hotelem. Všechny hotely mají 
restauraci v pěším dosahu. 
Stravování není v ceně zájezdu. Jídlo vezměte s sebou nebo 
koupíte na místě. Ve Skotsku si můžete denně cokoliv koupit 
(obchody, fast foody, kantýny, restaurace). Průvodce Vás bude 
pravidelně informovat o stravovacích a nákupních možnostech 
během dalšího dne programu. Na večeře lze docházet 
do restaurací, které se nachází u všech hotelů - hlavní jídlo 7-12,- 
GBP, pinta piva cca 3,- GBP. V hotelech není možnost vaření. 
Snídaně je možné zajistit v ceně asi 6-8 GBP, případně zakoupíte 
jednoduchý snídaňový balíček na recepci za 5,- GBP (cornflakesy, 
mléko, pomerančový džus, croissant a muffin).

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Glasgow - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu místním autobusem podle programu
-  7x hotel - 2-lůžkové pokoje (manželské dvojlůžko) s možností 

přistýlky (omezená kapacita) a vlastním sociálním zařízením
-  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)

-  vstupy cca 105,- GBP (starší 60-ti let cca 95,- GBP)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -600,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -400,- Kč
-  komplexní pojištění = 272,- Kč
-  sleva pro třetí osobu na přistýlce = 3.000,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 5.490,- Kč

Q
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Inverness

Loch Ness

Ben Nevis
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Edinburg

Fort William

Skye
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Eilean Donan Castle

SKOTSKO + OSTROV SKYE

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


