
ISLAND - ZEMĚ OHNĚ A LEDU

Okruh po největších turistických zajímavostech Islandu. Návštěva 
hlavního města s jeho nedalekým vyhlášeným termálním 
koupalištěm - Modrou lagunou, budete mít možnost stát mezi 
2 kontinentálními deskami na sněmovní pláni Thingvellir, 
navštívíme bezpočet vodopádů, vyhlášené islandské skleníky, 
národní park Skaftafell s ledovcovou lagunou Jökulsálrón 
pod největším ledovcem v Evropě, NP Jökulságljúfur 
s nejmohutnějším vodopádem Evropy - Dettifossem, jezero 
Mývatn s pseudokrátery a geotermální elektrárnou, muzea 
a skanzeny. Zažijete výlet na velryby a papuchalky, černé pláže 
a v neposlední řadě budeme mít možnost si islandskou krajinu 
otestovat i lehčí turistickou formou.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Po  18.06.  -  Út  26.06.2018 37.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:    
1. den: Odlet z Prahy ve večerních hodinách do Keflavíku. 
Transfer na hotel do Reykjavíku. Příjezd do hotelu v nočních 
hodinách.
2. den: Návštěva PERLANU - vyhlídkové platformy postavené na 
zásobnících horké vody pro Reykjavík. Návštěva kostela 
HALLGRÍMSKIRKJA, Vily HOFDI, kde se za studené války 
setkali Gorbačov s Reganem a následně návštěva centra města - 
Parlament a hlavní třída. Návštěva rodinného kinosálu Villiho 
Knudsena a shlédnutí unikátního dokumentárního snímku 
o vulkanické činnosti na ostrově - VOLCANO SHOW. Přejezd na 
UNESCEM chráněnou sněmovní pláň THINGVELLIR, návštěva 
místa, kde se potkávají 2 kontinentální desky a kde se konala 
islandská parlamentní zasedání. Po návratu do Reykjavíku je 
možná návštěva místního veřejného koupaliště nebo volný 
program. Nocleh v Reykjavíku.
3. den: Návštěva islandského opatství SKÁLHOLT, gejzírů 
STROKKUR a GEYSIR, mohutného dvojstupňového vodopádu 
GULLFOSS, vyhlášených islandských skleníků Fridheimar 
v Reykholtu a dále bude následovat městečko Hveragerdi. Nocleh 
v Reykjavíku.
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koupaliště Reykjadalur

gejzír Strokkur
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6. den: Den začněme přejezdem do pobřežního městečka 
HÚSAVÍKU, PLAVBA ZA VELRYBAMI. Po dopoledním plavení 
2 procházky v NP JÖKULSÁGLJÚFURU. Procházka 
v HLJÓDAKLETTAR, kde se nachází menší okruh mezi 
čedičovými útvary a přiblížíme se k řece Jökulsá s říčními útvary 
Karl og Kerling. Barevně fotogenický červený útvar 
RAUDHOLAR. Cestou na ubytování do Akureyri navštívíme další 
z klenotů Islandu - vodopád GODAFOSS.
7. den: Tento den se podíváme do geotermálně aktivní oblasti 
ostrova, do oblasti jezera MÝVATN. Naší první zastávkou budou 
pseudokrátery u vesničky SKÚTUSTADHIR. Druhým zastavením 
bude území „temných hradů“, v islandštině DIMMUBORGIR, které 
je protkáno neobvykle tvarovanými lávovými formacemi. 
Na pozadí Dimmuborgiru budeme fotit kráter HVERFELL. 
Shlédneme centrum oblasti, vesničku REYKJAHLÍD, zavítáme 
do míst, kde bublají bahna a vzduchem čpí síra, na planinu 
NÁMAFJALL. V podobném hávu se ponese návštěva dalšího 
místa, LEIHRJÚKURU, který je obklopen horkovody a parními 
výměníky, které nás dovedou ke geotermální elektrárně Krafla. 
Navštívíme místní kostelík a zájemci si v podvečer budou moci 
prohlédnout celou oblast ze vzduchu při vyhlídkovém letu 
z místního letiště. Případná návštěva Mývatn Spa.

Q
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4. den: Návštěva jedněch z nejznámějších a nejkrásnějších 
vodopádů na ostrově. Prvním bude SELJALANDSFOSS pod 
sopkou Eyafjallajökull, následovat ho bude SKÓGAFOSS, poté 
se podíváme na černou pláž REYNISFJARA s čedičovými útvary, 
kde, pokud nám bude přát štěstí a počasí, spatříme papuchalky. 
Dalším bodem programu bude NP SKAFTAFELL pod největším 
evropským ledovcem Vatnajokullem a nejvyšší horou Islandu 
Hvanadalshnjúkurem (2.110m), kde podnikneme menší 
procházku k vodopádu SVARTIFOSS. Cestou po jižním pobřeží 
se zastavíme u atraktivního ledovcového jezera JÖKULSÁLRÓN, 
které je považováno za jeden z přírodních klenotů Islandu, natáčel 
se tu i jeden z dílů Jamese Bonda. Jezero je zároveň nejhlubším 
jezerem ostrova. Nocleh v Hofnu.
5. den: NP JÖKULSÁGLJUFUR: Z jižního pobřeží ostrova 
přejedeme na sever. Budeme projíždět krajinou jihovýchodního 
Islandu se zastávkou v městečku EGILSSTADIR. Následně 
vodopád s největším průtokem v Evropě, DETTIFOSS. 
Po obdivování jeho šedivých vod kratší procházka po směru toku 
řeky k dalšímu vodopádu na řece, k HAFRAGILSFOSSU. Další 
krátká procházka u skalního ostrohu EYAN v Ásbyrgi, kde 
budeme z výšky obdivovat jeden z největších lesů na Islandu. 
Nocleh ve 2. největším městě ostrova, Akureyri.

Svartifoss
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Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.
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8. den: Krátká prohlídka města AKUREYRI. Cestou do Reykja-
víku se zastavíme ve vyhlášeném skanzenu GLAUMBÆR, kde 
budeme obdivovat drnové domy s travnatou střechou a tvrdý život 
místního obyvatelstva v dobách minulých, dále zavítáme do 
islandské historie a navštívíme muzeum ság v Borgarnes. Naši 
pouť po ostrově ohně a ledu zakončíme v MODRÉ LAGUNĚ, kde 
zanecháme prach z naší cesty v blahodárných a balneo-
terapeutických vodách, které do laguny proudí z turbín elektrárny 
Svartsengi. Transfer na letiště do Keflavíku a krátce po půlnoci 
následujícího dne odlet zpět do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy v ranních hodinách.

Dettifoss
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CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Reykjavik - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu místním autobusem podle programu
- 7x hotel (2-lůžkové pokoje se společnou koupelnou na patře)
- 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)

-  doporučená částka na vstupné: cca 90,- € + 87,- € výlet lodí na 
pozorování velryb + 178,- € vyhlídkový let + 50,- € Blue Lagoon

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 = 495,- Kč

Q
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skanzen Glaumbær

Siglufjörður
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Modrá Laguna

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



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD za krásami Litvy, Lotyšska 
a Estonska. Shlédnete jak přírodní krásy, tak i krásy měst a jejich 
okolí. Tallinn - Gauja - Turaida - Riga - Vilnius - Trakai - Kurská kosa 
- Hora Křížů - Rundále…

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  St  11.07.  -  St  18.07.2018 19.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Ráno odlet z Prahy přes Rigu do Tallinnu. Transfer na 
ubytování situované na okraji metropole Estonska.
2.den: Návštěva nejrozlehlejšího estonského národního parku 
LAHEMAA s typickými rybářskými osadami a krajinou posetou 
tzv. "bludnými kameny", které jsou pozůstatky dávné činnosti 
ledovců. Prohlídka TALLINNU - města, které je muzeem 
středověké architektury. Procházka malebným historickým 
centrem, kde kostely střídají klášterní budovy a kupecké domy 
z 15. -17. stol. (gotická radnice, kostel sv. Olafa, nejstarší lékárna, 
věž Dlouhý Herman…). Návrat na ubytování.
3.den: Přejezd do Lotyšska se zastávkou v národním parku 
GAUJA přezdívaném "Lotyšské Švýcarsko". Husté lesy obývané 
rozmanitou faunou zde doplňují blankytně modrá jezera, 
neobyčejné skalní útvary a jeskyně. Návštěva hradu TURAIDA 
ze 13. stol., nádherně situovaného na kopci, vysoko nad tokem 
řeky Gauja. Po zásahu bleskem a následném výbuchu skladu 
střelného prachu v 18. stol. byla pevnost znovu vystavěna 
z červených cihel a právem dnes patří mezi nejnavštěvovanější 
turistické atrakce země. Zastávka v oblíbeném rekreačním 
středisku SIGULDA. Ubytování v Rize.

POBALTSKÉ REPUBLIKY

LITVA - Vilnius - gotický komplex 
sv. Bernardina a sv. Anny

4.den: Prohlídka RIGY - lotyšského hlavního města s největší 
gotickou katedrálou celého Pobaltí, nejstarší pobaltskou burzou 
a okouzlujícími úzkými uličkami starého města (výstavné gotické 
domy cechu "Černých hlav", Švédská brána, Prašná věž, secesní 
čtvrť zapsaná na seznamu UNESCO…). Přejezd na ubytování 
do litevského Vilniusu.
5.den: Prohlídka VILNIUSU, kdysi třetího největšího židovského 
města světa, pro nějž se vžilo označení "Jeruzalém severu" 
(Gediminasův hrad, katedrála sv. Stanislava, gotický komplex sv. 
Bernardina a sv. Anny…). Návštěva někdejšího sídla litevských 
knížat, vodního hradu TRAKAI z počátku 14. stol. Ubytování ve 
městě Klaipéda, v jednom z mála nezamrzajících přístavů na severu 
Evropy, kam se za totality mohlo vstoupit pouze s povolením.
6.den: Celodenní výlet na téměř 100 km dlouhý poloostrov 
KURSKÁ KOSA, úzký pás země rozdělený mezi Rusko a Litvu. 
Díky písčité půdě se pro tuto oblast vžilo pojmenování "Baltská 
Sahara". Procházka po pohyblivých písečných dunách s možností 
koupání a návštěva Vrchu čarodějnic v JUOKRANTE (venkovní 
expozice dřevěných soch čarodějnic a hnízdiště kormoránů). 
Na závěr dne krátká prohlídka KLAIPÉDY, významného přístavu 
s půvabnými středověkými uličkami. Návrat na ubytování.

LOTYŠSKO - Hrad Turaida
nad řekou Gauja

Pobaltské republiky

Q
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LITVA - Vodní hrad Trakai
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7.den: Zastávka u HORY KŘÍŽŮ, svatého poutního místa 
na umělém pahorku, které nemá ve světě obdoby (několik tisíc 
křížů symbolizujících utrpení Krista i prostých Litevců jako výraz 
vzdoru vůči sovětskému režimu). Návštěva honosného zámku 
RUNDÁLE, nejvýznamnějšího souboru barokních budov 
na severu Evropy s překrásnými interiéry a zahradami 
ve francouzském stylu. Ubytování v Rize.
8.den: Dokončení prohlídky RIGY. Odpoledne odlet zpět 
do Prahy.

LOTYŠSKO - Riga

LITVA - Písečné duny 
na Kurské kose

LITVA - Zámek Rundále

LITVA - Hora Křížů

Q
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Tallinn a Riga - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autobusem
- 7x hotel (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 55,- €

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
-  7x večeře = 2.100,- Kč
-  komplexní pojištění = 272,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 3.900,- Kč

POBALTSKÉ REPUBLIKY

Pobaltské republiky

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



RUSKO - PETROHRAD

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD do Petrohradu s návštěvou 
Ermitáže, paláce Petrodvorec, Carskoje Selo...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Čt  09.08.  -  Po  13.08.2018 16.990,- Kč
2/  Čt  16.08.  -  Po  20.08.2018 16.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do PETROHRADU. Okružní 
jízda bývalou metropolí Ruského impéria rozprostírající se na 40 
ostrovech spojených 300 mosty - městem, které nechal roku 1703 
v bažinách ústí řeky Něvy zbudovat po vzoru holandských měst 
ruský car Petr Veliký. Ubytování v hotelu situovaném poblíž 
rušného bulváru Něvský Prospekt.

Katedrála sv. Izáka

3. den: Přejezd na pobřeží Finského zálivu, do cca 35 km 
vzdáleného paláce PETRODVOREC vystavěného carem po 
vzoru francouzského Versailles v obrovském parku (800 ha) s více 
než 170-ti fontánami různých velkostí. Důmyslnému vodnímu 
systému vodotrysků v exteriéru vévodí tzv. Velká kaskáda se 
sochou Samsona. Ačkoliv samotná budova byla vážně poničena 
nacistickými vojsky, pečlivě zrestaurované interiéry bohatě 
zdobené zlatem, mramorem a zrcadly podávají působivé 
svědectví o životě tehdejších vládců. Odpoledne návštěva letního 
carského sídla v Puškinu známého pod jménem CARSKOJE 
SELO. Prohlídka majestátného Kateřinského paláce - 
mistrovského barokního skvostu v čele s pověstmi opředenou 
Jantarovou komnatou, jejíž věrná kopie byla zpřístupněná 
veřejnosti teprve v roce 2003. Návrat na ubytování.

Q

Palácové náměstí

2. den: Prohlídka komplexu Petropavlovské pevnosti, která je 
nejstarší dochovanou kamennou stavbou "Sankt Petěrburgu" 
dokumentující slavnou, ale bouřlivou historii města. Dominantou je 
katedrála sv. Petra a Pavla s nepřehlédnutelnou, více než 120 m 
vysokou zvonicí a hrobkami dynastie Romanovců. Přesun na 
legendární Palácové náměstí s impozantním žulovým monolitem 
zvaným Alexandrův sloup a velkolepou budovou Zimního paláce 
s nádhernou rokokovou výzdobou čítající rovněž řadu soch 
v nadživotní velikosti. Prohlídka věhlasné Ermitáže, jednoho 
z největších muzeí na světě schraňující přes 3 miliony uměleckých 
předmětů. Kromě sbírek vyhrazených ruské kultuře patří mezi 
nejpopulárnější oddělení galerie západoevropského malířství, kde 
lze obdivovat skvostná díla od Renoira, Van Gogha, Matisse, 
Leonarda da Vinciho a dalších mistrů. Návrat na ubytování. 

Chrám Vzkříšení Ježíše Krista

Petropavlovská pevnost

Rusko - Petrohrad
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CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Petrohrad - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem včetně výletu lodí po Něvě
- 4x ubytování v hotelu Nevskyi Breeze *** v centru města - cca 20 
min. chůze od Ermitáže (2 lůžk. pokoje s vl. sociálním zařízením)

- 4x snídani
- služby místního česky hovořícího 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)

-  vízum do Ruska = 2.000,- Kč (vyřizuje CK)
- vstupné: cca 95,- €/os. (vstupné do Ermitáže, Petrodvorce 
a Kateřinského paláce vč. Jantarové komnaty možno objednat 
před odletem - informace zasíláme 45 dnů před konáním zájezdu)

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
- vízum do Ruska = 2.000,- Kč (vyřizuje CK)
- komplexní pojištění = 170,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 5.000,- Kč

Q

4. den: Návštěva neoklasicistního chrámu sv. Izáka 
s pozlacenou kopulí, která patří mezi největší na světě. Možnost 
výstupu na vyhlídkový ochoz, odkud je nezapomenutelný výhled 
na historické centrum. V interiéru mimo jiné naleznete výstavu 
popisující zrod této monumentální stavby, jejíž dokončení trvalo 
více než 40 let a která za komunismu sloužila jako Muzeum 
ateismu. Prohlídka pestrobarevného chrámu Kristova vzkříšení 
postaveného v tradičním ruském stylu na místě, kde byl roku 1881 
revolucionáři zavražděn car Alexander II. Půvabný interiér zdobí 
řada pozoruhodných mozaik (7 000 m2) a vzácných ikon. Výlet 
lodí po Něvských kanálech s úžasným panoramatem 
nejvýznamnějších staveb "Benátek východu" (budova Admirality, 
Vasiljevský ostrov - sídlo muzeí a vědeckých institucí, Zimní palác, 
Petropavlovská pevnost…). Návrat na ubytování.
5.  den:  V ranních hodinách transfer na letiště. Přílet do Prahy.

Petrodvorec

Pavilón „Ermitáž“ Carskoje Selo

Kateřinský palác, Carskoje Selo
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Rusko - Petrohrad

RUSKO - PETROHRAD

Palácové náměstí

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



San Gimignano

Siena

Volterra

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Siena - Elba - 
San Gimignano - Portoferraio - Monte Capanne - Florencie - Lucca 
- Volterra - Pisa… Hotel s polopenzí 100 m od písečné pláže.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  St  19.09.  -  St  26.09.2018 20.990,- Kč 
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Pisy v odpoledních hodinách. Transfer  
do oblíbeného letoviska Marina di Bibbona. Ubytování v hotelu 
situovaném 100m od krásné písečné pláže.
2.  den:  Volný den. Odpočinek u moře.
3.  den:  Prohlídka SIENY (UNESCO) - perly Toskánska s četnými 
památkami gotické architektury (černobílý románsko-gotický dóm 
vystavěný z mramoru, polokruhové svažující se náměstí Piazza 
del Campo - dějiště tradičních závodů neosedlaných koní, 
Palazzo Pubblico, 102 m vysoká věž Torre del Mangia…). 
Návštěva romantického SAN GIMIGNANA, jednoho z nejatrakti-
vnějších míst této části Itálie. Středověký ráz centra dokreslují 
hradby a historické rodové věže, díky kterým se město honosí 
přezdívkou „středověký Manhattan“. Návrat na ubytování.
4. den: Fakultativní celodenní výlet na ELBU (doba plavby cca 
1 hod.): prohlídka PORTOFERRAIA - hlavního města ostrova 
s Napoleonovou rezidencí Villa Mulini ukrývající bohatou 
knihovnu; ze stylové vesničky MARCIANA (krátká návštěva) 
výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE 
s neopakovatelným panoramatem; v případě příznivého počasí 
možnost relaxace na některé z místních pláží. Návrat na 
ubytování. Klienti, kteří se nezúčastní výletu na Elbu mohou strávit 
den odpočinkem u moře v místě ubytování.

5. den: Volný den. Odpočinek u moře.
6. den: Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států - 
FLORENCIE, města, které je dnes pokladnicí architektonických 
památek i uměleckých skvostů a proto je jedním z turisty 
nejvyhledávanějších míst na světě (dóm Santa Maria del Fiore 
s kupolí, která je dodnes považována za zázrak stavitelství; 
radnice Palazzo Vecchio se zajímavým muzeem; světoznámá 
Galeria degli Uffizi ukrývající jednu z největších sbírek obrazů na 
světě, legendární „Most zlatníků“…). Návrat na ubytování.
7. den: Zastávka v městečku VOLTERRA situovaném na kopci 
uprostřed typické toskánské krajiny. Procházka strmými uličkami 
s okouzlující atmosférou a s četnými dílnami na zpracování 
alabastru. V poledních hodinách návrat na ubytování. Koupání.
8. den: Prohlídka starobylé LUCCY, rodiště italského hudebního 
skladatele Giacoma Pucciniho, malebného města s výstavnými 
románskými kostely a elegantními patricijskými domy obehna-
nými 4 km dlouhým prstencem hradeb. Návštěva PISY, města 
proslaveného především svou „šikmou" věží, která s okolními 
cennými stavbami tvoří působivý architektonický komplex. Odlet.

Q
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Pisa - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autokarem
- 7x hotel Paradiso Verde*** (2 lůžkové klimatizované pokoje 

s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením)
-  7x polopenzi včetně vína k večeři
-  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)

-  fakultativní výlet lodí na Elbu
-  doporučená částka na vstupné a lanovku: cca 110,- €
 
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
- výlet lodí na Elbu = 900,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 2.600,- Kč

Q

Hotel Paradiso Verde

Florencie
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Lucca

Pisa

Hotel Paradiso Verde

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



KOMBINOVANÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Siena - San Gimignano - 
Elba - Portoferraio - Monte Capanne - Florencie - Pisa - Lucca...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  04.05.  -  St   09.05.2018 11.500,- Kč
2/  St   09.05.  -  Po  14.05.2018 11.500,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet (9.5.2018) z Prahy do Pisy v odpoledních hodinách. 
Přejezd busem do letoviska Marina di Bibbona, ubytování v hotelu.
2. den: Prohlídka  SIENY. Návštěva romantického 
San Gimignana. Středověký ráz dokreslují hradby a rodové věže. 
3. den: Fakultativní výlet na ELBU: prohlídka PORTOFERRAIA, 
stylová vesnička MARCIANA a výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol 
Monte Capanne; možnost koupání.
4. den: Návštěva PISY se "šikmou" věží, která s okolními cennými 
stavbami tvoří působivý komplex. Prohlídka malebné LUCCY. 
Městečko VOLTERRA - procházka strmými uličkami.

perly Toskánska

ITÁLIE - TOSKÁNSKO - ELBA - NAPŮL LETECKY

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Pisa (9.-14.5.2018) / Pisa - Praha (4.-9.5.2018)
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
-  4x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, 

TV a vlastním sociálním zařízením)
-   4x polopenzi včetně vína k večeři
-  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)

-  vstupné, vlak, lanovka a místní průvodce: cca 100,- €
-  výlet lodí na ostrov Elba a zpět
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -400,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -250,- Kč
-  komplexní pojištění = 156,- Kč

-  výlet lodí na Elbu a zpět = 900,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 1.500,- Kč

Q/v

Itálie - Toskánsko - Elba - napůl letecky

108

San Gimignano

Elba - Monte Capanne

Elba - Marciana

Volterra

5. den: Prohlídka FLORENCIE, města, které je dnes pokladnicí 
architektonických památek i uměleckých skvostů a proto je jedním 
z turisty nejvyhledávanějších míst na světě. Noční přejezd.
6. den: Příjezd v dopoledních hodinách (14.5.2018).

POZNÁMKA:
Zájezd v termínu 1/ 04.05.-09.05.2018 je pořádán v obráceném 
pořadí: tam autobusem / zpět letadlem - přílet ve večerních 
hodinách. Pořadí navštívených míst bude upraveno a program 
bude navíc rozšířen o exkurzi do unikátních lomů na carrarský 
mramor, které se staly kulisou bondovky "Quantum of Solace".

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



BELGIE, HOLANDSKO - OVOCNÉ KORZO

AUTOBUSOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD do Holandska a Belgie: 
květinová burza v Aalsmeeru, rybářská vesnička Marken, 
Amsterdam, skanzen Kinderdijk, Bredy, Antverpy, Bruggy...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:  
1/  Čt  13.09.  -  Po  17.09.2018 5.890,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1.  den:  Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den: Návštěva květinové burzy v AALSMEERU, odkud denně 
do celého světa putuje přes 13 mil. řezaných květin. Procházka 
rybářskou vesničkou MARKEN s okouzlujícími dřevěnými domy. 
Prohlídka korunovačního města AMSTERDAMU, zbudovaného 
na 90 ostrovech a mokřinách spojených více než 400 mosty. 
Procházka centrem holandské metropole protkané vodními 
kanály a uličkami plnými jízdních kol: náměstí Dam; Královský 
palác; fakultativně plavba po grachtech. Ubytování v Bredě. 

CENA ZAHRNUJE:
-  dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 2x hotel*** (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním 

sociálním zařízením)
-  2x 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 50,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -350,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -250,- Kč
-  komplexní pojištění = 130,- Kč
-  1-lůžk.pokoj = 1.500,- Kč

Kinderdijk

3. den: Návštěva skanzenu KINDERDIJK (UNESCO): unikátního 
souboru 19 typických větrných mlýnů z 18. stol., které sloužily 
k přečerpávání vody a následnému vysoušení polderů. Ve  městě 
Tiel zhlédnutí slavnostního průvodu, tzv. OVOCNÉHO KORZA - 
defilé alegorických vozů vyzdobených ovocem a zeleninou, které 
je k vidění pouze jednou za rok. Prohlídka historického centra 
BREDY. Nocleh.
4. den: Prohlídka starobylých ANTVERP, města velkého 
Rubense s úchvatnou katedrálou P. Marie a nádhernými 
měšťanskými domy (fakultativně prohlídka Rubensova muzea). 
Návštěva středověkých BRUGG, jednoho z nejpůvabnějších 
belgických měst s neopakovatelnou atmosférou, které se pro svoji 
síť říčních kanálů honosí přezdívkou „Benátky severu“ (Velké 
náměstí, radnice, bazilika sv. Krve…). Noční přejezd.
5. den: Příjezd v ranních hodinách. 

Bruggy

Belgie, Holandsko - Ovocné korzo

Amsterdam
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RUMUNSKO

AUTOBUSOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Sighisoara - Viscri - 
Brašov - Temešvár - Banát - Bílá skála - Gernik -Kazaňská 
soutěska - Bran - Peles - Pelisor - Sinaia…

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  St  20.06.  -  St  27.06.2018 8.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1.   den:  Odjezd v odpoledních hodinách. Noční přejezd.
2. den: Návštěva atraktivního skanzenu SIBIU ASTRA (největší 
muzeum pod širým nebem v Evropě), kde je v udržovaném parku 
k vidění více než 400 nejrůznějších staveb ze všech koutů 
Rumunska. Jedinečná je především sbírka vodních a větrných 
mlýnů či dřevěných kostelů. Prohlídka města SIGHISOARA 
(UNESCO), ve kterém se narodil legendární Vlad Tepes Dracula 
(radnice s orlojem, katedrála, hodinová věž a rodný dům Drakuly). 
Návštěva VISCRI (UNESCO) - typického opevněného kostela 
transylvánských "Sasů". Ubytování v Brašově.

CENA ZAHRNUJE:
-  dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
-  5x hotel (2-lůžk. pokoje s možností přistýlky a vl. soc. 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 300,- LEI
-  vstupné v Maďarsku - lázně = 2.400,- HUF

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -400,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -300,- Kč
-  komplexní pojištění = 208,- Kč
-  5x večeře = 1.550,- Kč
-  1-lůžk.pokoj = 2.900,- Kč

Bran

3. den: Návštěva novorenesančního zámku PELES s honosně 
zdobenými interiéry (první evropský zámek s ústředním 
vytápěním a elektřinou) a přilehlého zámečku PELISOR - 
bývalého sídla krále Carola I. sloužícího později jako rekreační 
sídlo komunistických prominentů. Cca 3,5 hod. panoramatická 
vyjížďka auty do pohoří BUCEGI, které se pyšní zajímavými 
skalními útvary. Zastávka ve známých klimatických lázních 
SINAIA. Návrat na ubytování.
4.den: Prohlídka BRAŠOVA obklopeného Transylvánskými 
Alpami. Procházka historickou částí města s návštěvou 
skvostného Černého kostela s proslulou sbírkou 120 koberců. 
Návštěva gotického hradu BRAN - domnělého Drákulova hradu 
a nejnavštěvovanější památky Rumunska situované na kopci 
uprostřed hlubokých lesů. Průjezd sedlem Bran s úžasnými 
výhledy na pohoří Fagaraš a Bucegi. Ubytování v Krajově.
5.den: Návštěva zachovalého kláštera GURA MOTRULUI 
ze 17. století obehnaného hradbami. Průjezd podél vodní nádrže 
Železná vrata do tzv. KAZAŇSKÉ SOUTĚSKY, kde se tok Dunaje 
zužuje jen na cca 150m. Plavba lodí po Dunaji k jeskyním 
Ponicova a Veterani. Ubytování v oblasti Oršovy.

Rumunsko

Sighisoara

6.den: Přejezd do malebného BANÁTU, kraje obývaného 
českými krajany. Návštěva české vesnice SV. HELENA (kostel 
a místní škola). Procházka na romantickou vyhlídku BÍLÁ SKÁLA 
s krásným pohledem na tok Dunaje se siluetou hradu Golubac na 
srbském břehu. Prohlídka selského stavení v GERNIKU, vesnice 
s vodními mlýnky a nádhernými výhledy. Možností vycházky 
křížovou cestou. Ubytování v Temešváru.
7.den: Prohlídka TEMEŠVÁRU, kde v roce 1989 začala vzpoura 
rumunského lidu proti režimu Nicolae Ceaucesca (radnice, 
náměstí, katedrála). Přejezd do Maďarska. Relaxace v termálních 
lázních Hagymatikum v MAKÓ. Noční přejezd.
8.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
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3. den: Návštěva působivé, 1,5 km dlouhé, soutěsky řeky AARE. 
Výlet horským vláčkem na KLEINE SCHEIDEGG (případně až na 
Jungfraujoch), odkud se naskýtá velkolepý výhled na horské 
panorama se známými štíty: Eiger, Mönch a Jungfrau. 
Fakultativně pěší sestup do známého lyžařského střediska 
WENGENU. Zastávka v lázeňském INTERLAKENU, vstupní 
bráně do Bernských Alp. Návrat na ubytování. 
4. den: Panoramatická jízda průsmykem SUSTEN (2 224 m), zde 
lze podniknout nenáročný výstup k ledovci STEINGLETSCHER. 
Exkurze do čokoládovny ALPROSE spojená s ochutnávkou 
a možností nákupu. Prohlídka mondénního LUGANA. Návštěva 
expozice ŠVÝCARSKO V MINIATUŘE, kde se na ploše 1 ha 
nachází miniatury nejznámějších turistických atrakcí země 
Helvetského kříže. V případě časové rezervy podvečerní zastávka 
v BELLINZONĚ. Noční přejezd. 
5. den: Příjezd v ranních hodinách.

ŠVÝCARSKO

AUTOBUSOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Pá 13.07. - Út 17.07.2018 6.300,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.   den:   Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd. 
2. den: Návštěva oblíbeného poutního místa EINSIEDELN, 
barokního komplexu benediktinského kláštera s proslulou Černou 
madonou a úchvatnou knihovnou čítající téměř čtvrt milionů 
svazků včetně vzácných rukopisů. Prohlídka městečka SCHWYZ 
s četnými památkami. Přejezd do BRUNNEN situovaného na 
břehu VIERWALDSTÄTTSKÉHO JEZERA. Návštěva firemní 
prodejny a muzea dokumentující historii výroby kapesních nožíků 
firmy VICTORINOX. Fakultativně plavba po jezeře považovaném 
díky nádhernému okolí vytvářejícím kulisu ne nepodobnou 
severským fjordům za nejkrásnější v celém Švýcarsku. Ubytování. 

CENA ZAHRNUJE: 
-  dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
-  2x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV 

a vlastním sociálním zařízením)
-  2x 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, zubačku a loď: cca 100,- CHF

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -350,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -250,- Kč
-  komplexní pojištění = 130,- Kč
-  2x večeře (3 chody) = 800,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 550,- Kč

Švýcarsko

Kleine Scheidegg

Steingletscher Interlaken
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MAĎARSKO - ZA KOUPÁNÍM I POZNÁNÍM

AUTOBUSOVÝ POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Pá 20.04. - Po 23.04.2018 5.390,- Kč
2/ Pá 21.09. - Po 24.09.2018 5.390,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Odpoledne příjezd do 
SZÉKESFEHÉRVÁRU - krátká prohlídka malebného historického 
centra korunovačního města uherských králů. Večer koupání 
v úžasně zrekonstruovaných tureckých lázních Arpád ležících 
necelých 15 min pohodlné chůze z místa ubytování. Lázeňský 
areál v pohádkovém stylu nabízí v ceně vstupenky kromě 

omozaikami zdobených bazénů (teplota vody 36-38 C) rovněž 
finskou saunu, parní lázeň a solnou jeskyni. Nocleh.
2. den: Prohlídka BUDAPEŠTI: vrch Gellért s krásným výhledem 
na centrum města a tok Dunaje, procházka kolem citadely; přejezd 
na hradní vrch: Rybářská bašta, Matyášův chrám, královský palác; 
pěší zóna Váci útca, městská tržnice s možností nákupu typických 
maďarských specialit; Andrássyho třída, náměstí Hrdinů... Relax 
ve známých termálních lázních SZÉCSÉNYI (celkem 14 vnitřních 
a venkovních bazénů včetně plaveckého). Návrat na ubytování. 
3. den: Zastávka v SIOFÓKU, nejvyhledávanějším letovisku na 
břehu BALATONU. Vyhlídková plavba lodí k populárnímu 
poloostrovu TIHANY, jehož dominantou je barokní kostel 
a opatství tyčící se téměř 100 m nad hladinou „Maďarského moře“. 
Návštěva skanzenu SZÁNTÓDPUSZTA dokumentujícího způsob 
života na vesnici 18-19. stol. Ochutnávka vína. Wellness areál 
GALLERIUS navozující atmosféru římských lázních (zážitkové 
bazény, jaccuzzi, plavecký bazén...). Návrat na ubytování. 
4. den: Půldenní odpočinek v populárních termálních lázních 
AGARD situovaných nedaleko Velenského jezera. Rozlehlý areál 
disponuje velkým venkovním i krytým bazénem s termální léčivou 
vodou. Využít lze rovněž zážitkové části s chrliči, masážními lůžky 
a gejzíry. Příjezd ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3x hotel Platan*** cca 15 min chůze od centra Székesfehérváru 
(2-lůžkové pokoje s možností přistýlky a vl. sociálním zařízením)

- 3x snídaně
- 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 17.000,- HUF (cca 55,- €)

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 = 104,- Kč
- 3x večeře = 1.200,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.350,- Kč

Maďarsko - Za koupáním i poznáním

Budapešť
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Budapešť - lázně Szécsényi Balaton - letovisko Siofók

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



ŘÍM, CAPRI, VESUV, NEAPOL, POMPEJE, AMALFI S KOUPÁNÍM

Řím, Capri, Vesuv, Neapol, Pompeje, Amalfi s koupáním

ALSASKO A ČERNÝ LES

Alsasko a Černý Les

Nádherný ostrov Capri s koupáním, spící vulkán Vesuv 
s turistikou, rozsáhlé vykopávky starověkých Pompejí, památky 
a muzea Říma a Vatikánu, romantika pobřeží Amalfi, perla Ravello

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  So  28.07.  -  So  04.08.2018 10.690,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách, přejezd do Itálie.
2. den: Fakultativně lodí na ostrov Capri - Modrá jeskyně a plavba 
kolem ostrova. Nebo individuálně NEAPOL. Ubytování u moře.
3. den: Celodenní pobyt u moře nebo fakultativní výlet za klenoty 
Amalfského pobřeží s koupáním. Přístavní letovisko SALERNO, 
starobylé AMALFI, koupání, vesnička ve skalách RAVELLO, 
výhledy na Amalfské pobřeží, návrat na ubytování.
4. den: Sopka Vesuv, archeologický areál POMPEJE, koupání na 
dlouhých písečných plážích mezi Gaetou a Terracinou, přímořské 
letovisko SPERLONGA, ubytování.
5. den: ŘÍM, celodenní prohlídka 
6. den: Celodenní koupání a pobyt u moře nebo variantně OSTIA 
ANTICA - bývalé římské obchodní centrum, večerní koupání.
7. den: ŘÍM a VATIKÁN, noční přejezd.
8. den: Návrat do Prahy v odpoledních hodinách.

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 5x hotel se snídaní, 
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE: komplexní pojištění: 26,- Kč/den, 
pobytovou taxu (cca 2,- €/den), loď na Capri a Amalfi, fakult. výlety 
a veškeré vstupné a místní dopravu a loď (cca 90,- €).
SLEVY A PŘÍPLATKY: FM do 31.1. = -500,-; FM do 28.2 = -300,-
komplexní pojištění = 208,- Kč, 1-lůžkový pokoj = 2.400,- Kč, 
rezervace: Amalfi 350,- Kč, Vatikánská muzea 590,- Kč, Koloseum 
+ Forum Romanum 420,- Kč, Villa Borghese 450,- Kč.

Pohodový zájezd za kulturou a přírodou Alsaska a Schwarzwaldu.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt  25.10.  -  Po  29.10.2018  6.590,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách do NP Schwarzwald, LAHR - 
město mezi vinicemi, festival chryzantém - více než 10.000 
květin v podobě barevných obrazců a tvarů. Nocleh u Colmaru.
2. den: Město THANN, Viera Armand - bojiště 1. světové války, 
vyhlídková jízda po tzv. Route de Crêtes, dva nejvyšší vrcholy 
pohoří Vogézy - Grand Ballon a Hohneck - nenáročný výstup na 
vrchol, LAPOUTROIE - muzeum likérů s ochutnávkou, exkurze do 
nedaleké sýrárny, kde se vyrábí alsaský sýr zvaný münster.
3. den: Pohledy na hrad Haut-Koenigsbourg vysoko nad krajem. 
COLMAR - metropole se zachovalým starobylým centrem, čtvrť 
Petite Venice. Vinařské městečko RIQUEWIHR  ležící na Route 
de Vin (cestě vína). EGUISHEIM - městečko s hrázděnými domy, 
tradiční slavnosti hub (Fête du Champignon), nepřeberné 
množství hub ve všech možných podobách a omáčkách.
4. den: UNGERSHEIM - největší skanzen lidových staveb 
Alsaska. ŠTRASBURK se sídlem Evropského parlamentu; 
historické centrum a katedrála Notre Dame; podvečerní projížďka 
lodí osvětleným městem až k evropským institucím; noční přejezd.
5. den: Návrat do Prahy v ranních hodinách.

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 3x hotel (2-lůžkové 
pokoje) se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE: komplexní pojištění: 26,- Kč/den, 
ochutnávky a večeři, místní dopravu, loď, vstupné (cca 60,- €)
SLEVY A PŘÍPLATKY: FM do 31.1. = -300,-; FM do 28.2 = -200,-
komplexní pojištění = 130,- Kč,  1x večeře = 600,- Kč, 1-lůžkový 
pokoj = 2.500,- Kč
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Garant zájezdu: CK Geops, s.r.o.

Garant zájezdu: CK Geops, s.r.o.

Řím

Colmar



SLOVINSKO

Slovinsko

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  08.06.  -  St  13.06.2018 8.490,- Kč
2/  Pá  14.09.  -  St  19.09.2018 8.490,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: Perly Julských Alp, prameny řeky Sávy Dolinky, krátká 
zastávka v srdci Triglavského NP - KRANJSKA GORA, cesta 
podél Bledského jezera, RIBČEV LAZ.
3. den: Triglavský NP a jezero Bohinj, turistika podél největšího 
slovinského vodopádu Savica (72 m), fakultativně lanovkou na 
Vogel - hřebenová turistika (různé typy náročnosti) nebo plavba 
lodí po jezeře Bohinj a procházka podél jezera, na podzim se 
koná slavnost pastevců Kravji bal s průvodem nazdobených krav.
4. den: Letovisko BLED s hradem nad jezerem, Postojenské 
jeskyně - největší krápníkové jeskyně Evropy, jízda podzemním 
vláčkem, návštěva romantického hradu ve skalách Predjamski 
grad, cesta na pobřeží, ubytování v hotelu s možností koupání 
v mořském parku Laguna.
5. den: Dopolední koupání nebo prohlídka přístavu PIRAN, 
krasový systém Škocjanské jamy - 11 propojených podzemních 
jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty. LUBLAŇ, noční přejezd.
6. den: Návrat ranních hodinách.

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem, 3x hotel s polopenzí (2x 
blízko jezera, 1x u moře s mořskými lázněmi), základní vstup do 
Mořského parku Laguna, průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE: komplexní pojištění 26,- Kč/den, pobytová 
taxa (cca 2,- €/den), lanovky, sauny a wellness v Mořském parku, 
vstupné do objektů a na akce (cca 60,- €)
SLEVY A PŘÍPLATKY: FM do 31.1.= -300,-; FM do 28.2. = -200,-
komplexní pojištění = 156,- Kč, 1-lůžkový pokoj = 1.800,- Kč

Jsme malá advokátní kancelář na Proseku, 
která se již dlouhá léta zaměřuje na problematiku 
občanského, obchodního a rodinného práva.
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Garant zájezdu: CK Geops, s.r.o.

jezero Bled

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ivana Erlebach Staňková
ADVOKÁTKA

Bronislav Čížek ml.
PRÁVNÍ ASISTENT

Nad Krocínkou 13,  190 00 Praha 9
tel. 216 216 978, 602 829 017, 602 733 155
e-mail: ivana.stankova@ak-stankova.cz

 bronislav.cizek@ak-stankova.cz 

Našimi hlavními výhodami jsou:
    rychlá domluva a dostupnost služeb
    znalost místních poměrů
    připravíme Vám právní služby na míru
    příznivější cenové relace
    klient pro nás není jen číslo v seznamuDovolujeme si Vám touto cestou nabídnout naše služby.



Vzájemný vztah a právní poměr mezi zákazníkem a cestovní kanceláří CK SIMON - 
TOURIST s.r.o. 

(dále jen CK/CA) se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., Občanského zákoníku a zákonem č.159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v 
oblasti cestovního ruchu, které jsou doplněny katalogem a "Všeobecnými podmínkami".

1. Níže uvedené podmínky pro zákazníky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájedzu (dále 
jen smlouva) mezi zákazníkem a CK/CA. Nabývají účinnosti podpisem smlouvy.

2. CK/CA  je pojištěna proti úpadku podle zákona č.159/99 Sb. o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu. Z toho vyplývá, že nároky zákazníka, které mu 
vznikly proti CK/CA v důsledku nesplnění smlouvy v případech uvedených v § 6 odst. 1, 
zák.159/99 Sb., přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna 
poskytla.

3.  Vznik smluvních vztahů
Podepsáním a potvrzením smlouvy obou zúčastněných stran nebo podpisem ze strany 
pořádající CK/CA a uhrazením zálohy ze strany zákazníka vzniká mezi zákazníkem a 
CK/CA smluvní vztah. Obsah smlouvy je určen podle údajů v katalogu, potvrzeného 
zaknihování v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.    

4. Cena zájezdu a její úhrada
Cena zájezdu je uvedena v katalogu, stejně jako zahrnuté služby, které jsou v katalogu 
taxativně vyjmenovány. Sjednané ceny jsou uvedeny ve smlouvě.
CK/CA  jsou oprávněny jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu a to nejpozději do 21 
dní před zahájením zájezdu, jen v případě pokud dojde ke zvýšení:
a)  ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot,  
b)  plateb spojených s dopravou (např. silniční poplatky, letištní taxy),  
c)  navýšení kurzu Kč v průměru o více než 10%. 
Ceny byly kalkulovány ke dni 1.12.2017. Navýšení ceny se nevztahuje na zákazníky, jež 
uhradili plnou cenu zájezdu do doby navýšení ceny.
Je-li CK/CA nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky 
smlouvy a cenu zájezdu, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. V návrhu musí být 
nová cena uvedena. Zákazník má právo rozhodnout, zda se smlouvou souhlasí nebo od ní 
odstoupí. Pokud do 5 dnů od doručení návrhu od změny písemně neodstoupí, má se za to, 
že souhlasí.
Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet uvedený program, musí CK/CA 
postupovat takto:
1) zajistit program a služby srovnatelné s původním návrhem,
2) upravit cenu zájezdu nebo vrátit část již zaplacené ceny.    

Při uzavírání smlouvy uhradí zákazník 50% zálohu (není-li uvedeno jinak). Doplatek musí 
být zákazníkem uhrazen tak, aby do 30 dnů před zahájením zájezdu byl připsán na účet  
CK /CA  nebo zaplacen v hotovosti.
Účastník zájezdu se zavazuje uhradit cenu zájezdu i případnou zálohu v termínu 
uvedeném ve smlouvě. V příp. nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je CK/CA 
oprávněna zájezd zrušit a účtovat si odstupné. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok 
na poskytnutí služeb. Při krátkodobém zaknihování (kratší než 30 dní) je nutno zájezd 
uhradit v celé výši.
Dětmi do 2 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 2 roky. Toto dítě má 
nárok na dopravu a ubytování zdarma bez nároku na služby a sedadlo v buse. Dětmi do 10 
event. do 12 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 10 event. 12 let. 
Tyto děti mají nárok na dětskou cenu v doprovodu 2 dospělých osob.

5. Výše odstupného
Zákazník má kdykoliv před započetím zájezdu právo odstoupit od smlouvy písemným 
oznámením CK/CA. Zrušení smlouvy nastává dnem převzetí tohoto oznámení.

Při odstoupení od smlouvy je povinen zaplatit odstupné ve výši:
- minimální stornopoplatek 500,-Kč/osobu
- 80 a více dnů před odjezdem 10% z celkové ceny zájezdu
- 79 - 43 dnů před odjezdem 30% z celkové ceny zájezdu
- 42 - 30 dnů před odjezdem 50% z celkové ceny zájezdu
- 29 - 10 dnů před odjezdem 80% z celkové ceny zájezdu.
- v době kratší než 10 dnů 100% z celkové ceny zájezdu.
Den zrušení smlouvy a poskytnutí první služby je započítán do výše uvedeného počtu dnů 
rozhodujících při výpočtu odstupného.

6. Změny v knihování
Na základě přání zákazníka provádíme změny v knihování, za kterého je účtováno:
- 300,- Kč za změnu jména cestujícího - je-li změna provedena v době kratší než 5 dnů před 
odjezdem (jinak je změna jména grátis) + skutečně vzniklé náklady
- u leteckých zájezdů jsou zvláštní podmínky uvedeny v cestovní smlouvě
- změna termínu zájezdu ze strany zákazníka je posuzována jako storno
Veškeré výše uvedené poplatky účtujeme vždy za každou osobu, včetně dětí.

7. Změny jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech 
přípustné. Jedná se o změny typu dopravního prostředku, trasy a termínu zájezdu. V 
případě změn je klient neprodleně informován.

8. Práva a povinnosti cestovní kanceláře
CK/CA je oprávněna odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty 
smlouvu vypovědět v případech:
- pokud cestující vážně narušuje průběh cesty (opilství apod.)

 a Ing. Simona Čížková - CA SIMON-TOURIST a Ing. Bronislav Čížek - CA 
SIMON-TOURIST SOBĚSLAV 

 

- při nesplnění minimálního počtu účastníků do 21 dnů do data uskutečnění zájezdu.  
Účastník zájezdu je neprodleně informován a je mu nabídnuta změna smlouvy.
- bez dodržení lhůty z příčin, kterým CK/CA  nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého 
úsilí. CK/CA má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb a je povinna učinit veškerá 
opatření pro dopravu účastníka zpět. Dodatečné náklady s tímto spojené pak nesou obě 
strany stejným dílem. 
- pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta některé služba z důvodů, jež CK/CA nemohla 
zabránit, nemá účastník právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu.

9. Pokud se zákazník nedostaví v čase uvedeném na pokynech, zmešká odjezd nebo 
musí-li být ze zájezdu vyloučen, má CK/CA  nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. 

10. Pokud by došlo k překnihování ubytovací kapacity, bude klient ubytován v kapacitě 
stejné nebo vyšší kategorie, a to bez nároku na finanční náhradu.

11. Zákazník osobně zodpovídá za kontrolu vystavených voucherů, dodržování celních, 
pasových a dalších předpisů země, do které cestuje. Má právo reklamovat případné vady a 
žádat jejich odstranění v místě pobytu zájezdu.

12. Všechny skutečnosti a pokyny, které jsou uvedeny v katalogu CK/CA o cenách, 
službách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a CK/CA 
má právo je změnit do doby uzavření smlouvy se zákazníkem.

13. K předání cestovních dokladů (voucherů) účastníkovi dojde po doplacení zájezdu, 
nejpozději však týden před zahájením zájezdu. CK/CA má právo na předání těchto 
dokladů při odjezdu, pokud to odůvodňují provozní nebo časové potřeby CK/CA, a to i přes 
to, že byl dohodnut jiný způsob předání.

14. Datem počátku zájezdu je den odjezdu a datem ukončení zájezdu je den příjezdu. Toto 
ustanovení neplatí v případě vlastní dopravy.  
 Tyto dny jsou určeny pro přepravu do/z místa pobytu zájezdu, nikoliv k vlastnímu pobytu. 

15. CK/CA neručí za případné zpoždění dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z 
technických důvodů popř. z důvodu přetížení hraničních přechodů apod. Zákazník musí 
brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. CK/CA neručí za škody, které mohou 
cestujícímu vzniknout v důsledku zpoždění a v případě zpoždění nevzniká cestujícímu 
právo na odstoupení od smlouvy.

16. V případě, že CK/CA zajišťuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, musí zákazník 
uvést správnou adresu a rodná čísla všech cestujících. V případě chybějících nebo 
nesprávných údajů je pojištění neplatné. 
Podrobné podmínky pojištění jsou k dispozici  v CK/CA.

17. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 
Sb. uvedených ve smlouvě pro potřeby CK/CA, a to výhradně za účelem zasílání nabídek 
služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje 
souhlas ve smyslu §5 odst.2 zák.č.101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na  
smlouvě. Termín "katalog" zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CK/CA, který byl 
klientovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od 
smlouvy má vždy přednost cestovní smlouva.

18. Zjistí-li spotřebitel, že služba, která mu byla poskytnuta cestovní kanceláří má vadu, 
uplatní právo z odpovědnosti za vadu a to nejpozději do 3 měsíců po poskytnutí služby. 

Přechodná a závěrečná ustanovení
Zákazník stvrzuje svým podpisem na smlouvě , že jsou mu známy 
tyto všeobecné podmínky, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. 

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ PŘÁTELÉ! 

CHTĚLI BYCHOM VÁM POPŘÁT DO NOVÉHO ROKU 2018 MNOHO 
OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ VÁM     
I VAŠIM  RODINÁM .

PŘEJEME VÁM TY NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITKY PŘI NAŠÍ 
SPOLEČNÉ  LÁSCE  -  CESTOVÁNÍ.

Váš  SIMON - TOURIST 

V Praze 1.12.2017
Ing. Bronislav Čížek
Ing. Simona Čížková
Ing. Veronika Paulů
Veronika Lovicarová

nebo uhrazením zálohy

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky
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Cestovní kancelář SIMON-TOURIST s.r.o.

kancelář:
Pod Krocínkou 25, 190 00 Praha 9
tel.: 286 892 797
mobil: 731 533 215

sídlo:
Na Balkáně 136, 130 00 Praha 3
tel.: 266 314 162

rezervace@simon-tourist.cz
www.simon-tourist.cz

Ing. Bronislav Čížek
mobil: 602 106 231
mail:  

Ing. Simona Čížková
mobil: 602 106 221
mail:  

Ing. Veronika Paulů
 

Veronika Lovicarová

cizek@simon-tourist.cz

cizkova@simon-tourist.cz

veronika.paulu@simon-tourist.cz

veronika.lovicarova@simon-tourist.cz

Japonsko

Srí Lanka
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