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Vážený čtenáři,
dostává se Vám do ruky katalog zahraničních zájezdů cestovní 

kanceláře SIMON-TOURIST s.r.o. a Ing. Simona Čížková - CA 
SIMON-TOURIST a Ing. Bronislav Čížek - CA SIMON-TOURIST 
SOBĚSLAV (dále jen CK/CA). Jedná se o malou rodinnou CK/CA  
cestovatelů - manželů Ing. Simony a Ing. Bronislava Čížkových, 
sídlících v Praze. Naše CK/CA vznikla mezi prvními CK již v roce 
1990 z naší touhy a lásky k cestování a poznávání. Svoji práci 
milujeme a i díky tomu se z většiny našich zákazníků stali naši 
dobří přátelé a na zájezdech panuje příjemná domácí atmosféra.  
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Kancelář:
Praha 9, Pod Krocínkou 25, 190 00 Praha 9
Spojení - cca 10 min. pěšky ze stanice metra B Vysočanská - 
výstup Prosek - směrem pod železniční viadukt - ulicí Jandova a 
stále ve stejném směru přejít pěšky přes ulici a po pěšině rovně do 
kopce do schodů. Nad schody zabočit doprava a po cca 200 m 
vlevo řadový dům s vývěskou CK Simon-Tourist.

Sídlo:
Praha 3, Na Balkáně 136, 130 00 Praha 3
Spojení ze stanice metra B Vysočanská - 3. zastávka autobusů 
linek: 177, 183 a 195 (zastávka autobusu Balkán na ul. Spojovací). 
Druhý vchod od rohu s ulicí Spojovací.

Prosíme sem si Vaši návštěvu nejdříve telefonicky objednat.

  CK/CA yhrazuje právo výjimečné změny v programu, 
způsobené počasím a jinými nepředvídatelnými vlivy.

Ceny zájezdů uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni 
10.12.2016. Dojde-li v průběhu příštího roku k výraznější devalvaci 
koruny vůči ostatním měnám, či výraznému zvýšení mýtného na 
dálnicích nebo zvýšení ceny pohonných hmot či letecké dopravy, 
budeme také my nuceni zvýšit přiměřeně ceny.

Cestovní kancelář je pojištěna dle zákona 159/99 Sb. proti 
úpadku u pojišťovny UNIQA.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky a absolvovat s námi 
některý z našich zájezdů, můžete se přihlásit telefonicky, přes 
naše webové stránky nebo e-mailem. Nejlépe učiníte, když se 
přihlásíte co nejdříve, neboť v minulých letech byly některé zájezdy 
již po týdnu od vydání katalogu zcela obsazeny.

Těšíme se na Vás!

V Praze 10.12.2016 Ing. Bronislav Čížek
Ing. Simona Čížková
Ing. Veronika Paulů
Veronika Lovicarová

si v

Mototechna Jarov
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Spojovací
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Kancelář: Praha 9, Pod Krocínkou 25, tel.: 286 892 797, Mobil: 731 533 215 (Po - Čt 9:00 - 17:00 h., Pá )
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9:00 - 14:00 h.
www.simon-tourist.cz, rezervace@simon-tourist.cz
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KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ: 
V roce 2017 Vám nabízíme naším prostřednictvím uzavřít 
komplexní cestovní pojištění u pojišťovny UNIQA. Rozsah 
plnění a všeobecné pojistné podmínky - včetně cen odpovídají 
letáčkům UNIQA  pro rok 2017. Cena je nezávislá na věku 
pojištěnce. Toto pojištění zahrnuje:

A) pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenční služby - 
plnění do 3.000.000,- Kč
B) úrazové pojištění - trvalé následky po úrazu do 300.000,- Kč, 
smrt následkem úrazu - 150.000,- Kč
C) pojištění odpovědnosti za škodu - škoda na zdraví třetí osoby - 
komb. limit, škoda na majetku třetí osoby - do 1.000.000,- Kč
D) pojištění zavazadel do pojistné částky 10.000,- Kč při 
spoluúčasti 500,- Kč
E) pojištění stornopoplatku do částky 15.000,- Kč / 25.000,- Kč / 
50.000,- Kč, při spoluúčasti 20 % (nejméně však 500,- Kč)

Celková cena tohoto pojištění:

Zeměpisná zóna 1 - tarif platný pro území Evropy včetně ostrovů 
+ na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka.
26,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 15.000,- Kč
34,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 25.000,- Kč

Zeměpisná zóna 2 - tarif platný pro zbytek světa. 
40,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 15.000,- Kč
52,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 25.000,- Kč
98,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 50.000,- Kč

cestovatelé Čížkovi se synem v MEXIKU

GARANT ZÁJEZDU:  

SIM - Simon-Tourist
MA - Mamut Tour 
CE - Cesta
GE - Geops
KA - Katu
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Důležité informace

I v letošním roce se na Vás obracíme s prosbou, abyste druhý 
vložený katalog předali svým známým, sousedům nebo 
kolegům v práci. Velmi významně nám tím pomůžete, a proto 
Vás chceme za tuto službu i letos odměnit a nabízíme Vám za 
to následující slevu za nového zákazníka.

SLEVA ZA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA: 
Zákazník, který přivede na náš zájezd z tohoto katalogu další 
osobu, jež nikdy necestovala s CK SIMON-TOURIST, získá slevu 
5% ze základní ceny zájezdu (max. do částky 2.000,- Kč/os.) za 
každého nového klienta.
Tato sleva neplatí pro děti jedoucí na zájezd se slevou, jednodenní 
zájezdy, zájezdy uspořádané ve spolupráci s jinými CK a pro 
zájezdy placené pomocí poukázek Sodexo, Edenred a Cheque 
Dejeuner). 
Sleva bude poskytnuta ihned po odjetí zájezdu tímto novým 
klientem.

FIRST MINUTE: 
I v letošním roce Vám nabízíme slevu ze základní ceny zájezdu, 
pokud si zájezd objednáte a zaplatíte zálohu do stanoveného data. 
Informace o konkrétní výši slevy a termínu splatnosti zálohy 
je uvedena u jednotlivých zájezdů. Pokud zájezd neobsahuje 
žádné informace o časových slevách, není tato sleva 
poskytována.
Tato sleva neplatí pro zájezdy placené pomocí poukázek Sodexo, 
Edenred a Cheque Dejeuner.

Poukázky Sodexo, Edenred a Cheque Dejeuner přijímáme 
na všechny zájezdy uvedené v katalogu do maximálně jedné 
poloviny ceny zájezdu a zároveň do max. částky 5.000,- Kč/os.

LETECKÉ zájezdy - Svět

LETECKÉ zájezdy - Evropa

AUTOBUSOVÉ zájezdy

LÁZEŇSKÉ zájezdy

POBYTOVÉ zájezdy

KOMBINOVANÉ zájezdy



číslo 

zá je zdu  zá je zd od do

ce na  v Kč 

(2-lůžk.p.)

stra na  v 

ka ta logu

71501 Itálie - Benátky  1 - Velikonoce 13.4.2017 17.4.2017 5.490,- 93

71725 Holandsko - korzo 20.4.2017 24.4.2017 6.690,- 95

71736 Chorvatsko - Národní parky  a m ěsta 1 4.5.2017 9.5.2017 6.290,- 104

71743 Chorvatsko - Národní parky  a m ěsta 2 11.5.2017 16.5.2017 6.290,- 104

71759 Švýcarsko I. 9.6.2017 14.6.2017 8.990,- 100

71503 S lovinsko - hory  a m oře 1 9.6.2017 14.6.2017 8.490,- 103

71763 Franc ie - Kors ika 1 30.6.2017 9.7.2017 16.990,- 96

71764 Švýcarsko II. 1 12.7.2017 17.7.2017 8.490,- 101

71509 Itálie - Benátky  2 - s lavnos t světel 13.7.2017 17.7.2017 5.590,- 93

71765 Rum unsko 30.7.2017 7.8.2017 8.990,- 102

71511 Franc ie - Burgundsko a Cham pagne 6.8.2017 12.8.2017 8.990,- 97

71766 Švýcarsko II. 2 9.8.2017 14.8.2017 8.490,- 101

71771 Franc ie - Kors ika 2 18.8.2017 27.8.2017 16.990,- 96

71513 Itálie - Benátky  3 - s lavnos t gondol 31.8.2017 4.9.2017 5.590,- 93

71775 Švýcarsko II. 3 5.9.2017 10.9.2017 8.490,- 101

71515 Itálie - Kalábrie a Apulie 8.9.2017 18.9.2017 15.690,- 94

71777 Něm ecko - Dánsko 9.9.2017 13.9.2017 7.900,- 99

71517 S lovinsko - hory  a m oře 2 - K raví bál 15.9.2017 20.9.2017 8.490,- 103

71785 Chorvatsko - Národní parky  a m ěsta 3 26.9.2017 1.10.2017 6.290,- 104

71521 Itálie - Benátky  4 27.9.2017 1.10.2017 5.490,- 93

71523 A lsasko a Schwarzwald 26.10.2017 30.10.2017 6.490,- 98

číslo 

zá je zdu  zá je zd od do

ce na  v Kč 

(2-lůžk.p.)

stra na  v 

ka ta logu

71301 Kanárské ostrovy - Tenerife + Gran Canaria 1 22.4.2017 1.5.2017 29.980,- web

71021 Madeira - Květinový festival a Lisabon 1 30.4.2017 8.5.2017 25.490,- web

71733 Portugalsko 1 3.5.2017 10.5.2017 19.990,- 12

71023 Madeira - Květinový festival a Lisabon 2 4.5.2017 12.5.2017 25.490,- web

71735 Itálie - Toskánsko - napůl letecky 1 4.5.2017 9.5.2017 9.900,- 92

71741 Itálie - Toskánsko - napůl letecky 2 9.5.2017 14.5.2017 9.900,- 92

71035 Madeira - Ostrov květin + Lisabon 3 19.5.2017 27.5.2017 25.490,- 14

71037 Itálie - S ic ílie, Lipary, Etna 1 28.5.2017 4.6.2017 20.790,- 18

71039 Španělsko - Andalus ie 1 2.6.2017 10.6.2017 20.490,- 8

71041 Madeira - Ostrov květin + Lisabon 4 2.6.2017 10.6.2017 25.490,- 14

71043 Irsko - To nejlepší z  Irska 1 5.6.2017 12.6.2017 22.890,- 26

71047 Madeira - Ostrov květin + Lisabon 5 16.6.2017 24.6.2017 25.490,- 14

71049 Irsko - To nejlepší z  Irska 2 19.6.2017 26.6.2017 22.890,- 26

71053 Skotsko + ostrov Skye 1 30.6.2017 7.7.2017 20.590,- 28

71303 Azorské ostrovy (Sao Miguel a Terceira) a Lisabon 1 1.7.2017 8.7.2017 32.980,- 16

71054 Irsko - To nejlepší z  Irska 3 3.7.2017 10.7.2017 22.890,- 26

71055 Skotsko + ostrov Skye 2 7.7.2017 14.7.2017 20.590,- 28

71057 Is land - Země ohně a ledu 12.7.2017 20.7.2017 37.980,- 30

71307 Azorské ostrovy (Sao Miguel a Terceira) a Lisabon 2 29.7.2017 5.8.2017 31.980,- 16

71061 Irsko - To nejlepší z  Irska 4 9.8.2017 16.8.2017 22.890,- 26

71767 Rusko - Petrohrad 1 10.8.2017 14.8.2017 16.990,- 34

71769 Rusko - Petrohrad 2 17.8.2017 21.8.2017 16.990,- 34

71063 Skotsko + ostrov Skye 3 18.8.2017 25.8.2017 20.590,- 28

71309 Azorské ostrovy (Sao Miguel a Terceira) a Lisabon 3 19.8.2017 26.8.2017 31.980,- 16

71779 Francie - Provence a Azurové pobřeží 11.9.2017 17.9.2017 16.590,- 24

71086 Španělsko - Madrid a památky UNESCO 14.9.2017 19.9.2017 14.990,- 10

71781 Portugalsko 2 14.9.2017 21.9.2017 19.990,- 12

71519 Itálie - Sardinie 22.9.2017 29.9.2017 31.990,- 20

71311 Mallorca - turis tika 22.9.2017 1.10.2017 24.980,- web

71087 Itálie - S ic ílie, Lipary, Etna 2 24.9.2017 1.10.2017 20.790,- 18

71787 Rusko - Petrohrad 3 28.9.2017 2.10.2017 17.490,- 34

71088 Kypr 30.9.2017 7.10.2017 23.790,- 6

71089 Španělsko - Andalus ie 2 1.10.2017 9.10.2017 20.490,- 8

71791 Malta 4.10.2017 11.10.2017 17.990,- 22

71313 Kanárské ostrovy - Tenerife + Gran Canaria 2 4.11.2017 13.11.2017 32.480,- web

Letecké zájezdy - EVROPA 2017

Autobusové zájezdy - EVROPA 2017
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číslo  

z á je z du  z á je z d od do

ce na  v Kč 

(2-lůž k.p .)

stra na  v 

ka ta logu

71701 B arm a +  poby t na os trově K oh Chang 15.1.2017 31.1.2017 57.990,- web

71703 K am bodž a (A ngk or) - Thajs k o (B angk ok , K oh Chang) 15.1.2017 31.1.2017 39.990,- web

71705 K am bodž a (A ngk or) - Thajs k o (B angk ok , K oh Chang) 30.1.2017 15.2.2017 39.990,- web

71709 V ietnam 8.3.2017 21.3.2017 49.990,- 52

71013 S A E  - Dubaj,  A bu Dhabi a dalš í m ěs ta S A E  1 12.3.2017 19.3.2017 26.290,- 40

71715 S rí Lank a +  M aledivy 1.4.2017 13.4.2017 58.990,- 42

71015 S A E  - Dubaj,  A bu Dhabi a dalš í m ěs ta S A E  2 10.4.2017 17.4.2017 26.290,- 40

71020 US A  - New Y ork , W as hington, Niagara (K anada) 1 30.4.2017 8.5.2017 43.490,- 64

71737 Čína 5.5.2017 15.5.2017 39.990,- 48

71719 Japons k o 1 9.5.2017 19.5.2017 64.990,- 50

71427 US A  - V elk ý  ok ruh s  Y ellows tonem  1 10.5.2017 29.5.2017 68.990,- 56

71428 US A  - V elk ý  ok ruh s  Y ellows tonem  - roz š ířený  1 11.5.2017 30.5.2017 70.990,- 58

71031 US A  - To nejlepš í z  F loridy  plus  tý den Lodí K aribik em 15.5.2017 30.5.2017 64.480,- web

71433 US A  - Národní park y  z ápadu US A  1 17.5.2017 30.5.2017 51.990,- 60

71747 Japons k o 2 29.5.2017 8.6.2017 64.990,- 50

71755 A rm énie - G ruz ie 3.6.2017 11.6.2017 26.990,- 38

71069 K anada - K anads k é národní park y  1 1.9.2017 15.9.2017 69.990,- 72

71077 K anada - K anads k é národní park y  2 7.9.2017 21.9.2017 69.990,- 72

71481 US A  - V elk ý  ok ruh s  Y ellows tonem  - roz š ířený  2 7.9.2017 26.9.2017 70.990,- 58

71485 US A  - Národní park y  z ápadu US A  2 12.9.2017 25.9.2017 51.990,- 60

71783 Japons k o 3 26.9.2017 6.10.2017 64.990,- 50

71090 US A  - Havaj - Čty ři Havajs k é os trovy 28.9.2017 13.10.2017 88.000,- 68

71092 Indones ie - B ali 4.10.2017 18.10.2017 53.790,- 86

71093 US A  - New Y ork , W as hington, Niagara (K anada) 2 6.10.2017 14.10.2017 44.290,- 64

71793 S rí Lank a s  poby tem  u m oře 9.10.2017 19.10.2017 34.990,- 44

71795 Iz rael 18.10.2017 25.10.2017 23.500,- 36

71095 M ex ik o - V elk ý  ok ruh 23.10.2017 6.11.2017 69.990,- 80

71096 Indie - V elk ý  ok ruh 29.10.2017 10.11.2017 39.870,- 46

71097 S A E  - Dubaj,  A bu Dhabi a dalš í m ěs ta S A E  3 3.11.2017 10.11.2017 26.290,- 40

81001 V elk á plavba K aribik em  1 19.1.2018 29.1.2018 51.980,- 76

81003 V elk á plavba K aribik em  2 19.1.2018 5.2.2018 78.480,- 76

číslo  

z á je z du  z á je z d od do

ce na  v Kč 

(2-lůž k.p .)

stra na  v 

ka ta logu

71601 P ok lidný  term ál v S árváru I 2.3.2017 5.3.2017 6.530,- web

71202 S lovins k o - M oravs k é Toplic e 1 12.4.2017 16.4.2017 5.990,- 107

71603 Jarní term ál v S árváru 24.4.2017 27.4.2017 6.530,- web

71201 S lovens k o - V elk ý  M eder 1 29.4.2017 4.5.2017 5.650,- 105

71203 S lovens k o - V elk ý  M eder 2 4.5.2017 8.5.2017 4.990,- 105

71205 M aďars k o - K ehidak us tány  1 6.5.2017 10.5.2017 7.350,- 108

71206 S lovens k o - V elk ý  M eder 3 13.5.2017 19.5.2017 6.350,- 105

71121 S lovins k o - E k o S pa S novik  1 14.5.2017 19.5.2017 7.990,- 106

71605 Láz ně Turč ians k é Teplic e 15.5.2017 20.5.2017 8.280,- web

71207 M aďars k o - K ehidak us tány  2 20.5.2017 24.5.2017 7.350,- 108

71209 S lovens k o - V elk ý  M eder 4 27.5.2017 1.6.2017 5.650,- 105

71210 S lovens k o - V elk ý  M eder 5 11.6.2017 15.6.2017 4.990,- 105

71122 S lovins k o - E k o S pa S novik  2 20.8.2017 25.8.2017 7.990,- 106

71123 S lovins k o - E k o S pa S novik  3 6.9.2017 10.9.2017 6.990,- 106

71607 Term ál v Celldöm ölk u 11.9.2017 16.9.2017 8.790,- web

71211 M aďars k o - K ehidak us tány  3 15.9.2017 19.9.2017 7.350,- 108

71213 S lovens k o - V elk ý  M eder 6 23.9.2017 28.9.2017 5.650,- 105

71215 S lovens k o - V elk ý  M eder 7 28.9.2017 1.10.2017 4.290,- 105

71609 P odz im ní term ál v S árváru I 9.10.2017 12.10.2017 6.690,- web

71611 P odz im ní term ál v S árváru II 2.11.2017 5.11.2017 6.690,- web

71219 S lovins k o - M oravs k é Toplic e 2 15.11.2017 19.11.2017 5.990,- 107

71101 M aďars k o - Hark ány 20 term ínů 6.090,- 109

Letecké zájezdy - SVĚT 2017 / 2018

číslo  

z á je z du  z á je z d od do

ce na  v Kč 

(2-lůž k.p .)

stra na  v 

ka ta logu

71221 Chorvats k o - Drvenik 14 term ínů od 9.490,- 110

Lázeňské zájezdy 2017

Pobytové zájezdy 2017
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Pobytově-poznávací dovolená na Kypru 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/ So 30.09. - So 07.10.2017 23.790,- Kč

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: 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 Sv. Lazara a přímořskou 
promenádou. Fotopauza u solného jezera. Návštěva mešity Hala 
Ultan Tekke. Návrat na ubytování.
4. den: Dopolední koupání, odpočinek. Odpoledne 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. 
Nahlédnutí do “města duchů“ Varoshi, které bylo narychlo v roce 
1974 při rozdělení ostrova opuštěno. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní výlet do nejvyššího pohoří ostrova TROODOS, 
které se nachází v západní části ostrova. Návštěva pravoslavného 
kláštera KYKKOS vystavěného ve 12. století. Ochutnávka 
původního desertního vína Commandaria. Průjezd horskými 
serpentinami s výhledy na nejvyšší horu ostrova OLYMPOS (1 
952 m n. m.). Výjezd na horu THRONI s výhledem do okolí, sochou 
a hrobem prvního kyperského prezidenta arcibiskupa Makaria III.. 
Vesnice PEDOULAS s kostelem zapsaným na seznam UNESCO. 
Návrat na ubytování.

6. den: Koupání, odpočinek. Podvečerní výlet do rozděleného 
hlavního města NICOSIE. Prohlídka turecké části s krásně 
zachovalým karavanserájem, tureckými lázněmi, katedrálou / 
mešitou Agia Sofia. Návštěva kyperské části hlavního města s její 
nákupní třídou Ledro. Večerní posezení v kavárně. Nákupy 
suvenýrů. Návrat na ubytování.
7. den: Výlet na severní pobřeží Kypru. Hrad HILARION, křižácký 
hrad v překrásném prostředí pohoří Pentadaktylos. Zastávka v 
rybářské KYRENII s velmi dobře dochovanou benátskou 
pevností. Prohlídka obdivuhodné gotiky augustiánského kláštera 
BELLAPAIS. Návrat na ubytování. Odpolední koupání, 
odpočinek.
8. den: Transfer z hotelu na letiště, odlet do ČR.

Q

Hrad Hilarion

             Klášter Bellapais

Salamis
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CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Nicosia (Ercan) - Praha s mezipřistáním v Antalyi
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 7x ubytování v hotelu Kyrenia Acapulco Beach Resort ***** se 
službami SOFT ALL INCLUSIVE
- dopravu místním autobusem podle programu
- služby průvodce
- zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
- vstupy a spropitné místnímu řidiči = cca 25,- €
- 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)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -800,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -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 - přímo u krásné písčité pláže s pozvolným vstupem do 
vody. Moderně zařízené pokoje v hlavní budově, vybavení: 
koupelna a soc. zařízení (vysoušeč vlasů), klimatizace (centrální s 
možností individuální regulace), SAT/TV, minilednička, trezor a 
WiFi (za poplatek). K vybavení hotelu patří recepce, restaurace s 
terasou (výhledem na moře), snack-bar u pláže, bar u bazénu, bar 
v lobby, velký bazén se skluzavkami, tobogány (v provozu 
zpravidla červen-září), 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, plážový fotbal, basketbal, 
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 10.00-24.00h. v baru u bazénu 
(voda, ovocné šťávy, limonády, točené pivo, rozlévané víno, místní 
whisky, rum, vodka, rakie, brandy, tequilla, americká káva). 
Pozn.: obsluha nedovoluje odnášet drinky mimo prostory baru.

Larnaca

Q

Kypr - pobytově-poznávací zájezd
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Kyrenia Acapulco Beach Resort *****
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ŠPANĚLSKO - ANDALUSIE - hotel 4****

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, dále Córdobu s kouzelnými uličkami a dvorky (pátii) a 
především světoznámou mešitou; dále starověký komplex paláců 
a pevností maurských panovníků - Alhambru v Granadě a mimo-
jiné i jedinečný Gibraltar se svojí Tarikovou skálou.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Pá 02.06. - So 10.06.2017 20.490,- Kč
2/ Ne 01.10. - Po 09.10.2017 20.490,- 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: Odpočinek u moře v místě pobytu. Fakultativně možnost 
návštěvy aquaparku, krokodýlí farmy nebo výletu lanovkou z 
Benalmádeny (lehká pěší turistika). Nocleh.
5. den: Prohlídka GRANADY, jednoho z nejkrásnějších měst 
světa ležícího v úrodném údolí Vega se zasněženými vrcholky 
Sierra Nevady v pozadí. Na granadském kopci Sabika stojí 
palácový komplex maurských staveb včetně královského sídla 
dynastie Nasridů a úchvatných zahrad paláce Generalife. 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
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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 ubytování v hotelu **** (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

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

- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -1.000,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -500,- Kč
- komplexní pojištění = 306,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 3.500,- Kč

hotel Griego Mar

Cordoba - La Mezquita

6. den: Volný den. Odpočinek u moře. Fakultativně možnost 
lodního výletu do marockého TANGERU. Návrat na ubytování.
7. den: Návštěva SEVILLY, města zvaného pro svoji krásu „ perla 
Andalusie“. Symbolem Sevilly je minaret staré mešity - Giralda, s 
krásným výhledem. Prohlídka Alcázaru, někdejší rezidence 
emírů, katedrály, židovské čtvrti Juredía... Návrat na ubytování.
8. den: Prohlídka MÁLAGY s pevností Alcazaba, katedrálou a 
dalšími památkami. Transfer na letiště do Málagy.
9. den: Přílet do Prahy v časných ranních hodinách.

Na Gibraltaru

hotel Griego Mar

SevillaMálaga

Q

Španělsko - Andalusie
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Toledo Alcalá de Henares - Plaza de Cervantes

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Čt 14.09. - Út 19.09.2017 14.990,- Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hodinách odlet z Prahy do Madridu. Ubytování 
v hotelu situovaném cca 750 m od galerie Prado a 300 m od 
náměstí Puerta del Sol. 
2. den: Prohlídka MADRIDU, metropole Španělska s výstavnými 
paláci, okouzlujícími náměstími i věhlasnými muzei: Palacio Real 
- velkolepý královský palác s více než 2 000 místnostmi; 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 proskleným 
Palacio de Cristal; galerie Prado s díly nejvýznamnějších 
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. Čarokrásné Toledo, z vnějšku nepřístupné město, ve kterém 
návštěvníka čeká na každém kroku, za každou hradbou příjemné 
překvapení, bývá poeticky nazýváno kamennou symfonií. Návrat 
na ubytování.

El Escorial
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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 70,- €
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -700,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -500,- Kč
- komplexní pojištění = 156,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 2.800,- Kč

www.hostalaguilar.com

Q
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Osmidenní obsáhlý poznávací 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/  St  03.05.  -  St  10.05.2017 19.990,- Kč
2/  Čt  14.09.  -  Čt  21.09.2017 19.990,- 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

Lisabon

Sintra
Mafra
Obidos

Batalha
Fatima

Porto

Braga

Guimaraes

Tomar

Coimbra

Q
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v

Óbidos
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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 31.1.2017) = -1.000,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -700,- Kč
- příplatek za 3 večeře = 1.100,- Kč (jarní termín)
- příplatek za 4 večeře = 1.500,- Kč (podzimní termín)
- komplexní pojištění = 272,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 4.500,- Kč

Sintra

Lisabon - Belém

Mafra

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

Coimbra
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Devítidenní zájezd začíná celodenní prohlídkou historického 
Lisabonu a následným přeletem na "Ostrov květin" - Madeiru, 
na které panuje po celý rok příjemné podnebí, proto se zde tolik 
daří květeně. Nádherné bujné zelené hory, zčásti podobné Jižní 
Americe. Přímořská městečka nabízející úchvatné výhledy na 
modro modrý širý oceán. Madeira má nepřeberné množství 
přírodního bohatství. Ve volné přírodě rostou kalokvěty, hortenzie, 
orchideje, strelicie, kaly a jiné exotické květiny. Květy jsou na 
Madeiře všudypřítomné a jejich krása a vůně pohladí po duši 
každého člověka. 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/ Pá 19.05. - So 27.05.2017 25.490,- Kč
2/ Pá 02.06. - So 10.06.2017 25.490,- Kč
3/ Pá 16.06. - So 24.06.2017 25.490,- Kč 

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.
7. den: Návštěva vyhlídkové terasy u „jakoby sopečného“ kráteru 
CURRAL DAS FREIRAS. Dole ve vesnici 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 do Prahy.
 
Pořadí jednotlivých dní se může měnit.

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, výstaviště EXPO 
98 s obřím Oceanáriem. Večerní přelet na Madeiru.
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.
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 proutěných saních řízených dvěma muži v tradičním kroji 
se slamákem.
5. den: Fakult. celodenní výlet lodí na ostrov PORTO SANTO - 
jeden z posledních turisty neobjevených koutů Evropy. Návštěva 
muzea a domu Kryštofa Kolumba. Okružní jízda po celém ostrově. 
Odpočinek na krásné 9 km dlouhé písečné „Zlaté pláži“, koupání.

Porto Santo

Sao Lourenco

Porto Moniz
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MADEIRA - KVĚTINOVÝ FESTIVAL A LISABON

Poznávací zájezd na ostrov květin včetně návštěvy největší 
slavnosti na Madeiře - světoznámý Květinový festival!!!

TERMÍN A CENU ZÁJEZDU:
1/ Ne 30.04. -  Po 08.05.2017 25.490,- Kč       VYPRODÁNO!
2/ Čt  04.05. -  Pá 12.05.2017 25.490,- Kč       VYPRODÁNO!

PROGRAM ZÁJEZDU:
- naleznete na www.simon-tourist.cz

Q

CENA ZAHRNUJE:   
- letenku Praha-Lisabon-Funchal-Lisabon-Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu minibusem
- 8x hotel (2-lůžk. pokoje s možností přistýlky a vl. soc. zařízením)
- 8x snídani
- služby průvodce
- zákonné pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:   
- vstupy:  cca 65,- € + cca 66,- € Porto Santo (min. 18 zájemců)
- 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)
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -900,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -700,- Kč
- komplexní pojištění = 306,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 4.850,- Kč

Pico do Arieiro

Curral das Freiras
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Květinový festival
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Madeira - Květinový festival 
a celodenní Lisabon

Santana



Hory, oceán a sopečné krátery budou Vašimi hlavními společníky 
při putování 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. Denně 
bude na programu krátká procházka do přírody, vždy budou na 
výběr 2 možnosti pěší délky vycházky (delší a kratší), po zbytek 
dne bude poznávací program se zastávkami na zajímavých 
místech. Turistického programu se nemusíte každý den zúčastnit, 
můžete zůstat odpočívat, koupat se nebo si turistiku zkrátit.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1) So 01.07. - So 08.07.2017 32.980,- Kč
2) So 29.07. - So 05.08.2017 31.980,- Kč
3) So 19.08. - So 26.08.2017 31.980,- Kč

Lagoa do Fogo

2. den: Přelet na ostrov SAO MIGUEL - nejvyšší vrchol centrální 
části ostrova - Barrosa (947 m), krásné výhledy; sestup k Lagoa 
do Fogo (jezero, 1 h) - písečná pláž, krásné koupání, můžete 
pokračovat až do tajemného místa uprostřed ostrova (1,5 h); večer 
příjezd do PONTA DELGADY - správního střediska Azorských 
ostrovů - individuální prohlídka města, trh, přístav.
3. den: Nejvyšší hora ostrova Pico da Vara 1103 m (2,5 h 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; koupání v termálních jezírkách.
4. den: Turistika zarostlým údolím říčky Rio do Faial da Terra 
kolem dvou vodopádů s jezírkem - Salto do Prego a Salto do 
Cagarrao - až do vesnice Faial da Terra (3 h), kde je oblázková 
pláž; 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.
5. den: Zastávka u ananasových plantáží s možností ochutnání 
místního likéru; západní část ostrova - procházka kolem jezírek, 
sopečný kráter Caldeira das Sete Cidades, výstup na vyhlídku 
Sombreiros s pohledem do kráteru; 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 ČR (cca v 06.40 hod.), přílet do Lisabonu cca v 
09.15 hod.; LISABON - čtvrť Baixa - vystavěná po zemětřesení, 
které roku 1755 zničilo město - dnes živé centrum; čtvrť Alfama - 
katedrála, půvabné výhledy, staré tramvaje; individuální volno - 
možnost návštěvy muzeí či čtvrti Belém - klášter sv. Jeronýma, 
památník mořeplavců a pevnost Torre de Belém; vyhlídka ve čtvrti 
Sao Roque; fakult. večeře s poslechem fado ve čtvrti Chiado.

pohled z vrcholu Pico da Vara
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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 českého průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- vstupy - na Azorech cca 15,- €, v Lisabonu cca 20,- € za Lisboa 
card (zahrnuje vstupy a mhd)
- večeře cca 8-12,- €/den
- 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)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -500,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -300,- Kč
- komplexní pojištění = 272,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 3.900,- 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 (1 h 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) a možnost večerní procházky 
přístavním městem.
7. den: Ráno krátký výlet na Monte Brasil - poloostrov u Angra do 
Heroísmo s výhledy na město a oceán (procházka 1-2 h) nebo 
koupání na pláži v Angra do Heroísmo, před polednem odjezd na 
letiště a odlet do Lisabonu; během delšího přestupu v Lisabonu je 
možné jet s průvodcem do Oceanária - v oblasti EXPO 98; před 
půlnocí odlet z Lisabonu do Prahy.
8. den:  Přílet do Prahy v brzkých ranních hodinách (cca v 4.15 h 
ráno).

Čajové plantáže

Křížová cesta z azulejos

Sete Cidades

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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Taormina - řecké divadlo

ITÁLIE - SICÍLIE, LIPARY, ETNA

Osmidenní 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/  Ne  28.05.  -  Ne  04.06.2017 20.790,- Kč/os.
2/  Ne  24.09.  -  Ne  01.10.2017 20.790,- Kč/os.

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. Mozia - návštěva ostrůvku 
vzdáleného jen 10 minut jízdy lodí od pobřeží s čarokrásnými 
větrnými mlýny a archeologickým areálem. Přejezd do hotelu 
poblíž Agrigenta. Ubytování v hotelu 3*** s polopenzí.

Taormina - Isola Bella

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). Prohlídka Taorminy - 
sicilského Mt. Carla - se zbytky antického divadla, navíc doplněného 
tou nejzajímavější přírodní kulisou - sopkou Etnou. Přejezd na 
ubytování na východní pobřeží do hotelu 3*** s polopenzí (3 noci).
6. den: Syrakusy - prohlídka nádherného antického okrsku a 
překrásného sicilského města. Koupání a odpočinek u Ionského 
moře. Návrat na ubytování.
7. den: Etna - cesta přes městečka Santa Venerina a Zafferana 
Etnea na Etnu - nejvyšší sopku v Evropě (výjezd autobusem do 
oblasti Rifugio Sapienza v nadmořské výšce 1.923 m). Volný čas na 
prohlídku Kráteru Silvestri. Možnost fakult. výjezdu lanovkou do 
2.504 m nebo jeepem do 2.900 m. Návrat na ubytování.
8. den:  Krátký přejezd do Catanie na letiště, přelet do Prahy.
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SICÍLIE Taormina

Agrigento

Selinunte

Palermo

Patti

Syrakusy

Segesta

Catania

Cefalú

Etna

Q



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: 
- vstupy (cca 90,- €/os.) + fakult. výlet na Vulcano (cca 50,- €/os.)
- 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/os.)

SLEVY A PŘÍPLATKY: 
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -800,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -500,- Kč
- komplexní pojištění = 272,- Kč/os.
- 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

Syrakusy

SIM 19

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017



Pobytově-poznávací zájezd s turistickými výlety po provincii 
Nuoro a ubytováním v Cala Gonone s průvodkyní Ing. Ivou 
Bártovou (autorka průvodce Sardinie).

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Pá 22.09. - Pá 29.09.2017 31.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy, přílet na Sardinii, cesta do letoviska CALA 
GONONE, ubytování u nejkrásnějších pláží Sardinie, koupání a 
odpočinek na růžové pláži.
2. den: Koupání a odpočinek u moře nebo fakult. lodní výlet s 
koupáním podél pobřeží k jedinečné jeskyni, ve které se množí 
mroži (48,- €), zpět lodí nebo turistika při pobřeží (3 h).
3. den: Celodenní výlet na západní pobřeží: katalánské 
ALGHERO - věž Torre di Porta Terra a dóm ze 16. století. 
Vápencový mys Capo Caccia s krásnými výhledy, nejvýznačnější 
románská památka kostel Santissima Trinitā di Saccargia, cesta 
divokým pobřežím do přístavního barevného městečka BOSA - 
řemeslné barvířské dílny, krajkářské dílny, ochutnávka vína 
malvásie.
4. den: DORGALI - kouzelné kamenné městečko plné umělců a 
řemeslníků, význačné megalitické stavby, turistika k unikátní 
jeskyni Ispinigoli, léčivé termální „lázně“ San Giovanni - 
koupání, návštěva nurágové vesnice.
5. den: Fakultativně celodenní výlet na jih ostrova: CAGLIARI - 
hlavní město ostrova, vysoko položená čtvrť Castello s 
úchvatnými výhledy, římské památky a nejrozsáhlejší muzeum 
ostrova, Su-Nuraxi - nurágový komplex u Barumuni (UNESCO), 
nejvýznamnější megalitická památka v přírodě nurágového typu, 
unikátní Casa Zapata, NORA - nejstarší město ostrova, úchvatné 
mozaiky a antické vykopávky na samém jihu ostrova, variantně 
celodenní koupání a relaxace na plážích.

6. den: Celodenní výlet do hor: barevné skály mysu Capo 
Bellavista u přístavu Arbatax, pohoří Gennargentu, turistika s 
možností výstupu na nejvyšší horu ostrova La Marmora (4 hodiny 
celkem), nejvýše položená rázovitá horská víska FONNI s 
malovanými domy, fakultativně výborná typická sardinská večeře 
a ochutnávka vín s výkladem.
7. den: Pěší výlet k unikátnímu nurágu Mannu, variantně možnost 
zapůjčení kol a cesta na vyhledávanou pláž Cala Luna, návrat 
turistickou cestou, nebo variantně koupání a pěší výlet kolem 
sopky na unikátní bílou pláž Cala Cartoe plnou rostlinných 
endemitů, návrat turistickou cestou, nebo fakult. turistika v horách 
s najatými terénními vozy do odlehlé oblasti Baunei, pastevecký 
oběd a pobyt na pláži Sisine, možnost návratu čluny (60,- €).
8. den: Odjezd z Cala Gonone, rozloučení s plážemi, kam se 
budete chtít jistě vracet, cestou případně krátké, ale romantické 
toulání u přírodní rezervace Capo Comino, transfer na letiště, 
odlet do ČR.

Q

Cagliari

GE20

Itálie - Sardinie

ITÁLIE - SARDINIE

             Alghero

Capo Caccia

NOVINKA!
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