
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
- večerní ochutnávka sardinských vín = 350,- Kč
- fakultativní výlet 5. den (min. 20 osob) = 850,- Kč
- komplexní pojištění = 272,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 4.800,- Kč
- pokoj s balkónem = 2.100,- Kč
- pokoj s balkónem a výhledem na moře = 4.500,- Kč

HOTEL CALA LUNA***
7x ubytování v hotelu u moře v městečku Cala Gonone na 
východním pobřeží ostrova. V hotelu se nachází klasické 2-
lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a jídelna s 
výbornou sardinskou kuchyní. Komfortní pokoje s výhledem na 
moře jsou možné za příplatek. K hotelu též patří apartmánové 
pokoje též v blízkosti pláže. Půjčovna kvalitních kol za cca 18,- 
€/den, v dosahu ideální terén pro terénní cyklistiku, pěší turistiku, 
potápění, další vodní sporty a horolezectví.

CENA ZAHRNUJE: 
- zpáteční letenku
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 7x hotel***
- 7x polopenzi
- 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 5. dne
- vstupné, fakultativní výlety a ochutnávky vín cca 150,- €

Q POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Valletta - Dingli - 
Mdina - Rabat - Mosta - Modrá jeskyně - Hagar Qim - Mnajdra - 
Marsaxlokk - Vittoriosa - Gozo - Victoria - Ggantija - Azurové 
okno...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ St 04.10. - St 11.10.2017 17.990,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Dopoledne odlet z Prahy na Maltu. Transfer do hotelu v 
klidné části města SLIEMA, cca 5 min. od centra s mnoha obchody 
a restauracemi a cca 200 m od pobřežní promenády vedoucí do 
St. Julians - nejvyhledávanějšího místa noční zábavy na Maltě.
2.den: Prohlídka metropole ostrova, opevněného města 
VALLETTA, které bylo vybudováno z kamene na obranu před 
krvavými tureckými útoky (Karmelitánský kostel, katedrála sv. 
Jana, Palác velmistrů, pevnost St. Elmo, zahrady Barakka s 
nádherným výhledem na přístav...). Úzké uličky s drobnými 
obchůdky a kavárničkami nabízí turistům neopakovatelnou 
atmosféru. Fakultativně možnost projížďky lodí podél městských 
hradeb, dvěma přírodními přístavy (cena: 16 €/os.). Návrat na 
ubytování.

Valletta

3.den: Procházka po největších maltských útesech DINGLI s 
úchvatnými vyhlídkami na nekonečnou hladinu moře a písečné 
pláže. Prohlídka poklidného městečka MDINA, přezdívaného 
Tiché město, které je atraktivní směsicí středověké a barokní 
architektury. Návštěva nedalekého RABATU, jehož největší 
atrakcí jsou pozůstatky římské vily s krásnými mozaikami a 
katakomby sv. Pavla a sv. Agáty. MOSTA - prohlídka farního 
kostela pyšnícího se 3. největší kopulí v Evropě a nevybuchlou 
německou bombou v interiéru. Návrat na ubytování.
4.den: Volný den. Odpočinek u moře v hotelovém plážovém klubu 
s bazénem se slanou vodou a s přístupem na skalnatou pláž.
5.den: Fakultativně projížďka rybářskou bárkou podél strmých 
útesů k tzv. MODRÉ JESKYNI, která byla podle pověsti útočištěm 
nymf vábících námořníky zpěvem. Návštěva pozoruhodných 
megalitických chrámů HAGAR QIM a MNAJDRA (UNESCO), kde 
je i vůbec největší monolit, jaký byl kdy na megalitických maltských 
stavbách použit (výška 3 m, délka přes 6 m, váha okolo 20 tun). 
Zastávka v typické rybářské vesničce MARSAXLOKK, v zátoce 
poseté nepřeberným množstvím barevných rybářských loděk 
zvaných luzzu, které připomínají fénická plavidla. Prohlídka 
bývalého hlavního města maltézských rytířů VITTORIOSA 
vybízejícího k romantickým procházkám historickými uličkami. 
Návrat na ubytování.

Q
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Ggantija

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Malta - Praha 
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem včetně trajektu na Gozo
- 7x hotel Plevna (2-lůžkové klimatizované pokoje s možností 1-2 
přistýlek, TV, minibarem, vlastním sociálním zařízením, Wi-Fi a 
varnou konvicí na přípravu čaje nebo kávy)
- 7x snídani (polopenze za příplatek)
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 60,- € (bez výletu 
na Comino a vyhlídkové plavby přístavem - viz. program)
 
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
- 7x večeře = 2.000,- Kč
- komplexní pojištění = 272,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 2.000,- Kč

Q

6. den: Celodenní výlet na GOZO, druhý největší ostrov 
maltského souostroví o rozloze 67 km2. Návštěva správního 
střediska - města VICTORIA s několika zajímavými kostely a 
citadelou s nádherným výhledem. Prohlídka skvostného 
prehistorického chrámového komplexu GGANTIJA (UNESCO) 
pocházejícího z období 4 000 let př. Kr., který se řadí mezi 
nejvzácnější dochované ukázky megalitické kultury starší než 
egyptské pyramidy. Zastávka u vyhlídky na tzv. AZUROVÉ 
OKNO, kamenný přírodní most vytvořený erozní činností. Návrat 
na ubytování.
7.den: Volný den, odpočinek u moře. Fakultativní celodenní lodní 
výlet na téměř opuštěný ostrůvek COMINO (Modrá laguna s 
průzračně čistou vodou - možnost koupání, maltézský hrad...; 
cena 20 €/os.). Nocleh.
8.den: Transfer na letiště. Ranní odlet zpět do Prahy.

hotel Plevna

Gozo - Azurové okno

Comino - modrá laguna

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Les Baux de Provence - Arles - 
NP Camarque - Aigues Mortes - St. Maries de la Mer - Nimes - Pont 
du Gard - Avignon - Lubéron - Roussillon - Sénanque - 
Chateauneuf du Pape - Moustiers Ste Marie - Grasse - Grand 
Canyon du Verdon - Antibes - Cannes - Port Grimaud - St. Tropez - 
St. Paul de Vence...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Po 11.09. - Ne 17.09.2017 16.590,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.  den: Večer odlet z Prahy do Marseille. Transfer do hotelu na 
okraji Avignonu.
2. den: Návštěva LES BAUX DE PROVENCE, středověké 
vesničky zbudované uprostřed vápencových skal. Prohlídka 
ARLES, města proslulého pobytem mnoha slavných malířů (Van 
Gogh, Gauguin…) nabízející pestrou paletu nádherných památek. 
Přejezd do kraje mokřadů NP CAMARQUE s početnými hejny 
plameňáků a pasoucími se stády bílých koní. Zastávka v 
opevněném sídle AIGUES MORTES vybudovaném v období 
křižáckých výprav a přímořském městečku ST MARIES DE LA 
MER. Návrat na ubytování.
3. den: Návštěva NIMES, kde lze obdivovat nejzachovalejší 
antický amfiteátr světa, římský chrám nebo okouzlující zahrady 
Jardin de la Fontaine. Zastávka u unikátně zachovaného 
akvaduktu PONT DU GARD, téměř 300 m dlouhého a 50 m 
vysokého mistrovského díla římského stavitelství zapsaného na 
seznamu UNESCO. Prohlídka historického AVIGNONU s 
impozantním papežským palácem a slavným mostem Pont 
Bénezet. Návrat na ubytování.

Gordes

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

Q

Sénanque
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Port Grimaud

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Marseille a Nice - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem
- 6x ubytování v hotelu (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností 
přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením)
- 6x snídani
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné: cca 65,- €
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -600,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -400,- Kč- 
komplexní pojištění = 238,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 2.500,- Kč

Q

6. den: Prohlídka populárního přímořského letoviska ANTIBES s 
přepychovými vilami v kvetoucích zahradách. Návštěva 
provensálského trhu, případně Picassova muzea. Zastávka ve 
festivalovém CANNES, které je oblíbenou destinací evropské 
smetánky. Procházka městečkem PORT GRIMAUD, vystavěným 
ve 20. stol. v místním architektonickém stylu na umělých 
ostrůvcích a poloostrovech po vzoru italských Benátek. Plavba 
lodí do nedalekého ST. TROPEZ se známou četnickou stanicí a 
luxusními jachtami kotvícími na nábřeží, přímo v centru města. 
Návrat na ubytování.
7. den: Zastávka v historickém městečku GRASSE, proslulém 
výrobou parfémů (exkurze do parfumerie). Návštěva jedné z 
nejslavnějších a nejkrásnějších vesnic Jižní Francie - ST. PAUL 
DE VENCE. Odpoledne odlet zpět do Prahy.

Grand Canyon du Verdon

St. Tropez

Châteauneuf du Pape
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Osmidenní letecký zájezd po největších krásách zeleného 
ostrova. Maximální kapacita zájezdu je 28 osob. Návštěva toho 
nejlepšího, co může tento skvostný ostrov nabídnout.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1)  Po 05.06. - Po 12.06.2017 22.890,- Kč
2)  Po 19.06. - Po 26.06.2017 22.890,- Kč
3)  Po 03.07. - Po 10.07.2017 22.890,- Kč
4)  St  09.08. - St  16.08.2017 22.890,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Dublinu a minibusem na ubytování do 
hotelu u Dublinu, večerní atmosféra ve světoznámé hospodské a 
barové čtvrti TEMPLE BAR v centru Dublinu.
2. den: DUBLIN - hlavní a největší město Irské republiky, sídlo 
irských vládců. Prohlídka více jak 1000 let starého města - hradu, 
čtvrti Temple Bar a známé katedrály sv. Patrika. Návštěva 
úchvatných zahrad POWERSCOURT GARDENS, o kterých se 
říká, že jsou nejhezčí v celém Irsku. Klášter GLENDALOUGH v 
pohoří Wicklow. Nocleh ve stejném hotelu.
3. den: KILKENNY - překrásné městečko se zachovalým hradem. 
CAHIR - krásné historické město, kterému dominuje hrad ze 13. st. 
ROCK OF CASHEL - vápencový pahorek s pozoruhodnou 
zříceninou hradu z 12. století, bývalého sídla keltských králů, který 
vévodí stejnojmennému městečku. Významný církevní areál patří 
mezi nejdůležitější historické stavby Irska. Nocleh v Limericku.
4. den: Návštěva jedné z nejmalebnějších oblastí Irska - RING OF 
KERRY - jízda po části poloostrova Iveragh se spoustou 
nádherných vyhlídek. Městečko KENMARE s domky v 
pastelových barvách, zastávka u vodopádu TORC, impozantní 
zámek MUCKROSS HOUSE, vodní zahrady a nádherný výhled 
na Killarneyské jezero. Návrat na ubytování, nocleh v Limericku.

Powerscourt

Q

IRSKO - TO NEJLEPŠÍ Z IRSKA

Irsko - To nejlepší z Irska
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Pořadí jednotlivých dní se může v některých termínech lišit.

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha-Dublin-Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. za odbavené zavazadlo
- dopravu minibusem podle programu
- 7x nocleh v hotelu
- 6x kontinentální snídaně
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- vstupy (cca 80,- €)
- 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) = -500,- Kč
- sleva pro třetí osobu na přistýlce = 3.000,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 5.990,- Kč
- komplexní pojištění = 272,- Kč

5.  den: Návštěva BUNRATTY CASTLE - zachovalého, nábytkem 
vybaveného hradu včetně přilehlé vesničky - skanzenu, ze které si 
člověk osvojí znalosti o životě v oblasti dnešního Irska na konci 19. 
století. Přejezd ke CLIFFS OF MOHER - vyhlídka z útesů až 200 m 
vysokých, které patří k nejkrásnějším pobřežním útesům Evropy. 
Přejezd do oblasti THE BURREN - fascinující, neobvyklá a drsná 
divočina. Nocleh v Galway.
6. den: GALWAY - prohlídka města a okruh oblastí CONNEMARY 
- drsný kraj plný jezer, zálivů, močálů a hor, který působí jako 
podivuhodný kout země, jenž někteří lidé nazývají rájem. 
Návštěva skvostného kláštera a zahrad KYLEMORE ABBEY. 
Nocleh v Galway. 
7.   den: EMO COURT - návštěva georgiánského panského sídla z 
počátku 18. století s překrásnou zahradou a parkem. Prohlídka 
malebných Japonských zahrad z počátku 20. století a Irského 
národního hřebčína - centra chovu irských dostihových koní. 
Návštěva palírny whisky JAMESON s ochutnávkou pravé irské 
whisky. Ubytování v hotelu v Dublinu.
8.  den: Přesun minibusem na letiště, přelet z Dublinu do Prahy.

Rock of Cashel

IRSKO - TO NEJLEPŠÍ Z IRSKA

Q

Cliffs of Moher

Irsko - To nejlepší z Irska
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SKOTSKO + OSTROV SKYE

Osmidenní letecký zájezd po největších krásách Skotska. Uvidíte 
staré hrady, palírny whisky, půvabná městečka i moderní 
architekturu, vřesoviště, pastviny, slavné skotské dudáky, 
okouzlující krajinu, překrásné katedrály a výstavné paláce.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:  
1/ Pá 30.06. - Pá 07.07.2017 20.590,- Kč
2/ Pá 07.07. - Pá 14.07.2017 20.590,- Kč
3/ Pá 18.08. - Pá 25.08.2017 20.590,- Kč

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

4. den: Odjezd na sever Skotska. Výjezd lanovkou v oblasti Nevis 
Range - s výhledem na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis. 
Procházka s krásným výhledem po skotských jezerech. Přejezd 
přes Fort Augustus - Neptunovy schody. Cesta podél jezera 
Loch Ness, zastávka na prohlídku zříceniny Urquhart Castle na 
břehu jezera. Nocleh v hotelu Travelodge přímo v centru Fort 
Williamu (2 noci).
5. den: Celodenní okruh po fantastickém ostrově Skye 
(rozeklané pobřeží, soutěsky, výhledy na desítky menších 
okolních ostrůvků). Po cestě krátká zastávka u hradu Eilean 
Donan Castle. Na ostrově návštěva hradu Dunvegan s 
nádhernou zahradou. Fakultativně (dle počasí) se loďkou 
pojedeme podívat na jedinou kolonii volně žijících tuleňů v 
Evropě. Dále prohlídka přístavu Portree - jediného města na 
ostrově. Večer přejezd do Fort Williamu, nocleh ve stejném hotelu.
6. den: Exkurze do palírny tradiční skotské whisky Dalwhinnie 
spojená s ochutnávkou. Prohlídka hradu vévody z Athollu - Blair 
Castle. Návštěva místa korunovace skotských králů - Scone 
Palace, sídla rodiny Mansfieldů s krásnými zahradami a bohatými 
sbírkami umění. Ubytování v hotelu Travelodge (2 noci).
7. den: Přejezd do Edinburghu. Procházka po hlavním městě 
Skotska - údajně nejlépe situovaného města na světě. Prohlídka 
hradu (včetně originálů skotských korunovačních klenotů), 
katedrála St. Giles, po Královské míli (Royal Mile) až k paláci 
Holyrood House a skotskému parlamentu. Nocleh ve stejném 
hotelu.
8. den: Palác Linlithgow - místo narození královny Marie 
Stuartovny. Technický unikát - lodní výtah ve Falkirku. Transfer 
na letiště, odlet do Prahy.

Q

Melrose Abbey
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Skotsko + ostrov Skye

SIM28

Ostrov Skye - Old Man



UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: 
7 nocí v hotelech Travelodge - pěkné moderní 2-lůžkové pokoje 
(manželská dvoupostel) s možností přistýlky (rozkládací pohovka) 
a vlastní koupelnou s WC. Na pokoji máte k dispozici ručník, dvě 
osušky, tekuté mýdlo, rychlovarnou konvici. Ledničky na pokojích 
nejsou. K bezdrátové síti WIFI na pokoji je denně možnost připojit 
se na 30 min. zdarma nebo za 3 GBP na 24hodin nebo za 12 GBP 
na týden (využijete ve všech našich hotelech na zájezdu - nutno 
uhradit platební kartou online). Všechny hotely jsou striktně 
nekuřácké, kouření je povoleno pouze před hotelem. Všechny 
hotely mají restauraci v pěším dosahu. 
Stravování není v ceně zájezdu. Jídlo vezměte s sebou nebo 
koupíte na místě. Ve Skotsku si můžete denně cokoliv koupit 
(obchody, fast foody, restaurace). Průvodce Vás bude pravidelně 
informovat o stravovacích a nákupních možnostech během 
dalšího dne programu. Na večeře lze docházet do restaurací, které 
se nachází u všech hotelů - hlavní jídlo 7-12,- GBP, pinta piva cca 
3,- GBP. V hotelech není možnost vaření. Snídaně je možné zajistit 
v ceně asi 6-8 GBP, případně zakoupíte jednoduchý snídaňový 
balíček na recepci za 4,95 GBP (obsahuje mističku s cornflakesy, 
trochu mléka, lahvičku pomerančového džusu, croissant a muffin).

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Glasgow - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu místním autobusem podle programu
- služby průvodce
- 7x ubytování v hotelech ve 2-lůžkových pokojích s možností 
přistýlky a vlastním sociálním zařízením
- zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- vstupy cca 105,- GBP (starší 60-ti let cca 95,- GBP)
- 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) = -600,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -400,- Kč
- sleva pro třetí osobu na přistýlce = 3.000,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 5.490,- Kč
- komplexní pojištění = 272,- Kč

Q
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ISLAND - ZEMĚ OHNĚ A LEDU

Okruh po největších turistických zajímavostech Islandu. Cesta 
začíná v Praze, odsud autobusem do Drážďan, kde budeme dále 
pokračovat letecky na Island. Na Islandu budeme cestovat 
místním busem. Na cestě nás čeká 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/ St 12.7.2017 - Čt 20.7.2017 37.980,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:    
1. den: V odpoledních hodinách odjezd autobusem z Prahy do 
Drážďan. Odlet z Drážďan (ve 21.30h) do Keflavíku (23.25h 
přílet). 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 menší trek k přírodnímu termálnímu koupališti 
REYKJADALUR u Hveragerdi. Nocleh v Reykjavíku.

Q

Thingvellir
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ISLAND - ZEMĚ OHNĚ A LEDU

6. den: Den začněme přejezdem do pobřežního městečka 
HÚSAVÍKU, kde podnikneme PLAVBU ZA VELRYBAMI. Po 
dopoledním plavení uskutečníme 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

NOVINKA!

Seljalandsfoss

Dyrhólaey Jökulsálrón
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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 pobřežní útesy DYRHÓLAEY, kde, pokud nám 
bude přát štěstí a počasí, spatříme papuchalky, černou pláž a 
tuleně. 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

Island - Země ohně a ledu



Q

8. den: Krátká prohlídka města AKUREYRI. Záhy se přesuneme 
do nejsevernějšího místa naší trasy, do městečka 
SIGLUFJÖRÐUR, kde navštívíme muzeum sleďové horečky. 
Cestou do Reykjavíku se zastavíme ve vyhlášeném skanzenu 
GLAUMBÆR, kde budeme obdivovat domečky s travnatou 
střechou a tvrdý život místního obyvatelstva v dobách minulých. 
Naši pouť po ostrově ohně a ledu zakončíme v MODRÉ LAGUNĚ, 
kde zanecháme prach z naší cesty v blahodárných a 
balneoterapeutických vodách, které do laguny proudí z turbín 
elektrárny Svartsengi. Transfer na letiště do Keflavíku a krátce po 
půlnoci následujícího dne odlet zpět do Drážďan.
9. den: Přejezd autobusem z Drážďan do Prahy v dopoledních 
hodinách.

Dettifoss

SIM32 NOVINKA!
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CENA ZAHRNUJE:
- dopravu autobusem Praha - Drážďany - Praha
- letenku Drážďany - Reykjavik - Drážďany
- 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
- zákonné 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 90,- € + 87,- € výlet lodí na 
pozorování velryb + 178,- € vyhlídkový let + 50,- € do Blue Lagoon

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 = 306,- Kč

Q POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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RUSKO - PETROHRAD

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/ Čt 10.08. - Po 14.08.2017 16.990,- Kč
2/ Čt 17.08. - Po 21.08.2017 16.990,- Kč
3/ Čt 28.09. - Po 02.10.2017 17.490,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet v dopoledních hodinách. Okružní jízda bývalou 
metropolí Ruského impéria rozprostírající se na 40 ostrovech 
spojených 300 mosty - okouzlujícím městem, které nechal roku 
1703 v bažinách ústí řeky Něvy zbudovat po vzoru holandských 
měst ruský car Petr Veliký. Ubytování v hotelu pouhých 10 min. 
chůze od Ermitáže, u stanice metra a 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 díla od Renoira, Van Gogha, Matisse, Leonarda da 
Vinciho a dalších uznávaných 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 Grand *** v centru města - cca 10 
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 70,- €/os. (vstupné do Ermitáže, Petrodvorce a 
Kateřinského paláce včetně Jantarové komnaty nutno objednat 
před odletem - informace zasíláme 40 dnů před konáním zájezdu)

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
- vízum do Ruska = 2.000,- Kč (vyřizuje CK)
- komplexní pojištění = 170,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 3.500,- 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 m ) 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 časných ranních hodinách transfer na letiště. Přílet.

²

Petrodvorec

Pavilón „Ermitáž“ Carskoje Selo

Kateřinský palác, Carskoje Selo
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Tel Aviv - Betlém - Hebron - Arad - Mrtvé moře - Caesarea - Megido 
- Beit Shean - Jardenit - Tabgha - Mensa Christi - Kafarnaum - 
Tiberias - Wáda Quelt - Nabi Musa - Džebel Karantal - Jericho - 
Jeruzalém...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ St 18.10. - St 25.10.2017 23.500,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Večerní odlet z Prahy do Izraele.
2. den: Časně ráno přílet do TEL AVIVU, největšího města Izraele 
na břehu Středozemního moře. Transfer na ubytování v 
BETLÉMĚ. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani (cca 11.00 
hod.) prohlídka města (chrám Narození Páně, stálá expozice 
jesliček, Mléčné jeskyně - místo, kam se Svatá rodina uchýlila před 
útěkem do Egypta...). Nocleh.

Hebron

4. den: Návštěva archeologického areálu CAESAREA s 
pozůstatky města založeného bájným Herodem, které se později 
stalo sídlem římského místodržícího a působištěm známých 
apoštolů Petra, Filipa a Pavla. MEGIDO (UNESCO) - prohlídka 
jedné z nejvýznamnějších a nejpůsobivějších archeologických 
lokalit spojované s legendárním Armagedonem (ruiny obytných 
domů opevněného města s unikátním, 30 m dlouhým podzemním 
tunelem). Návštěva Jaffy - starobylé přístavní čtvrti TEL AVIVU, 
která sehrála důležitou roli v biblické historii země. Odpolední 
koupání ve Středozemním moři (cca 2 hod.). Návrat na ubytování.
5. den: Prohlídka zbytků dávného města BEIT SHEAN, jehož 
historie se začala psát před 5 000 lety. Dodnes zde bylo odkryto 
téměř 20 vrstev sídlišť navršených na sobě (římské lázně 
vyzdobené mozaikou, divadlo s kapacitou 6 000 míst, bazilika…). 
Program v oblasti GALILEJSKÉHO JEZERA: JARDENIT - 
vyhledávané poutní místo poblíž řeky Jordán; vesnice TABGHA s 
bazilikou Nasycení zástupů, kde Ježíš údajně pěti chleby a 2 
rybami nakrmil 5 000 lidí; MENSA CHRISTI - místo ustanovení 
apoštola Pavla za hlavu prvotní církve; bývalá rybářská vesnice 
KAFARNAUM - působiště Ježíše Krista a místo uskutečnění 
mnoha zázračných uzdravení (pozůstatky synagogy, moderní 
kostel sv. Petra); odpoledne plavba po jezeře; krátká procházka 
populárním letoviskem TIBERIAS. Návrat na ubytování.

Q

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

Jeruzalém - Chrám Božího hrobu
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Zeď nářků

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

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 100,- USD
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -700,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -500,- Kč
- komplexní pojištění = 272,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 3.500,- Kč

Q

6. den: Zastávka na atraktivní vyhlídce do hlubokého kaňonu 
WÁDI QUELT. Návštěva hrobu proroka Mojžíše v NABI MUSA, 
mešitě vybudované v tradičním arabském stylu uprostřed Judské 
pouště. Výlet lanovkou do pravoslavného kláštera DŽEBEL 
KARANTAL, který je jako vlaštovčí hnízdo přilepen ke stěně hory, 
jež se podle Matoušova evangelia stala místem trojnásobného 
pokušení Ježíše. Prohlídka JERICHA, nejstaršího a nejníže 
položeného města na světě rozprostřeného 260 m pod hladinou 
moře. Přejezd do osady El Khalia - cca 3 hod. koupání v MRTVÉM 
MOŘI. Návrat na ubytování.
7. den: Celodenní prohlídka JERUZALÉMU, sporné metropole 
Izraele, kde si přítomnost podává ruku s minulostí. Olivová hora - 
nádherná vyhlídka na město, chrám Dominus Flevit, odkud 
Kristus předvídal zkázu města, Getsemanská zahrada. 
Procházka spletitými uličkami Starého města: Lví brána; chrám sv. 
Anny; torzo Antoniovy pevnosti; chrám Odsouzení Páně; křížová 
cesta se 14 zastaveními, kterou Kristus kráčel při svém 
odsouzení; vrch Golgota - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše 
Krista; Zeď nářků - jediný pozůstatek prvního chrámu židů, 
nejposvátnější místo s tisíci modlitbami a přáníčky popsanými 
papírky vloženými do spár; hora Sion s hrobem krále Davida, 
Coenaculem (místo poslední večeře Páně) a bazilikou zesnutí 
Panny Marie. Návrat na ubytování.
8. den: Návštěva HERODIA - impozantní pevnosti krále Heroda s 
dvojitým opevněním uvnitř jícnu uměle navýšeného kopce. Oběd 
v orientální restauraci v centru Betléma. Transfer na letiště. Večer 
přílet do Prahy.

Jeruzalém

En Boqeq

Hora Pokušení

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  So 03.06. - Ne 11.06.2017 26.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy přes Istanbul do Gruzie (doba 
čekání na přestupu cca 3 hod.).
2. den: V nočních hodinách přílet do gruzínské metropole TBILISI, 
malebně rozložené na březích řeky Kura. Krátký transfer do 
hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani prohlídka 
nejzajímavějších pamětihodností města: okouzlující starobylé 
jádro s úzkými uličkami, chrámem Metechy ze 13. stol., 
synagogou a katedrálou Sioni; procházka po futuristickém Mostě 
míru; přejezd k monumentální soše "Matky Gruzie" a sestup k 
pevnosti Narikala, odkud se naskýtají krásné výhledy na centrum 
Tbilisi… V podvečer relaxace v oblíbených sirných lázních 
připomínajících dobu turecké nadvlády. Nocleh.

Tbilisi - katedrála Sioni

5. den: Přejezd do Arménie, země, která jako první na světě přijala 
křesťanství. Prohlídka výstavného kláštera HAGHPAT 
(UNESCO), představujícího vrchol místní religiosní architektury 
inspirované byzantskými i lidovými prvky. Návštěva fotogenického 
monastýru SAGMOSAVANK ze 13. stol., vystavěného na hraně 
impozantního kaňonu řeky Kasakh. Přejezd do Jerevanu. Okružní 
jízda městem. Ubytování.
6. den: Prohlídka JEREVANU, hlavního města Arménie 
(památník genocidy z roku 1915, muzeum Matenadaran s 
vzácnými rukopisy…). Návštěva EČMIADZINU, sídla 
"katholikose" (hlavy Arménské apoštolské církve) se čtyřlístkem 
skvostných chrámů zapsaných na seznamu UNESCO. Zastávka u 
velkolepých pozůstatků katedrály ZVARTNOC ze 7. stol. Návrat 
na ubytování.
7. den: Návštěva mýtického monastýru CHOR VIRAP s 
nádhernou siluetou biblické hory Ararat v pozadí. Největší 
zajímavostí je kromě chrámu Matky Boží také kobka sv. Řehoře, 
ve které tento světec strávil 13 let svého života, než vyléčil 
pohanského krále ze šílenství. Prohlídka atraktivního kláštera 
NORAVANK ležícího v krásném údolí lemovaném do červena 
zbarvenými skalami. Zvláštností je dvoupatrový kostel ze 14. stol. 
připomínající pohřební chrámy z počátku arménského 
křesťanství. Návrat na ubytování.

3. den: MCCHETA - prohlídka bývalého hlavního města a 
duchovního centra Gruzie s chrámem Džvari zbudovaným na 
skalním ostrohu a opevněnou katedrálou Sveticchoveli z 11. stol. 
(UNESCO). Zastávka v GORI, rodišti Josifa Vissarionoviče 
Stalina. Návštěva muzea oslavující kult tohoto nechvalně 
proslulého diktátora. Prohlídka unikátního prehistorického 
skalního města UPLISCICHE pocházejícího z prvního tisíciletí 
před Kristem (150 jeskynních místností a chodeb na ploše cca 8 
ha). Návrat na ubytování.
4. den: Vyhlídková cesta tzv. Gruzínskou vojenskou silnicí 
vedoucí pohořím VELKÝ KAVKAZ až do sousedního Ruska. 
Cestou návštěva působivého hradu ANANURI, jednoho z 
největších a nejkrásnějších pozdně feudálních architektonických 
komplexů Gruzie. Pokračování v panoramatické jízdě se 
zastávkou v průsmyku Džvari (2400 m). Příjezd do stylového 
horského střediska STEPANSMINDA, odkud se vydáte džípy k 
poutnímu kostelíku GERGETI (2170 m) s úchvatným 
panoramatem mohutných ledovců a majestátných štítů Kavkazu v 
čele s legendární horou KAZBEK (5047 m). Návrat na ubytování.

Q

Ananuri
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Tbilisi - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem
- 8x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a 
vlastním sociálním zařízením)
- 8x snídani, 7x večeři
- služby místního a českého průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 52,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 50,- USD

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 = 468,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 4.500,- Kč

Gergeti

Noravank

Geghard

8. den: Zastávka u antického svatostánku GARNI zasvěceného 
bohu slunce Heliovi. Návštěva turisty i místními obyvateli 
vyhledávaného kláštera GEGHARD (UNESCO) představující 
řadu kostelů a hrobek, z nichž většina je vytesána přímo do skály. 
Uvážete-li zde prý svůj kapesníček na některý z keřů, Vaše přání 
se vyplní. Cesta podél rozlehlého jezera SEVAN (plocha 940 km2) 
rozprostírajícího se téměř 2 000 m vysoko. Překročení hranice 
zpět do Gruzie. Ubytování v Tbilisi.
9. den: Ráno odlet přes Istanbul zpět do ČR (doba čekání na 
přestupu cca 4 hod.). Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Arménie - Gruzie

ARMÉNIE - GRUZIE

Haghpat

Chor Virap

SIM-MA



SAE - DUBAJ, ABU DHABI A DALŠÍ MĚSTA SAE

Spojené arabské emiráty jsou synonymem neobyčejného 
pokroku, moderní architektury, bohatství, luxusu a přepychu. Jsou 
zde nejvyšší stavby světa, nejluxusnější hotely, největší obchodní 
centra a k tomu dlouhé písečné pláže a křišťálově čistá voda.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Ne 12.03. - Ne 19.03.2017 26.290,- Kč/os.
2/  Po 10.04. - Po 17.04.2017 26.290,- Kč/os.    VELIKONOCE
3/  Pá 03.11. - Pá 10.11.2017 26.290,- Kč/os.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do DUBAJE. Transfer na hotel, nocleh.
2. den: Přejezd kolem zálivu DUBAI CREEK do starobylé čtvrti AL 
FAHIDI (dříve Bastakia), kde se nacházejí domy starých perských 
obchodníků s charakteristickými, tzv. větrnými věžemi (předchůdci 
klimatizace). Poté prohlídka Dubajského muzea ve 200 let staré 
pevnosti AL FAHIDI FORT. Dále přejedeme tradiční dřevěnou lodí 
"Abra" (vodní taxi) přes Dubai Creek do starého města - do čtvrti 
DEIRA, kde zažijete exotické vůně na SPICE SOUQ (trh s 
kořením) a navštívíme jeden z největších zlatých trhů na světě - 
GOLD SOUQ. Odpoledne koupání v moři a relax. Nocleh.
3. den: Emirát SHARJAH - návštěva rozsáhlého MUZEA 
ISLÁMSKÉ CIVILIZACE. Čekají Vás však i další zajímavosti 
tohoto emirátu. Ubytování v hotelu v Dubaji v odpoledních 
hodinách, odpočinek. Odjezd na POUŠTNÍ SAFARI s večeří 
(fakultativní výlet). Nocleh.

4. den: Volné dopoledne. Před polednem odjezd od hotelu, 
ZABEEL PALACE (fotozastávka, z dálky pohled na palác 
dubajského šejka). Příjezd k největšímu  nákupnímu centru světa 
- DUBAI MALL. Návštěva nejvyšší budovy světa - BURJ 
KHALIFA (828 m) - výtahem do 124. patra do výšky 452 m na 
venkovní vyhlídkovou plošinu s úžasným pohledem na celé město 
(při dobré viditelnosti až na vzdálenost 95 km). Vstup na věž je 
nutné objednat předem zároveň se zájezdem!. Volno - největší 
akvárium s rejnoky a žraloky, největší cukrárna světa, nákupy, 
káva, večeře; ve večerních hodinách představení fontány DUBAI 
FOUNTAIN. Tančící fontána přímo před nejvyšším mrakodrapem 
světa Vás za soumraku a potmě naprosto okouzlí. Večer jízda 
metrem bez řidiče do čtvrti DUBAI MARINA, zde procházka 
marinou mezi nasvícenými mrakodrapy. Nocleh.
5. den: Ráno odjezd od hotelu. Cesta monorailem na palmový 
ostrov THE PALM JUMEIRAH. Nákupní centrum s umělou 
sjezdovkou MALL OF THE EMIRATES a moderní hotel BURJ AL 
ARAB (exteriéry). Odpoledne koupání, volno. Nocleh.

Q

Burj Al Arab

SAE - Dubaj, Abu Dhabi a další města SAE 

Pouštní safari
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