
6. den: Přejezd autobusem do emirátu ABU DHABI a hlavního 
města SAE. Tento emirát je ze všech nejbohatší a při jeho 
návštěvě neuvěříte, že do objevu ropy šlo o malou beduínskou 
vesnici. Příjezd na YAS ISLAND, kde se jezdí závod FORMULE 1. 
Návštěva jedné z nejkrásnějších a největších mešit na světě - 
MEŠITA SHEIKA ZAYEDA, kterou si prohlédneme i uvnitř (v ceně 
zájezdu). Přejezd do skanzenu HERITAGE VILLAGE. Odpoledne 
koupání na pláži La Corniche. Ubytování v hotelu v Abu Dhabi.
7. den: Výlet do AL AINU, města na ománských hranicích - 
palmová oáza, Národní muzeum, Palácové muzeum Sheika 
Zayeda, úpatí pohoří Jebel Hafeet; nebo individuální program v 
Abu Dhabi (procházka po městě, koupání, odpočinek, nákupy, 
Ferrari World, Water World).
8. den: Dopolední volno. Přejezd do Dubaje, odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha - Dubaj - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 7x hotel 4**** (2-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
- 7x snídani
- veškeré turistické pobytové taxy
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
- dobrovolné spropitné pro místního řidiče a místního průvodce
- komplexní pojištění: 52,- 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) = -400,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 6.900,- Kč
- komplexní pojištění = 416,- Kč/os.

Dubaj Marina

Q

Dubai Creek

hotel Atlantis

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017

SIM 41

Burj Khalifa

FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
1/  BURJ KHALIFA: 1.500,- Kč - vstup na nejvyšší budovu světa
Doporučujeme! Nutno objednat předem rovnou i se zájezdem!
2/ POUŠTNÍ SAFARI: 1.700,- Kč - odjezd terénními džípy 4x4 do 
pouště. Jízda pouští ve stylu Rallye Dakar, fotopauzy v písečných 
dunách. V beduínském táboře projížďka na velbloudech, ukázka 
břišního tance, možnost vyzkoušet vodní dýmku. Po západu 
slunce tradiční arabská večeře barbeque. Návrat do hotelu ve 
večerních hodinách (možno objednat na místě). Doporučujeme!
3/ DHOW CRUISE: 1.400,- Kč - večeře na lodi při plavbě po Dubai 
Creek (možno objednat na místě).

SAE - Dubaj, Abu Dhabi a další města SAE 

SAE - DUBAJ, ABU DHABI A DALŠÍ MĚSTA SAE



Polonnaruwa

SRÍ LANKA A MALEDIVY

Poznávací zájezd na SRÍ LANKU a odpočinek na MALEDIVÁCH.
Pinnawala - Dambulla - Anuradhapura - Polonnaruwa - 
Peradeniya - Kandy - Nuwara Eliya - Horton Plains - Colombo - 
Maledivy...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Pá 31.03. - Čt 13.04.2017 58.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy (odlet v cca 16 hod.) do Dubaje 
(přílet okolo půlnoci). Ubytování v Dubaji nedaleko letiště.
2. den: Odlet z Dubaje v cca 12 hod. Přílet do Colomba v cca 18 
hod. Transfer na ubytování do nedalekého letoviska NEGOMBO.
3. den: Návštěva sloního sirotčince PINNAWALA založeného 
původně pro mláďata, která přišla o matku, bez níž by v džungli 
jinak zahynula. Největším zážitkem pro návštěvníky je 
každodenní koupání slonů, kdy je početné stádo chobotnatců 
hnáno úzkou uličkou k místní řece a zpět. Odpoledne zastávka v 
městečku DAMBULLA - prohlídka pozoruhodného jeskynního 
komplexu skalních chrámů z 1. stol. př.n.l. s více než stovkou soch 
Buddhy a unikátními nástěnnými malbami (UNESCO). Ubytování.

6. den: Zastávka v řezbářské dílně na výrobu tradičních masek. 
Návštěva zahrad s exotickým kořením v MATALE (ukázka 
pěstování, zpracování a využití v ájúrvédské medicíně, možnost 
nákupu). Pokračování do KANDY, původního hlavního města 
malebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného 
jezera. Prohlídka chrámu, ve kterém je uložen Buddhův zub - 
jedna z nejcennějších buddhistických relikvií. Ubytování. Večer 
fakultativně možnost zhlédnutí folklórního představení.
7. den: Procházka botanickou zahradou PERADENIYA 
založenou králem Sinhalem, která patří mezi nejkrásnější v celé 
Asii. Panoramatická jízda krajinou ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ a 
mohutných vodopádů až do městečka NUWARA ELIYA 
vystavěného v anglickém stylu. Cestou návštěva továrny na 
zpracování cejlonského čaje s možností nákupů. Ubytování.
8. den: Výlet do NP HORTONSKÉ PLÁNĚ, ležícího více než 2000 
m nad mořem. Absolvování pěšího okruhu atraktivní pustinou 
porostlou vysokou travou, rododendrony, ale i džunglí a dále 
kolem vodopádů až k majestátnému, téměř 1000 m vysokému 
skalnímu srázu přezdívanému KONEC SVĚTA s krásným 
výhledem do dalekého kraje. Přejezd na ubytování do Colomba.

Q

4. den: Prohlídka další z památek zapsaných na seznamu 
UNESCO - pozůstatků starověkého města ANURADHAPURA, 
bývalého politického a náboženského centra ostrova: Sri Maha 
Bodni - nejstarší historicky zdokumentovaný strom na světě 
vypěstovaný z "řízku" stromu, pod kterým dosáhl Buddha 
osvícení; pozůstatky 1 600 sloupů kdysi monumentálního 
devítipatrového paláce Brazen; chrám Jetavanarama - údajně 
největší cihlová stavba světa; to vše umístěné v rozlehlých 
zahradách s důmyslným systémem zavlažovacích kanálů a 
vodních nádrží. V podvečer výstup k bývalému královskému 
paláci, pevnosti zbudované na temeni žulové "Lví" skály SIGIRIYA 
vyzdobené úchvatnými freskami a vyčnívající 200 m vysoko nad 
okolní džunglí. Návrat na ubytování.
5. den: Návštěva archeologického areálu POLONNARUWA - 
druhého největšího starobylého města v zemi. Odpoledne 
fakultativně projížďka džípy NP MINNERIYA, který je domovem 
divokých slonů, levhartů, jelenů, makaků a mnoha druhů ptáků. 
Návrat na ubytování.

Srí Lanka a Maledivy

SIM-MA42

Fun Island Resort

Čajové plantáže



9. den: Návštěva COLOMBA, moderní metropole Srí Lanky s 
výškovými budovami, ale i pozůstatky britské koloniální 
architektury. Večerní přelet na MALEDIVY. Transfer člunem na 
ubytování (cca 45 min.).
10.-12.den: Pobyt s plnou penzí ve FUN ISLAND RESORTU 
( ), okouzlujícím palmovém ostrůvku 
s jemným bílým pískem a průzračně čistou vodou s bohatým 
podmořským životem. Možnost šnorchlování či lodního výletu na 
sousední atoly…
13. den: Transfer lodí na letiště v Male.
14. den: Přílet přes Dubaj do Prahy v odpoledních hodinách.

www.funislandmaldives.com

Sigiriya

Pinnawala

NP Minneriya

CENA ZAHRNUJE:
 - letenku Praha - Colombo - Male - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným minibusem
- transfer lodí na atol a zpět
- 7x ubytování s polopenzí v hotelu*** na Srí Lance, 4x ubytování s 
plnou penzí na Maledivách, 1x ubytování se snídaní v Dubaji (2-
lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky a vl.soc.zařízením)
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)
- "spropitné" a vstupné dle programu - cca 200,- USD
- vízum na Srí Lanku - 1.000,- Kč (vyřizuje CK)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -1.500,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -1.000,- Kč
- vízum na Srí Lanku (vyřizuje CK) = 1.000,- Kč
- komplexní pojištění = 1.372,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 17.000,- Kč

Q POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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Fun Island Resort

Srí Lanka a Maledivy

SRÍ LANKA A MALEDIVY



letovisko Koggala

SRÍ LANKA S POBYTEM U MOŘE

POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Pinnawala - Dambulla - 
Anuradhapura - Polonnaruwa - Peradeniya - Kandy - Nuwara Eliya 
- Horton Plains - Colombo...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Po 09.10. - Čt 19.10.2017 34.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den: V ranních hodinách přílet do Colomba. Návštěva sloního 
sirotčince PINNAWALA založeného původně pro mláďata, která 
přišla o matku, bez níž by v džungli jinak zahynula. Největším 
zážitkem pro návštěvníky je každodenní koupání slonů. 
Odpoledne zastávka v městečku DAMBULLA - prohlídka 
pozoruhodného jeskynního komplexu skalních chrámů s více než 
stovkou soch Buddhy a unikátními nástěnnými malbami 
(UNESCO). Ubytování.

6. den: Procházka botanickou zahradou PERADENIYA, která 
patří mezi nejkrásnější v celé Asii. Panoramatická jízda hornatou 
krajinou ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ a mohutných vodopádů až do 
městečka NUWARA ELIYA vystavěného v anglickém stylu. 
Cestou návštěva továrny na zpracování cejlonského čaje s 
možností nákupů. Ubytování.
7. den: Výlet do NP HORTONSKÉ PLÁNĚ, ležícího více než 2 
000 m nad mořem. Absolvování pěšího okruhu atraktivní pustinou 
porostlou vysokou travou, rododendrony, ale i džunglí a dále 
kolem vodopádů až k téměř 1 km vysokému skalnímu srázu 
přezdívanému KONEC SVĚTA s krásným výhledem. Přejezd na 
ubytování do přímořského letoviska KOGGALA.
8.-9. den: Volný den u moře. Možnost následujících půldenních 
fakultativních výletů (cena cca 25,- USD/výlet): 1. plavba po 
sladkovodním jezeře, návštěva buddhistického chrámu a ostrova 
s výrobou skořice; 2. návštěva impozantní pevnosti Galle 
zbudované Holanďany, nákupy na místním tržišti, koupaní v 
překrásné zátoce Unawatuna.
10. den: Odpoledne přesun do COLOMBA. Návštěva moderní 
metropole Srí Lanky s výškovými budovami, ale i pozůstatky 
britské koloniální architektury. Transfer na letiště.
11. den: Přílet přes Dubaj do Prahy v odpoledních hodinách.

Q

3. den: Prohlídka pozůstatků města ANURADHAPURA 
(UNESCO), bývalého politického a náboženského centra ostrova: 
Sri Maha Bodni - nejstarší historicky zdokumentovaný strom na 
světě vypěstovaný z "řízku" stromu, pod kterým dosáhl Buddha 
osvícení; pozůstatky 1 600 sloupů kdysi monumentálního 
devítipatrového paláce Brazen; chrám Jetavanarama - údajně 
největší cihlová stavba světa… V podvečer výstup k bývalému 
královskému paláci, pevnosti zbudované na temeni žulové "Lví" 
skály SIGIRIYA vyzdobené úchvatnými freskami a vyčnívající 200 
m vysoko nad okolní džunglí. Návrat na ubytování.
4. den: Návštěva archeologického areálu POLONNARUWA - 
druhého největšího starobylého města v zemi. Odpoledne 
fakultativně projížďka džípy NP MINNERIYA, který je domovem 
divokých slonů, levhartů, jelenů, makaků a mnoha druhů ptáků. 
Návrat na ubytování.
5. den: Zastávka v řezbářské dílně na výrobu tradičních masek. 
Návštěva zahrad s exotickým kořením v MATALE (ukázka 
pěstování, zpracování a využití v ájúrvédské medicíně, možnost 
nákupu). Pokračování do KANDY, původního hlavního města 
malebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného 
jezera. Prohlídka chrámu, ve kterém je uložen Buddhův zub - 
významná buddhistická relikvie. Ubytování. Večer fakultativně 
zhlédnutí folklórního představení.

Srí Lanka s pobytem u moře

SIM-MA44

botanická zahrada
Peradeniya

Nuwara Eliya

NOVINKA!



Hortonské Pláně

chrám Jetavanarama

Colombo

CENA ZAHRNUJE:
 -  letenku Praha - Colombo - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autobusem
-  transfer lodí na atol a zpět
- 8x ubytování v hotelu*** na Srí Lance (2-lůžk. klimatizované 
pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením)
-  8x polopenzi
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)
- "spropitné" a vstupné dle programu - cca 210,- USD
- vízum na Srí Lanku - 1.000,- Kč (vyřizuje CK)

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
- vízum na Srí Lanku (vyřizuje CK) = 1.000,- Kč
- komplexní pojištění = 1.078,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 6.500,- Kč

Q POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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jeskynní komplex
skalních chrámů Dambulla

Konec Světa

SRÍ LANKA S POBYTEM U MOŘE

Srí Lanka s pobytem u moře

NOVINKA!



INDIE - VELKÝ OKRUH

Ágra - Tádž Mahál

3. den: Brzy ráno přejezd vlakem do AMRITSARU, snídaně ve 
vlaku. Odpoledne příjezd do Amritsaru, v případě času krátká 
procházka a odjezd do vesnice WAGAH na indicko-pákistánskou 
hranici, kde každý večer probíhá speciální ceremoniál „ WAGAH 
ATTARI BORDER CLOSING CEREMONY“, který je 
nezapomenutelným zážitkem. Návrat do Amritsaru, nocleh.
4. den: Návštěva Zlatého chrámu, který je nejdůležitější svatyní

 Je to rozlehlý komplex budov z bílého 
kamene, uvnitř leží obrovská nádrž a uprostřed ní - jako ostrov - 
září samotný Harimandir - chrám pokrytý měděným plechem, 
který je pozlacen několika tunami zlata. Na oběd si můžeme dojít 
do sikhské jídelny pro poutníky, kde se najednou nají až 4000 lidí. 
Dále zastávka u „zdi mučedníků“, která je dějištěm tzv. 
amritsarského masakru. Odpoledním vlakem návrat do Dillí. 
Večeře ve vlaku, příjezd okolo 23 h. Nocleh v Dillí.
5. den: Přejezd do DŽAJPÚRU, hlavního města státu Rádžastán. 
Prohlídka "růžového města" - Městský palác s muzeem (Čadra 
Mahal), symbol města Hawa Mahal - tzv. Palác větrů, Džantar 
Mantar (UNESCO) - středověká astronomická observatoř z 18. 
století, uličky a bazary starého města. Nocleh.
6. den: Návštěva pevnosti AMBER, bývalého sídla místních 
maharádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. K pevnosti 
vyjedeme na slonech. Návrat do Džajpúru, dokončení prohlídky, 
návštěva tržnice, výstup na „Opičí horu“ s výhledem aj. Nocleh.
7. den: Přejezd indickým venkovem do NP Ranthambore, nocleh.
8. den: V časných ranních hodinách safari v NP RANTHAMBORE 
- pozorování tygrů, antilop, gazel atd. Návrat na snídani a přejezd 
do Ágry. Cestou navštívíme město duchů FATÉHPUR SIKRÍ 
(UNESCO) - prohlídka města vítězství, které si nechal vystavět  
Akhbar Veliký jako nové hlavní město, velká Páteční mešita, 
Sultánský palác z červeného pískovce aj. Nocleh v Ágře.
9. den: Za svítání úchvatná prohlídka nejslavnější hrobky lásky 
TÁDŽ MAHÁL (UNESCO) s rozlehlými zahradami - skvost 
světové architektury. Návrat na snídani a prohlídka ÁGRY - bývalé 
sídlo indických panovníků Červená pevnost (UNESCO) s 
monumentální hrobkou sultána Akbara. Přejezd nočním lůžkovým 
vlakem do Váránásí.

 
sikhského náboženství.

Q

Třináctidenní výběr toho nejlepšího, co Vám může tato úžasná 
země nabídnout: Staré Dillí - Amritsar - Wangah - Džajpúr - 
Amber - NP Ranthambore - Fatéhpur Sikrí - Tádž Mahál - Ágra - 
Varanásí - Ganga - Sarnáth - Nové Dillí

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/ Ne 29.10. - Pá 10.11.2017 39.870,- Kč  

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den: Ráno (8.50 h) odlet z Prahy přes Amsterdam do Dillí s KLM. 
V 1h po půlnoci místního = 18h našeho času přílet, přejezd na 
ubytování, nocleh.
2. den: Pozdější snídaně, prohlídka Starého DILLÍ - velká Páteční 
mešita, Červená pevnost (UNESCO) a procházka po náměstí 
Chandi Chowk, Rádž Ghát - místo zpopelnění Mahátmy 
Gándhího, atd. Večer fakultativně návštěva Sound&Light show v 
Červené pevnosti. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

Džajpúr - Hawa Mahal

Indie - Velký okruh

Lakshmi Naryan Temple

46 SIMNOVINKA!



Dilli - Jama Masjid

Q

10. den: Dopoledne příjezd do VARANÁSÍ, ubytování v hotelu. 
Váránásí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě a je 
svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne 
procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. 
Prohlídka Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá 
s reliéfní mapou indického subkontinentu. Večer možnost 
zhlédnutí každodenního obřadu Árthí - „uzavírání Gangy". Nocleh.
11. den: Za svítání projížďka lodí po Ganze okolo posvátných 
ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců 
poutníků v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, kde již po 
tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na 
snídani a krátký přejezd do SARNÁTHU - významného 
budhistického poutního místa. Prohlídka budhistických chrámů, 
stúp a archeologického muzea, místo prvního kázání Buddhy. 
Odpoledne návrat to Váránásí, návštěva místních tržnic, výrobny 
hedvábí aj. Večer odjezd nočním lůžkovým vlakem do DILLÍ.
12. den: Ráno příjezd do Dillí a prohlídka NOVÉHO DILLÍ - Kutub 
Minár (UNESCO) - největší cihlový minaret světa a komplex 
budov, které jsou krásnou ukázkou raně afgánské architektury. 
Lotosový chrám - krásná stavba v podobě rozvíjejícího se 
lotosového květu. Humájunova hrobka (UNESCO) - jedinečná 
ukázka mughalské architektury. Indická brána a průjezd okolo 
vládních budov. Transfer na letiště a odlet.
13. den: Přílet do Prahy časných odpoledních hodinách.

Dillí - bazar Chandi Chowk

CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha - Dillí - Praha s KLM
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- transfery dle programu, 2x noční lehátkový vlak, vlak do 
Amritsaru a zpět se snídaní a večeří
- 9x ubytování v hotelech 4**** (2-lůžkové klimatizované pokoje s 
možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením)
- 8x snídani, 7x večeři
- safari v NP Ranthambore
- projížďku po Ganze ve Váránásí
- služby českého průvodce a místní průvodce dle potřeby
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 98,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)
- vízum do Indie = 1.200,- Kč (vyřizuje CK)
- doporučená částka na vstupné, spropitné a představení světlo a 
zvuk v Dillí = cca 115,- €

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
- vízum do Indie = 1.200,- Kč (vyřizuje CK)
- komplexní pojištění = 1.274,- Kč
- 1-lůžk.pokoj = 4.200,- Kč

Amber
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ČÍNA 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Pá 05.05. - Po 15.05.2017 39.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy přes Istanbul do Číny 
(čekání na přestupu cca 3 hod.).
2. den: Odpoledne přílet do PEKINGU. Transfer na ubytování.
3. den: Procházka centrem PEKINGU, jehož srdce tvoří náměstí 
Nebeského klidu o rozloze 40 ha s mauzoleem Mao Ce-tunga 
uprostřed. Prohlídka tzv. ZAKÁZANÉHO MĚSTA, bývalého 
reprezentativního sídla panovníků zapsaného na seznamu 
UNESCO. Návštěva CHRÁMU NEBES z roku 1420, ve kterém se 
císař dvakrát ročně modlil za dobrou úrodu. Návrat na ubytování.

6. den: Příjezd v ranních hodinách. Ubytování. Prohlídka města 
SI-AN, historické muzeum dokumentující úroveň civilizace v 
oblasti Žluté řeky. Návštěva VELKÉ PAGODY DIVOKÝCH HUSÍ - 
buddhistického klášterního komplexu a muzea městských hradeb, 
které se svou délkou a zachovalostí řadí mezi celosvětové unikáty 
(výstup na hradby). Prohlídka HROBKY CÍSAŘE JINGDI - 
miniatura království s hliněnými sochami členů dvora. Nocleh.
7. den: Program v oblasti hrobky prvního čínského císaře: 
zastávka v matriarchální neolitické vesnici BANPO a návštěva 
TERAKOTOVÉ ARMÁDY (více než 8000 soch vojáků, koní a 
vojenských povozů k ochraně panovníka v jeho posmrtném 
životě). Přejezd nočním vlakem do Šanghaje.
8. den: V ranních hodinách příjezd do ŠANGHAJE. Ubytování. 
Prohlídka nábřeží Bund, malebného korza na břehu řeky 
Huangpu, které je památkovou rezervací honosných budov 
evropského stylu z počátku minulého století. Procházka po 
Nankingské třídě (obchodní tepna města) a plavba lodí po řece 
(kontrast staré a moderní zástavby v oblasti Pudong). Nocleh.
9. den: Výlet do starobylého města SU-ČOU přezdívaného 
Benátky východu (prohlídka Zahrad mistra rybářských sítí). 
Cestou návštěva malebného vodního města TONGLI nazývaného 
"Muzeum čínské historie" s typickými mosty a atmosférou. 
Projížďka lodí po kanálu. Návrat zpět do Šanghaje. Nocleh.
10. den: Dokončení prohlídky ŠANGHAJE: Chrám Jadeitového 
Buddhy, stará čínská čtvrť, zahrada Jü Jüan. Transfer na letiště 
(fakultativně rychlovlakem Maglev).
11. den: Přílet přes Istanbul do Prahy v poledních hodinách 
(čekání na přestupu cca 2 hod.).

4. den: Celodenní výlet do severní části Pekingu. Zastávka u 
legendární VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI, která jako obrovský kamenný 
hrad střežila říši před vetřelci (výstup na hradby, návštěva 
vojenské posádky). Odpoledne prohlídka jedné z hrobek 
DYNASTIE MING. Procházka CESTOU DUCHŮ, lemovanou 
sochami reálných i bájných zvířat, vojáků a úředníků, kteří měli v 
posmrtném životě císaře ochraňovat. Návrat na ubytování.
5. den: Návštěva LAMA TEMPLE, největšího a nejvýznamnějšího 
kláštera tibetského buddhismu ve vnitřní Číně. Prohlídka 
LETNÍHO PALÁCE, místa ukrytého v zeleni na břehu jezera 
Kunming (rekreačního sídla císařského dvora). Projížďka rikšou 
starou zástavbou Pekingu, tzv. HUTONGY - čtvrtí nízkých domků, 
které i přesto, že jsou dnes často sevřeny obrovskými mrakodrapy, 
evokují atmosféru venkova. Přejezd nočním vlakem do Si-Anu.

Q
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CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Peking a Šanghaj - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem
- 2x jízdenku na noční vlak dle programu
- 6x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s 
možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 2x ubytování v 
nočním vlaku (4 lůžková kupé)
- 8x snídani, 9x večeři nebo oběd
- služby průvodce
- vstupné dle programu
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- vízum do Číny = 1.900,- Kč (vyřizuje CK)
- "spropitné" ve výši 30,- USD
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč/os.)
 
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) = -600,- Kč
- vízum do Číny = 1.900,- Kč (vyřizuje CK)
- komplexní pojištění = 1.078,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 5.000,- Kč (6x v hotelu, ve vlaku nelze)

Čína

Velká Čínská Zeď Peking

Peking

Terakotová armáda

ČÍNA 



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

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/ Út  09.05. - Pá 19.05.2017 64.990,- Kč
2/ Po 29.05. - Čt  08.06.2017 64.990,- Kč
3/ Út  26.09. - Pá 06.10.2017 64.990,- Kč

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

JAPONSKO

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

2. den: Ve večerních hodinách přílet do TOKIA - metropole Země 
vycházejícího slunce, která je nejlidnatější městskou aglomerací 
na světě a místem s neopakovatelnou atmosférou, kde se 
supermoderní technologie snoubí se starobylou orientální 
kulturou. Transfer na ubytování v centru města.
3. den: První část prohlídky TOKIA: nejstarší čtvrť Asakusa 
poničená bombardováním za 2. sv. války s chrámem Sensódži; 
vstupní brána Kaminarimon vyzdobená obřím lampionem; 
vyhlídková plavba lodí po řece Sumida; stylová císařská zahrada 
Hamarikjú - zelená oáza a místo odpočinku uprostřed zástavby 
mrakodrapů; přesun do oblasti tokijské zátoky se siluetou visutého 
mostu Rainbow Bridge; populární nákupní a zábavní čtvrť Odaiba; 
finanční distrikt Ginza s butiky nejluxusnějších světových značek; 
futuristické Tokijské kongresové centrum vystavěné ze skla a oceli 
ve tvaru lodi… Návrat na ubytování.
4. den: Celodenní výlet za hranice pulsujícího velkoměsta - do 
atraktivní oblasti NP FUDŽI-HAKONE zahrnující jízdu vlakem, 
lodičkou i lanovkou. Nenáročná procházka exotickou přírodou s 
neopakovatelnými výhledy na posvátnou sopku FUDŽI se špičkou 
pokrytou sněhem, která je nejvyšší horou celého ostrovního státu. 
Odpoledne relaxace v tradičních termálních koupelích Onsen, 
patřící k oblíbenému způsobu odpočinku místního obyvatelstva. 
Večer dokončení prohlídky TOKIA: obchodní a administrativní 
centrum Šindžuku s nejrušnějším železničním nádražím na světě 
a množstvím moderních výškových budov v čele s Tokijskou 
radnicí, odkud lze z výšky 200 m nad zemí vychutnat nádherné 
večerní panorama; procházka okrskem Kabukičó - bývalým 
doupětem proslulé mafie Jakuza - dnes "vykřičenou" čtvrtí 
zábavních podniků nejrůznějšího druhu. Návrat na ubytování.
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CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Tokio a Ósaka - Praha (Emirates)
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu dle programu (mezi městy je přeprava zajištěna vlaky a 
superexpresy Šinkansen; během prohlídek měst se využívá MHD)
-  8x  hotel (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
- 8x snídaně (zpravidla formou bufetu; se zajištěním stravování 
během zájezdu bude nápomocen průvodce - ochutnávat budete 
místní speciality i využívat služeb zavedených fast food řetězců)
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)
- vstupné dle programu (cca 100,- USD)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -1.500,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -1.000,- Kč
- komplexní pojištění = 1.078,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 10.000,- Kč

Kamakura - Buddha Daibucu Fudži

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

Nara - chrám Tódaidži
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VIETNAM

Hanoj - Tam Coc - Hoi An - My Son - Saigon - delta Mekongu - Cai 
Rang - Hai Van...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ St 08.03. - Út 21.03.2017 49.990,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.   den:   Večer odlet z Prahy do Saigonu s přestupem v Istanbulu  
(čekání na přestupu cca 3 hod.; Turkish Airlines).
2. den: V odpoledních hodinách přílet do kosmopolitního 
SAIGONU. Transfer na ubytování. Nocleh.

4. den: Výlet do DELTY MEKONGU, nejúrodnější oblasti země na 
největší řece jihovýchodní Asie, jejíž tok se rozlévá do mnoha 
ramen propojených umělými kanály. Přejezd autokarem do města 
MY THO. Výlet lodí po Mekongu podél několika ostrůvků se 
zastávkou na Ostrově jednorožce (projížďka na dřevěné kánoi 
úzkým kanálem ukrytým ve stínu kokosových palem, ochutnávka 
kokosového cukroví, rýžového vína i čerstvého tropického ovoce, 
exkurze do včelí farmy). Ubytování v Can Tho.
5. den: Návštěva plovoucího trhu CAI RANG patřící k nejsilnějším 
zážitkům z celého zájezdu. Náklad lodí je zde obvykle označen 
malým vzorkem zboží zavěšeným na bambusové tyči či stěžni a i 
když převládá ovoce a zelenina, tak k dostání je zde prakticky vše, 
co běžný obyvatel delty potřebuje k životu. Přesun autobusem do 
Saigonu a večerní přelet vnitrostátní linkou do Da Nangu. Krátký 
transfer na ubytování do okouzlujícího kupeckého městečka HOI 
AN (UNESCO), jehož dnes ospale působící kanál řeky Thu Bon 
býval plný obchodních lodí připlouvajících z celé Asie, ale i daleké 
Evropy. Nocleh.

Q

3. den: Návštěva pověstného podzemního labyrintu tunelů CU 
CHI vystavěných jako tajná bojová základna Vietkongu a skladiště 
v týlu nepřítele za vietnamsko-americké války. Odpoledne 
prohlídka nejvýznamnějších památek bývalé metropole Jižního 
Vietnamu, přejmenované po válce a znovusjednocení na Ho Či 
Minovo město (cihlová katedrála Notre Dame z konce 19. stol.; 
koloniální budova pošty; Palác sjednocení, jehož dobytím v roce 
1975 byl započat pád celého Jižního Vietnamu; Muzeum 
válečného dědictví; hustá spleť uliček čínské čtvrti Cho Lon s 
historickou tržnicí Binh Tay…). Návrat na ubytování.

Ha Long Bay

Vietnam
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8. den: Prohlídka císařského města HUE (UNESCO), sídelního 
města mocné dynastie rodu Nguyenů. Výlet člunem po Voňavé 
řece k Pagodě nebeské paní - Thien Mu pocházející z roku 1601. 
Zastávka u okázalé hrobky císaře Minh Manga situované 
uprostřed nádherné zahrady. V odpoledních hodinách návštěva 
majestátní pevnosti z 19 stol., na jejíž stavbě se podílelo 30 000 
dělníků po dobu dlouhých 38 let. Součástí ohromného komplexu 
(celkový obvod zdí činil 10 km) je Císařské město inspirované 
čínskými vlivy s vlastním vodním příkopem i pozůstatky 
Zakázaného purpurového města vyhrazeného pro obytné paláce 
a panovníkovi konkubíny. V podvečer návštěva tržnice Dong Ba 
"přetékající" ovocem, zeleninou, rybami, ale i záplavou dalšího 
zboží. Návrat na ubytování.
9. den: Po snídani přelet do HANOJE, motorkami přeplněného 
hlavního města Vietnamu, ve kterém se mísí více než tisíciletá 
vznešenost dějin se socialistickou přítomností: pochmurně 
impozantní Ho či Minovo mauzoleum oslavující kult zakladatele 
Vietnamu; Pagoda jediného sloupu; Chrám literatury - 
nejuctívanější konfuciánský chrámový komplex města a historicky 
nejvýznamnější centrum vzdělávání… Ubytování.

Q

6. den: Půldenní výlet do MY SON, k působivému areálu s ruinami 
hinduistických čamských chrámů ukrytých uprostřed hustě 
zalesněných kopců. Odpoledne návrat do HOI AN, jednoho z 
nejatraktivnějších míst země s neopakovatelnou atmosférou, 
jehož symbolem je Japonský zastřešený most z 16. stol. 
Procházka malebnými uličkami s více než 200 let starými domy 
zámožných obchodníků ukrývajícími zajímavé sbírky starožitností 
a rodinné památky. Nocleh.
7. den: Volné dopoledne v HOI AN. Po obědě zastávka v tzv. 
MRAMOROVÝCH HORÁCH představujících pět vápencových 
skal s několika pozoruhodnými jeskynními chrámy (možnost 
výstupu na některou z vyhlídek). Panoramatická jízda průsmykem 
HAI VAN vedoucí Pohořím moře a mraků porostlým neprostupnou 
vegetací (pěkné výhledy na záliv Da Nang a písečné pláže Lang 
Co). Ubytování v Hue.
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12. den: Prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den Le Dai 
Hanh se sochami dávných králů zahalenými v hustém, dusivě 
vonném oblaku kadidlového kouře. Plavba lodičkami pohádkovou 
krajinou s krasovými kopečky a fotogenickými rýžovými políčky až 
k trojici populárních jeskynních chodeb TAM COC. Návštěva 
jeskynní pagody BICH DONG. Transfer busem zpět do Hanoje. 
Ubytování. Večer zhlédnutí představení vodních loutek. Nocleh.
13. den: V HANOJI projížďka rikšami starou čtvrtí s hustou spletí 
kupeckých uliček; legendární Jezero navráceného meče s tzv. 
Želví věží a Chrámem Nefritové hory umístěnými na romantických 
ostrůvcích. Odlet z Hanoje ve večerních hodinách.
14. den: Přestup v Istanbulu (čekání na přestupu cca 3 hod.). 
Přílet do Prahy v ranních hodinách.

Q

10. den: Průjezd venkovskou krajinou delty Rudé řeky s typickými 
rýžovými poli a pasoucími se vodními buvoly. V poledních 
hodinách nalodění na výletní loď. Vyhlídková plavba zátokou HA 
LONG s úchvatnými, z moře vystupujícími, vápencovými skalními 
věžemi, jejichž počet dosahuje téměř dvou tisíc. Zastávka v 
jeskyni HANG SUNG SOT zakončená výstupem k altánku s 
úžasným pohledem na početnou flotilu džunek kotvících hluboko 
pod Vámi. Pokračování podél autentických rybářských vesnic s 
možností projížďky na kajaku. Nocleh na palubě lodi.
11. den: Pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se 
zastávkou v jeskyni LUON a podél nesčetných ostrůvků s pohledy 
na neobyčejné přírodní scenérie "Dračí zátoky". V poledních 
hodinách opuštění lodi a transfer na ubytování v Ninh Binh. Cestou 
krátká exkurze do keramické dílny ve vesnici DONG TRIEU.
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CENA ZAHRNUJE:
- mezinárodní letenku Praha - Saigon a Hanoi - Praha
- vnitrostátní letenku Saigon - Da Nang a - Hue - Hanoj
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem
- 10x hotel*** (2 lůžk. klimatizované pokoje s vl. soc. zařízením)
- 1x nocleh na lodi (2 lůžkové kajuty s vl. sociálním zařízením)
- 11x snídani, 6x oběd nebo večeři
- služby českého a místního průvodce
- vstupné dle programu
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)
- "spropitné" pro místní řidiče a průvodce
- vízum do Vietnamu = 1.400 Kč/os. (vyřizuje CK)
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -1.500,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -1.000,- Kč
- vízum do Vietnamu (vyřizuje CK) = 1.400,- Kč
- komplexní pojištění = 1.372,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 7.500,- Kč
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USA - VELKÝ OKRUH S YELLOWSTONEM 

Dvacetidenní okruh po největších turistických zajímavostech USA 
ve stylu Amerika jednou a provždy. Letecky do Los Angeles a 
odtud minibusy pro 15 osob  (obsazených 9 osobami + řidič)  přes 
národní parky Yellowstonský, Yosemitský, Canyonland, Sequoia, 
Arches, Grand Canyon, Bryce Canyon a Kings Canyon,  přes 
Monument Valley, Death Valley, pohoří Grand Teton a dále s 
návštěvou nejznámějších měst - Los Angeles, Las Vegas, San 
Francisco, Sacramento, Salt Lake City a další….Zájezd je vhodný 
i pro osoby dříve narozené. Pořádáme jej pravidelně v tomto 
období od roku 1999.

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  St 10.05. - Po 29.05.2017

CENA ZÁJEZDU:
63.990,- Kč při ubytování ve 4-lůžkových pokojích
65.590,- Kč při ubytování ve 3-lůžkových pokojích
68.990,- Kč při ubytování ve 2-lůžkových pokojích

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do LOS ANGELES, nájem vozů, nákup a 
krátký přejezd na ubytování. Prohlídka nejznámějších míst jako 
např.: Hollywood Boullevard s chodníkem slávy, Rodeo Drive, 
čtvrť Beverly Hills. 
2. den: LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIOS - návštěva 
největšího filmového zábavního parku světa,  který Vás poučí o 
tricích, které se při natáčení filmů používají. Navečer přejezd do 
města Bakersfield, poblíž NP Sequoia. Nocleh.
3. den: Prohlídka SEQUOIA PARKU. Park nejvíce proslavily lesy 
sekvojovců obrovských včetně stromu generála Shermana, 
největšího stromu na Zemi, který roste v Obřím lese (Giant 
Forest). Zde také najdeme pět z deseti největších stromů na světě, 
pokud jde o objem dřeva. Nocleh ve Fresnu.
4. den: Návštěva překrásného YOSEMITSKÉHO NP, ve kterém 
se nachází i nejvyšší vodopád v Sev. Americe. Druhou dominantou 
parku je nejvyšší žulový monolit na světě zvaný El Capitan, za 
zhlédnutí stojí též monumentální 1.450 m vysoký žulový útvar Half 
Dome a pod ním se nacházející vodopády Vernal. Yosemitské 
údolí se táhne podél řeky Merced. Kolem ní se rozkládají skaliska, 
z nichž padá nejvyšší vodopád v Severní Americe, YOSEMITSKÝ 
VODOPÁD. Tvoří jej Horní (425 m) a Dolní (97 m) vodopád, mezi 
nimiž je série kaskád (205 m). Společně měří celkem 739 metrů. 
Procházky pod vodopády, několik zastávek na vyhlídkách. Nocleh 
v Tracy u San Francisca.
5. den: Celodenní prohlídka SAN FRANCISCA - nejkrásnějšího 
města USA, včetně Golden Gate Bridge, s jízdou Cable car, dále 
prohlídka China Town, atd. Nocleh opět v Tracy.
6. den: Přejezd přes SACRAMENTO - prohlídka hezkého 
hlavního města Kalifornie včetně skanzenu a případně i 
nádherného železničního muzea, prohlídka Kapitolu. Přejezd do 
města RENO - krátká prohlídka napodobeniny Las Vegas. Nocleh 
ve městě Winnemucca.
7. den: Přejezd přes Wendower, zastávka u solného jezera 
BONNEVILLE u rychlostní dráhy. SALT LAKE CITY - prohlídka 
zajímavého centra města Mormonů. Nocleh ve městě Pocatello.

8. den: Přejezd přes Idaho Falls do West Yellowstone - městečka 
na západním okraji Yellowstonského NP. Odpolední prohlídka 
gejzírů v Yellowstonském národním parku, včetně nejznámějšího 
OLD FAITHFUL. Nocleh v Gardineru u Yellowstone NP.
9. den: Celodenní návštěva YELLOWSTONSKÉHO NP, kde 
potkáte neskutečné množství volně se pohybující zvěře (stáda 
bizonů, laně s jeleny atd), Norris Geyser Basin, Mammoth Hot 
Springs, několik zastávek a procházka s fantastickými výhledy na 
Lower Falls a Upper Falls ve velkém kaňonu řeky Yellowstone, 
přejezd zpět na hotel.
10. den: Úchvatné výhledy na pohoří GRAND TETON (4.196 m), 
přejezd kolem Jackson Lake, National Elk Refuge Visitor Centre 
atd. Dále JACKSON - prohlídka zajímavého městečka 
postaveného a zachovalého ve stylu divokého západu. Přejezd do 
Evanstonu na ubytování.
11. den: Přejezd do národního parku ISLAND IN THE SKY - 
součást národního parku CANYONLANDS, zastávka v Island In 
The Sky Visitor Centre, přejezd k Upheaval Dome, po cestě zpět 
zastávky na vyhlídkových bodech s výhledem na The Needles. 
Nocleh v Green River.
12. den: Prohlídka NP ARCHES - překrásného národního parku 
plného oranžových skal a skalních oblouků. Procházky tímto 
velkolepým dílem matky přírody s nejznámějšími skalními útvary 
Balanced Rock, Double Arch a Delicate Arch. Nocleh opět v 
Green River.

Yellowstone - Old Faithful
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CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha-LA-Praha (přes Amsterdam)
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 18x hotel Motel6 s WC a sprchou, většinou vybavených bazénem
- doprava minivany - bez omezení najetých mil včetně benzínu
- služby průvodce - který zároveň řídí nebo naviguje 1. vůz
- zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- stravu, vstupy + parkovné = cca 600-850,- USD/os.
- parkovné a všechna mýta = cca 15,- USD/os.
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč).
- vízum do USA - ESTA = 500,- Kč

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -1.200,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -800,- Kč
- komplexní pojištění = 1.960,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 10.500,- Kč (příplatek k 2-lůžk.pokoji)
- formulář ESTA (tranzitní vízum do USA) = 500,- Kč

Antelope Canyon

13. den: Návštěva MONUMENT VALLEY - s možností si zde 
najmout jeep řízený místními indiány a absolvovat překrásnou 
okružní jízdu po největších krásách parku. V tomto údolí eroze 
vytvořila zajímavé věže z pískovce nazývané messa (stoly) nebo 
butte (vršky, hřbety). Nejvyšší z nich dosahuje 300 metrů nad 
údolní plošinou. Monumenty jsou velmi fotogenické, posloužily 
jako kulisa k mnoha westernům. Nocleh v Page u Lake Powell.
14. den: Prohlídka BRYCE CANYONU - nejromantičtějšího a 
nejfotogeničtějšího národního parku, s tisíci štíhlými vysokými 
načervenalými skalními věžemi a amfiteátry zvanými hoodoo, 
které tvoří neustále se měnící labyrinty. Bryce Canyon je království 
skalních věží a pískovcových útvarů zbarvených do červena, 
oranžova a žluta zasazených v zelené krajině. Zastávky na 
vyhlídkách. Dvouhodinová procházka Navajo Loop Trail / Queen 
Garden patří k největším zážitkům zájezdu. Nocleh opět v Page.
15. den: ANTELOPE CANYON - nádherný kaňon, který v červené 
pískovcové skále vyhloubily vody z přívalových dešťů. Jen několik 
metrů široká a čtyřicet metrů dlouhá štěrbina protíná blok 
zkamenělé duny písku a v ostrých záhybech se dere k slunečnímu 
svitu. Proto se kaňonu říká i vývrtka - Corkscrew. Shora 
dopadající světlo se láme do různých vlnových délek a společně s 
barvou podloží a tvary vnitřku kaňonu kouzlí zázraky.  Horseshoe 
Bend - nedaleko od Antelope Canyon vytváří řeka Colorado 
úžasný a fotogenický meandr, který připomíná koňskou podkovu. 
LAKE POWELL - čarokrásné jezero a jeho okolí, které bylo 
vyhlášeno národní rekreační krajinou. Odpoledne možnost jízdy 
lodí po jezeře nebo odpočinek u bazénu. Nocleh opět v Page.
16. den: Návštěva GRAND CANYON, s možností absolvovat 
okružní let letadlem nebo helikoptérou nad tímto jedinečným 
přírodním úkazem. Zastávky na nejkrásnějších vyhlídkách Desert 
View, Moran a Grandview Point. Večerní přejezd do Las Vegas. 
Nocleh v Las Vegas poblíž Stripu. 
17. den: Zastávka u jedné z největších přehrad světa HOOVER 
DAM zasazené v okouzlující krajině nebo prohlídka LAS VEGAS, 
hlavní třídy Strip - na které se nacházejí ohromné hotelové 
komplexy - hotel Bellagio s úžasnou zpívající fontánou, komplex 
New York včetně sochy Svobody, Caesar´s Palace - luxusní hotel, 
postavený v duchu starého Říma, Paris hotel - komplex zahrnující 
Elysejský palác, Eiffelovu věž, Vítězný oblouk nebo komplex 
Venezia, který zahrnuje to nejlepší z Benátek včetně funkčních 
kanálů s gondolami vozících turisty. Ohromí vás vybuchující umělá 
sopka před hotelem Mirage či živé vystoupení - přepadení pirátské 
lodi před komplexem Treasure Island. Nezapomenutelná je 
návštěva Stratosphere Tower - vyhlídkové věže, vysoké 350 m, 
která je součástí stejnojmenného hotelu a casina. Na vrcholu je 
vyhlídka, odkud je nádherný výhled na celé město. Současně jsou 
na vrcholu věže tři nervydrásající atrakce. Nocleh v Las Vegas.
18. den: Průjezd NP DEATH VALLEY. Zastávky na Zabriskie 
pointu, kde byly filmovány Hvězdné války a Badwater - kde dno 
Death Valley dosahuje 86 metrů pod hladinu moře a je nejteplejším 
místem Ameriky. Okolí připomíná neskutečnou Měsíční krajinu. 
Nocleh v Barstow - nedaleko Los Angeles.
19. den: Přejezd na letiště, vrácení vozů a odlet do Prahy.
20. den: Přílet do Prahy ve večerních hodinách .
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USA - VELKÝ OKRUH S YELLOWSTONEM rozšířený 

Dvacetidenní okruh po největších turistických zajímavostech USA 
ve stylu Amerika jednou a provždy. Letecky do San Francisca a 
odtud minibusy pro 15 osob (obsazených 9 osobami + řidič)  přes 
NP Yellowstonský, Yosemitský, Canyonland, Sequoia, Arches, 
Grand Canyon, Bryce Canyon, přes Monument Valley, Death 
Valley, pohoří Grand Teton a dále s návštěvou nejznámějších měst 
- Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Salt Lake City a další... 
Oproti běžnému okruhu má zájezd navíc prohlídku NP Zion a 
Joshua Tree a přitom díky odletu z LA se najede o 600 km méně.

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Čt  11.05.  -  Út 30.05.2017 VYPRODÁNO!
2/  Čt  07.09.  -  Út 26.09.2017

CENA ZÁJEZDU:
63.990,- Kč/os. při ubytování ve 4-lůžkových pokojích
65.590,- Kč/os. při ubytování ve 3-lůžkových pokojích
68.990,- Kč/os. při ubytování ve 2-lůžkových pokojích

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy do San Francisca, nájem 
vozů, nákup, Golden Gate Bridge, ubytování v Livermore. 
2. den: Celodenní prohlídka SAN FRANCISCA - určitě 
nejkrásnějšího města USA, s jízdou Cable car, dále prohlídka 
China Town, atd. Přejezd směrem k Yosemite. Nocleh.
3. den: Návštěva překrásného YOSEMITSKÉHO NP, ve kterém 
se nachází i nejvyšší vodopád Sev. Ameriky. Druhou dominantou 
parku je nejvyšší žulový monolit na světě zvaný El Capitan, za 
zhlédnutí stojí též monumentální 1.450 m vysoký žulový útvar Half 
Dome a pod ním se nacházející vodopády Vernal. Yosemitské 
údolí se táhne podél řeky Merced. Kolem ní se rozkládají skaliska, 
z nichž padá nejvyšší vodopád v Severní Americe, Yosemitský 
vodopád. Tvoří jej Horní (425 m) a Dolní (97 m) vodopád, mezi 
nimiž je série kaskád (205 m). Společně měří 739 m. Procházky 
pod vodopády, několik zastávek na vyhlídkách. Nocleh ve Fresně.
4. den: Prohlídka SEQUOIA PARKU. Park nejvíce proslavily lesy 
sekvojovců obrovských včetně stromu generála Shermana, 
největšího stromu na Zemi, který roste v Obřím lese (Giant 
Forest). Zde také najdeme pět z deseti největších stromů na světě, 
pokud jde o objem dřeva. Nocleh v Bakersfieldu.
5. den: Průjezd NP DEATH VALLEY. Dno Death Valley dosahuje 
86 metrů pod hladinu moře a je nejteplejším místem Ameriky. Okolí 
připomíná neskutečnou Měsíční krajinu. Zastávky na Zabriskie 
pointu, kde byly filmovány Hvězdné války, Devil´s Golf Course - 
pláň plná bizarních solných útvarů. Nocleh v Las Vegas.
6. den: Zastávka u jedné z největších přehrad světa HOOVER 
DAM zasazené v okouzlující krajině nebo přes den prohlídka LAS 
VEGAS, hlavní třídy Strip - na které se nacházejí ohromné 
hotelové komplexy - hotel Bellagio s úžasnou zpívající fontánou, 
komplex New York včetně sochy Svobody a Brooklynského 
mostu, Caesar´s Palace - mimořádně luxusní hotel, postavený v 
duchu starého Říma, Paris hotel - komplex zahrnující Elysejský 
palác, Eiffelovu věž, Vítězný oblouk nebo komplex Venezia, který 
zahrnuje to nejlepší z Benátek včetně funkčních kanálů s 
gondolami vozících turisty. Návštěva Stratosphere Tower.

7. den: NP ZION - tento národní park patří k vyhledávaným 
turistickým cílům jak pro pozoruhodné geologické útvary, tak pro 
neobvykle pestrou paletu rostlin a živočichů. Hlavní dominantou 
tohoto překrásného národního parku je 24 kilometrů dlouhý kaňon 
Zion Canyon. Rudooranžově zbarvené pískovcové skály jsou 
místy až 800 m vysoké. Kaňonem protéká řeka VIRGIN RIVER. 
Již samotný příjezd do parku po vyhlídkové silnici je zážitkem, 
neboť cestou se již můžeme kochat neskutečně krásnými skalními 
masivy a útvary. Po dojezdu dovnitř do parku se dále budeme 
pohybovat bezplatnou autobusovou dopravou, kde můžeme 
libovolně vystupovat a nastupovat na kterékoliv z osmi zastávek. 
Řidiči podávají výklad k právě míjeným zajímavostem. Několik 
krátkých procházek s nádhernými výhledy. Nocleh Provo.
8. den:  SALT LAKE CITY - prohlídka zajímavého centra města 
Mormonů. Dlouhý přejezd přes Idaho Falls do West Yellowstone - 
městečka na západním okraji Yellowstonského NP. Pozdě 
odpoledne vjezd do Yellowstonského NP. Nocleh v Gardineru u 
Yellowstone NP.
9. den: Celodenní návštěva YELLOWSTONSKÉHO NP, kde 
potkáte neskutečné množství volně se pohybující zvěře (stáda 
bizonů, laně s jeleny atd), Norris Geyser Basin, Mammoth Hot 
Springs, několik zastávek a procházka s fantastickými výhledy na 
Lower Falls a Upper Falls ve velkém kaňonu řeky Yellowstone, 
prohlídka nejznámějšího gejzíru OLD FAITHFUL, odjezd na hotel.

Zion

Golden Gate Bridge
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CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha-San Francisco a LA-Praha (přes Amsterdam)
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 18x hotel Motel6 s WC a sprchou, většinou vybavených bazénem
- doprava minivany - bez omezení najetých mil včetně benzínu
- služby průvodce - který zároveň řídí nebo naviguje 1. vůz
- zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- stravu, vstupy + parkovné = cca 600-850,- USD/os.
- parkovné a všechna mýta = cca 15,- USD/os.
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč).
- vízum do USA - ESTA = 500,- Kč

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -1.200,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -800,- Kč
- komplexní pojištění = 1.960,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 11.500,- Kč (příplatek k 2-lůžk.pokoji)
- formulář ESTA (tranzitní vízum do USA) = 500,- Kč

 Yellowstone

Yellowstone - Lower Falls

10. den: Úchvatné výhledy na pohoří GRAND TETON (4.196 m), 
přejezd kolem Jackson Lake, National Elk Refuge Visitor Centre 
atd. JACKSON - prohlídka zajímavého městečka postaveného a 
zachovalého ve stylu divokého západu. Ubytování v Evanstonu.
11. den: Přejezd do NP ISLAND IN THE SKY - součást národního 
parku CANYONLANDS, zastávka v Island In The Sky Visitor 
Centre, přejezd k Upheaval Dome, po cestě zpět vyhlídkové body 
s výhledem na The Needles. Nocleh v Green River.
12. den: Prohlídka NP ARCHES - překrásného národního parku 
plného oranžových skal a skalních oblouků - Balanced Rock, 
Double Arch a Delicate Arch. Nocleh opět v Green River.
13. den: Návštěva MONUMENT VALLEY s možností si zde 
najmout jeep řízený místními indiány a absolvovat okružní jízdu po 
největších krásách parku. V tomto údolí eroze vytvořila věže z 
pískovce nazývané messa (stoly) nebo butte (vršky, hřbety). 
Nejvyšší z nich dosahuje 300 metrů nad údolní plošinou. 
Monumenty posloužily jako kulisa k mnoha westernům. Nocleh v 
Page u Lake Powell.
14. den: Prohlídka BRYCE CANYONU - nejromantičtějšího a 
nejfotogeničtějšího národního parku, s tisíci štíhlými vysokými 
načervenalými skalními věžemi a amfiteátry zvanými hoodoo, 
které tvoří neustále se měnící labyrinty. Bryce Canyon je království 
skalních věží a pískovcových útvarů zbarvených do červena, 
oranžova a žluta zasazených v zelené krajině. Zastávky na 
vyhlídkách. Dvouhodinová procházka Navajo Loop Trail / Queen 
Garden patří k největším zážitkům ze zájezdu. Nocleh v Page.
15. den: ANTELOPE CANYON - nádherný kaňon, který v červené 
pískovcové skále vyhloubily vody z přívalových dešťů. Jen několik 
metrů široká a čtyřicet metrů dlouhá štěrbina protíná blok 
zkamenělé duny písku a v ostrých záhybech se dere k slunečnímu 
svitu. Proto se kaňonu říká i vývrtka - Corkscrew. Shora 
dopadající světlo se láme do různých vlnových délek a společně s 
barvou podloží a tvary vnitřku kaňonu kouzlí zázraky.  Horseshoe 
Bend - nedaleko od Antelope Canyon vytváří řeka Colorado 
úžasný a fotogenický meandr, který připomíná koňskou podkovu. 
LAKE POWELL - čarokrásné jezero a jeho okolí, které bylo 
vyhlášeno národní rekreační krajinou. Odpoledne možnost jízdy 
lodí po jezeře nebo odpočinek u bazénu. Nocleh opět v Page.
16. den: Návštěva GRAND CANYON, s možností absolvovat 
okružní let letadlem nebo helikoptérou nad tímto jedinečným 
přírodním úkazem. Zastávky na nejkrásnějších vyhlídkách Desert 
View, Moran a Grandview Point. Večerní přejezd do Las Vegas. 
Nocleh v Las Vegas poblíž Stripu. 
17. den: Přejezd přes NP JOSHUA TREE, pojmenovaný podle 
juky krátkolisté, zvané též Jozuův strom. Několik zastávek a 
krátkých procházek u vyhlídek na nádhernou krajinu ozdobenou 
tisíci palem (resp. juk), na zasněžený vrchol San Jacinta a při 
pěkném počasí je dokonce vidět až do Mexika. Nocleh v LA.
18. den: LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIOS - návštěva 
filmového zábavního parku, který Vás poučí o tricích, které se při 
natáčení filmů používají. Prohlídka míst jako: Hollywood 
Boullevard, Rodeo Drive, Beverly Hills. Nocleh v Los Angeles.
19. den: Přejezd na letiště a odlet do Prahy.
20. den: Přílet v odpoledních hodinách do Prahy.
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USA - NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA

Čtrnáctidenní okruh po největších turistických zajímavostech 
USA. Letecky do Los Angeles a odtud vypůjčenými dodávkami 
(pro 9+1 osob) okruh přes národní parky Joshua Tree, Grand 
Canyon, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Sequoia, Yosemite, a 
také přes Las Vegas, Lake Powell, Antelope Canyon a zpět do LA. 

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  St  17.05. -  Út  30.05.2017
2/  Út  12.09. -  Po 25.09.2017

CENA ZÁJEZDU:
49.290,- Kč   při ubytování ve 4-lůžkových pokojích
50.190,- Kč   při ubytování ve 3-lůžkových pokojích
51.990,- Kč   při ubytování ve 2-lůžkových pokojích

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do LOS ANGELES, zde nájem vozů a krátký 
přejezd na nocleh na severovýchodě LA. Pláže v Santa Monice.
2. den: Přejezd přes národní park JOSHUA TREE, pojmenovaný 
podle juky krátkolisté, zvané též Jozuův strom. Několik zastávek a 
krátkých procházek u vyhlídek na nádhernou krajinu ozdobenou 
tisíci palem (resp. juk), na zasněžený vrchol San Jacinta a při 
pěkném počasí je dokonce vidět až do Mexika. Přejezd do LAS 
VEGAS, večerní prohlídka Města hříchu. Ubytování v blízkosti 
hlavní třídy, tzv. Stripu. Nocleh v Las Vegas.
3. den: Dopoledne - zájemci se mohou jet podívat na přehradu 
Hoover Dam postavenou na řece Colorado, která byla v době 
výstavby největší na světě. Je odtud nádherný výhled do údolí řeky 
Colorado a na přehradní jezero Lake Mead. Odpočinek u bazénu. 
Večer do pozdních nočních hodin - prohlídka dalších atrakcí v LAS 
VEGAS, nocleh opět ve stejném hotelu. Las Vegas, světově 
proslulé centrum zábavy. Ohromí Vás komplex BELLAGIO s 
úžasnou zpívající fontánou - mnohonásobně větší než Křižíkova v 
Praze, překvapí Vás komplex NEW YORK včetně sochy Svobody 
a Brooklynského mostu, CAESAR´S PALACE - mimořádně 
luxusní hotel, postavený v duchu starého Říma, kde výzdoba 
zahrnuje sochy, fontány, lázně, zahrady, fóra, amfiteátr či 
koloseum, Paris hotel - komplex zahrnující ELYSEJSKÝ PALÁC,

EIFFELOVU VĚŽ, VÍTĚZNÝ OBLOUK nebo komplex VENEZIA, 
který zahrnuje to nejlepší z Benátek včetně funkčních kanálů s 
gondolami vozících turisty, VELKOVÉVODSKÉHO PALÁCE či 
PONTE RIALTO. Ohromí vás vybuchující umělá sopka před 
hotelem MIRAGE či živé vystoupení - přepadení pirátské lodi před 
komplexem TREASURE ISLAND. Nezapomenutelná je návštěva 
STRATOSPHERE TOWER - vyhlídkové věže, vysoké 350 metrů, 
která je součástí stejnojmenného hotelu a casina. Na vrcholu je 
zasklená vyhlídka, odkud je nádherný pohled na celé Las Vegas. 
Současně jsou na vrcholu věže tři nervy drásající atrakce: tzv. Big 
Shot, kdy je člověk vystřelen v sedačcevysoko nad vrchol věže, 
dále horská dráha, kdy je člověk ve vozíku velmi rychle vrhnut do 
hlubiny pod sebou a vzápětí se pohyb zastaví nad 300 m hlubokou 
propastí a adrenalinový kolotoč - kde Vás kolotoč na rameni 
zanese mimo věž a točíte se nad 300 m hlubokým prostorem. 
Nocleh v Las Vegas.

Q

Las Vegas

Yosemite Las Vegas
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