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4. den: Volné dopoledne s možností nákupů v Las Vegas. Přejezd 
ke GRAND CANYONU. Během cesty najedeme i na slavnou 
Route 66 a zastávka na historické benzínce Hackberry. Nocleh.
5. den: Návštěva GRAND CANYON, s možností absolvovat 
okružní let helikoptérou nad tímto jedinečným přírodním úkazem. 
Zastávky a krátké procházky u nádherných vyhlídek podél hrany 
kaňonu. GRAND CANYON je nejznámější kaňon na světě. 
Vytvořila jej řeka Colorado v severní Arizoně. Kaňon, je téměř 446 
kilometrů dlouhý a šířka se pohybuje od 500 metrů do 29 kilometrů. 
Největší hloubka je okolo 1600 metrů. Večerní přejezd k Lake 
Powell. Nocleh.

Q

Death Valley

Grand Canyon

Los Angeles

6. den: Prohlídka čarokrásné krajiny - LAKE POWELL V GLENN 
CANYONU NA ŘECE COLORADO - která byla vyhlášena za 
národní rekreační plochu. ANTELOPE CANYON - v rezervaci 
Navajo - jedno z nejfotografovanějších a nejkrásnějších míst na 
naší planetě. Barva zralé broskve asi nejlépe charakterizuje 
vzhled kaňonu. Jen několik metrů široká a několik set 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. Odpoledne možný fakultativní výlet do 
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. Nebo možnost jízdy lodí po jezeře Lake Powell nebo 
odpolední odpočinek u hotelového bazénu. Nocleh ve stejném 
hotelu jako 5. den.
7. den: Prohlídka BRYCE CANYONU - nejromantičtějšího 
národního parku. Bryce Canyon je království desetitisíců 
rozeklaných 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 z celého zájezdu. 
Nocleh mezi NP Bryce Canyon a NP Zion. 

Sequoia park
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10. den: Prohlídka SEQUOIA PARKU s největšími a nejstaršími 
stromy planety. 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.
11. den: Návštěva překrásného YOSEMITSKÉHO NÁRODNÍHO 
PARKU s úchvatnými vyhlídkami na HALF DOME (který se tyčí do 
výšky 1450 m nad dno údolí) a EL CAPITANO. 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 metrů. 
Procházky pod vodopády, několik zastávek na vyhlídkách. Nocleh 
ve stejném hotelu jako 10. den.
12. den: Přejezd do LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIOS - 
návštěva největšího filmového zábavního parku světa, který Vás 
poučí o tricích, které se při natáčení filmů používají. Večerní 
prohlídka Hollywoodu. Nocleh v Los Angeles.
13. den: LOS ANGELES (Rodeo Drive, Beverly Hills). Navrácení 
vozů na letišti, odlet.
14. den: Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Q

Monument Valley

Yosemite

Half Dome

8. den: NP ZION - tento NP 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 opět v Las Vegas.
9. den: Průjezd a prohlídka DEATH VALLEY - Údolí smrti - průjezd 
měsíční krajinou se zastávkami na vyhlídkách na pozoruhodně 
tvarované barevné skály - ZABRISKIE POINT, kde byly filmovány 
Hvězdné války (kromě Tuniska), BADWATER - solné jezero, jehož 
hladina se nachází 86 m pod mořem, DEVIL´S GOLF COURSE - 
pláň plná bizarních solných věžičkovitých a kulatých útvarů. 
Dojezd do Bakersfield u NP Sequoia. Nocleh.

USA - Národní parky západu USA
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha-LA-Praha (tam přes Amsterdam, zpět přes Paříž)
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 12x ubytování v hotelech Motel 6 s WC a sprchou na pokoji, 
většinou vybavených bazénem
- nájem 12-ti místných vozů, každý obsazen 9+1 osobami na 
kompletní dobu pobytu včetně benzínu
- služby průvodce, který zároveň řídí nebo naviguje vůz č. 1
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- stravu, vstupy, parkovné (cca do 700,- 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)
- 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 = 1.372,- Kč
- 1-lůžkový pokoj (příplatek k 2-lůžk. pokoji) = 6.500,- Kč
- vízum do USA - ESTA = 500,- Kč

Bryce Canyon

Antelope Canyon

Q

Las Vegas

Joshua Tree Zion
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USA - NEW YORK, WASHINGTON, NIAGARA

Devítidenní zájezd po východu USA.
6x nocleh v New Yorku, 1x nocleh přímo na Niagaře.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Ne 30.04.  -  Po  08.05.2017 VYPRODÁNO
2/  Pá 06.10.  -  So  14.10.2017 44.290,- Kč

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy (přímý let s Delta Airlines) do New Yorku, v 
16.50 h tamního času přílet na letiště JFK, transfer na ubytování v 
hotelu ve čtvrti Long Island (sousedí s Manhattanem), nocleh.
2. den: Společná prohlídka špičky Manhattanu - MHD + pěšky s 
průvodcem, Wall Street s burzou, kostel Trinity Church, začátek 
Brodwaye s nejstaršími uličkami, Battery Park, eventuálně 
večerní procházka městem, nocleh.
3. den: Výlet lodí na ostrovy Ellis Island a Liberty Island se 
sochou Svobody, podvečer Čínská čtvrtˇ, nocleh. Fakultativně 
ve večerních hodinách návštěva Metropolitní Opery. 

USA - New York, Washington, Niagara
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Washington - Capitol

Katedrála sv. Patrika

4. den: Celodenní VÝLET do WASHINGTONU - panoramatická 
prohlídka - Bílý dům, Pentagon, Kapitol, sídlo senátu a 
kongresu, monument G. Washingtona, památník Abrahama 
Lincolna, národní válečný památník, Arlingtonský hřbitov, 
volno na muzea (např. kosmu) a slavné obrazárny (gratis) na 
hlavní třídě Mall, návrat na nocleh v NYC.
5. den: Společná prohlídka Středního Manhattanu - slavné 
náměstí Times Square, Rockefellerovo centrum, Madison 
Square Garden, Pátá avenue s luxusními obchody a divadelní 
čtvrtˇ, katedrála sv. Patrika, Central Park s Metropolitní operou 
aj.. Odpoledne fakultativně Metropolitní muzeum, večer možnost 
individuálně navštívit divadlo (muzikál) na Brodwayi, nocleh. 
6. den: Společná prohlídka Dolního Manhattanu - Downtown, 
Soho, Italská čtvrtˇ, osobní přístav a bývalé doky, budova OSN, 
Brooklynský most aj., výjezd na mrakodrap Empire State 
Building, nocleh.

Washington - monument G. Washingtona

 Brooklynský most
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Chrysler Building
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Times Square

7. den: Brzy ráno transfer na letiště JFK, přelet do Buffalla (8.05 - 
9.41 h), prohlídka americké strany vodopádů, na vyhlídkových 
plošinách můžete sledovat vodopád zblízka - Prospect Point a 
Goat Island (Kozí ostrov), kde se nachází Jeskyně větrů - Cave of 
the Winds, transfer na ubytování do hotelu na kanadské straně 
vodopádů, pouhé 4 min. pěšky od Niagarských vodopádů, 
prohlídka kanadské strany, po setmění návštěva nasvícených 
vodopádů - úžasná světelná show reflektorů, promítaná přímo 
na valící se vodu, nocleh.
8. den: Dopoledne pěší prohlídka Niagarských vodopádů s 
vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. V poledne 
odjezd od hotelu na letiště v Buffalu, odlet přes New York dále 
přímým letem s Deltou do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy v dopoledních hodinách (10.40 h).  

Niagarské vodopády socha Svobody

USA - New York, Washington, Niagara
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CENA ZAHRNUJE:
- letenky Praha - New York - Buffalo (Niagara) - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy a poplatek za odbavené zavazadlo
- 6x hotel v New Yorku ve 2-lůžk. pokojích (na Long Island, cca 2 
km od Manhattanu a 100 m od stanice metra)
- 1x hotel 600 m od Niagary
- 6x jednoduché snídaně v New Yorku a Niagaře (7.den ráno se 
snídaně nestihne)
- transfery z letiště na hotely v New Yorku a Niagaře a opět 
transfery zpět na letiště
- celodenní výlet pronajatým busem do Washingtonu
- služby průvodce během celého zájezdu
- zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- jízdné MHD (metrem, lodí apod.), event. vstupy
- 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
- lodní výlet k Soše Svobody

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) = -400,- Kč
- komplexní pojištění = 882,- Kč
- vízum do USA - ESTA = 500,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 8.500,- Kč
- lodní výlet k Soše Svobody - zahrnuje lodní lístek, vstup k 
piedestalu, rezervační poplatek (dospělí = 700 Kč, 65+ = 550 Kč)

Q POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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16-ti denní poznávací zájezd s Ing. Martinem Černým po 
největších krásách 4 hlavních ostrovů Havajského souostroví, a to 
po OAHU, KAUAI, MAUI a BIG ISLANDu. Náš průvodce cestuje 
přímo s Vámi! Zájezd je určen pro skupinu 5-11 osob + průvodce.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt  28.09.  -  Pá  13.10.2017 88.000,- Kč/os.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy, díky časovému posunu mínus 12 hodin přílet 
do HONOLULU na ostrově OAHU ještě týž den, nocleh v hotelu u 
Waikiki Beach na 5 nocí.
2.den: Pohodový den, seznámení s WAIKIKI (pláž, International 
Market Place, socha Otce surfařů, nejstarší místní hotel Moana). V 
havajském domorodém jazyce slovo Waikiki znamená "tryskající 
sladká voda" (tedy pramen neboli gejzír). Celé město pak bylo 
postaveno na bývalých mokřadech, které musely být kdysi 
odvodňovány mnoha kanály, nejznámější z nich je kanál Ala Wai. 
Čeká nás krátký výlet na vyhaslý kráter Diamond Head s 
panoramatickým výhledem, koupání, nocleh ve stejném hotelu.
3.den: Okruh ostrovem OAHU, je to ostrov s největším počtem 
obyvatel, ostrov plný barev, památek a pohnuté historie. 
Navštívíme nejen ananasové plantáže firmy DOLE. Okruh 
východem ostrova (pohledy na rozeklané divoké pobřežní skály, 
krásné pláže, vlny a surfaři), návštěva Biodo Temple - 
budhistického kláštera (jedná se o kopii 950 let starého chrámu v 
japonském Kyotu. Uvnitř se nachází 3 metry vysoká, pozlacená 
socha Budhy), panoramatická vyhlídka Nuuanu Pali Lookout 
směrem k severozápadnímu pobřeží ostrova, botanická zahrada v 
sopečném kráteru.
4.den: Centrum HONOLULU - katedrála sv. Ondřeje, návštěva 
Hawaiiského Kapitolu (Hawaii je 50.státem USA, a to od roku 
1959), socha krále Kamehamehy I. (sjednotitele havajských 
ostrovů) a socha královny Lili´uokalany, Iolani Palace - jediný 
královský palác na území USA, výjezd na Aloha Tower, National 
Memorial Cemetery of the Pacific - rozsáhlý Národní hřbitov 
Pacifiku nacházející se přímo v kráteru vyhaslé sopky. Koupání. 
Fakultativně večeře - typická havajská jídla.

5.den: Pearl Harbor - promítání dokumentu o přepadení základny 
Japonskem v roce 1941 a dále cesta lodí na památník USS 
Arizona Memorial, jenž se nachází přímo nad potopenou lodí. 
Můžete si též prohlédnout ponorku USS Bowfin a různá torpéda. 
Návštěva Polynéského kulturního centra (nejnavštěvovanější 
atrakce státu Hawaii, není v ceně, během návštěvy se Vám 
představí 8 oblastí Polynésie), nebo nákupy suvenýrů, koupání.
6.den: Přelet na BIG ISLAND (největší z ostrovů, říká se mu též 
Hawaii) na letiště Kailua-Kona (přistávací dráha letiště byla 
postavena na lávovém příkrovu - zajímavý pohled při přistání). 
Národní historická památka Puukohola Heiau. Koupání na 
Hapuna Beach. Ochutnávka makadamanských oříšků přímo ve 
zpracovně. Cesta podél pralesa do Hila, zastávka u WAIPI´O 
VALLEY a v parku AKAKA FALLS. Ubytování v Hilo na 2 noci.

Q

Oahu - Chinaman’s Hat

Kauai - Wailua Falls

Oahu - Waikiki - otec surfařů
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7.den: Pacifické muzeum tsunami ve městě HILO, Duhový 
vodopád, státní park Lava Tree a NÁRODNÍ PARK VOLCANOES 
(návštevnické centrum, aktivní kaldéra Kilauea, průchod lávovým 
tubusem, krátery, lávová pole se dvěma druhy lávy). Národní park 
byl vyhlášen již v roce 1916 a na seznam přírodního dědictví 
UNESCO se dostal v roce 1987. Nocleh ve stejném hotelu.
8.den: Sedlová cesta mezi sopkami MAUNA LOA (4.169 m.n.m., 
má až 100km v průměru, je to nejmasivnější vulkán světa) a 
MAUNA KEA (4.205 m.n.m., pod hladinou moře měří asi 6km, 
dalo by se tedy říci, že se jedná o nejvyšší horu světa), 
návštěvnické centrum. Národní historický park PU´UHONUA O 
HONAUNAU, jedná se o významné havajské posvátné místo – 
prehistorická vesnice s mauzoleem 23 havajských králů, 
obklopené desítkami bohů vyřezávaných ze dřeva. Ubytování ve 
městě Kailua-Kona na 1 noc.

Q

průvodce Ing. Martin Černý

9.den: Přelet do Lihue na ostrově KAUAI, geologicky nejstarší 
havajský ostrov, pro svou zeleň bývá nazýván Zahradním 
ostrovem. Dvojitý vodopád Wailua padající do hloubky 53 metrů, 
výlet podél severního pobřeží ostrova, procházka pralesem podél 
oceánu (část Kalalau Trailu), koupání. Ubytování na 2 noci.
10.den: Zastávka u hinduistického chrámu. Cesta jižní částí 
ostrova do WAIMEA kaňonu (obdoba Arizonského Grand 
Canyonu, ale zelená). Výška až 900m a délka 16km. Vyhlídky, 
procházky, strhující pohled na pobřeží Na Pali Coast. Zdejší 
pohádková krajina nemá ve světě obdoby. Zastávka u sochy 
Kapitána Cooka ve Waimea (zde v roce 1778 jeho první kontakt s 
Havajskými ostrovy). Nocleh ve stejném hotelu.
11.den: Přelet do Kahului na ostrově MAUI, jedná se o druhý 
největší ostrov celého souostroví, má rozlohu 1.883 km2. 
Posvátné IAO VALLEY. Dominantou tohoto státního parku je hora 
Iao Needle, tedy „Iao jehla“ rostoucí z údolí do výšky 370 metrů. V 
tomto krásném údolí byla koncem 18.století svedena bitva v rámci 
sjednocování ostrovů, bojovníci z Big Islandu nahnali obyvatele 
Maui do tohoto údolí a pobili je zde. Koupání na některé z 
mauiských pláží. Ubytování v hotelu na 3 noci.
12.den: "Nebeská" cesta do městečka HANA na východní 
straně ostrova, na 83 km trasy je 617 zatáček, 57 mostů a 
neuvěřitelné množství zajímavostí - pralesy, kvetoucí stromy a 
rostliny, vodopády, tůně, krásné zátoky, pláže.

Kauai - Na Pali Coast

Maui - vrchol sopky Haleakala
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Q

Maui - Iao Valley
13.den: Půldenní plavba (není v ceně) na šnorchlování/koupání u 
ostrůvku Molokini a pozorování mořských živočichů. Přístav 
Lahaina (Pioneer Inn, první místní hotel, z roku 1901, 
Banyanovník - obří strom, zakrývající celé náměstí /2.700 m2/, 
příjemná atmosféra ulic města, přístav). Koupání.
14.den: Výjezd autem na vrchol sopky Haleakala (v překladu 
Dům slunce, 3.055 m.n.m.; návštěvnické centrum, vyhlídky). 
Možná potkáme i ptáka Nene (Bernéška havajská), určitě 
spatříme další endemit - Haleakalský Stříbrný meč (jedna z 
nejvzácnějších rostlin světa). Odlet do kontinentálního USA.
15.den: Přeletový den (kvůli časovému posunu v délce 12 hodin).
16.den: Přílet do Prahy.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

CENA ZAHRNUJE:
-  letenky Praha - Havaj - Praha
-  3x místní letenky mezi ostrovy
- všechny letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené 
zavazadlo
- nájem 7-mi místných vozů na každém ostrově, každý obsazen 
5+1 osobami na kompletní dobu pobytu - bez omezení najetých 
mil včetně benzínu a parkovného
- 13x ubytování v hotelech ** až *** s WC a koupelnou na pokoji, 
většinou vybavených bazénem, veškeré ubytování je včetně 
místních motelových daní a resortních poplatků
- vstupné do státních parků, vstupy do národních parků Volcano, 
Haleakala a Puuhonua
- služby průvodce po celou dobu zájezdu, který zároveň řídí 1.vůz
- zákonné pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- vstupy (cca 25,- USD/os.; fakult. lodní výlet 50-100,- USD/os.; 
fakult. návštěva Polynéského kulturního centra (50-85,- USD/os.)
- 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/os.).
- vstupní vízum do USA (formulář ESTA) = 500,- Kč/os.

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 = 1.568,- Kč/os.
- 1-lůžkový pokoj = 15.000,- Kč 
- formulář ESTA (vízum do USA) = 500,- Kč/os.

Pozn.: Pořadí jednotlivých ostrovů může být pozměněno.

Q POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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Avalanche Creek

15ti-denní zájezd po největších krásách západní Kanady a 
ochutnávka státu Washington v USA. Letecky Praha - Seattle 
(USA) a odtud okruh celkem cca 4.000 km 12-ti místnými minivany 
obsazenými 8+1 osobami. Náš průvodce cestuje přímo s Vámi! To 
je obrovská výhoda oproti celé řadě jiných CK, které posílají své 
klienty samotné a jejich průvodce je očekává až v destinaci. Letos 
opět budeme spát, obklopeni nádhernými horami, 4 noci na 
jednom místě.

TERMÍN ZÁJEZDU: 
1/ Pá 01.09. - Pá 15.09.2017
2/ Čt  07.09. - Čt  21.09.2017

CENA ZÁJEZDU: 
69.990,- Kč při ubytování ve 2-lůžkových pokojích
66.990,- Kč při ubytování ve 3-lůžkových pokojích
64.990,- Kč při ubytování ve 4-lůžkových pokojích

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Seattle (USA), vyhlídka z mrakodrapu na 
město, historicky první kavárna Starbucks, více jak sto let stará 
tržnice Pike Place Market (ryby, květiny, ovoce a další zboží), 
známé panorama města včetně věže Space Needle, nákup, 
večeře, transfer do hotelu.
2. den: Továrna BOEING
Dopoledne prohlídka výrobních hal a expozice firmy Boeing 
(největší budova dle objemu na světě). Přejezd přes hory 
východním směrem na ubytování.
3. den: OKANAGAN VALLEY (Kanada)
Přejezd do Kanady a průjezd jejím nejúrodnějším údolím, ovocné 
sady - nákup ovoce, vinice - ochutnávka místních vín. Příjezd do 
Kelowny. Město leží na břehu jezera Okanagan v údolí 
Okanagan Valley. Název města je odvozen od indiánského 
pojmenování samice medvěda grizzly. Se svoji scenérií, suchým a 
mírným podnebím je Kelowna jedním z nejrychleji se rozvíjejících 
míst v Kanadě. Pro svoje mírné klima, vinice a sady v okolí bývá 
Kelowna porovnávaná s Kalifornií.

4. den: MT. REVELSTOKE, NP GLACIER
Odjezd do horského NP parku MT. Revelstoke. Tento park je 
nejmenším národním parkem v Kanadě, který byl vytvořen, aby 
chránil území a přírodu horského hřbetu. Dostanete se k němu po 
Meadow in the Sky Parkway (Cesta nebeskými loukami), která je 
proslulá svými loukami s divokými květy. Pokračování přes 
národní park Glacier - zastávky v okouzlující krajině. Přejezd do 
městečka Golden, které je obklopeno vysokými štíty hor. 
5. den: NP YOHO
Krátký přejezd do národního parku Yoho. Cesta k Wapta Falls. 
Zastávka u Natural Bridge. Emerald Lake neboli Smaragdové 
jezero, Technický unikát – spirálové tunely pro vlaky. Vodopád 
Takakkaw, procházka podél kaňonu Johnston. Ubytování 4 noci 
na jednom místě!
6. den: CALGARY, CANMORE
Prohlídka města Calgary (krásné mrakodrapy, systém „+15“, obří 
zimní zahrada, Calgary Tower, Saddle Dome, olympijská vesnice), 
poté odjezd do Canmore (centrum, nákup, večeře, ochutnejte 
piva z místního pivovaru). Nocleh opět ve stejném hotelu.
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7. den: LAKE LOUISE, MORAINE LAKE, NP KOOTENAY
Návštěva jedinečných jezer Lake Louise a Moraine Lake. Cesta 
do údolí národního parku Kootenay. Zde zastávka na 
kontinentálním rozvodí  a procházka podél Marble Canyon, 
turistika k Paint Pots, jezírkům oranžové barvy. Nocleh opět ve 
stejném hotelu.
8. den: NP BANFF
Nádherný den ve slavném městečku Banff a jeho okolí. Národní 
park Banff je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Kanadě a je 
vůbec nejznámějším a nejstarším ze všech parků ve Skalistých 
horách. Jezero Minnewanka, centrum městečka Banff, kaskády 
Bow Falls, nádherná zahrada ředitelství národního parku, 
historická památka Cave and Basin, koupání v termální vodě 
Banff Hot Springs, turistické stezky v okolí města. Nocleh opět ve 
stejném hotelu.

Q
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9. den:  PEYTO LAKE, NP JASPER
Návštěva jedinečného jezera Peyto Lake, které má nejkrásnější 
barvu ze všech kanadských jezer. Celodenní průjezd se 
zastávkami v národního parku Jasper. Hlavní ledovcová oblast v 
parku se nazývá Columbia Icefield a představuje osm hlavních 
ledovců zabírajících plochu asi 325 km² a jejich tloušťka je až 365 
metrů. Zajdeme až ke slavnému ledovci Athabasca, po kterém 
jezdí tzv. snowcoaches, což jsou speciálně vyrobené autobusy, 
které dopravují turisty až na ledovec. Cestou dva vodopády.
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10. den: NP JASPER, MT. ROBSON
Dnes si projdeme Maligne Canyon a zajedeme ke krásnému 
jezeru Maligne Lake, zde dva příjemné turistické okruhy nebo si 
můžete zapůjčit kajak či kánoi, později se zastavíme v městečku 
Jasper,  přejedeme z Alberty zpět do Britské Kolumbie a změníme 
tak časové pásmo, vyfotíme si nejvyšší vrchol kanadských 
Skalistých hor - Mount Robson (dosahuje nadmořské výšky 
3.954 m). Vzpomínka na Terryho Foxe. 
11. den: WELLS GRAY
Vodopády provinčního parku Wells Gray. Rozléhá se na ploše 
5400 km² a je domovem pro 219 druhů ptáků a 50 druhů savců. 
Nejznámějším vodopádem parku a pravděpodobně největší 
atrakcí je vodopád Helmcken, který s rachotem z výšky 141 metrů 
padá do propasti. Je čtvrtým nejvyšším vodopádem v Kanadě. 
Dále budeme obdivovat vodopády Spahat Falls (60m vysoké) a 
Dawson Falls (20m vysoké a 90m široké). Turistika lesem podél 
peřejí a kolem Západního jezera zpět.

12. den: WHISTLER
Cesta do dějiště zimní olympiády 2010 - horského střediska 
Whistler. Jízda systémem lanovek (včetně Peak to Peak 
Gondola - pojedeme lanovkou v délce 4,4km až 436m vysoko nad 
údolím z jednoho vrcholu na druhý, nejdelší a nejvyšší lanovka 
svého druhu na světě), ubytování. 
13. den: VANCOUVER
Ráno odjezd do Vancouveru, cestou vodopády Shannon Falls a 
visutý most přes Lynn Valley. Prohlídka zahrnující největší 
atrakce tohoto velkoměsta včetně návštěvy Stanley Parku. Vřele 
doporučujeme 10 minut letu hydroplánem nad městem a mořskou 
zátokou (záleží na počasí), případně plavbu na kolesovém parníku 
po zálivu. Unikátní parní hodiny ve čtvrti Gasstown. Navečer 
příjezd do USA, nocleh. 
14. den: SEATTLE
Transfer na letiště a odlet do Prahy.
15. den: Přílet do Prahy.
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Calgary

NP Mount Revelstoke

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Seattle - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 13x ubytování v hotelech/motelech v pokojích s vl. soc. zařízením
- 11x jednoduchou snídani
- dopravu klimatizovaným minibusem
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- vstupní formality tranzitní země (USA = ESTA)
- parkovné (cca 10,- CAD + 5,- USD)
- vstupy = cca 120,- CAD (+ cca 82,- CAD hydroplán) + 40,- USD
- na jídlo doporučujeme s sebou: cca 200,- CAD + 50 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)
 
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
- tranzitní vízum do USA  - ESTA = 500,- Kč
- komplexní pojištění = 1.470,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 11.000,- Kč

Q POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017
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VELKÁ PLAVBA KARIBIKEM

Kombinace poznávacího zájezdu po Guadeloupe + 1 nebo 2 týdny 
na luxusní zaoceánské lodi s českým průvodcem - Ing. Martinem 
Černým - po celou dobu zájezdu (z Prahy - do Prahy).

Při plavbě Karibikem navštívíme ostrovy: GUADELOUPE, ST. 
MAARTEN, BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY, SVATÝ 
VINCENT, SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS, ANTIGUA A BARBUDA 
a MARTINIK a zpět na Guadeloupe. Případný druhý týden na lodi 
zahrnuje návštěvu ostrovů SVATÁ LUCIE, BARBADOS, 
TRINIDAD A TOBAGO, GRENADA, DOMINIKA a zpět na 
Guadeloupe.

Přesný program, včetně výletů po jednotlivých ostrovech, 
připravujeme a naleznete jej na našich webových stránkách na 
začátku března 2017: .

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/ Pá 19.1. - Po 29.1.2018 51.980,- Kč  (1 týden na lodi = 11 dní)
2/ Pá 19.1. - Po 05.2.2018 78.480,- Kč  (2 týdny na lodi = 18 dní)

http://www.simon-tourist.cz/martinik

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Pointe a Pitre na Guadeloupe. 
Vypůjčenými auty přejezd po ostrově, nákup, ubytování, nocleh.
2. den: GUADELOUPE - prohlídka západní části ostrova. 
Návštěva botanické zahrady, koupání a šnorchlování. Nocleh.
3. den: GUADELOUPE - prohlídka východní části ostrova, v 
podvečer nalodění na loď MSC FANTASIA.
4.  den: Ráno v 9h vylodění ve Philipsburgu na ST. MAARTENU. 
Prohlídka ostrova, případné koupání na světoznámé pláži - těsně 
u letiště, nad kterou v neuvěřitelně nízké výšce přistávají letadla. V 
19h večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
5. den: Ráno v 7h vylodění v Road Town na BRITSKÝCH 
PANENSKÝCH OSTROVECH. Prohlídka ostrova, koupání. V 16h 
odpoledne odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
6.  den: V poledne vylodění v Kingstownu na SV. VINCENTU. 
Prohlídka ostrova, koupání. V 19 h odpoledne odplutí. Večeře a 
společenský večer na lodi, nocleh.
7. den: Ráno v 9h vylodění v St John´s na ANTIGUA A 
BARBUDĚ. Prohlídka ostrova, koupání. V 19h odpoledne odplutí. 
Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
8.  den:  Ráno v 8h vylodění v Basseterre na SV. KRYŠTOFU & 
NEVISU. Prohlídka ostrova, koupání. V 18h odplutí. Na lodi 
slavnostní večeře - Italský večer, nocleh.
9.  den: Ráno v 8h vylodění ve Fort de France na MARTINIKU. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. Ve 23h 
odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
10. den: Ráno v 8h vylodění v Pointe a Pitre na GUADELOUPE. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. Přejezd 
na letiště, odlet do Prahy s druhým průvodcem.
11. den:  Přílet do Prahy.
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Případné prodloužení o dalších 7 dnů na lodi s průvodcem 
s  následujícím  programem:

10.den: Ráno v 8h vylodění v Pointe a Pitre na GUADELOUPE. 
Prohlídka druhé strany ostrova, koupání na proslulých plážích 
Karibiku. V 19h večer odplutí. Večeře a společenský večer na 
lodi, nocleh.
11.den: Ráno v 9h vylodění v Castries na SVATÉ LUCII. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. V 18h 
večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
12.den: Ráno v 8h vylodění v Bridgetownu na BARBADOSU. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. Ve 20h 
večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
13.den: Ráno v 9h vylodění v Port of Spain na ostrově TRINIDAD 
A TOBAGO. Prohlídka ostrova, koupání. V 18h večer odplutí. 
Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
14.den: Ráno v 9h vylodění v Saint George na GRENADĚ. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. V 18h 
večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
15.den: Ráno v 9h vylodění v Roseau na ostrově DOMINIKA. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. V 18h 
večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
16.den: Ráno v 8h vylodění ve Fort de France na MARTINIKU. 
Prohlídka ostrova. Koupání, odpočinek. Ve 23h odplutí. Večeře a 
společenský večer na lodi, nocleh.
17.den: Ráno v 8h vylodění v Pointe a Pitre na GUADELOUPE. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. Přejezd 
na letiště, odlet do Prahy s druhým průvodcem.
18.den: Přílet do Prahy.

Q

Martinik

2. týden na lodi

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2018

SIM 77NOVINKA!

Velká plavba Karibikem

St. Maarten

Sv. Kryštof & Nevis

Britské Panenské Ostrovy

VELKÁ PLAVBA KARIBIKEM



MSC FANTASIA 

Loď o výtlaku 139.000 tun pro cca 4.000 turistů ubytovaných v 
1.780 kabinách. Samotná kabina odpovídá běžnému hotelovému 
pokoji a loď odpovídá přepychovému 4**** až 5***** hotelu včetně 
aquaparku, 4 bazénů, 12 vířivek, 6 restaurací, 13 barů (mimo jiné i 
sportovní bar, Cigar bar, Jazz bar a Piano bar). Dále se na lodi 
nachází tenisový kurt, basketbalové hřiště, dráha na jogging, 
tělocvična, aerobik, videoherna, kino 4D, divadlo, diskotéka, 
galerie umění, bowling, kino, knihovna, internetová kavárna, 
wellness centrum, 2 sauny, 2 turecké lázně, thalassoterapie, 
hydroterapie, aromaterapie, masáže, jóga, salón krásy, butiky, 
ordinace lodního lékaře.

V ceně zájezdu je zahrnuto: ubytování na lodi v rezervované 
kajutě, přístavní a jiné poplatky, plnou penzi formou bufetu po dobu 
20h denně zahrnující vodu, čaj a kávu z automatů v samoobslužné 
restauraci, volné využití veřejných prostor a vybavení lodi k 
odpočinku a sportu (bazény, vířivky, lehátka a osušky, fitness), 
animační programy pro děti i dospělé, každý den večerní show, 
živou hudbu k poslechu i tanci, diskotéku, dětské kluby a dětské 
menu v restauracích, pojištění lodní společnosti proti úpadku.
Servírované večeře á la carte probíhají v čase od 20:30 hod., bufet 
je však k dispozici 20h denně.

Q

SIM78 NOVINKA!

Velká plavba Karibikem

VELKÁ PLAVBA KARIBIKEM



Kajmanské ostrovy

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Pointe a Pitre (Guadeloupe) - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- výlety auty po Guadeloupe - podle programu první 3 dny
- služby průvodce během celého zájezdu, vč. obou týdnů na lodi 
- 2x hotel na Guadeloupe při příletu se snídaněmi ve 2-lůžk. p.
- na lodi ubytování ve vnitřní kabině ve 2-lůžk. p. bez oken (nebo za 
příplatek vnější kabina s oknem nebo vnější kabina s balkónem)
- na lodi plnou penzi bufetovým způsobem po dobu 20h denně, 
navíc vodu, čaj, kávu z automatů v samoobslužné restauraci 
- přístavní poplatky
- kulturní a sportovní vyžití na lodi přes den i večer 
  (kromě sauny, masáží, kadeřnictví atd.)
- portýrské služby při nalodění a vylodění

CENA NEZAHRNUJE: 
-  povinné spropitné (platí se na místě lodní společnosti) 13,- €/den
-  vstupy a výlety po jednotlivých ostrovech z lodi
- 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)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce pl

č/os./týden

atí do 10.1.2017) = -2.000,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -1.000,- Kč
- komplexní pojištění =1.078,- Kč/11 dní  nebo 1.764,- Kč/18 dní
- vnější kabina s oknem / výhled na moře = 2.500,- Kč/os./týden
- vnější kabina s balkonem / výhled na moře = 4.200,- K

Q

Sv. Lucie Guadeloupe

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2018
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NOVINKA!

Šestnáctidenní kombinace poznávacího zájezdu 10-ti místnými 
minibusy (vany) a týden na luxusní lodi při plavbě po Karibiku s 
návštěvou Jamajky, Kajmanských ostrovů, Mexika a 
Bahamských ostrovů s českým průvodcem - Ing. Martinem 
Černým - po celou dobu zájezdu (z Prahy - do Prahy)!

TERMÍN A CENU ZÁJEZDU:
1/ Po 15.05. - Út 30.05.2017         64.480,- Kč       VYPRODÁNO!

PROGRAM ZÁJEZDU:
- naleznete na 
- další termín plánujeme na JARO 2018

www.simon-tourist.cz

Antigua & Barbuda

Velká plavba Karibikem

VELKÁ PLAVBA KARIBIKEM



MEXIKO - VELKÝ OKRUH

15ti-denní zájezd po největších krásách Mexika. Odlet z Prahy do 
Mexico-City, odtud letecky do Tuxtly a dále zájezdovým busem s 
klimatizací napříč celým Mexikem až po Cancún a odtud letecky 
zpět do Prahy. Oproti minulým rokům přibyla návštěva 
archeologického okrsku TULA a ubylo 17 h přejezdů busem, 
nahrazených 1,5 h letem z Mexico-City do Tuxtla Gutierez.

Zájezd zahrnuje prohlídku toho nejlepšího, co může Mexiko 
nabídnout. Termín je zvolen v době nejzajímavějších a 
nejbarevnějších svátků v Mexiku - dušiček.

TEOTIHUACAN, MEXICO-CITY CENTRUM, SVATYNĚ 
GUADALUPE, MUZEUM ANTROPOLOGIE, TULA, MĚSTO 
CHIAPA DE CORZO, CANYON SUMIDERO, SAN JUAN 
CHAMULA, SAN CRISTOBAL, VODOPÁDY AGUA AZUL, 
PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL, MÉRIDA, CHICHÉN ITZÁ, 
CANCÚN, fakultativně pak ještě TULUM a COBA.

Navíc cena zahrnuje všechny vstupy na popsané výlety včetně 
projížděk lodí v Mexico-City a kaňonu Sumidero. Pobyt u 
Karibského moře s možností výletů je se službami all inclusive.

Během tohoto zájezdu používáme speciální průvodcovský 
bezdrátový audiosystém. Díky tomu všichni účastníci zájezdu 
výborně slyší výklad průvodce. 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:  
 1/  Po  23.10.  -  Po  06.11.2017 69.990,- Kč/os.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: PRAHA - MEXICO-CITY - TRANSFER DO HOTELU
Odlet z Prahy do Mexico City. Transfer do hotelu na 4 noci. Večeře.
2. den: MEXICO CITY - PROCHÁZKA CENTREM - XOHIMILCO 
Snídaně. Centrum Mexico-City (UNESCO) s hlavním náměstím 
Zócalo, Národním palácem s nástěnnými malbami Diega Rivery 
(životní druh Fridy Kahlo) na Národním paláci. Dále Metropolitní 
katedrála a trosky bývalého aztéckého hlavního chrámu Temple 
Mayor. Poté přejezd na jih města do čtvrti Xohimilco na folklórní 
výlet lodí po původních kanálech vystavěných Aztéky. Během 
plavby tradiční pozdní oběd na palubě bárky. Nákup ve Walmartu - 
nejlevnější nákup nejen Tequily 15 min od hotelu. Návrat do hotelu.

Q

3. den: MEXICO CITY - SVATYNĚ GUADALUPE - PIRAMIDES 
TEOTIHUACAN 
Snídaně. Přejezd z Mexico City do vesnice Teotihuacán asi 60 
kilometrů severovýchodně od hlavního města. Nejpůsobivější 
archeologické naleziště středohoří: Teotihuacán (UNESCO).  
Ústřední osou archeologického areálu, který býval náboženským 
a správním centrem města, je Calzada de los Muertos (Cesta 
mrtvých), 2 kilometry dlouhá výstavní starověká avenue lemovaná 
zbytky šlechtických a kněžských paláců, chrámů a pyramid. Na 
jednom jejím konci stojí chrám Quetzalcóatla s kamennými 
zpodobeními tohoto boha - Opeřeného hada, na druhém 
Pyramida Měsíce a dále pak majestátní Pyramida Slunce. 
Oběd. Poté odjezd zpět do Mexico City. Cestou zastávka u jedné 
z nejvýznamnějších náboženských památek Latinské Ameriky: 
svatyně Panny Marie Guadalupské na severovýchodním cípu 
Mexico City, poutního místa, které každý rok navštíví několik 
miliónů poutníků. Prohlédneme si Starou a Novou baziliku, 
Tepeyac Hill, Capilla de Indios. Návrat do hotelu. Nocleh. 

Teotihuacan

Teotihuacan

Svatyně p. Marie Guadalupské Metropolitní katedrála

Mexiko - Velký okruh

Xohimilco

SIM80
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