
Q

4. den: MEXICO CITY - TULA - MUZEUM ANTROPOLOGIE
Snídaně. Transfer do města TULA - prohlídka světoznámého 
centra Toltécké říše. Na místě naleznete tři chrámy ve tvaru 
zkosených pyramid, sloupce v podobě stylizovaných lidských 
postav a hlavně vysoké sochy, tzv. Atlanťany. Návrat do hlavního 
města, návštěva jednoho z nejlepších světových muzeí - Muzeum 
antropologie. Sály v přízemí obsahují sbírky věnované 
předkolumbovskému Mexiku, v patře uvidíte, jak jednotlivé 
domorodé národy současného Mexika žijí dnes. V přízemí najdete 
celou plejádu prehispánských kultur, Olméky z oblasti Mexického 
zálivu počínaje, přes Teotihuacán, Zapotéky a Mixtéky z oblasti 
dnešního státu Oaxaca, Toltéky a Aztéky, až po Maye z 
poloostrova Yucatán. Návrat do hotelu. Nocleh.

5. den: PŘELET MEXICO-CITY  -  TUXTLA GUTIEREZ - 
CHIAPA DE CORZO
Oproti minulým létům ušetření téměř 17 h přejezdu mezi hlavním 
městem a Tuxtlou. Krátký přejezd do Chiapa de Corzo - prohlídka 
města založeného v roce 1528. Původně zde bylo území Indiánů 
kmene Chiapa. Toto město je typické výrobou smaltovaných 
předmětů. Převažuje zde koloniální architektura. Architektonickou 
perlou města je fontána na hlavním náměstí, která zpodobňuje 
španělskou korunu. Ubytování v hotelu. Večeře. Nocleh.

6. den: 
CRISTOBAL
Snídaně. Výlet lodí po řece Grijalva do kaňonu Sumidero, kde se 
tyčí skalnaté strmé stěny po obou stranách kaňonu do výšky přes 
1.000 m. Nachází se zde mimořádná flóra i fauna včetně 
krokodýlů. Poté projížďka pokračuje návštěvou indiánských 
komunit San Juan Chamula a Zinacantán - typická místní města, 
kde si lidé dosud udržují své tradice včetně jazyka. Odpolední 
přejezd vysoko do hor do města San Cristóbal de las Casas. 
Uličky města nedovolují vjezd busů, proto Vaše zavazadla 
převezou nosiči zavazadel a Vy se projdete přes centrum města k 
příjemnému hotelu. Ubytování a večeře v hotelu.

CANYON SUMIDERO - SAN JUAN CHAMULA - SAN 

MEXIKO - VELKÝ OKRUH

Chíchén Itzá - Kukulkn

Tula

Cenote Chichén Itzá

Mexiko - Velký okruh

Chiapa de Corzo
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8. den: PALENQUE - CAMPECHE 
Snídaně. Hluboko v džungli mexického státu Chiapas se na okraji 
nízkých kopců ukrývají pozůstatky dávného mayského města 
Palenque. Jde o jednu z nejmystičtějších mayských 
archeologických lokalit. Díky pralesnímu prostředí, které ho 
obklopuje, působí město tajemně a impozantně. Nejdůležitější 
dochované objekty jsou označovány jako Central Palenque, patří 
k nim Chrám slunce, Chrám nápisů, Palác a Chrám XIV. Stojí 
zde také mnoho menších chrámů, které jsou také bohatě zdobeny 
skulpturami a kamennými reliéfy. V okolní neproniknutelné džungli 
se stále ještě nachází mnoho objektů, které čekají na své odkrytí. 
Atmosféra je zde proto opravdu tajemná. Přejezd poblíž krásného 
opevněného města Campeche. Kousek odtud se nachází 
úchvatný panoramatický výhled na Mexický záliv. Večeře v hotelu.

Q

7. den: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - VODOPÁDY AGUA 
AZUL - PALENQUE 
Snídaně. Procházka po San Cristobal k autobusu. Přejezd 
směrem do Palenque. Cestou prohlídka tropického deštného 
pralesa s překrásnými vodopády Agua Azul, měnícími svoji 
charakteristickou barvu vody podle postavení slunce. Pozdě 
odpoledne příjezd do Palenque, ubytování a večeře v hotelu.

Vodopády v Sumidero Sumidero

MEXIKO - VELKÝ OKRUH

Aqua Azul

Mexiko - Velký okruh
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Q

9. den: CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA
Snídaně. Ranní krátká procházka městem Campeche. Odjezd do 
Uxmalu, jednoho z nejdůležitějších měst na Yucatanu a v době 
své největší slávy mezi 600 - 1000 n.l. v něm žilo až 25 000 
obyvatel. Uxmal znamená v mayštině "třikrát postavený" a zřejmě 
odkazuje na skutečnost, že hlavní pyramida ve městě byla 
několikrát přestavována. Do dnešních dnů se našlo pět menších 
pyramid uvnitř té velké. Nejvyšší stavba v Uxmalu se jmenuje 
Pyramida kouzelníka, měří 35 metrů a má elipsovou základnu. 
Na vrcholu pyramidy je chrám, formovaný do obrovské podobizny 
boha deště Chaka. Jednou z nejpozoruhodnějších staveb Uxmalu 
je Quadrangulo de las Monjas neboli Čtyřhran jeptišek. Palác 
guvernéra - nádherná stavba, která je mnoha odborníky 
považovaná za vůbec nejkrásnější stavbu puuckého stylu. Před 
palácem je umístěn dvouhlavý Jaguáří trůn, odkud panovník 
sledoval Venuši v podobě jitřenky. Rozhodně doporučujeme 
výstup na 32 metrů vysokou Velkou pyramidu, ze které je 
skvostný pohled směrem na Pyramidu kouzelníka, dále můžete 
obdivovat zbytky Holubího domu a Hřiště na pelotu.  Přejezd do 
Meridy (díky obchodu se sisalem - města s nejvyšším počtem 
milionářů na počet obyvatel). Prohlídka bílého města se známou 
Montejo Avenue, oltářem vlasti, hlavním náměstím, s nejstarší 
katedrálou na americkém kontinentě a Palácem vlády. 
Vycházka v koloniálním historickém centru města, návštěva 
katedrály. Večeře v restauraci. Ubytování, nocleh.  

Uxmal

Campeche

10. den: MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN 
Snídaně. Odjezd do Chichén Itzá, nejvýznamnějšího mayského 
místa v Mexiku, prohlášeného za světové dědictví UNESCO a 
jedno z novodobých 7 divů světa. Na místě je k vidění Observatoř, 
kde se můžete přesvědčit o pokročilých astronomických 
znalostech tehdejšího obyvatelstva. Navštívíme pyramidu 
známou jako "hrad" nebo chrám Kukulcan, Míčové hřiště, 
chrám Skull, Plošinu orlů a jaguárů, Skupinu Tisíce sloupů, 
chrám válečníků, náměstí a posvátné studny. Přejezd do 
Cancúnu. Ubytování v 4,5**** hotelu Grand Caribe Royal 
Cancún - all inclusive - 4 noci.  
11. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE
Koupání na nejkrásnějších plážích Karibiku. Možnost 
fakultativního výletu Coba + Tulum za 70 USD/os., včetně vstupů.  

MEXIKO - VELKÝ OKRUH

Mexiko - Velký okruh
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Q

12. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE
13. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE
Volné dny k odpočinku a relaxaci na sněhově bílých plážích 
Karibiku. Možnosti výletů do okolí místními autobusy: vodní 
komplex Xel-Ha, Xcaret, pláž La Carmen, Mayská Riviéra, 
fakultativně ostrov Isla Mujeres.
14. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE
Cancún, koupání. Transfer na letiště. Odlet do Prahy.
15. den: Přílet do Prahy.

Xel-ha

MEXIKO - VELKÝ OKRUH

Xcaret

Mexiko - Velký okruh

Tulum

Cancún - hotel Grand Caribe Royal 4,5****

SIM84

Chíchén Itzá - Observatorio

Cancún - hotel Grand Caribe Royal 4,5****

Cancún - hotel Grand Caribe Royal 4,5****



CENA ZAHRNUJE: 
-  letenky tam Praha - Amsterdam - Mexico City, dále přelet 
Mexico-City - Tuxtla Gutierez, zpět Cancún - New York - Praha
- všechny letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za 
odbavené zavazadlo
-   dopravu místním klimatizovaným autobusem
-   9x ubytování v hotelech 4**** během cesty s polopenzí (snídaně 
a buď oběd nebo večeře - viz popis v programu) ve 2-lůžkových 
pokojích s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením
-  4x ubytování v Cancúnu v hotelu 5**** all inclusive ve 2-lůžk. 
pokojích s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením
-  všechny popsané výlety včetně vstupů, popsané výlety lodí
-  spropitné pro nosiče zavazadel na hotelech
-  služby českého průvodce, místního průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
-   spropitné řidiči a místnímu průvodci (cca 20,- 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.)

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
-  komplexní pojištění = 1.470,- Kč/os.
-  1-lůžk. pokoj = 12.000,- Kč/os.

-  vstupní formality tranzitní země (USA = ESTA)

-  tranzitní vízum do USA - ESTA = 500,- Kč

Q

Tulum

MEXIKO - VELKÝ OKRUH

Mexiko - Velký okruh

Old Faithful
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Mexico-City

MEXIKOCoba

ostrov Isla Mujeres



15-ti denní POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po 
největších krásách Bali. Z jednoho místa hvězdicovitě po celém 
ostrově! Ubytování v překrásném prostředí 4**** hotelu v Sanuru.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:  
1/  St  04.10.  -  St  18.10.2017 53.790,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1.den: Praha - Denpasar. Odlet z Prahy do Amsterdamu a odtud 
let přes Singapur do Denpasaru.

2. den: Přílet do DENPASARU - BALI, transfer do hotelu. 
Ubytování v hotelu v Sanuru 4****. Hotel je obklopen nádhernou 
tropickou zahradou přímo u pláže. Nocleh.
3. den: Celodenní výlet - Tampaksiring a krásy Kintamani. 
Gunug Kawi - královské hrobky z 11. století vytesané do skály 
uprostřed naprosto úžasné a okouzlující krajiny, Tirta Empul - 
návštěva jednoho z nejposvátnějších chrámů Bali postaveného u 
posvátného pramene. Bas - zastávka v zahradě ovoce a koření 
(uvidíte, jakým způsobem roste ananas, papaya, kakaovník, 
mnoho druhů koření, dále jak se chovají cibetky a ochutnáte na 20 
druhů místních čajů a kávy). Pro zájemce možnost objednat šálek 
pravé cibetkové kávy Luwag (cena cca 100 Kč/šálek). Dále cesta 
pokračuje k horské oblasti Kintamani, kde se nachází 
impozantní sopka Batur (1.717 m). Možnost oběda na terase s 
nádherným výhledem na kráter a sopečné jezero. Přejezd k 
malebným rýžovým terasám Tegallalang. Večer návrat na hotel 
do Sanuru.

Q

Indonesie - Bali

INDONESIE - BALI

Ulun Danu
Sanur

Lembongan

Uluwatu

Tanah Lot

Ulun Danu

Lovina

BesakihTampaksiring

Mas

Ubud Bukit Jambul

Taman Ayun

Pupuan
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Besakih

Pura Tirta Empul



5. den: Mystické Bali - celodenní výlet do východní části ostrova, 
které dominuje Mount Agung (3.142 m), nejposvátnější a 
nejvyšší sopka, která naposledy vybuchla v roce 1963. Ráno 
krátká zastávka v dílně na batikování. Ukázka jednotlivých 
postupů při batikování látek. Přejezd do tradiční vesnice 
Penglipuran, kde uvidíte zvláštní strukturu sociální komunity, jejíž 
historie sahá až do 16. století do doby vlády krále Kehena. Celá 
vesnice žije dohromady jako jedna rodina. Návštěva místních 
domů s ukázkou běžného života místních lidí. Přejezd do 
nejdůležitějšího chrámového komplexu Besakih, kterému se 
říká Matka chrámů - pro Hinduisty nejdůležitější a nejposvátnější 
chrám na ostrově. Na cestě zpět zastávky v Bukit Jambul (s 
možností oběda) s úžasným výhledem do  údolí plného rýžových 
teras a výhledem na sopku Gunung Agung a dále ve městě 
Klungung, hlavním městě stejnojmenné provincie. Zde prohlídka 
malby na stropě královského soudního dvora ze 16. století.

Jáva - Prambanan

4. den: Kuta a Sanur - krátký přejezd, prohlídka světoznámého 
střediska Kuta, možnosti nákupů a koupání, případně surfování ve 
zdejších velkých vlnách (surf pro jednodušší jízdu vleže je možné 
zapůjčit na pláži).  Přejezd do centra Sanuru s možností navštívit 
velký obchodní dům Hardy´s. Návrat do hotelu v odpoledních 
hodinách.

Q

Tanah Lot

Pura Taman Ayun
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6. den:  Koupání, odpočinek, možnost fakultativního výletu do 
úchvatných vodních paláců Taman Ujung a Tirta Gangga (s 
možností koupání v posvátném prameni) v nejvýchodnější části 
ostrova se zastávkou ve vesnici Kusamba (ruční výroba mořské 
soli). Cena výletu 50,- USD.
7. den: Nezapomenutelné Bali - odpolední přejezd k chrámu 
Pura Taman Ayun ze 16. století, který patří k nejkrásnějším 
chrámům na Bali. Dále se zastavíme v Alas Kedaton - tzv. opičím 
lese. Poslední zastávkou je Tanah Lot, chrám, který stojí osaměle 
na vrcholu skály v moři. Přístup k chrámu je možný pouze během 
odlivu. Za příznivého počasí pohled na siluetu chrámu na pozadí 
zapadajícího slunce je jedním z nejkrásnějších zážitků Vašeho 
pobytu na ostrově.

8. den: Barong a Denpasar - polodenní výlet: ranní zastávka ve 
vesnici Batubulan, kde shlédneme ukázky balijského tance 
Barong a Kris, které zobrazují věčnou válku dobra a zla. 
Následuje Denpasar - prohlídka hlavního města Bali, náměstí 
Paputan připomínající odboj Balijců proti Nizozemcům, možnost 
návštěvy etnograficko-historického muzea, prohlídka největšího 
chrámu v Denpasaru - Agung Jagatnata, obklopeného tropickou 
zahradou. 

Q
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Borobudur

Indonesie - Bali

INDONESIE - BALI

Borobudur



Taman Ujung

Q

sopka Batur

Taman Ujung
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Mount Agung

9. den: Magické Bali - severní pobřeží (celodenní výlet 230 km). 
Přejezd do vnitrozemí do nejmalebnější oblasti Pupuan a 
Antosari, kde jsou za ranního světla ideální podmínky pro 
fotografování jedinečných rýžových teras. Ukázka pěstování kávy, 
kakaa a spousty exotického ovoce. Přejezd na severní pobřeží, 
zde zastávka na pláži vulkanického původu - Lovina Beach s 
možností se vykoupat a naobědvat se. Po odpočinku pokračujeme 
do hor s nádherným výhledem nad jezery Buyan a Tamblingan. 
Deštný prales, který obě jezera obklopuje, je domovem různých 
exotických ptáků, stromů a květin. Zastávka v Bedugul u jezera 
Bratan, kde si prohlédneme fantastický vodní chrám Ulun Danu, 
zasvěcený bohyni vody. Přejezd zpět, po cestě zastávka na tržišti 
květin a ovoce.
10. den: Koupání, odpočinek, možnost fakultativních výletů - 
celodenní výlet na ostrov Lembongan: ráno odjezd od hotelu do 
Nusa Dua. Zde nalodění na katamarán a 1 h cesta s pohoštěním k 
samotnému ostrovu. Zde se můžete libovolně zúčastňovat 3/4 h 
dlouhých výletů za šnorchlováním, absolvovat jízdu lodí se 
skleněným dnem, dále volně jezdit za lodí na banánu. Velmi 
příjemný oběd formou bufetu, servírovaný na banánových listech. 
Návrat na hotel kolem 17 h. Cena výletu cca 110,- USD.

Taman Ujung



11. den: Oleh, oleh - odpolední výlet za nákupy (polodenní výlet) - 
Bali je rájem pro zájemce o nádherné suvenýry. Ve vesnici 
Batubulan můžete koupit kamenné sochy. Ve vesnici Mas, centru 
dřevořezbářství, budete pozorovat umělce během své práce. 
Vesnice Celuk Vám nabídne překrásné stříbrné a zlaté šperky. Ve 
městě Ubud si prohlédnete obrazy malířů inspirovaných ostrovem 
Bali. Shlédnutí tance Kecak, v němž vystupuje stovka mužů, kteří 
se uvedou do transu. Během tance se nepoužívá žádný hudební 
nástroj. Následuje představení známého ohňového tance, při 
kterém muž uvedený do transu tančí na rozžhavených, resp. 
hořících slupkách z kokosových ořechů. Pro Evropana jde o 
jedinečný zážitek. 

12. den: Koupání, odpočinek - možnost leteckého fakultativního 
výletu na Jávu - návštěva největšího budhistického chrámu světa 
- Borobudur, úžasného hinduistického chrámu Prambanan a 
Sultánova Paláce v Yogyakartě.
13. den: Koupání, odpočinek. Možnost fakultativních výletů: 
Safari - jízda na slonech, Lekce balijského vaření, Rafting a další.
14. den: V pozdních odpoledních hodinách přejezd na letiště do 
Denpasaru, odlet do Prahy.
15. den: Přílet do Prahy.

Q
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Bukit Jambul

Tirta Gangga Park

Kecak Dance



POZNÁMKA: 
Možnosti stravy - v místních restauracích večeře cca od 70,- Kč do 
200,- Kč, obědy při výletech - za cca 220,- Kč formou švédských 
stolů. Možnost masáží v místě pobytu (od 130,- do 190,- Kč/h).

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Amsterdam - Singapur - Denpasar a zpět s KLM
- všechny letištní a bezpečnostní taxy + poplatek za 1 zavazadlo
- transfery klimatizovaným autobusem 
- ubytování: 12x nocleh se snídaní ve 4**** hotelu v Sanuru přímo 
u pláže (podrobnosti naleznete na našich webových stránkách )
- popsané výlety dle programu včetně vstupů!
- služby českého průvodce po celou dobu zájezdu
- služby místní agentury 
- zákonné 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 místnímu průvodci a řidičům v celkové výši 20,- 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) = -400,- Kč
- komplexní pojištění = 1.470,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 15.600,- Kč
- letecký výlet na Jávu (Borobudur, Pranbanan) = 9.000,- Kč - při 
zakoupení do května. Nebo lze zakoupit na místě = cca 550,- USD

Q

Mercure Resort Sanur

Lembongan
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2017

SIM 91

Indonesie - Bali

INDONESIE - BALI

průvodkyně Ing. Barbora Domijan



TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:  
1/  Čt 04.05. - Út  09.05.2017 9.900,- Kč
2/  Út 09.05. - Ne 14.05.2017 9.900,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odlet z Prahy do Říma v dopoledních hodinách. Přejezd do 
oblíbeného letoviska Marina di Bibbona, ubytování v hotelu 
situovaném necelých 100 m od písečné pláže. Cestou prohlídka 
půvabného města VITERBO se středověkou čtvrtí San Pellegrino. 
Největší atrakcí je však monumentální Papežský palác (bývalé 
letní sídlo papežů) a přilehlá katedrála sv. Vavřince. Nocleh.
2. den: Prohlídka perly Toskánska - SIENY s četnými památkami 
gotické architektury (dóm, Piazza del Campo, Palazzo Publico…). 
Návštěva SAN GIMIGNANA, jehož středověký ráz dokreslují 
hradby a historické rodové věže. Návrat na ubytování.
3. den: Fakultativní celodenní výlet na ELBU: prohlídka 
PORTOFERRAIA - hl. města ostrova s Napoleonovou rezidencí 
Villa Mulini ukrývající bohatou knihovnu; ze stylové vesničky 
MARCIANA (krátká návštěva) výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol 
ostrova - MONTE CAPANNE s neopakovatelným panoramatem; 
možnost relaxace na některé z pláží. Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států - 
FLORENCIE, města, které je jedním z turisty nejvyhledávanějších 
míst na světě (dóm Santa Maria del Fiore, Galeria degli Uffizi, Most 
zlatníků…). Návštěva PISY, města proslaveného především svou 
"šikmou" věží, která s okolními cennými stavbami tvoří působivý 
architektonický komplex. Návrat na ubytování.
5. den: Příjezd do populární oblasti CINQUE TERRE zasazené do 
kraje zalesněných kopců, strmých mořských útesů a pěti 
okouzlujících rybářských vesniček. Obce jsou zde spojeny pouze 
úzkou a klikatou silničkou nevhodnou pro autobusy. Z Lévantu 
přesun železnicí, která umožní postupně navštívit nejen všechny 
zajímavé rybářské osady, ale též v případě zájmu absolvovat 
nenáročné procházky členitým skalnatým pobřežím s výhledem 
na nejkrásnější zákoutí. Odpočinek u moře. Noční přejezd.
6. den: Příjezd do Plzně, Berouna a Prahy v ranních hodinách.

Florencie

ITÁLIE - TOSKÁNSKO - ELBA - CINQUE TERRE - NAPŮL LETECKY

POZNÁMKA: zájezd v termínu 04.05.-09.05.2017 je pořádán v 
obráceném pořadí (tam autobusem / zpět letadlem)

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Řím (Řím - Praha), vč. kabinového zavazadla
- letištní a bezpečnostní taxy
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 4x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, 
TV a vlastním sociálním zařízením)
- 4x polopenzi včetně 0,5 l vody a 2 dcl vína
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- dop. částka na vstupy, vlak, lanovku a místní průvodce: cca 95,- €
- loď na Elbu a zpět: 850,- Kč
- odbavené zavazadlo
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -400,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -250,- Kč
- komplexní pojištění = 156,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.200,- Kč
- odbavené zavazadlo do 23 kg = 500,-Kč  / do 32 kg =  780,- Kč
- loď na Elbu a zpět = 850,- Kč

Q/v

Pisa

Itálie - Toskánsko - Elba - Cinque Terre - napůl letecky

Cinque Terre
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HOLANDSKO - KVĚTINOVÉ KORZO

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:  
1/  Čt 20.04.2017 - Po 24.04.2017 6.690,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1.    den:    Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den: Prohlídka největší květinové burzy na světě v 
AALSMEERU, odkud denně do celého světa putuje přes 13 mil. 
řezaných květin. Návštěva světoznámého sýrového trhu v 
ALKMAARU, který se již od 16. stol. v nezměněné podobě 
odehrává na náměstí Waagplein. Téměř třicítka bíle oblečených 
nosičů obutých do tradičních dřeváků zde na dřevěných nosítkách 
přenáší až 130 kg těžký náklad sýrových bochníků. Prohlídka 
prodejní expozice květin FLORATUIN s možností nákupu cibulí 
vystavených odrůd. Procházka malebnou rybářskou vesničkou 
VOLENDAM. Ochutnávka vyhlášených sýrů na soukromé farmě 
ALIDA HOEVE (možnost nákupu). Ubytování v centru městečka 
Bergen. 

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 2x hotel*** (2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek a vlastním 
sociálním zařízením)
- 2x snídani
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné: cca 40-60 €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -400,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -250,- Kč
- 2x večeře = 900,- Kč
- komplexní pojištění = 130,- Kč
- sleva při ubytování na přistýlce = -300,- Kč
- 1-lůžk.pokoj = 1.000,- Kč

Zaanse Schans

3. den: Zastávka na trase slavnostního průvodu, tzv. 
KVĚTINOVÉHO KORZA - defilé alegorických vozů z tisíců 
řezaných květin, které je k vidění pouze jednou za rok. Procházka 
květinovým parkem KEUKENHOF považovaným za největší 
svého druhu v Evropě (cca 7 mil. jarních cibulovin na ploše 28 ha). 
Návštěva skanzenu ZAANSE SCHANS, kde je možné spatřit 
typická holandská stavení a větrné mlýny ze 17. a 18. století a také 
ukázky řemesel včetně výroby dřeváků. Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka AMSTERDAMU, zbudovaného na 90 ostrovech 
a mokřinách: náměstí Dam; Královský palác; Nieuwe Kerk; 
exkurze do brusírny diamantů; možnost návštěvy muzea Vincenta 
van Gogha, Rijksmuzea či muzea voskových figurín Madame 
Tussauds…; fakultativně okružní plavba po amsterdamských 
grachtech (kanálech). Noční přejezd.
5. den: Příjezd v ranních hodinách.

Keukenhof

Holandsko - květinové korzo

Amsterdam
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Alberobello

4. den: NP Pollino - romantická horská cesta napříč Kalábrií, 
horské městečko MORANO CALABRO, klášter San Bernardino, 
albánské městečko CIVITA, turistika ke kouzelné soutěsce 
Raganello k Ďáblovu mostu nebo Albánské muzeum, ubytování, 
apartmánové vily v oblasti Corigliano, koupání a relax.
5. den: Městečko CORIGLIANO CALABRO - prohlídka hradu s 
vyhlídkou, SIBARI - archeologický areál jednoho z nejbohatších 
měst Velkého Řecka. Cesta do hor přes Cerchiara di Calabria, 
klášter na hoře Monte Sellaro - poutní místo s unikátní relikvií, 
termální siřičité lázně Grotte delle Ninfe, koupání.
6. den: Celodenní odpočinek na pláži u moře, nebo fakultativně 
výlet na jih poloostrova: foto věže Torre Melissa, CROTONE - 
centrum vinařského kraje Marchesato, působiště Pythagorovy 
filosofické školy. Nejvýchodnější kalábrijský mys Capo Colonna, 
archeologický areál s pozůstatkem Héřina chrámu s mohutným 
dórským sloupem, působivý hrad Le Castella, koupání.
7. den: Půvabné městečko ROSSANO, kdysi centrum byzantské 
civilizace, cesta k NP Sila - lehká turistika v parku Cozzo del 
Pesco s věkovitými gigantickými kaštany, byzantský klášter 
Pathirion (exteriéry) v krásném přírodním prostředí, koupání.

ITÁLIE - KALÁBRIE A APULIE

Ruiny řeckých staveb, středověká opatství a byzantské kláštery, 
normanské hrady, osamělá městečka na kopcích, vykopávky 
starobylého města, obydlí vyhloubená do skály a další četné 
památky UNESCO. Hotely u moře umožňují téměř každodenní 
koupání, ochutnávky specialit a vín jsou s výkladem.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Pá 08.09. - Po 18.09.2017 15.690,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odjezd z Prahy v 9:00 hod. ráno, noční přejezd do Itálie.
2. den: Napříč Itálií, PAESTUM (UNESCO) „Poseidónovo město“ 
a přímořské letovisko, významný archeologický areál v Kampánii, 
hotel u moře, koupání, alternativně celodenní koupání u moře.
3. den: Krásy a romantika krajů Basilicata a Calabria: RIVELLO - 
původně řecké městečko vysoko v horách, úchvatné vyhlídky. 
MARATEA v panensky čistém zálivu, koupání nebo pěšky podél 
přímořských skal do přístavu nebo kolem jeskyní. Muzeum Cedro 
s ochutnávkou. DIAMANTE - atmosféra přímořského městečka, 
hotel blízko moře, koupání, indiv. návštěva centra, fakult. večeře.

8. den: Cesta do Apulie, starověké METAPONTO - centrum 
bohatého antického městského státu, kde žil Pythagoras, 
monumentální dórský chrám bohyně Héry s 15 sloupy. TARENT - 
staré město na ostrově, možnost oběda v rybí restauraci. Cesta do 
údolí trullů, pohled na Locorotondo, večerní ALBEROBELLO.
9. den: Exotická a tajemná Apulie a Basilicata, oblast Valle d´Itria s 
ojedinělou architekturou bílých domků s kuželovitými střechami - 
trully, fascinující MATERA (UNESCO) - městečko na okraji 
hluboké strže, historické Sassi s obydlími ve skalách, GRAVINA DI 
PÚGLIA - jeskynní obydlí z doby bronzové a kostel ve stěnách 
hluboké rokle, fakultativně večeře.
10. den: BARI - hlavní město Apulie, kdysi centrum byzantských i 
normanských vládců jižní Itálie, staré město s dominantou baziliky 
sv. Mikuláše, exotika tržnic a úzkých uliček starého města, přístav, 
možnost oběda v rybí restauraci, koupání a odpočinek na pláži, 
nebo odpolední prohlídka města, v podvečer odjezd do ČR.
11. den: Návrat ve večerních hodinách.

Itálie - Kalábrie a Apulie

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu autobusem
- 8x ubytování (4x hotel, 4x apartmánové vily: 2x 2-lůžkové pokoje)
- 8x snídaně, 4x večeře (u vil)
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- místního průvodce, fakultativní služby a ochutnávky, případné 
pobytové taxy a vstupné (85,- €).

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -500,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -300,- Kč
- komplexní pojištění = 286,- Kč
- fakultativní výlet 6. den (od 25 osob) = 650,- Kč
- 1x večeře (3.den) = 480,- Kč
- 1x večeře (9.den) = 580,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 3.400,- Kč

Maratea

GE94



CENA ZAHRNUJE:
- dopravu autobusem
- 2x hotel (2-lůžk. pokoje)
- 2x snídani
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- místní pobytové taxy, vstupné (50,- €) a cesty lodí (40,- €)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -300,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -200,- Kč
- komplexní pojištění = 130,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.100,- Kč

ITÁLIE - BENÁTKY A OSTROVY

Pohádkové město na laguně s paláci, mosty a gondolami. Ostrovy 
Murano, Burano a Torcello uchvátí romantikou a historií. 
Vyhlášené a okázalé slavnosti v Benátkách i 57. La Biennale di 
Venezia překvapí a nadchnou.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Čt 13.04. - Po 17.04.2017 5.490,- Kč Velikonoce 
2/ Čt 13.07. - Po 17.07.2017 5.590,- Kč Slavnost světel
3/ Čt 31.08. - Po 04.09.2017 5.590,- Kč Slavnost gondol
4/ St 27.09. - Ne 01.10.2017 5.490,- Kč Podzimní svátek 

Klasickou prohlídku si obohatíte jedinečnými slavnostmi:
- v dubnu atmosféra jarního svátku Velikonoce, skleněná a 

krajková vajíčka.
- v červenci slavnost Vykupitele s večerním ohňostrojem a 

možnost koupání na ostrově Lido.
-  v září slavnost gondol Regata Storica na Velkém kanále.
-  od května do listopadu 57. La Biennale di Venezia s objekty po 

celém městě a možnost návštěvy hlavních výstav v Arzenálu a 
zahradách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v 19:00 hod., transfer přes Rakousko.
2.-4.den: BENÁTKY: prohlídka historického města - Piazza S. 
Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Canal Grande a 
Ponte Rialto, tržnice, muzeum Peggy Guggenheimové, kostel San 
Paolo a dei Frari, Ca´d´Oro, židovská čtvrť. Lodí po kanále a na 
ostrovy Murano (ostrov sklářů, dóm St. Maria e Donato s 
románskými prvky a vzácnými mozaikami) či Burano (ostrov s 
rybářským městečkem a barevnými fasádami), eventuálně 
Torcello (kdysi hlavní sídlo biskupa), uličky Benátek, atmosféra 
kavárniček či Lido s plážemi. Odjezd 4. den večer.
5 den: Návrat do Prahy časně ráno.

Ponte Rialto

Itálie - Benátky a ostrovy
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FRANCIE - KORSIKA

Autobusový pobytově-poznávací zájezd: Bastie - Corte - 
Calcatoggio - Calanche - Porto - Spelunca - Ajaccio - Pointe de la 
Parata - Iles Sanguinaires - Filitosa - Bonifacio... 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Pá 30.06.2017 - Ne 09.07.2017 16.990,- Kč
2/ Pá 18.08.2017 - Ne 27.08.2017 16.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Noční trajekt z italského 
přístavu Savona na Korsiku (doba plavby cca 8 hod.).
2. den: Ráno připlutí do BASTIE - krátká prohlídka historického 
centra. Návštěva starobylého "srdce Korsiky" - města CORTE, 
které se v 18. stol. stalo centrem korsického boje za nezávislost. 
Cca 2 hod. procházka pod štíty Mt. D´Oro (2 389 m), kolem 
"řetězu" horských jezírek s kaskádami na řece Anglais. Přejezd do 
střediska CALCATOGGIO ležícího na břehu zálivu Sagone. 
Ubytování v hotelu situovaném cca 100 m od písečné pláže.

9. den: Návštěva megalitického naleziště FILITOSA (UNESCO) s 
pozoruhodnými menhiry datujícími se do období 6 000 let př.n.l. 
Navzdory stáří jsou na některých exemplářích dodnes patrné 
vyobrazení oblečení, zbraní či anatomických detailů. Prohlídka 
BONIFACIA, nejjižnějšího a nejkrásnějšího města ostrova 
položeného na vápencových útesech, vysoko nad hladinou 
Středozemního moře. Možnost projížďky lodí podél útesů a 
procházky po 187 ručně vytesaných schodech z roku 1420. 
Přejezd do Bastie. Noční trajekt do Itálie.
10. den: Vylodění v Savoně. Příjezd v pozdních večerních 
hodinách.
 
CENA ZAHRNUJE:
-  dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
-  trajekty
- 7x hotel Narval** (2-lůžk. pokoje s možností 1-2 přistýlek a 
vlastním sociálním zařízením; součástí hotelu je menší bazén)
- 7x polopenzi (snídaně: kontinentální; večeře: předkrm, hlavní 
chod, sýr, desert a 1/4 l vína)
- 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 40-60,- €

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 = 340,- Kč
- sleva při ubytování na přistýlce = -1.000,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 5.000,- Kč
- příplatek za 2-lůžkovou kajutu = 2.800,- Kč
- příplatek za 4-lůžkovou kajutu = 1.400,- Kč

Iles Sanguinaires

3.  den:  Volný den. Odpočinek u moře. Nocleh.
4. den: Průjezd oblastí CALANCHE, která je díky rozeklaným 
skalním útvarům z červené žuly považována za nejatraktivnější 
část západního pobřeží Korsiky. Fakultativně výlet lodí podél 
fotogenických skal (cca 1,5 hod). Návštěva známého letoviska 
PORTO s janovskou strážní věží, která se stala oblíbenou 
vyhlídkou. Relaxace na pláži. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní výlet do soutěsky SPELUNCA, impozantního 
přírodního útvaru ohraničeného více než 1 000 m vysokými 
žulovými stěnami. Koupání v osvěžujících tůních se siluetou 
prastarých kamenných mostů klenoucích se přes stejnojmennou 
říčku. Celková doba pochodu činí cca 4 hod. Návrat na ubytování 
hornatým vnitrozemím ostrova.
6.   den:  Volný den. Odpočinek u moře. Nocleh.
7. den: Návštěva hlavního města Korsiky, rodiště Napoleona 
Bonaparta - AJACCIA (historické jádro s katedrálou, Bonapartův 
rodný dům, muzeum výtvarného umění s bohatými sbírkami, 
nákupy na místním trhu). Možnost koupání na městské pláži. 
Vyhlídková cesta pobřežím zálivu Ajaccio k mysu POINTE DE LA 
PARATA. Výstup k janovské věži a vyhlídce na ILES 
SANGUINAIRES (Krvavé ostrovy). Návrat na ubytování.
8.  den: Volný den. Odpočinek u moře. Nocleh.

Francie - Korsika

Corte
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FRANCIE - BURGUNDSKO A CHAMPAGNE

Poznávací zájezd spojený s turistikou, gastronomickými 
lahůdkami a vínem. Kouzlo historického vinařského kraje, hradů a 
zámků, dávných keltských tradic, četných památek UNESCO, 
rozlehlých vinic, klášterů, katedrál a přírodních krás.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/ Ne 06.08. - So 12.08.2017 8.990,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu autobusem
- 4x ubytování v hotelu (2-lůžkové pokoje)
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -300,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -200,- Kč
- komplexní pojištění = 182,- Kč
- 4x snídaně = 690,- Kč
- 1x večeře = 600,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 2.900,- KčBeaune

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1.  den: Odjezd z Prahy ve 22:00 hod., transfer přes SRN.
2. den: RONCHAMP - La Corbusierova kaple s krásnými výhledy 
na Vogézy (UNESCO), krátká turistika, ochutnávka specialit. 
Centrum kraje Franche-Comté město BESANÇON (UNESCO) - 
kouzelné uličky a domy s burgundskými střechami, paláce, 
katedrála, orloj, Vaubanova citadela.
3. den: Kout nedotčené přírody Jury - Vallée-de-la-Loue - turistika 
k prameni řeky, vyvěračky, vodopády, ARC-ET-SENANS, 
královský solivar (UNESCO). DIJON - palác burgundských 
vévodů, chrám sv. Michala, hrázděné domy a barevné burgundské 
střechy, burgundské gastronomické speciality, možnost večeře.
4. den: Vinařskou oblastí Côte-d´Or (UNESCO). BEAUNE - 
muzeum burgundského vína, středověký špitál (největší perla 
burgundské architektury). TOURNUS - nejvýznamnější románský 
kostel Francie. Přírodní legenda Roche de Solutré - skalní útvar 
spjatý s nejstarší historií lidstva. CLUNY (UNESCO) - proslulé 
benediktinské opatství nebo variantně kouzelná horská obec 
BRANCION zapsaná na seznamu nejkrásnějších vesnic Francie.

5. den: AUTUN - římské opevnění a divadlo, románská bazilika. 
Turistika v přírodním parku Morvan, bohem zapomenutý kraj řek a 
lesů, keltské oppidum v tajemném lese, opatství ve VÉZELAY 
(UNESCO), románská bazilika sv. Magdalény, začátek 
svatojakubské cesty, ochutnávka burgundských vín, ubytování, 
TROYES - večerní atmosféra, fakult. večeře za příplatek
6. den: TROYES - historické centrum kraje Champagne, 
hrázděné domy, katedrála. ÉPERNAY - exkurze a ochutnávka 
šampaňského (Moet et Chandon, Castellane, Mercier). REMEŠ 
(UNESCO), korunovační katedrála králů, poutní kostel sv. Jakuba 
a opatský kostel St-Rémy, možnost individuální ochutnávky 
pravého šampaňského vína, návštěva galerie, odjezd.
7. den: Návrat v dopoledních hodinách.

Dijon

Francie - Burgundsko a Champagne
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FRANCIE - ALSASKO A ČERNÝ LES

Pohodový zájezd za kulturou a přírodou Alsaska a Schwarzwaldu.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Čt 26.10. - Po 30.10.2017  6.490,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odjezd z Prahy v 6:00 hod. do německého národního 
parku Schwarzwald - Černý les, LAHR - historické město mezi 
vinicemi se siluetou vrcholků Černého lesa, festival chryzantém - 
více než 10.000 chryzantém v podobě pestrobarevných obrazců a 
tvarů, tématické parky, hudební vystoupení, ubytování u Colmaru.
2. den: Město THANN s kostelem sv. Thiébauta, Viera Armand - 
bojiště 1. světové války, možnost oběda a ochutnání borůvkových 
koláčů, vyhlídková jízda po tzv. Route de Crêtes v době babího 
léta, dva nejvyšší vrcholy pohoří Vogézy - Grand Ballon (1.424m) 
a Hohneck (1.363m) - nenáročný výstup na vrchol, LAPOUTROIE 
- muzeum likérů s ochutnávkou, exkurze do nedaleké sýrárny, kde 
se vyrábí nejznámější alsaský sýr zvaný münster (ochutnávka, 
možnost nákupu).

CENA ZAHRNUJE:
-  dopravu autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3x ubytování v hotelu (2-lůžkové pokoje)
-  3x snídani
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- ochutnávky a večeři, místní dopravu, vstupné (60,- €)
- komplexní pojištění 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -300,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -200,- Kč
- komplexní pojištění = 130,- Kč
- 1x večeře = 600,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 2.500,- Kč

Lahr - festival chryzantém

3. den: Pohledy na nejnavštěvovanější hrad Alsaska Haut-
Koenigsbourg vysoko nad krajem, COLMAR - metropole oblasti 
se zachovalým starobylým centrem, čtvrť Petite Venice, hrázděné 
domy, kavárničky. Nejkrásnější vinařské městečko RIQUEWIHR  
ležící na Route de Vin (Cestě vína). EGUISHEIM - městečko s 
hrázděnými domy, tradiční slavnosti hub (Fête du Champignon), 
nepřeberné množství hub ve všech možných podobách a 
omáčkách, velká výstava hub, trh s místními produkty, hudební 
vystoupení, ochutnávka vína a místních specialit. 
4. den: UNGERSHEIM - největší skanzen lidových staveb 
Alsaska, oživení venkovských řemesel, hrázděné domy. 
ŠTRASBURK - „křižovatka Evropy“ se sídlem Evropského 
parlamentu; historické centrum a katedrála Notre Dame jsou 
zapsané na seznamu UNESCO; fakultativně večeře; odjezd 
pozdě večer, noční přejezd. 
5. den: Návrat do Prahy v ranních hodinách.

Colmar

Francie - Alsasko a Černý les

Haut-Koenigsbourg
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NĚMECKO - DÁNSKO

Berlín - Rujána - Sassnitz - Jasmund - Arkona - Sellin - Sjaellend - 
Roskilde - Frederiksborg - Kodaň... POUZE 1 NOČNÍ PŘEJEZD!

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ So 09.09. - St 13.09.2017 7.900,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka BERLÍNA, hlavního 
města Německa, které za posledních pár let prošlo díky moderním 
architektům nevídanou proměnou (zrekonstruovaná budova 
Říšského sněmu - dnes sídlo německého parlamentu, 
monumentální Braniborská brána, reprezentativní třída Unter den 
Linden, Bebelplatz - bývalé centrum umění a vědy, Schlossplatz, 
Muzejní ostrov, Alexanderplatz se známou televizní věží a tzv. 
hodinami světa...). Ubytování v Rostocku.

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- trajekty
- 3x hotel (2 lůžkové pokoje s TV a vlastním sociálním zařízením)
- 3x snídani
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 26,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 15.000,- Kč)
- doporučená částka na vstupné+výlet lodí: cca 22,- € + 335,- DKK

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2017) = -400,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2017) = -250,- Kč
- komplexní pojištění = 130,- Kč
- 1-lůžk.pokoj = 1.900,- Kč

Rujána

2. den: Přejezd na ostrov RUJÁNA s typickými proutěnými koši na 
písečných plážích omývaných chladnými vodami Baltského moře. 
Návštěva rybářského městečka SASSNITZ, kde kotví i 90 m 
dlouhá, vyřazená ponorka britského námořnictva HMS Otus 
(možnost prohlídky). Fakultativně plavba lodí podél strmých 
křídových útesů NP JASMUND vysokých téměř 120 m. 
Nenáročná procházka k mysu ARKONA, bývalému slovanskému 
poutnímu místu se 2 majáky a areálem vojenských bunkrů, odkud 
je vidět až do Švédska. Zastávka v přímořském letovisku SELLIN 
s elegantními lázeňskými budovami a stylovou restaurací na 
dřevěném molu. Návrat na ubytování.
3. den: Ranní trajekt do dánského Gedseru (cca 2 hod.). Přejezd 
po impozantním mostě na ostrov SJAELLEND. Krátká prohlídka 
malebného ROSKILDE, bývalého hlavního města Dánského 
království s velkolepou katedrálou sv. Lukáše (UNESCO), která je 
tradičním místem posledního odpočinku dánských panovníků. 
Prohlídka reprezentativního zámku FREDERIKSBORG - 
nejkrásnější renesanční stavby země rozkládající se na třech 
ostrůvcích uprostřed rozlehlého parku. Podvečerní zastávka na 
břehu Öresundu, v přístavním HELSINGORU se známou 
pevností KRONBORG, kam W. Shakespeare umístil děj svého 
Hamleta. Ubytování nedaleko Kodaně.

Německo - Dánsko
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Kodaň

4. den: Celodenní prohlídka kosmopolitní KODANĚ, metropole 
Dánska se vznešenými paláci, půvabnými uličkami starého města 
i romantickými nábřežími: Christiansborg - sídlo parlamentu; 
kruhová věž s krásným výhledem; výstavný královský palác 
Amalienborg, který střeží garda v typických huňatých čepicích z 
medvědí kůže; mramorový kostel; ultramoderní budova opery; 
historický přístav Nyhavn s kupeckými domy ze 17. a 18. stol.; 
fakultativně výlet lodičkou po kanálech až k slavné soše Malé 
mořské víly… Večerní trajekt zpět do SRN. Noční přejezd.
5.den: Příjezd v ranních hodinách (Praha cca 6.30 hod.).

Sellin
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