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

SLEVA ZA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA: 

Zákazník, který přivede na náš zájezd další osobu, jež nikdy 
necestovala s CK SIMON-TOURIST, získá poukaz na slevu 5% ze 
základní ceny zájezdu (max. do částky 2.000,- Kč) za každého 
nového klienta. Sleva bude poskytnuta po odjetí zájezdu tímto 
novým klientem.

FIRST MINUTE: 

Při včasném objednání zájezdu Vám nabízíme slevu FIRST 
MINUTE, která Vám náleží při zaplacení zálohy do stanoveného 
data. Informace o konkrétní výši slevy a termínu splatnosti 
zálohy je uvedena u jednotlivých zájezdů. Pokud zájezd 
neobsahuje žádné informace o časových slevách, není tato sleva 
poskytována. Sleva neplatí pro zájezdy placené pomocí benefitů.

ZÁJEZDY PRO SKUPINY NA PŘÁNÍ:

Pro větší skupiny zajistíme pobytový nebo poznávací zájezd na 
základě individuálních požadavků. Dle vašich představ připravíme 
zájezd ve vámi zvoleném termínu a přizpůsobíme program.

DÁRKOVÉ POUKAZY:

Chcete-li potěšit své blízké, věnujte jim dárkový poukaz na 
konkrétní zájezd nebo dárkový poukaz v libovolné hodnotě, která 
bude při nákupu zájezdu odečtena z celkové ceny.

ZAMĚSTNANECKÉ   BENEFITY:
BENEFIT PLUS, SODEXO, EDENRED A CHEQUE DEJEUNER 

Klientům nabízíme možnost platby zájezdů prostřednictvím 
benefitních karet či poukázek. Podrobné info v CK.

Poukázky je možno uplatnit na většinu zájezdů do výše 5.000,- Kč, 
maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny zájezdu.

Benefitní karty je možno uplatnit na většinu zájezdů, maximálně 
však do hodnoty 50% z celkové ceny zájezdu. Platby přes 
Benefitní karty může využít pouze osoba, která benefit čerpá a 
nevztahuje se na spolucestující. Při platbě benefitní kartou se 
neposkytuje časová sleva, která je na zájezd poskytnuta.
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Kancelář: Praha 9, Pod Krocínkou 25, tel.: 286 892 797, Mobil: 731 533 215 (Po - Čt 9:00 - 17:00 h., Pá )
Sídlo: Praha 3, Na Balkáně 136,   

9:00 - 14:00 h.
www.simon-tourist.cz, rezervace@simon-tourist.cz

Katalog zájezdů na rok 2019

Ing. Bronislav Čížek Ing. Simona Čížková Ing. Veronika Paulů Veronika Lovicarová

NAŠI PRŮVODCI

Ing. Martin Černý Ing. Barbora Domijan Mgr. Martin Jelínek Ing. Vladimíra Svitáková

Bc. Ivana FabiánováMgr. Bronislav Čížek ml.

Mgr. Saša Kloboučníková

Lukáš Klimánek Danuše Vavrochová

Ing. Martina Drašarová PhD. Dr. Vanda Kopečková

NÁŠ TÝM

Mgr. Magdalena Jurczygová

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

Vážený čtenáři,
dostává se Vám do ruky katalog CK SIMON-TOURIST s.r.o. 

Jedná se o malou rodinnou CK cestovatelů - manželů Ing. Simony 
a Ing. Bronislava Čížkových, sídlících v Praze. Naše CK vznikla 
mezi prvními CK již v roce 1990 z naší touhy a lásky k cestování a 
poznávání. Svoji práci milujeme a i díky tomu na zájezdech panuje 
příjemná domácí atmosféra.

PŘEJEME VÁM TY NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITKY PŘI NAŠÍ 
SPOLEČNÉ  LÁSCE  -  CESTOVÁNÍ.

Těšíme se na Vás!

Váš  SIMON - TOURIST 

V Praze 1.12.2018      Ing. Bronislav Čížek
Ing. Simona Čížková
Ing. Veronika Paulů
Veronika Lovicarová  
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Seznam zájezdů 2019

cestovatelé Čížkovi se synem v MEXIKU

Průvodce Martin Jelínek v USA

Průvodkyně Magdalena Jurczygová v New Yorku

Průvodkyně Vlaďka Svitáková v USA
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 Turecko - Velký okruh  str. 64-65

 Azorské ostrovy + Lisabon  str. 66-67

 Madeira + Lisabon  str. 68-69

 Itálie - Sicílie, Lipary, Etna  str. 70-71

 Itálie - Toskánsko  str. 72-73

 Portugalsko  str. 74-75

 Španělsko - Andalusie  str. 76-77

 Francie - Provence a Azurové pobřeží  str. 78-79

 Skotsko + ostrov Skye  str. 80-81

 Island - Země ohně a ledu  str. 82-83

 SRN - Lucembursko - Belgie  str. 84-85
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 Rusko - Moskva, Petrohrad  str. 88-89

 Rusko - Petrohrad  str. 90-91

LETECKÉ ZÁJEZDY - EVROPA

 Francie - Alsasko str. 92
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 Itálie - Lago di Garda - Verona - Bologna - Toskánsko str. 95

 Rakousko - Německo str. 96

 Slovinsko - Hory a moře str. 97

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY



VELKÁ PLAVBA KARIBIKEM

Kombinace poznávacího zájezdu po Guadeloupe + 1 týden nebo 
2 týdny na luxusní zaoceánské lodi s průvodci - Ing. Martinem 
Černým a Bc. Ivanou Fabiánovou - po celou dobu zájezdu.

GUADELOUPE (detailně), SV. LUCIE, BARBADOS, TRINIDAD, 
GRENADA, SVATÝ VINCENT, MARTINIK a zpět na Guadeloupe.
Druhý týden na lodi zahrnuje návštěvu ostrovů: BRITSKÉ 
PANENSKÉ OSTROVY, SVATÝ MARTIN, DOMINIKA, SVATÝ 
KRYŠTOF, ANTIGUA, MARTINIK a zpět na Guadeloupe.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  18.01.  -  Po  28.01.2019 51.980,- Kč 
2/  Pá  18.01.  -  Po  04.02.2019 78.480,- Kč
3/  termíny 2020 v prodeji cca od května 2019

MSC Preciosa je luxusní loď určená pro cca 4.000 turistů v 1.780 
kajutách. Samotná kajuta odpovídá běžnému hotelovému pokoji a 
loď odpovídá přepychovému 5***** hotelu vč. aquaparku, bazénů, 
vířivek, několika restaurací a barů. Dále se na lodi nachází 
tenisový kurt, basketbalové hřiště, dráha na jogging, tělocvična, 
videoherna, kino 4D, divadlo, diskotéka, bowling, kino, internetová 
kavárna, wellness, sauny, turecké lázně, masáže, jóga, ...

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Pointe a Pitre na Guadeloupe. Transfer 
do hotelu, nocleh.
2. den: GUADELOUPE - prohlídka západní části ostrova. 
Návštěva botanické zahrady, koupání a šnorchlování. Nocleh.
3. den: GUADELOUPE - prohlídka východní části ostrova, 
odpoledne nalodění na loď MSC Preciosa.
4. den: Ráno v 9 h vylodění v Castries na Svaté Lucii. Prohlídka 
ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. V 18 h večer 
odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
5. den: Ráno v 8 h vylodění v Bridgetownu na Barbadosu. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. Ve 20 h 
večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
6. den: Ráno v 9 h vylodění v Port of Spain na ostrově Trinidad a 
Tobago. Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích 
Karibiku. V 18 h večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, 
nocleh.
7. den: Ráno v 9 h vylodění v Saint George na Grenadě. Prohlídka 
ostrova, v 18 h večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, 
nocleh.
8. den:  Ráno v 9 h vylodění v Kingstownu na Svatém Vincentu. 
Prohlídka ostrova, koupání. V 18 h odpoledne odplutí. Večeře a 
společenský večer na lodi, nocleh.
9. den: Ráno v 8 h vylodění ve Fort de France na Martiniku. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. Ve 23 h 
odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
10. den: Ráno v 8 h vylodění v Pointe a Pitre na Guadeloupe. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. Přejezd 
na letiště, odlet do Prahy s Bc. Ivanou Fabiánovou.
11. den:  Přílet do Prahy.

Q

Velká plavba Karibikem
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Sv. Lucie

Guadeloupe

Antigua & Barbuda

1. týden na lodi



Případné prodloužení o dalších 7 dnů na lodi s naším průvodcem 
s následujícím programem:

10. den: Ráno v 8 h vylodění v Pointe a Pitre na Guadeloupe. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. V 19 h 
večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
11. den: Ráno v 10 h vylodění v Road Town na Britských 
Panenských ostrovech. Prohlídka ostrova, koupání. V 19 h 
odpoledne odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
12. den:  Ráno v 8 h vylodění ve Philipsburgu na St. Maartenu. 
Prohlídka ostrova, koupání na světoznámé pláži - těsně u letiště, 
nad kterou Vám v neuvěřitelně nízké výšce přistávají letadla. V 19 
h večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
13. den: Ráno v 9 h vylodění v Roseau na ostrově Dominika. 
Prohlídka ostrova, koupání na proslulých plážích Karibiku. V 19 h 
večer odplutí. Večeře a společenský večer na lodi, nocleh.
14. den: Ráno v 9 h vylodění v Basseterre na Sv. Kryštofu & 
Nevisu. Prohlídka ostrova. V 19 h odplutí. Na lodi slavnostní 
večeře - Italský večer, nocleh.
15. den: Ráno v 8 h vylodění v St John´s na Antigua a Barbudě. 
Prohlídka ostrova, koupání. V 18 h odpoledne odplutí. Večeře a 
společenský večer na lodi, nocleh.
16. den: Ráno v 8 h vylodění v Fort de France na Martiniku. 
Prohlídka ostrova. Koupání, odpočinek. Ve 23 h odplutí. Večeře a 
společenský večer na lodi, nocleh.
17. den: Příjezd do Pointe a Pitre na Guadeloupe. Relaxace na 
lodi, individuální program. Přejezd na letiště, odlet do Prahy s 
průvodcem Ing. Martinem Černým.
18. den: Přílet do Prahy.

Q

Martinik

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o. 5

Velká plavba Karibikem

Sv. Kryštof & Nevis

Britské Panenské Ostrovy

VELKÁ PLAVBA KARIBIKEM

2. týden na lodi

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Pointe a Pitre (Guadeloupe) - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- výlety autobusem po Guadeloupe - první 3 dny
- průvodce během celého zájezdu, včetně obou týdnů na lodi
- 2x hotel na Guadeloupe se snídaněmi ve 2-lůžkových pokojích
- ubytování ve vnitřní kajutě ve 2-lůžk. pokoji bez oken (za příplatek 
vnější kajuta s oknem nebo vnější kajuta s balkonem)

- na lodi plnou penzi bufetovým způsobem po dobu až 20h denně, 
navíc 24h vodu, čaj, kávu z automatů v samoobslužné restauraci

- přístavní poplatky
- kulturní a sportovní vyžití na lodi (kromě saun, masáží, atd.)
- portýrské služby při nalodění a vylodění
- pojištění lodní společnosti proti úpadku, pojištění CK proti úpadku
- infoschůzku k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE:
- povinné spropitné cca 12,50 EUR/noc (platí se na místě přímo 

lodní společnosti)
- vstupy a výlety po jednotlivých ostrovech z lodi (s českým průvodcem)

- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce do 31.8.2018) = -2.000,- Kč
- komplexní pojištění = 1.078,- Kč/11 dní  nebo 1.764,- Kč/18 dní
- vnější kabina s oknem = 2.500,- Kč/os./týden
- vnější kabina s balkonem = 4.200,- Kč/os./týden



USA - FLORIDA, JAMAJKA, KAJMANY, MEXIKO A BAHAMY

Kombinace poznávacího zájezdu a týden na luxusní lodi při plavbě 
po Karibiku s návštěvou Jamajky, Kajmanských ostrovů, Mexika a 
Bahamských ostrovů s průvodcem Ing. Martinem Černým po 
celou dobu zájezdu. Nová luxusní loď Seaside sjela z doků v 
prosinci 2017. Jedná se o jednu z nejluxusnějších lodí na světě.

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Út 30.04. - St 15.05.2019

CENA ZÁJEZDU:
68.480,- Kč/os. (ubytování na lodi ve 2 lůžk. kajutě s balkónem)
67.480,- Kč/os. (ubytování na lodi ve 2 lůžk. kajutě s oknem)
66.480,- Kč/os. (ubytování na lodi ve 2 lůžk. kajutě bez okna)

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ranní odlet (9.50 hod.) z Prahy přes Paříž do Miami (přílet 
17.20 hod. místního času). Nákup potravin, transfer do hotelu.
2. den: Cesta západním pobřežím Floridy. Zastávka v NAPLES -
příjemné luxusní letovisko, bělostná pláž, průjezd centrem St. 
Petersburghu, Palmové arboretum Gissely Kopsick (500 palem, 
150 druhů), průjezd kolem stadionu v Tampě a cesta do Orlanda.
3. den: ORLANDO. Doporučujeme návštěvu zábavního parku 
Sea World - vystoupení s velrybami, delfíny, různé drobné atrakce, 
ale také tři horské dráhy. Tento den však můžete věnovat filmovým 
studiím Universal Studios či některému ze 6 zábavních parků 
Disneylandu. Večer nákupy v outletu.
4. den: KENNEDYHO VESMÍRNÉ CENTRUM, které provozuje 
NASA - vesmírné rakety, odpalovací rampy, originál raketoplánu 
Atlantis (26 let v provozu, celkem 33 misí do vermíru, 307 dní 
ve vesmíru, 207 astronautů, bezpečně nalétáno 126 milionů mil). 
3D filmy, simulace startu raketoplánu a mnohé další.

5. den: PALM BEACH - projížďka po ostrovním městečku plném 
nejdražších domů a nádherně udržovaných zahrad, Boca Raton - 
prohlídka malé želví nemocnice. Odpoledne nalodění na 5***** loď 
MSC Seaside, v 19 h odplutí.
6. den: DEN NA MOŘI. Odpočinek u bazénů, návštěva kulturních 
akcí. Slavnostní večer s kapitánem (nutné společenské oblečení).
7. den: JAMAJKA  -  OCHO RIOS (9.00 - 17.00 h) - možnost s 
průvodcem navštívit nejznámější vodopády Dunn's River Falls, 
dále můžete navštívit bobovou dráhu Jamajského týmu s 
výhledem - Rainforest Bobsled Jamaica at Mystic Mountain, či 
Enchanted Gardens s 14 vodopády s možnostmi koupání a 
procházkou mezi paletami rostlin z místní džungle nebo 
pozorování, případně plavání s delfíny v Dolphin Cove.

Q

Mexiko - Cozumel

USA - Florida, Jamajka, Kajmany, Mexiko, Bahamy
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Miami

Bahamy - Cable Beach

Mexiko - Cozumel

Kajmanské ostrovy
- koupání s rejnoky



10. den: DEN NA MOŘI. Odpočinek u bazénů, návštěva akcí.
11. den: BAHAMY - NASSAU  (9.00 - 16.00 h) - prohlídka centra 
města Nassau s naším průvodcem. Koupání na městské pláži 
nebo na Cable Beach nebo na pláži ostrova Paradise Island.
12. den: Ráno v 7.00 h připlutí do Miami. Vylodění. Minibusy 
(vany) dále po Floridě. MIAMI BEACH - slavné pláže (možnost 
koupání) a největší soubor art deco staveb na světě. Nocleh.
13. den: Cesta na jih, na The Keys - oblast s deseti tisíci ostrovy,  
obklopená korálovým útesem Florida Reef. Desítky ostrovů a 
ostrůvků jsou propojeny dálnicí dlouhou 160 km. Zastávky cestou. 
Procházka přírodou - Národní přírodní rezervace floridské srnky.  
Příjezd do města na konci Overseas Highway - do KEY WEST. 
„Oslava západu slunce“, známá jako Sunset Celebration. 
Nocleh přímo ve městě Key West!
14. den: KEY WEST - ráno nejjižnější bod kontinentálního USA 
(odtud je to asi 145 km na Kubu), návštěva motýlího ráje, dům 
Ernesta Hemingwaye, maják z r. 1847, návrat na pevninu. Nocleh.
15. den: Návštěva aligátoří farmy a projížďka typickým 
floridským vznášedlem, hotel Biltmore a radnice v luxusní čtvrti 
Coral Gables, průjezd kubánskou čtvrtí. V cca 19.40 h odlet.
16. den: V Paříži přestup a odlet do Prahy (přílet v cca 14.35 hod.).

8. den: KAJMANSKÉ OSTROVY - George Town (8.00 - 16.00 h) 
Výlet lodí kolem severní části ostrova - Stingray City - plavání s 
rejnoky a šnorchlování. Koupání na nádherné pláži Seven Mile 
Beach. Na lodi slavnostní večeře (nutné společenské oblečení!).
9. den: MEXIKO  - COZUMEL  (10.00 - 18.00 h) - Koupání na 
překrásných plážích nebo šnorchlování v nejlepším podmořském 
ráji na světě nebo výlety s místními CK do Tulumu.

Q

Key West

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Miami - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu minibusy - podle popsaného programu
- služby průvodce během celého zájezdu - na Floridě, během 

plavby, na zastávkách na ostrovech
-  6x hotel*** (2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
- 1x hotel v Key West ve 4 lůžk. pokojích (2x manželská postel). 

Bydlení ve 2 lůžk. pokoji lze připlatit za 1.500,- Kč/os.
-  6x jednoduché snídaně při ubytování na pevnině
-  ubytování ve vybrané dvoujlůžkové kajutě (loď) 
-  na lodi plnou penzi včetně odpoledního čaje a půlnočních bufetů 

= jídlo po celých 20 h denně, navíc vodu, čaj, kávu z automatů
v samoobslužné restauraci (neplatí při večeři)

-  přístavní poplatky
-  kulturní a sportovní vyžití na lodi (kromě sauny, masáží, atd.)
-  portýrské služby při nalodění a vylodění
-  předojezdová infoschůzka v Praze únor / březen 2019

CENA NEZAHRNUJE:
-  povinné spropitné na lodi cca 13,- USD/noc
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 

zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč)

-  vstupy
-  formulář ESTA (bezvízové povolení vstupu do USA) 

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.000,- Kč
-  příplatek za 1 noc za 2 lůžkový pokoj v Key West = 1.500,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.568,- Kč
-  formulář ESTA (vstupní vízum do USA) = 500,- Kč

Jamajka - Seven Mile Beach
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USA - FLORIDA, JAMAJKA, KAJMANY, MEXIKO A BAHAMY

USA - Florida, Jamajka, Kajmany, Mexiko, Bahamy

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



USA, PANAMA, KOSTARIKA, JAMAJKA, KOLUMBIE, MEXIKO

Kombinace poznávacího zájezdu FLORIDA + 11 dnů pobytu na 
luxusní lodi při plavbě po Karibiku s návštěvou JAMAJKY,  
PANAMY, KOLUMBIE, KOSTARIKY a MEXIKA.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  So  23.11.  -  So  07.12.2019 61.490,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Miami, transfer na hotel u 
letiště.
2. den: Cesta východním pobřežím FLORIDY. Návštěva aligátoří 
farmy a projížďka typickým floridským vznášedlem. Nocleh ve 
stejném hotelu.
3. den: MIAMI BEACH. V této čtvrti se kromě slavné pláže (kde se 
samozřejmě můžete vykoupat) nachází největší soubor art deco 
staveb na světě (kolem 900 domů). Odpoledne nalodění na 4**** 
loď MSC Divina/Fantasia, v 19:00 hod. vyplutí.

s přestupem 

4. den: Den na moři. Odpočinek u bazénů, návštěva kulturních 
a sportovních akcí.
5. den: JAMAJKA - OCHO RIOS (10.00 - 18.00 h.) - možnost 
navštívit nejznámější vodopády Dunn's River Falls (cca 4 km), 
nebo jízda na bambusovém raftu po řece nebo pozorování, 
případně plavání s delfíny v Dolphin Cove.

Q

Mexiko - Costa Maya - Chacchoben

USA, Panama, Kostarika, Jamajka, Kolumbie, Mexiko
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Kolumbie - Cartagena

Kostarika

Kostarika - Cahuita



CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Miami - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu minibusy - podle popsaného programu
- služby průvodce - na Floridě, během plavby i na ostrovech
- 2x hotel*** (2-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
- 2x jednoduché snídaně při ubytování na pevnině
- ubytování ve vybrané 2-lůžkové kajutě (loď) - 11 nocí
- na lodi plnou penzi včetně odpoledního čaje a půlnočních bufetů 

= jídlo po celých 20 h denně, navíc vodu, čaj, kávu z automatů v 
samoobslužné restauraci (neplatí při večeři)

- přístavní poplatky
- kulturní a sportovní vyžití na lodi (kromě sauny, masáží, atd.)
- portýrské služby při nalodění a vylodění
- předojezdová infoschůzka v Praze

CENA NEZAHRNUJE:
-  povinné spropitné na lodi cca 13,- USD/noc
- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v 

zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč)

-  vstupy a fakultativní výlety 
-  formulář ESTA (bezvízové povolení vstupu do USA) 

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.000,- Kč
- komplexní pojištění = 1.470,- Kč
- formulář ESTA (vstupní vízum do USA) = 500,- Kč
- vnější kajuta s oknem a výhledem na moře = 2.000,- Kč
- vnější kajuta s výhledem na moře a balkonem = 4.500,- Kč

Panama City
6.  den:  Den na moři. Odpočinek u bazénů, návštěva kulturních a 
sportovních akcí. Slavnostní večeře s kapitánem.
7. den: KOLUMBIE - CARTAGENA (08.00 - 17.00 h). Nej-
zajímavější, nejbarevnější a také nejmalebnější kolumbijské 
město (UNESCO). Ve Starém městě se ocitnete v 16. století.
V úzkých uličkách naleznete španělskou koloniální architekturu 
vyznačující se neuvěřitelnou barevností. Naproti tomu jen o 
kousek dále naleznete moderní město - čtvrť Bocagrande. 
Nablýskané hotely, zářivá nákupní centra, plážové kavárny a bary, 
ale také přetížená doprava. 
8.den: PANAMA - CRISTOBAL (09.00 - 18.00 h). Dva oceány v 
jeden den... Prohlídka Panama City, jež se nachází na břehu 
Tichého oceánu. Prohlídka zdymadel Panamského průplavu.
9.den: KOSTARIKA - PUERTO LIMON (08.00 - 17.00 h.) Ve 
městě se nachází zajímavá moderní katedrála Sagrado Corazón 
de Jesus a několik písčitých pláží. Daleko zajímavější jsou ale 
okolní národní parky a rezervace s bujnými tropickými deštnými 
pralesy. Cesta lodí po kanále v parku Tortuguero - obklopen 
lesem a umožňuje pozorování divoké zvěře - opic, želv, krokodýlů 
a ptactva. Dále národní park Cahuita s korálovými útesy a 
bohatým podmořským životem i rozmanitou faunou a flórou 
nacházející se při pobřeží Karibiku.
10.  den:  Den na moři. Odpočinek na lodi, návštěva akcí.
11. den: MEXIKO - COSTA MAYA (09.00 - 17.00 h.). Kompletní 
zázemí pro turisty s bazény, plovoucími bary, restauracemi a 
obchody. Ráno výlet za starověkými mayskými památkami 
Chacchoben a příjemné koupání několik kilometrů od přístavu. 
(Cca 4 km dlouhá písečná pláž s promenádou a kompletním 
plážovým servisem, na malé skalnaté pláži jsou rozmístěné 
hamaky pro dokonalý odpočinek).
12. den: Den na moři. Odpočinek na lodi.
13. den: BAHAMY (09.00 - 23.00 hod.)
Relax na nově (listopad 2019) zpřístupněném ostrůvku MSC Cay 
Marine Reserve, který si od Baham na 100 let pronajala lodní 
společnost. Nádherné koupání, relax, sportovní aktivity, bary. 
14. den: Ráno vylodění v MIAMI. Dle času odletu prohlídka jižní 
části Miami (např. Vila a zahrady Vizcaya, čtvrť Little Havana 
apod.). Odlet s přestupem do Prahy
15.den: Přílet do Prahy

.
.

Q
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USA, Panama, Kostarika, Jamajka, Kolumbie, Mexiko

USA, PANAMA, KOSTARIKA, JAMAJKA, KOLUMBIE, MEXIKO

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



PLAVBA ATLANTIKEM - KANÁRSKÉ OSTROVY, MADEIRA, MAROKO

Poznávací zájezd po ostrovech Gran Canaria, Tenerife, La Palma,  
Madeira, Lanzarote a dále se zastávkou v Marockém Agadiru. Na 
Gran Canarii jsou v ceně všechny výlety a ubytování se snídaní, na 
lodi ubytování s plnou penzí (mimo výlety) včetně piva a vína.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  St  20.03.  -  So  30.03.2019 37.990,- Kč
2/  termín 2020 v prodeji cca od května 2019

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 12:00 hod. na Gran Canaria 
(mezipřistání na Lanzarote). Krátký přejezd na ubytování do 
hotelu. Hotel je umístěn kousek od jedné z nejuznávanějších a 
jedinečných městských pláží v Evropě: Las Canteras v hlavním 
městě Las Palmas. Případná večerní procházka po Las Palmas 
historickou čtvrtí Vegueta.
2. den: Celodenní okružní výlet po ostrově Gran Canaria.
3. den: Celodenní okružní výlet po ostrově Gran Canaria.
4. den: Poznávání města Las Palmas. Procházka historickou 
čtvrtí Vegueta (katedrála, úzké uličky, koloniální paláce ze 17. a 18. 
století). Odpoledne nalodění na 4**** loď  Zenith společnosti 
Pullmantur Cruceros. Večer ve 21 h odplutí na Tenerife. Středně 
velká loď Zenith byla postavena v roce 1992. Kapacita je 1.828 
míst pro cestující. To znamená, že cestující nikdy nebudou cítit 
přeplněnost ve veřejných prostorech. Loď prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí v roce 2013. Na lodi si užijete úžasné jídlo, luxusní 
ubytování a vzrušující večerní zábavu. Plavby jsou určené pro 
klienty střední třídy, kteří neberou ohled na starší vybavení lodi a 
ocení ochotný personál, vynikající kuchyni a téměř rodinnou 
atmosféru.

Q

Tenerife

Plavba Atlantikem - Kanárské ostrovy, Madeira, Maroko
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Tejeda, Gran Canaria

Artenara, Gran Canaria

Puerto de Mogán, Gran Canaria

Barranco de Guayadeque, Gran Canaria

loď Zenith



8. den: Den na moři. Odpočinek u bazénů na lodi.
9. den: AGADIR - MAROKO (07.00 - 19.00 h)
Fakultativně odjezd přistaveným busem na prohlídku Agadiru a 
jeho okolí.
10. den: LANZAROTE (13.00 - 20.00 h)
Fakultativně přistaveným busem okruh po ostrově.
11. den: 8.00 připlutí zpět na Gran Canaria
Odpočinek na lodi u bazénů. Odpoledne transfer na letiště, odlet, 
přílet do Prahy v cca 22.55 hod.

5. den: TENERIFE (08.00 - 20.00 h)
Fakultativně odjezd přistaveným busem na výlet po ostrově 
Tenerife.  Kulturní  program  na  lodi .
6. den: OSTROV LA PALMA (09.00 - 17.00 h)
Fakultativně odjezd přistaveným busem na výlet po ostrově
La  Palma.  Kulturní  program  na  lodi.
7. den: MADEIRA (13.00 - 22.00 h)
Pěší výlet po hlavním městě Madeiry - Funchalu.

Q

Lanzarote

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Las Palmas (Gran Canaria) - Praha s mezi- 
   přistáním na Lanzarote na cestě tam a přímým letem na cestě zpět
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  3x hotel Maresia Canteras Urban - Las Palmas 
-  3x snídani 
-  7x nocleh na lodi Zenith v kajutách s oknem 4**** s plnou penzí a 

nápojovým servisem (nealko, pivo, víno = soft all inclusive)
-  dopravu místním autobusem podle programu na Gran Canarii
-  služby průvodce po celou dobu zájezdu
-  zákonné pojištění CK proti úpadku
-  infoschůzku k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE: 
- vstupy a spropitné místnímu řidiči = cca 25,- €
- komplexní pojištění: 55,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh v 

zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

- autobusové výlety na jednotlivých ostrovech a v Maroku

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.000,- Kč
- komplexní pojištění = 605,- Kč

Agadir, Maroko

11Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

Plavba Atlantikem - Kanárské ostrovy, Madeira, Maroko

PLAVBA ATLANTIKEM - KANÁRSKÉ OSTROVY, MADEIRA, MAROKO

Funchal, Madeira

Lanzarote



MEXIKO - VELKÝ OKRUH

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších krásách Mexika: 
TEOTIHUACAN, MEXICO-CITY, SVATYNĚ GUADALUPE, 
MUZEUM ANTROPOLOGIE, TULA, 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. 

Zájezd zahrnuje prohlídku toho nejlepšího, co může Mexiko 
nabídnout. Termín je zvolen v době nejzajímavějších a nej-
barevnějších svátků v Mexiku - dušiček. Cena zahrnuje všechny 
vstupy na popsané výlety včetně projížděk lodí v Mexico-City a 
kaňonu Sumidero. Pobyt u Karibského moře s možností mnoha 
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:  

PROGRAM ZÁJEZDU:

2. den: MEXICO-CITY - PROCHÁZKA CENTREM - XOHIMILCO
Návštěva centra MEXICO-CITY (UNESCO) s hlavním náměstím 
Zócalo - Národní palác s nástěnnými malbami Diega Rivery 
(životní druh Fridy Kahlo), Metropolitní katedrála, trosky 
bývalého aztéckého hlavního chrámu Temple Mayor. 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 cca 15 min od hotelu. Návrat 
do hotelu. Nocleh.

 1/  St  23.10.  -  St  06.11.2019 71.990,- Kč

1. den: PRAHA - MEXICO-CITY - TRANSFER DO HOTELU
Odlet z Prahy v cca 06:20 hod. s přestupem v Amsterdamu do 
Mexico-City. Transfer do hotelu. Večeře. Ubytování na 4 noci.

Q

3. den: MEXICO-CITY - SVATYNĚ GUADALUPE - PIRAMIDES 
TEOTIHUACAN 
Přejezd z Mexico-City do vesnice TEOTIHUACÁN (UNESCO) asi 
60 km severovýchodně od města. Nejpůsobivější archeologické 
naleziště středohoří. Ústřední osou archeologického areálu, který 
býval náboženským a správním centrem města, je Calzada de los 
Muertos (Cesta mrtvých), 2 km 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. Odjezd zpět do Mexico-City. Cestou zastávka u 
jedné z nejvýznamnějších náboženských památek Latinské 
Ameriky: SVATYNĚ PANNY MARIE GUADALUPSKÉ na severo-
východním cípu Mexico-City, poutního místa, které každý rok 
navštíví několik miliónů poutníků - Stará a Nová bazilika, 
Tepeyac Hill, Capilla de Indios. Návrat do hotelu. Nocleh. 

Teotihuacan

Mexico City - Metropolitní katedrála

Mexiko - Velký okruh

Mexico City - Xohimilco
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Q

4. den: MEXICO CITY - TULA - MUZEUM ANTROPOLOGIE
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. Dále návštěva jednoho z nejlepších světových muzeí - 
MUZEUM ANTROPOLOGIE. Návrat do hotelu. Nocleh.

7. den: SAN CRISTOBAL - AGUA AZUL - PALENQUE 
Procházka po San Cristobal. 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 v hotelu.

5. den: PŘELET MEXICO-CITY - TUXTLA GUTIEREZ - CHIAPA 
DE CORZO
Vnitrostátní přelet mezi hlavním městem a Tuxtlou. CHIAPA DE 
CORZO - prohlídka města založeného v roce 1528. Původně zde 
bylo území Indiánů kmene Chiapa. Architektonickou perlou města 
je fontána na hlavním náměstí, která zpodobňuje španělskou 
korunu. Ubytování v hotelu. Nocleh.
6. den: CANYON SUMIDERO - SAN JUAN CHAMULA - SAN 
CRISTOBAL
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. Dále návštěva indiánské komunity SAN JUAN 
CHAMULA - město, kde si lidé dosud udržují své tradice včetně 
jazyka. Odpolední přejezd vysoko do hor do SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS. Ubytování v hotelu.

MEXIKO - VELKÝ OKRUH

Mexiko - Velký okruh

Chiapa de Corzo
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Tula

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

San Juan Chamula

Aqua Azul

Canyon Sumidero



10. den: MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN 
CHICHÉN ITZÁ - nejvýznamnější mayské místo a jeden z novo-
dobých divů světa (UNESCO). Na místě je k vidění Observatoř, 
pyramida známá jako "hrad" nebo chrám Kukulcan, Míčové hřiště, 
chrám Skull, Plošina orlů a jaguárů, Skupina Tisíce sloupů, chrám 
válečníků, náměstí a posvátná studna. Přejezd do CANCÚNU. 
Ubytování v hotelu GRAND CARIBE ROYAL CANCÚN na 4 noci.
11. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE
Koupání na nejkrásnějších plážích Karibiku. Možnost fakulta-
tivního výletu Coba + Tulum.
12.-13. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE
Odpočinek a relax na bílých plážích Karibiku. Možnosti výletů.
14. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE
Cancún, koupání. Transfer na letiště. Odlet do Prahy.
15. den: Přílet rahy v cca . do P  19:40 hod. (přestup v Paříži)

Q

8. den: PALENQUE - CAMPECHE 
Hluboko v džungli státu Chiapas se ukrývají pozůstatky dávného 
mayského města PALENQUE. Díky pralesnímu prostředí, které 
ho obklopuje, působí město tajemně a impozantně. Dochované 
objekty jsou označovány jako Central Palenque, a patří k nim 
Chrám slunce, Chrám nápisů, Palác a Chrám XIV. Stojí zde také 
mnoho menších chrámů, které jsou zdobeny skulpturami a reliéfy. 
V okolní neproniknutelné džungli se nachází mnoho objektů, které 
teprve čekají na své odkrytí. Atmosféra je zde proto opravdu 
tajemná. Přejezd do krásného opevněného města Campeche, 
odtud je úchvatný výhled na Mexický záliv. Ubytování v hotelu.
9. den: CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA
Ranní krátká procházka městem CAMPECHE. Odjezd do 
UXMALU, jednoho z nejdůležitějších měst na Yucatanu. 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. 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. Ubytování, nocleh.

MEXIKO - VELKÝ OKRUH

Mexiko - Velký okruh
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Campeche

Uxmal

Chichén Itzá

Cenote Chichén Itzá



CENA ZAHRNUJE: 
-  mezinárodní letenku Praha - Mexico City
-  vnitrostátní letenku Mexico-City - Tuxtla Gutierez
-  mezinárodní letenku Cancún - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu místním klimatizovaným autobusem
-  9x ubytování v hotelech 4**** s polopenzí 

(snídaně a buď oběd nebo večeře - viz popis v programu) 
  2-lůžk. pokoje s možností přistýlky a vlastním soc. zařízením
-  4x ubytování v Cancúnu v hotelu 5**** All Inclusive 
  2-lůžk. pokoje s možností přistýlky a vlastním soc. zařízením
-  vstupné dle programu
-  služby českého a místního 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 70.000,- Kč)

-   spropitné řidiči a místnímu průvodci (cca 30,- USD)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.000,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.470,- Kč
-  1-lůžk. pokoj = 12.000,- Kč

Q

Tulum

MEXIKO - VELKÝ OKRUH

Mexiko - Velký okruh

Old Faithful

15Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

Canyon Sumidero

Q Q

Chichen-Itzá

Q

MEXIKO

Tulum

Uxmal

Palenque

Campeche

Mérida
Cancún

Teotihuacan

Tula

Mexico-City

Cancún - hotel Grand Caribe Royal

Cancún - hotel Grand Caribe Royal

Cancún - hotel Grand Caribe Royal



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších krásách 
4 hlavních ostrovů Havajského souostroví: OAHU, KAUAI,
MAUI  a  BIG ISLANDu.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  27.09.  -  So  12.10.2019 93.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:

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.

1.den: Odlet z Prahy s přestupem, díky časovému posunu mínus 
12 hodin, přílet do HONOLULU na ostrově OAHU ještě týž den, 
nocleh v hotelu u Waikiki Beach na 5 nocí.

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 (nejnavště-
vovanější atrakce státu Hawaii, není v ceně, představí se Vám 
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 

2největší ostrov celého souostroví, má rozlohu 1.883 km . 
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 - Iao Valley
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Oahu - Biodo Temple

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



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, 

2Banyanovník - obří strom, zakrývající celé náměstí /2.700 m /, 
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 s přestupem zpět do Prahy.

Big Island - Kona Coast Big Island - Pu’uhonua O Honaunau

Oahu - Honolulu

Oahu - Waikiki Beach

18

USA - HAVAJ - ČTYŘI HAVAJSKÉ OSTROVY

USA - Havaj - Čtyři Havajské ostrovy 



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

CENA ZAHRNUJE:
-  letenky Praha - Havaj - Praha
-  3x místní letenky mezi ostrovy
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu po ostrovech autem nebo minivanem
-  13x hotel (2-lůžk. pokoje s vlastním sociálním zařízením)
- vstupné na Památník Arizona, do státních parků, vstupy do

NP Volcano, Haleakala a Puuhonua
-  služby průvodce, který zároveň řídí 1.vůz
-  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 70.000,- Kč).

-  vstupní vízum do USA (formulář ESTA) = 500,- Kč
-  doporučená částka na vstupné = 25,- USD
-  fakultativní lodní výlet = 50-100,- USD
-  návštěva Polynéského kulturního centra = 50-85,- USD

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.500,- Kč
- komplexní pojištění = 1.568,- Kč/os.
- formulář ESTA (vízum do USA) = 500,- Kč/os.
- 1-lůžkový pokoj = 

Pozn.: Pořadí jednotlivých ostrovů může být pozměněno.

15.000,- Kč 

Q
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Kauai - Waimea Canyon

Kauai - Waimea Canyon

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

Q
USAKAUAI

Q

Q

Q

Q
OAHU

MAUI

HAWAII

Big Island - Pu`uhonua o Honaunau



NEW YORK, WASHINGTON, NIAGARA, TORONTO

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PO VÝCHODU USA.
6x nocleh v New Yorku, 2x nocleh přímo na Niagaře.

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Po  29.05.  -  St   08.05.2019
2/  Čt   10.10.  -  So  19.10.2019

CENA ZÁJEZDU:
47.990,- Kč  (2-lůžkový pokoj - manželská postel)
49.990,- Kč  (2-lůžkový pokoj - 2 oddělené postele)

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 06:30 hod. přes Amsterdam do New 
Yorku (v podzimním termínu odlet v cca 13:40 hod. přímým letem 
do NYC), transfer na ubytování ve čtvrti LONG ISLAND, nocleh.
2. den: PROHLÍDKA ŠPIČKY MANHATTANU - Battery park, 
Trinity Church, Wall street, 9/11 Memorial, Woolworth Building,
NY radnice, Brooklynský most, China Town, Little Italy, nocleh.
3. den: Výlet LODÍ NA OSTROVY ELLIS ISLAND A LIBERTY 
ISLAND SE SOCHOU SVOBODY, Union Sq., 5 Ave, Empire 
State Building, Madison Square Garden, slavné náměstí Times 
Square, nocleh. Fakultativně návštěva Metropolitní Opery.
4. den: VÝLET DO WASHINGTONU - panoramatická prohlídka - 
Pentagon, nár. válečný památník, Arlingtonský hřbitov, památník 
A. Lincolna, monument G. Washingtona, fakult. volno na muzea 
(např. kosmu) a slavné obrazárny (gratis) na hlavní třídě Mall, Bílý 
dům, Kapitol, sídlo senátu a kongresu, návrat na ubytování v NYC.
5. den: Společná PROHLÍDKA STŘEDNÍHO MANHATTANU - 
Grand Central Terminal, Chrysler Building, budova OSN, Public 
Library, Rockefellerovo centrum, katedrála sv. Patrika, Carnegie 
Hall, Metropolitní opera, výjezd na mrakodrap Empire State 
Building, nocleh. Fakultativně návštěva Metropolitní Opery.
6. den: Společná prohlídka Columbus Circle, CENTRAL PARK S 
METROPOLITNÍ OPEROU, možnost navštívit Metropolitan 
Museum of Art  nebo Gugenheimovo muzeum, nocleh.

New York, Washington, Niagara, Toronto
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Empire State Building

7. den:  V ranních hodinách transfer na letiště La Guardia, přelet 
do BUFFALLA, prohlídka americké strany NIAGARSKÝCH 
VODOPÁDŮ, 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 
pěší návštěva nasvícených vodopádů - světelná show reflektorů, 
promítaná přímo na valící se vodu, nocleh.

Manhattan

 Brooklynský most



Q
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Katedrála sv. Patrika

Washington

New York, Washington, Niagara, Toronto

NEW YORK, WASHINGTON, NIAGARA, TORONTO

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

CENA ZAHRNUJE:
-  letenky Praha - New York - Buffalo (Niagara) - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  6x hotel v New Yorku na Long Island cca 2 km od Manhattanu a 

100 m od stanice metra 
-  2x hotel 600 m od Niagary
-  7x jednoduché snídaně (4.den ráno se snídaně nestihne)
-  výlet do Washingtonu a Toronta
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění = 88,- 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
-  jízdné MHD (metrem, lodí apod.), event. vstupy

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -700,- Kč
-  komplexní pojištění = 880,- 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
- senioři 65+ = 550,- Kč

Toronto

Chrysler Building

8. den: Ráno odjezd do TORONTA - prohlídka města včetně 
pohádkové budovy Casa Loma, telekomunikační věže CN Tower 
(Se svou výškou 553 m byla od svého dokončení v roce 1975 až do 
roku 2007, kdy ji neoficiálně překonala Burj Khalifa, nejvyšší volně 
stojící stavbou s veřejně přístupnou vyhlídkovou plošinou na 
světě. Procházka po centru města. V podvečer příjezd zpět do 
Niagara Falls. Nocleh. 
9. den: Dopoledne pěší prohlídka Niagarských vodopádů s 
vyhlídkami. V poledne odjezd od hotelu na letiště v Buffalu, odlet 
přes Detroit a Amsterdam do Prahy (na podzim přes NYC).
10. den: Přílet do Prahy v cca 13:35 hod. (podzim v cca 11:55 h.).

Niagarské vodopády



USA - NÁRODNÍ PARKY A MĚSTA ZÁPADU USA

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších turistických 
zajímavostech USA. Letecky do Las Vegas a odtud vypůjčenými 
minivany (pro 9+1 osob) okruh přes národní parky Zion, Bryce, 
Antelope Canyon, Monument Valley, Grand Canyon, Death 
Valley, Sequoia, Yosemite s návštěvou měst Las Vegas, Los 
Angeles a San Francisco.

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Út  24.09.  -  So  07.10.2019

CENA ZÁJEZDU:
51.550,- Kč   při ubytování ve 4-lůžkových pokojích
53.300,- Kč   při ubytování ve 3-lůžkových pokojích
56.800,- Kč   při ubytování ve 2-lůžkových pokojích

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 06:30 hod. přes Amsterdam do LAS 
VEGAS, nájem vozů a krátký přejezd na ubytování poblíž hlavní 
třídy Las Vegas - STRIPu. Koupání v bazénu, odpočinek, nocleh.
2. 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. 
3. den: NP ZION s pozoruhodnými geologickými útvary a pestrou 
paletou rostlin a živočichů. Hlavní dominantou je 24 km 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 jsou k vidění neskutečně krásné skalní masivy a 
útvary. Několik zastávek a procházek s nádhernými výhledy. 
Ubytování a nocleh v Kanabu - mezi NP Zion a NP Bryce Canyon.
4. den: Prohlídka romantického NP BRYCE CANYON - 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. Nocleh v Page. 

5. den: Prohlídka krajiny LAKE POWELL v Glenn Canyonu na 
řece Colorado. ANTELOPE CANYON v rezervaci Navajo - jedno z 
nejfotografovanějších a nejkrásnějších míst. 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 najmout jeep řízený 
místními indiány a absolvovat 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.

Q
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6. den: Návštěva GRAND CANYONU, s možností absolvovat 
okružní let helikoptérou. Zastávky a krátké procházky u 
nádherných vyhlídek podél hrany kaňonu. Grand Canon 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. Přejezd zpět do Las Vegas. Cesta i po slavné ROUTE 66 a 
zastávka na historické benzínce Hackberry. Nocleh ve Vegas.
7. den: Odpočinek ve Las Vegas nebo návštěva blízkého RED 
ROCK CANYON. 
8. den: Průjezd a prohlídka DEATH VALLEY - Údolí smrti - průjezd 
měsíční krajinou se zastávkami na vyhlídkách 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. Příjezd pozdě večer do Los Angeles - do Pasadeny.
9. den: LOS ANGELES - prohlídka Hollywood Boulevardu a 
luxusní čtvrti Beverly Hills, odpoledne krátké vykoupání v Santa 
Monica. Příjezd do města Bakersfield u NP Sequoia. Nocleh.
10. den: Prohlídka SEQUOIA PARKU s největšími a nejstaršími 
stromy planety včetně stromu generála Shermana, největšího 
stromu na Zemi, který roste v Obřím lese (Giant Forest). Nocleh ve 
městě Fresno. 
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. 
Procházky pod vodopády, několik zastávek na vyhlídkách. Nocleh 
ve městě Merced - před San Franciscem.
12. den: Celodenní prohlídka SAN FRANCISCA, s jízdou Cable 
car, prohlídka China Town, Grace Cathedral, Union Square,... 
Ubytování na předměstí San Francisca.  
13. den:  Vrácení vozů na letišti San Francisco International. Odlet 
v cca 13.55 hod. přes Amsterdam do Prahy.
14. den: Přílet do Prahy v cca 13.35 hod.

Q
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CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha - Las Vegas a San Francisco - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 12x hotel (pokoje s vlastním sociálním zařízením)
- 12x snídani
- dopravu minivany (9+1)
- služby průvodce, který zároveň řídí 1.vůz
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění = 88,- 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
-  doporučená částka na stravu, vstupné, fakultativní výlety, včetně 

letu helikoptérou nad Grand Canyonem, s jízdou jeepem v 
Monument Valley, parkovné = cca 750,- USD

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -900,- Kč
- komplexní pojištění = 1.232,- Kč
- 1-lůžkový pokoj (příplatek k 2-lůžk. pokoji) = 10.500,- Kč
- vízum do USA - ESTA = 500,- Kč

Yosemite



USA - VELKÝ OKRUH S YELLOWSTONEM

VELKÝ POZNÁVACÍ OKRUH PO NEJVĚTŠÍCH TURISTICKÝCH 
ZAJÍMAVOSTECH USA ve stylu Amerika jednou a provždy. 
Letecky do San Francisca a odtud minivany (9+řidič) přes 
národní parky Yellowstone, Yosemite, Canyonland, Sequoia, 
Arches, Grand Canyon, Bryce Canyon, přes Monument Valley, 
Death Valley, pohoří Grand Teton a dále s návštěvou měst - Los 
Angeles, Las Vegas, San Francisco, Salt Lake City a další….
 
TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Po  06.05.  -  So  25.05.2019
2/  Ne  19.05.  -  Pá  07.06.2019
3/  Po  02.09.  -  So  21.09.2019

CENA ZÁJEZDU:
68.990,- Kč při ubytování ve 4-lůžk. pokojích
70.590,- Kč při ubytování ve 3-lůžk. pokojích
73.990,- Kč při ubytování ve 2-lůžk. pokojích

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy přes Amsterdam do
SAN FRANCISCA, nájem vozů, nákup potravin, prohlídka 
Golden Gate Bridge a přejezd na ubytování na předměstí San 
Francisca. 
2. den: Celodenní prohlídka SAN FRANCISCA - nejkrásnějšího 
města USA, jízda Cable car, prohlídka China Town, Grace 
Cathedral, Union Square... Přejezd směrem k Yosemite. Nocleh.
3. den: Návštěva překrásného YOSEMITSKÉHO NÁRODNÍHO 
PARKU, ve kterém se nachází i nejvyšší vodopád v Severní 
Americe. Druhou dominantou parku je nejvyšší žulový monolit na 
světě zvaný EL CAPITAN, za zhlédnutí určitě stojí též 
monumentální 1.450 m vysoký žulový útvar zvaný 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 Fresnu.

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 se nachází 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 (kromě 
Tuniska), DEVIL´S GOLF COURSE - pláň plná bizarních solných 
věžičkovitých a kulatých 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. Ohromí Vás hotel Bellagio s úžasnou 
zpívající fontánou, překvapí Vás komplex New York včetně sochy 
Svobody a Brooklynského mostu, Caesar´s Palace - 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 
metrů, která je součástí stejnojmenného hotelu a casina. 
Na vrcholu je zasklená vyhlídka, odkud je nádherný výhled na celé 
Las Vegas. Nocleh v Las Vegas.San Francisco

Golden Gate Bridge

Los Angeles

Yellowstone - Old Faithful
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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, krátká procházka. 
Nocleh Lehi.
8. den: SALT LAKE CITY - prohlídka zajímavého centra města 
Mormonů. Dlouhý přejezd přes Idaho Falls do West Yellowstone 
- městečka na západním okraji Yellowstonského národního parku. 
Pozdě odpoledne vjezd do Yellowstonského národním parku. 
Nocleh v Gardineru u Yellowstone NP. 
9. den: Návštěva YELLOWSTONSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU, 
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, 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 tohoto 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 ve Visitor Centre, 
přejezd k Upheaval Dome, po cestě zastávky na vyhlídkových 
bodech s výhledem na The Needles. Nocleh v Green River.
12. den: Prohlídka NP ARCHES - překrásného NP 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. 
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 s tisíci štíhlými vysokými 
načervenalými skalními věžemi a amfiteátry zvanými hoodoo, 
které tvoří neustále se měnící labyrinty. 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 opět v Page.  

Las Vegas

Antelope Canyon

Yellowstone
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15. den: ANTELOPE CANYON - nádherný kaňon, který v červené 
pískovcové skále vyhloubily vody z přívalových dešťů. Barva zralé 
broskve asi nejlépe charakterizuje vzhled kaňonu. 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 - odpočinek u krásného jezera a jeho okolí, které 
bylo vyhlášeno národní rekreační krajinou. Nocleh opět v Page.
16. den: Návštěva GRAND CANYON, s možností absolvovat 
okružní let helikoptérou nad tímto jedinečným přírodním úkazem. 
Zastávky na nejkrásnějších vyhlídkách DESERT VIEW, MORAN 
a GRANDVIEW POINT. Najedeme i na slavnou ROUTE 66 
a zastavíme u jedné historické pumpy. Večerní přejezd do 
Las Vegas.  Nocleh v Las Vegas.

17. 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. Nocleh v LA.
18. den: LOS ANGELES - návštěva největšího filmového parku 
světa Universal Studios, který Vás poučí o tricích, které se při 
natáčení filmů používají. Prohlídka nejznámějších míst jako např.: 
Hollywood Boullevard, Rodeo Drive, čtvrť Beverly Hills. 
Nocleh v Los Angeles.           
19. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.
20. den: Přílet přes Paříž (první termín přes Amsterdam) do Prahy 
v odpoledních hodinách

Grand Teton

Arches - Balanced Rock

Q
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenky Praha - San Francisco a Los Angeles - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 18x hotel Super 8 nebo podobné - pokoje s vlastním sociálním 

zařízením, většinou vybavených bazénem
-  18x snídani
-  dopravu minivany
-  služby průvodce, který zároveň řídí 1. vůz
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
-  formulář ESTA (vstupní vízum do USA) = 500,- Kč
-  doporučená částka na stravu, vstupné, fakultativní výlety, včetně 

letu helikoptérou nad Grand Canyonem, s jízdou jeepem v 
Monument Valley, parkovné = cca 850,- USD

- komplexní pojištění 98,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 
v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč).

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.200,- Kč
- komplexní pojištění = 1.960,- Kč
- 1-lůžkový pokoj (příplatek k 2-lůžk. pokoji) = 12.000,- Kč
- vízum do USA - ESTA = 500,- Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ A KAPESNÉHO:
Monument Valley 10,- USD, parky kromě indiánských 65,- USD, Cable Car San 
Francisco 6,- USD, Terénní vozy Monument Valley 30,- USD, Antelope Canyon 33,- 
USD, Stratosféra Vegas 20,- USD, Universal Studios 105,- USD, Helikoptéra 
Grand Canyon 185,- USD, parkovné 16,- USD, večeře Steak Kanab 22,- USD, 
Čínský bufet Page 17,- USD, Bufet Vegas 21,- USD, + denně nákupy 15-20,- USD 

→  Výdaje na vstupné, večeře a ostatní jídlo = 650-850 USD/os..

Arches

Monument Valley

Q

Yosemite

Monument Valley

Arches

Page
Yosemite

Grand Teton

Sequoia

Los Angeles

Salt Lake City

San Francisco

Bryce Canyon

Canyonlands

Yellowstone

Death Valley

Las Vegas

Grand Canyon

NV

CA
UT

WY

CO

ID

AZ NM

27

USA - Velký okruh s Yellowstonem

USA - VELKÝ OKRUH S YELLOWSTONEM

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

Zion

Joshua Tree

Q

Q



Avalanche Creek

POZNÁVACÍ LETECKÝ 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! Letos opět budeme spát, obklopeni nádhernými horami,
4 noci na jednom místě.

TERMÍN ZÁJEZDU: 
1/  Po 09.09. - Po 23.09.2019

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 v cca 09:50 s přestupem v Paříži do Seattle 
(USA). Přílet v cca 14:30, nákup večeře, transfer do hotelu, relax.
2. den: NP MOUNT RAINIER
Krásy národního parku Mount Rainier. NP byl založen již v roce 
1899. Celý stratovulkán má nadmořskou výšku 4.392m a je tak 
nepřehlédnutelným králem Kaskádového pohoří. Na jeho svazích 
se nachází vodopády, údolí, lučiny, pralesy a ledovce.
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 n.p. 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 
Meadows 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 NP 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. 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 národní park 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

Athabasca

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. Cestou dva 
vodopády.
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Petr, Martin a Broňa u jezera Lake Louise v září 2012

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

Takakkaw FallsMoraine Lake



10. den: NP JASPER, MT. ROBSON
Maligne Canyon a krásné jezero Maligne Lake, zde dva 
příjemné turistické okruhy nebo si můžete zapůjčit kajak či kánoi, 
později zastávka v městečku Jasper, přejezd z Alberty zpět do 
Britské Kolumbie a změna časového pásma, za dobrého počasí si 
vyfotíme 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 
5.400 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 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. Procházka k vodopádům Nairn Falls. Muzeum 
indiánských kultur. Ubytování ve Squamishi. 
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 let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou 
(záleží na počasí). Unikátní parní hodiny ve čtvrti Gastown. 
Navečer příjezd do USA, nocleh. 
14. den: SEATTLE
Dopoledne prohlídka výrobních hal a expozice firmy Boeing 
(největší budova dle objemu na světě). Průjezd Seattlem na letiště 
a odlet v cca 16:20 hod. s přestupem v Paříži do Prahy.
15. den: Přílet do Prahy v cca 14:35 hod..

Q

Seattle

Mt Robson

Vancouver

Peyto Lake

30

KANADA - KANADSKÉ NÁRODNÍ PARKY

Kanada - Kanadské národní parky



Calgary

NP Mount Revelstoke

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Seattle - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 9x ubytování v hotelech, motelech v pokojích s vl. soc. zařízením 
  a 4x v luxusních 2 ložnicových apartmánech ( 2 + 2 ) 
- 12x jednoduchou snídani
- dopravu klimatizovaným minibusem
- 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 70.000,- Kč)

-  vstupní formality tranzitní země (USA = ESTA)
-  parkovné (cca 10,- CAD)
-  vstupy = cca 100,- CAD (+ cca 120,- CAD hydroplán) + 40,- USD
-  na jídlo doporučujeme s sebou: cca 240,- CAD + 50 USD
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.200,- Kč
- tranzitní vízum do USA  - ESTA = 500,- Kč
- komplexní pojištění = 1.470,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 12.000,- Kč

Q
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Whistler

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



BARMA, THAJSKO - KOH CHANG

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Po  14.01.  -  St  30.01.2019   57.990,- Kč
2/ 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: V 15.15 hod. odlet z Prahy přes Dubaj do Thajska (doba 
čekání na přestupu cca 3 hod.) 
2. den: Přílet do BANGKOKU. Transfer na ubytování. 
3. den: Přelet do Barmy. Prohlídka MANDALAJ: Mahamuni Paya 
-  svatyně se sochou Buddhy pokrytou více než 15 cm silnou 
vrstvou zlatých lístků; Kuthadow Paya honosící se přídomkem 
„největší kniha světa" (729 mramorových desek s textem Tripitaky 
ukrytých ve stejném počtu malých stúp); romantický západ slunce 
z vyhlídky na Mandalajské hoře. Ubytování. 
4. den: Projížďka koňským povozem starobylým městem INWA, 
zastávky u několika stúp a kláštera na 267 teakových sloupech. 
Výjezd na SAGAINGSKOU HORU, do duchovního centra kraje
s více než pěti sty stúpami. Procházka po U-BEINOVĚ MOSTĚ - 
nejdelším teakovém mostě pro pěší na světě (délka 1,2 km), který 
je i po více než 150-ti letech stále užíván. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní plavba lodí po řece Ayeyarwady z Mandalaje do 
Baganu umožňující nahlédnout do běžného života vesničanů v 
údolí řeky. Ubytování.  
6. den: Návštěva BAGANU, jehož okolí zdobí na 3 000 převážně 
cihlových chrámů vybudovaných místními panovníky od 11. do 13. 
stol. na ploše pouhých cca 40 km2. Mnohé z těchto naprosto 
jedinečných staveb lze obdivovat nejen zvenčí, ale pozornost 
zaslouží i jejich vnitřní výzdoba. Nezapomenutelným zážitkem pak 
pro většinu návštěvníků bývá výstup na terasy chrámů s 
neskutečným výhledem do celého údolí. Návrat na ubytování.
7. den: Zastávka u poutní hory POPA, která je nejdůležitějším 
místem pro uctívání natů (bůžků) v celé zemi. Panoramatická jízda 
horskou silnicí stoupající na náhorní plošinu Shan ležící více než 1 
300 m vysoko. Ubytování v městečku NYAUNG SHWE, které je 
vstupní branou do oblasti jezera Inle.

 termín 2020 v prodeji cca od května 2019

8. den: Celodenní výlet na malých motorových člunech po 
scénickém jezeře INLE, které je domovem kmene Inthů žijících v 
chatrčích postavených na kůlech a živících se převážně 
pěstováním zeleniny a ovoce na plovoucích ostrovech 
přišpendlených ke dnu bambusovými kůly. Břehy jezera jsou pak 
poseté více než stovkou buddhistických kyaungů a tisícovkou stúp 
(návštěva plovoucího trhu; zastávka ve vesničce Indein s ruinami 
pagod ze 17 stol. - místo zavánějící atmosférou ne nepodobnou 
filmům s Indiana Jonesem; „Klášter skákající kočky"; řemeslné 
dílny...). Návrat na ubytování.
9. den: Odlet vnitrostátní linkou do YANGONU. První část 
prohlídky bývalého hlavního města, jehož centrum je 
podivuhodnou směsicí typické asijské atmosféry a chátrajících 
budov vybudovaných v koloniálním stylu (Chaukhtatgyi Paya, 
Schwedagon Paya…). Ubytování.
10. den: Procházka indickou a čínskou čtvrtí přecpanou obchody 
a pouličními prodavači. Návštěva Pagody Sule Paya. Možnost 
nákupů na Scott Market. Večer odlet z Yangonu do Thajska. 
Ubytování v Bangkoku.

Q

Mandalaj - Mahamuni Paya

Most U-Bein

Bagan

Barma, Thajsko - Koh Chang
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Yangon - pagoda Sule Paya

 Sagaingská Hora 

CENA ZAHRNUJE:
-  mezinárodní letenky Praha - Bangkok - Praha, Bangkok - 

Mandalaj, Yangon - Bangkok, vnitrostátní letenku Heho - 
Yangon (vždy včetně tax a odbaveného zavazadla)

-   dopravu klimatizovaným mikrobusem
-    trajekty a lodě dle programu
-  14x hotel (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-   14x snídani
-   služby průvodce
-   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 storno-poplatku do 70.000,- Kč)

-  „spropitné“ a vstupné v Barmě - cca 100,- USD
-  vízum do Barmy - 1.500,- Kč (vyřizuje CK)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 30.9.2018) = -1.500,- Kč
-  vízum do Barmy - 1.500,- Kč/os. (vyřizuje CK)
-  komplexní pojištění = 1.666,- Kč

Q

Popa

11. den: Transfer na ostrov KOH CHANG. Ubytování ve středisku 
Khlong Prao.
12.-15. den: Pobyt na ostrově Koh Chang.
16. den: Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet do ČR.
17. den: V 2.00 odlet z Bangkoku přes Dubaj do ČR (doba čekání 
na přestupu cca 3 hod.). Přílet do Prahy v 12.40 hod.

Koh Chang je největším ostrovem severovýchodní části Thajska, 
cca 30 km dlouhý a 14 km široký. Moře je zde příjemně teplé 
a průzračné. Pláže pokrývá převážně jemný písek, zatímco 
vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou vegetací. Ubytování na 
jedné z nejkrásnějších pláží západní části ostrova - ve středisku 
Khlong Prao. Středisko samotné, stejně jako celé západní 
pobřeží nabízí nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy 
a aktivit (potápění, šnorchlování na korálových útesech, trekking 
v horách, jízdu na slonech, mořský kayaking, lodní výlety po 
okolních ostrovech…). V letovisku se nachází mnoho restaurací 
a obchodů včetně supermarketů a banky. 
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Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



THAJSKO - KOH CHANG + KAMBODŽA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Koh Chang je největším 
ostrovem severovýchodní části Thajska, cca 30km dlouhý a 14km 
široký. Moře je zde příjemně teplé a průzračné. Pláže pokrývá 
převážně jemný písek, vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou 
vegetací. Ubytování ve středisku Khlong Prao. V letovisku se 
nachází mnoho restaurací a obchodů včetně supermarketů a 
banky. V ceně zájezdu je zahrnut 4 denní výlet do Kambodži - 
Angkor Watu. Program lze rozšířit o prohlídku Bangkoku a 
2denní výlet na řeku Kwai (01.02.-02.02./16.02.-17.02.) případně 
o 5denní letecký okruh severním Thajskem (16.01.-20.01.).

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Po  14.01.  -  St 30.01.2019
2/  Út   29.01.  -  Čt 14.02.2019
3/  St   13.02.  -  Pá 01.03.2019
4/  

CENA ZÁJEZDU:
39.990,- Kč CHAI CHET - standard beach
41.490,- Kč COCONUT - hotel wanishpool1 / wanishpool2 / villa2

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v 15.15 hod. (letecká společnost Emirates).
2. den: Přílet do Dubaje v 0.25 hod. Odlet z Dubaje ve 3.30 hod. 
Přílet do thajské metropole BANGKOKU ve 12.35 hod. Transfer 
na ostrov KOH CHANG. Ubytování ve středisku Khlong Prao. 
Oba resorty se nacházejí v udržované zahradě na břehu moře.
3.-7.den: Pobyt na ostrově Koh Chang. Letovisko Khlong Prao, 
stejně jako celé západní pobřeží nabízí nepřeberné možnosti 
denní i večerní zábavy a aktivit (potápění, šnorchlování, trekking v 
horách, jízdu na slonech, mořský kayaking, lodní výlety…).
8.den: Odjezd do Kambodži. Odpoledne ubytování v kam-
bodžském SIEM REAPU.
9.den: Návštěva jižní části ANGKOR TOM, bývalé metropole 
království Angkor (802-1432). Prohlídka jednoho z nejpozoru-
hodnějších chrámů tohoto dávného města - BAYON TEMPLE. 
Odpoledne návštěva chrámu PROHM TEMPLE, původně 
buddhistického kláštera, kde v době největší slávy žilo na 12 000

termíny 2020 v prodeji cca od května 2019

mnichů. Dnes jsou zdi tohoto komplexu působivě prorostlé kmeny 
a kořeny mohutných stromů okolní džungle, čímž se řadí mezi 
nejfotografovanější turistickou atrakci celého areálu. V podvečer 
prohlídka ANGKOR WATU - největší náboženské stavby světa. 
Návrat na ubytování.
10.den: Výlet lodí po TONLE SAP, nejrozlehlejším sladkovodním 
jezeře jihovýchodní Asie spojený s prohlídkou plovoucí vesnice 
dokumentující život domorodců. Exkurze do dílny na zpracování 
hedvábí. Odpoledne návštěva trhů v Siem Reapu. Návrat na 
ubytování.
11.den: Transfer zpět na ostrov KOH CHANG. Ubytování.
12.-15.den: Relaxace na ostrově Koh Chang. Možnost fakulta-
tivních výletů. Nocleh.
16.den: Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet do ČR.
17.den: Odlet z Bangkoku v 2.00 hod. Přílet do Dubaje v 5.50 hod. 
Odlet z Dubaje v 8.55 hod. Přílet do Prahy ve 12.40 hod.

Q

Koh Chang

Thajsko - Koh Chang + Kambodža
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CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Bangkok - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autobusem dle programu
- 14x ubytování
- 14x snídani
- česky / slovensky hovořícího průvodce během zájezdu do Kam-
bodži a česky hovořícího delegáta během pobytu na Koh Changu

- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 88,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění storno-poplatku do 50.000,- Kč)

-  vízum do Kambodži (1.000,- Kč/os. - vyřizuje CK)
-  "spropitné" a vstupné v Kambodži - cca 55,- USD

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 30.9.2018) = -1.000,- Kč
-  vízum do Kambodži (1.000,- Kč/os. - vyřizuje CK)
-  komplexní pojištění = 1.496,- Kč
-  prohlídka Bangkoku = 1.900,- Kč
-  okruh severním Thajskem = 8.900,- Kč (termín 1)
-  výlet na Kwai = 2.700,- Kč (termín 2 a 3)

Q

Koh Chang - Chai Chet Resort

Koh Chang - Coconut Resort

MOŽNÁ ÚPRAVA PROGRAMU: 
FAKULTATIVNÍ PROHLÍDKA BANGKOKU: Na přání lze na první
2 noci zajistit ubytování v Bangkoku (15.-17.1., 30.1.-1.2., resp. 
14.-16.2.2019) a absolvovat prohlídku Bangkoku s českým 
průvodcem dne 16.1., 31.1., resp. 15.2. (pobyt na Koh Changu by 
se tím zkrátil o 2 noci). Program: výlet lodí po řece Chao Phraya, 
návštěva chrámů Wat Pho (socha ležícího Buddhy), Wat Traimit 
(socha zlatého Buddhy), prohlídka královského paláce s chrámem 
Smaragdového Buddhy. Cena 1.900,- Kč zahrnuje dopravu, 
českého průvodce, výlet lodí po řece, vstupné dle programu.

FAKULTATIVNÍ VÝLET NA ŘEKU KWAI: Zájezd lze rovněž 
rozšířit o 2 denní výlet z Bangkoku na řeku Kwai zahrnující "trh na 
železnici", plovoucí trhy Damnoen Saduak, slavný most přes řeku 
Kwai včetně hřbitova a válečného muzea, NP Sai Yok (výlet na 
voru k vodopádu), okouzlující vodopády Erawan.... Nocleh bude 
zajištěn v hotelu situovaném na řece. Termíny 1.2.-2.2./16.2.-
17.2.2019 (pobyt na Koh Changu by se tím zkrátil o další 2 noci -
1 nocleh při výletu a 1 nocleh po výletu v Bangkoku - ráno odjezd 
na Koh Chang). Cena 2.700,- Kč zahrnuje dopravu, českého 
průvodce, 1x snídani, 2x oběd, 1x večeři, vstupné dle programu.

FAKULTATIVNÍ VÝLET CHIANG MAI: Termín 16.1.-20.1.2019. 
Cena: 8.900,- Kč zahrnuje letenku, transfery, 4x hotel*** se 
snídaní, českého průvodce; nezahrnuje vstupné cca 2.000,- THB.
1. DEN: Odlet z Bangkoku do Chiang Mai.
2. DEN: CHIANG MAI - historické město a centrum buddhismu se 
stovkami okouzlujících chrámů a pagod. Orchidejová farma. 
Výjezd k Wat Phra That Doi Suthep (1605m), nejuctívanějšímu 
náboženskému místu v severním Thajsku s fantastickými výhledy. 
Návrat na ubytování. Návštěva nočního bazaru. Nocleh.
3. DEN: Nejvyšší hora DOI INTHANON (2565m) ve stejno-
jmenném národním parku porostlém tropickými lesy. Nenáročná 
procházka s neopakovatelnými scenériemi. Zastávka v typické 
vesničce HMONG. Návrat na ubytování, nocleh.
4. DEN: Návštěva vesnice "DLOUHÝCH KRKŮ". Prohlídka 
jeskynního komplexu CHIANG DAO s krápníkovou výzdobou 
doplněnou početnými sochami Buddhy. Zastávka na ČAJOVÉ 
PLANTÁŽI "Araksa Tea Garden". Návrat na ubytování, nocleh.; 
5. DEN: Odlet do Bangkoku a pokračování na ostrov Koh Chang.
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THAJSKO - BANGKOK, KOH CHANG + KAMBODŽA

Thajsko - Bangkok, Koh Chang + Kambodža

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



SEYCHELY

POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD na nekonečně 
krásné souostroví Seychely.

-  3 největší ostrovy Mahé, Praslin a La Dique
-  fakultativně pak ještě čtvrtý ostrov Cerf
-  koupání se na většině pláží všech čtyř ostrovů
- překrásná botanická zahrada, která v sobě ukrývá i ohradu se 
želvami karetami obrovskými s možností nakrmit a vyfotit se s nimi
- jeden z nejkrásnějších národních parků světa - Vallée de Mai - na 
ostrově Praslin, kde mimojiné uvidíme ohromné palmové ořechy 
připomínající ženské pozadí a z druhé strany ženský klín

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  So  13.04.  -  Pá  26.04.2019 67.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v 09:50 do Paříže, z Paříže odlet v 18.20 
hod. na Seychely. Přelet 8.000 km, doba letu cca 10hod. a 10min, 
večeře i snídaně v letadle.
2. den: Přílet do MAHÉ (Seychelly) v 06.30hod. místního času 
(04.30hod. našeho času). Přejezd vypůjčenými automobily na 
ubytování - AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT & 
SPA ****.  Odpočinek po cestě, koupání. Hotel nabízí tropickou 
zahradu, venkovní bazén a restauraci. Můžete relaxovat a 
opalovat se na pláži lemované palmami nebo se například vydat 
na procházky po naučných stezkách a zahrát si tenis nebo golf na 
9 jamkovém golfovém hřišti. Resort má k dispozici také fitness a 
wellness centrum. Ubytování: světlé - dvoulůžkové pokoje s 
manželskou postelí nebo dvěmi samostatnými postelemi; balkon 
36m² s výhledem do zahrady; klimatizace; koupelna s WC + vanou 
nebo sprchou, fénem, županem, ručníky; přezůvkami a toaletními 
potřebami; Wi-Fi; TV se satelitními programy; DVD přehrávač; 
telefon; trezor; žehlička a žehlicí potřeby; možnost sušení prádla; 
pohovka; skříň; minibar; rychlovarná konvice.

3. den: Koupání na pláži u hotelu, odpoledne přejezd auty do 
hlavního města VICTORIA. Prohlídka města, návštěva překrásné 
botanické zahrady, možnost večeře.
4. den: Výlet auty na západní stranu ostrova - zde koupání na 
nádherných plážích.              
5. den: Fakultativně výlet lodí na ostrov ILE AU CERF - koupání a 
šnorchlování na místech s nádhernými korálovými zahradami.
6. den: Výlet na jihovýchodní stranu ostrova - koupání na zdejších 
plážích.
7. den: Půldenní výlet do NP MORNE SEYCHELLES, odpoledne 
koupání u hotelu. 
8. den: Přejezd trajektem v 10.30hod. z Mahé na ostrov PRASLIN. 
Ubytování na 4 noci v komplexu LE RELAX BEACH RESORT*** 
se snídaněmi, který se nachází u krásné pláže Grand Anse. 
Komplex nabízí bazén, restauraci, bar, snack bar a butik. 
Ubytování: dvoulůžkové klimatizované pokoje s TV, DVD a 
příslušenstvím pro přípravu čaje a kávy. V koupelně je župan, 
přezůvky a toaletní potřeby zdarma. Wi-fi za příplatek. 
Supermarket se nachází 900 m od komplexu.

Q

Seychely - Praslin - Grand Anse Beach
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Seychely - Ile au Cerf
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Seychely - Mahé - Beau Vallon

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Mahé - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  6x AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa**** se snídaní
-  4x Le Relax Beach Resort *** se snídaní
-  2x Beau Vallon Villa Apartments bez stravy
-  dopravu po ostrovech pronajatými vozy
-  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 70.000,- Kč)

-  vstupné a fakultativní výlet lodí na ostrov Ile au Cerf 

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.000,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.372,- Kč
-  sleva pro řidiče = -10.000,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = na vyžádání

Q

9. den: PRASLIN - prohlídka národního parku VALLÉE DE MAI - 
bohatá vegetace se spousty živočichů, vzácný druh palmy, jejíž 
listy dosahují délky až 14m a šířky 6m, plody jsou velké přes metr. 
Park je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. V 
podvečer koupání na pláži u hotelu.
10. den: Ostrov LA DIQUE - celodenní výlet za nejkrásnějšími 
plážemi, koupání, šnorchlování. 
11. den: Výlet na severní stranu ostrova. Koupání na světoznámé 
pláži Ansé Lazio, šnorchlování.
12. den: Dopoledne koupání u hotelu, poté přejezd trajektem na 
ostrov MAHÉ, příjezd na zdejší ubytování bez stravy (2 noci) - 
BEAU VALLON VILLA APARTMENTS - 250m od jedné z nej-
krásnějších pláží - Beau Vallon. Koupání odpočinek. Možnost 
nákupů v obchodech nebo večeře v restauraci - obojí v dosahu 
pěšky. Apartmány zahrnují ložnici s manželským dvojlůžkem, 
vybavenou kuchyni se sporákem, lednicí, mikrovlnnou troubou, 
rychlovarnou konvicí, venkovní posezení. Koupelna je vybavena 
ručníky, sprchou a WC. Dále zde najdete TV s plochou 
obrazovkou a DVD přehrávač, klimatizaci, trezor, žehličku, gril.
13. den: Prohlídka severu ostrova MAHÉ - koupání, případně 
šnorchlování na plážích na severu ostrova, odpoledne pak na 
Beau Vallon Beach poblíž apartmánů.
14. den: Brzy ráno odjezd z apartmánů na letiště. V cca 08:30 hod. 
odlet přes Paříž do Prahy, přílet zpět do ČR v cca 19:45 hod..

Seychely - Praslin - Ansé Lazio Beach

Seychely - Praslin - Vallée de Mai

Seychely
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SEYCHELY

Seychely - La Dique

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



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. Airbus A380 (Emirates) na lince Praha - Dubaj - Praha!!!

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Ne  31.03.  -  Pá  12.04.2019 57.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 16:00 hod. 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, 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.

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 - 
jedna z nejcennějších buddhistických relikvií. Ubytování. Večer 
fakultativně možnost zhlédnutí folklórního představení.
6. 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.
7. den: Výlet do národního parku HORTONSKÉ PLÁNĚ, ležícího 
více než 2000m nad mořem. Absolvování pěšího okruhu atraktivní 
pustinou porostlou vysokou travou, rododendrony, ale i džunglí a 
dále kolem vodopádů až k majestátnému, téměř 1000m vysokému 
skalnímu srázu přezdívanému KONEC SVĚTA s krásným 
výhledem do dalekého kraje. Přejezd na ubytování do Colomba.

Q

3. 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.
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.

Srí Lanka a Maledivy
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Maledivy - Fun Island Resort

Čajové plantáže



8. 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.).
9.-11.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…
12. den: Transfer lodí na letiště v Male.
13. den: Přílet přes Dubaj do Prahy v cca 13:00 hod..

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
-  6x ubytování s polopenzí v hotelu*** na Srí Lance
-  4x ubytování s plnou penzí na Maledivách ve Fun Island Resortu 

(2-lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky a s vlastním  
sociálním 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 70.000,- Kč)

-  "spropitné" a vstupné dle programu - cca 230,- USD
-  vízum na Srí Lanku - 1.000,- Kč (vyřizuje CK)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.500,- Kč
-  vízum na Srí Lanku (vyřizuje CK) = 1.000,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.274,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 15.000,- Kč

Q
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Maledivy - Fun Island Resort
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Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



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/  St  27.11.  -  So  07.12.2019 35.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 16:00 hod. 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 zahynula. 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 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, koupání 
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 cca 13:00 hod..

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 1600 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
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botanická zahrada
Peradeniya

Nuwara Eliya



Hortonské Pláně

chrám Jetavanarama

Colombo

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Colombo - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným minibusem
-  8x hotel*** (2-lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  8x polopenzi
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 88,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění storno-poplatku do 50.000,- Kč)

-  "spropitné" a vstupné dle programu - 
-  vízum na Srí Lanku - 1.000,- Kč (vyřizuje CK)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
-  komplexní pojištění = 968,- Kč
-  vízum na Srí Lanku (vyřizuje CK) = 1.000,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 5.300,- Kč

cca 230,- USD

Q
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jeskynní komplex
skalních chrámů Dambulla

Konec Světa

SRÍ LANKA S POBYTEM U MOŘE

Srí Lanka s pobytem u moře

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



VIETNAM SE ZÁVĚREČNÝM POBYTEM U MOŘE

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD se závěrečným pobytem u 
moře: Hanoj - Ha Long - Hue - Hoi An - My Son - Saigon - delta 
Mekongu - pobyt u moře v Mui Ne...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Út  05.03.  -  Čt  21.03.2019 54.990,- Kč (Turkish airlines)
2/  Čt  14.03.  -  So 30.03.2019 55.990,- Kč (Emirates)
3/  Út  26.03.  -  Čt  11.04.2019 55.990,- Kč (Emirates)
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v 15:30 hod. (1. termín večer) s přestupem v 
Dubaji (1.termín v Istanbulu) do Hanoje (čekání na přestupu 3 h.).
2. den: Odpoledne přílet do HANOJE, motorkami přeplněného 
hlavního města Vietnamu, ve kterém se mísí více než tisíciletá 
vznešenost dějin se socialistickou přítomností. Ubytování.

4. den: Přejezd do NINH BINH, bývalého srdce vietnamského 
nezávislého království z 10 stol., přezdívaného díky okolním 
vápencovým skalám a zeleným údolím "Halong na pevnině". 
Prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den Le Dai Hanh se 
sochami dávných králů zahalenými v hustém, dusivě vonném 
oblaku kadidlového kouře. Oběd. Plavba lodičkami pohádkovou 
krajinou s krasovými kopečky a fotogenickými rýžovými políčky až 
k trojici populárních jeskynních chodeb TAM COC. Návštěva 
jeskynní pagody BICH DONG. Ubytování v Ninh Binh.
5. 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 (UNESCO) s úchvatnými, z moře vystupujícími, 
vápencovými skalními věžemi, jejichž počet dosahuje téměř dvou 
tisíc. Oběd. Zastávka v rybářské vesnici VUENG VIEN s možností 
projížďky na kajaku. Fakultativně noční lov olihní. Večeře. Nocleh 
na palubě lodi.
6. den: Pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se 
zastávkou v jeskyni THIEN CANH SON a podél nesčetných 
ostrůvků s pohledy na neobyčejné přírodní scenérie "Dračí 
zátoky". V poledních hodinách opuštění lodi a transfer do Hanoje. 
Oběd. Večer přelet do Hue (doba letu cca 1 hod.).
7. den: Prohlídka císařského města HUE (UNESCO), sídelního 
města mocné dynastie rodu Nguyenů. Výlet člunem po Voňavé 
řece k Pagodě nebeské paní - Thien Mu. Zastávka u okázalé 
hrobky císaře Minh Manga. Oběd. 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 (obvod zdí činil 10 km) je Císařské město inspirované 
čínskými vlivy s vodním příkopem i pozůstatky Zakázaného 
purpurového města vyhrazeného pro obytné paláce a panovníkovi 
konkubíny. V podvečer návštěva tržnice Dong Ba "přetékající" 
ovocem, zeleninou, rybami... Návrat na ubytování.

Q

3. den: Celodenní prohlídka HANOJE: pochmurně impozantní
Ho či Minovo mauzoleum oslavující kult zakladatele Vietnamu; 
Pagoda jediného sloupu; nechvalně proslulé vězení Hoa Lo; 
Chrám literatury - nejuctívanější konfuciánský chrámový komplex 
města a historicky nejvýznamnější centrum vzdělávání; projížďka 
rikšami starou čtvrtí s hustou spletí kupeckých uliček; večer 
zhlédnutí představení vodních loutek sestávající z krátkých 
scének ze života obyvatel a historie země... Návrat na ubytování.

Ha Long Bay

Vietnam se závěrečným pobytem u moře
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Bich Dong



8. den: Panoramatická jízda průsmykem HAI VAN vedoucí 
Pohořím moře a mraků porostlým neprostupnou vegetací (pěkné 
výhledy na záliv Da Nang a písečné pláže Lang Co). Oběd. 
Zastávka v tzv. MRAMOROVÝCH HORÁCH představujících pět 
vápencových skal s několika pozoruhodnými jeskynními chrámy 
(možnost výstupu na některou z vyhlídek). Odpoledne prohlídka 
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. Procházka 
malebnými uličkami s více než 200 let starými domy zámožných 
obchodníků. Ubytování.
9. 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. Nocleh.
10.den: Dopoledne volno v Hoi An. Transfer na letiště Da Nang. 
Odlet do Saigonu (doba letu 1h15m). Ubytování. Volno. Nocleh.
11. den: Návštěva nejvýznamnějších památek SAIGONU - bývalé 
metropole Jižního Vietnamu, přejmenované po válce a znovu-
sjednocení 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 tržnicí Binh Tay…). Prohlídka podzemního labyrintu tunelů 
CU CHI vystavěných jako tajná bojová základna Vietkongu za 
vietnamsko-americké války. Návrat na ubytování.
12. 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). Návrat na ubytování do Saigonu.

Q
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Hue

Ti Top

Vietnam se závěrečným pobytem u moře

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.

CENA ZAHRNUJE:
-  mezinárodní letenku Praha - Hanoi a Saigon - Praha
-  vnitrostátní letenku Hanoj - Hue a Da Nang - Saigon
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autobusem
-  13x hotel*** (2 lůžk. klimatizované pokoje s vl. soc. zařízením)
-  1x nocleh na lodi (2 lůžkové kajuty s vl. sociálním zařízením)
-  14x 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 70.000,- Kč)

-  "spropitné" pro místní řidiče a průvodce
-  vízum do Vietnamu = 1.000,- Kč (vyřizuje CK)
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.500,- Kč
-  vízum do Vietnamu (vyřizuje CK) = 1.000,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.666,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 12.300,- Kč

13.den: Přejezd do přímořského letoviska MUI NE (cca 220 km). 
Odpolední odpočinek u moře. Nocleh.
14.-15.den: Relaxace na písečných plážích Jihočínského moře. 
Možnost fakultativních výletů (oranžové písečné duny 
připomínající Saharu; Dalat - vodopády, klášter Truc Lam...; výlet 
lanovkou do pohoří Ta Cu s největší sochou ležícího Buddhy ve 
Vietnamu...).
16.den: Dopolední odpočinek u moře. Odpoledne transfer na 
letiště v Saigonu. Večerní odlet do Evropy.
17.den: Přílet cca v 13:00 h. (1.termín ráno) s přestupem v Dubaji 
(1.termín v Istanbulu) do Prahy (čekání na přestupu cca 3-4 hod.).

VIETNAM SE ZÁVĚREČNÝM POBYTEM U MOŘE



INDIE - VELKÝ OKRUH + KATAR - DAUHÁ

Ágra - Tádž Mahál

3. den: Brzy ráno přejezd vlakem do Amritsaru. Odpoledne příjezd 
do AMRITSARU, v případě času krátká procházka a odjezd do 
vesnice WAGAH na indicko-pákistánskou hranici, kde každý 
večer probíhá speciální ceremoniál „uzavírání hranice“, který je 
skutečně nezapomenutelným zážitkem. Návrat do Amritsaru. 
Večerní návštěva slavného Zlatého chrámu a ceremoniál 
přenášení posvátné knihy. Nocleh.
4. den: Návštěva Zlatého chrámu, který je nejdůležitější svatyní

 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 zajít do sikhské jídelny 
pro poutníky, kde se najednou nají až 4000 lidí. Dále zastávka u 
„zdi mučedníků“, která je dějištěm tzv. amritsarského masakru. 
Vlakem návrat do Dillí. Příjezd okolo 23 h. Nocleh v Dillí.
5. den: Přejezd do "růžového města" DŽAJPÚRU, hlavního města 
Rádžasthánu. Odpolední prohlídka města, během které navštívíte 
Opičí chrám s krásným výhledem na celý Džajpúr. Místní bazar s 
tradičními řemeslnými výrobky, šperky nebo látkami. Nocleh.
6. den: Pevnost AMBER, bývalé sídlo místních maharádžů se 
slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. Projížďka k pevnosti na 
slonech. Prohlídka Džajpúru - Městský palác s muzeem, symbol 
města Hawa Mahal (tzv. Palác větru) a astronomická observatoř 
Džantar Mantar (UNESCO). Večer uličky a bazary starého města, 
nákupy místních řemeslných výrobků. Nocleh v Džajpúru.
7. den: Přejezd indickým venkovem do NP Ranthambore, nocleh.
8. den: V časných ranních hodinách safari v NP RANTHAMBORE 
- pozorování tygrů, antilop,... Přejezd do Ágry. Cestou návštěva 
města duchů FÁTEHPUR SIKRÍ (UNESCO), které nechal 
vystavět císař Akbar Veliký jako nové hlavní město Mughalské 
říše. Velká Páteční mešita, Císařský palác z červeného pískovce 
a mramorové hrobky súfijského světce Salima Chistí. Nocleh Ágra.

9. den: Za svítání úchvatná prohlídka nejslavnější hrobky a 
symbolu lásky TÁDŽ MAHALU s rozlehlými zahradami - skvost 
svět. architektury. Prohlídka ÁGRY, bývalého sídla mughalských 
panovníků - Červená pevnost (UNESCO), monumentální hrobka 
císaře Akbara aj. Přejezd nočním lůžkovým vlakem do Váránasí.

 
sikhského náboženství -

Q

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších paměti-
hodnostech Indie - kterými jsou Nové Dillí, Amritsar, Wangah, 
Džajpúr, Amber, NP Ranthambore, Fatéhpur Sikrí, Tádž 
Mahál, Ágra, Varanásí, Ganga, Sarnáth, Staré Dillí. Na cestě 
zpět prohlídka katarského DAUHÁ.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Út  24.09.  -  Út  08.10.2019 51.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den: Odlet v Prahy v cca 17:10 hod. přes Dauhá do Dillí.
2. den: V cca 08:40 hod. přílet do Dillí. Prohlídka NOVÉHO DILLÍ - 
Kutub Minár (UNESCO), největší cihlový minaret světa a 
komplex budov, které jsou ukázkou raně afgánské architektury. 
Lotosový chrám v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. 
Humájúnova hrobka (UNESCO) - jedinečná ukázka Mughalské 
architektury. Indická brána a průjezd okolo vládních budov. Večer 
fakultativní návštěva Sound & Light show. Nocleh v Dillí.

Džajpúr - Hawa Mahal

Indie - Velký okruh + Katar - Dauhá

Lakshmi Naryan Temple
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Katar - Dauhá

Q

10. den: Dopoledne příjezd do Váránasí, ubytování v hotelu. 
VÁRÁNASÍ 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. Krátký přejezd 
do SARNÁTHU - významného budhistického poutního místa. 
Prohlídka budhistických chrámů, stúp a Archeologického muzea, 
místo prvního kázání Buddhy. Odpoledne návrat do Váránasí, 
návštěva místních tržnic, výrobny hedvábí aj. Nocleh.
12. den: Ráno přelet do Dillí a dokončení prohlídky města - 
STARÉ DILLÍ - velká Páteční mešita, Červená pevnost 
(UNESCO) a procházka po náměstí Čandi Čowk, Rádž Ghát - 
místo zpopelnění Mahátmy Gándhího. Nákupy, bazary, popř. další 
alternativní program dle času. Ubytování v hotelu poblíž letiště.
13. den: Ráno transfer na letiště a odlet v cca 10.00 hod. do 
Dauhá. Přílet do DAUHÁ v cca 11.30 hod. Panoramatická jízda s 
výhledem na moderní výškové budovy v MIA Parku. Ubytování v 
hotelu. Případné odpolední koupání. Večeře.
14. den: DAUHÁ - město bylo založeno ve 20. letech 19. stol. jako 
odnož největšího města země Al Bidda, které ale brzy přerostlo, a 
od té doby se jeho rozvoj - nejprve díky perlám, později díky ropě - 
už nezastavil. Stará architektura už dnes většinou ustoupila 
moderním výškovým budovám. Muzeum Islámského umění 
mapující historii celého království. Královský palác Amiri Diwan, 
promenáda Corniche, umělý ostrov The Pearl. Prohlídka kulturní 
vesnice Katara se „zlatou“ mešitou. Zastávka u architektonicky 
zajímavého Národního muzea a návštěva islámského centra
Al Fanar Islamic Mosque. Tržnice Souq Waqif s řadou restaurací 
a obchodů s tradičními výrobky. Návštěva Muzea šejka Faisala, 
závodního okruhu velbloudů a šejkových stájí. Transfer na letiště.
15. den: V cca 02.20 hod. v noci odlet z Dauhá do Prahy. Přílet do 
Prahy v cca 07.40 hod. ráno. 

CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha - Dauhá - Dillí - Dauhá - Praha s Qatar Airways
- letenku Varanásí - Dillí
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- transfery dle programu
- 1x noční lehátkový vlak Agra - Varanásí, vlak do Amritsaru a zpět
- 11x hotel**** (2-lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky a 

vlastním sociálním zařízením)
- 11x polopenzi
- safari v NP Ranthambore
- projížďku po Ganze ve Váránásí
- služby českého a místního průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 88,- 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 = 1.500,- Kč (vyřizuje CK)
- doporučená částka na vstupné, spropitné a představení Zvuk a 
světlo v Dillí = cca 120,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -900,- Kč
- vízum do Indie = 1.500,- Kč (vyřizuje CK)
- komplexní pojištění = 1.320,- Kč
- 1-lůžk.pokoj = 4.200,- Kč

Amber
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INDIE - VELKÝ OKRUH + KATAR - DAUHÁ

Indie - Velký okruh + Katar - Dauhá

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



ČÍNA 

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/ Ne 02.06. - Čt 13.06.2019 42.590,- Kč (Emirates-A380)
2/ Po 02.09. - Pá 13.09.2019 42.590,- Kč (Qatar airways)
3/ Ne 01.09. - Čt 12.09.2019 42.590,- Kč (Qatar airways)

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: : V 15.55 hod. odlet z Prahy přes Dubaj do Číny (červen). 
V 17.10 hod. odlet z Prahy přes Dauhá do Číny (zářijové termíny).
2. den: Odpoledne přílet do PEKINGU. Transfer na ubytování.
3. den: Prohlídka LETNÍHO PALÁCE, místa v zeleni na břehu 
jezera Kunming (rekreačního sídla císařského dvora). Zastávka u 
VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI, která jako obrovský kamenný hrad střežila 
říši před vetřelci (výstup na hradby). Vycházka malebnou 
CESTOU DUCHŮ lemovanou mramorovými sochami reálných i 
bájných zvířat, vojáků a úředníků, kteří měli v posmrtném životě 
císaře ochraňovat. Zastávka u Národního olympijského stadionu 
přezdívaného díky specifické konstrukci "PTAČÍ HNÍZDO". K 
večeři pravá pekingská kachna. Návrat na ubytování.

7. den: Návštěva působivého jeskynního komplexu LONGMEN 
(UNESCO), považovaného za nejbohatší sbírku čínského 
sochařského umění z 5 - 9 stol. Ve více než 2 300 jeskyních se zde 
nachází přes 100 000 soch a sošek Buddhy, 43 pagod a 3 600 
kamenných desek s vyrytými texty nevyčíslitelné hodnoty. Výlet do 
legendárního kláštera SHAOLIN proslaveného mýtickým a téměř 
neuvěřitelným uměním místních bojovníků. Účast na show 
bojového umění KUNG-FU. Ubytování v Čeng-čou.
8. den: Přejezd rychlovlakem (cca 5 hod. jízdy) do starobylého 
SU-ČOU přezdívaného díky systému vodních kanálů "Benátky 
orientu". Výlet lodí po kanálech. Ubytování.
9. den: Prohlídka úchvatné Zahrady mistra rybářských sítí. 
Exkurze do továrny na výrobu a zpracování hedvábí. Návštěva 
malebného vodního města TONGLI nazývaného "Muzeum čínské 
historie" s typickými kamennými mosty a nezapomenutelnou 
atmosférou. Ubytování v Šanghaji.
10. den: Prohlídka ŠANGHAJE považované za "Paříž východu": 
nábřeží Bund, malebné korzo na břehu řeky Huangpu, které je 
památkovou rezervací honosných budov evropského stylu z 
počátku minulého století; Nankingská třída (obchodní tepna 
města); muzeum umění; fakult. plavba lodí po řece (kontrast staré 
a moderní zástavby města v oblasti Pudong). Návrat na ubytování.
11. den: Dokončení návštěvy ŠANGHAJE (Chrám Jadeitového 
Buddhy, zahrada Jü Jüan, exteriér taoistického Chrámu patrona 
města, fakultativně dech beroucí vyhlídka z mrakodrapu 
Světového finančního centra - 492 m...). Transfer na letiště.
12. den: Přílet do Prahy v cca 13.00 hod. přes Dubaj (červnový 
termín) / přes Dauhá (zářijové termíny).

4. den: Procházka centrem PEKINGU, jehož srdce tvoří náměstí 
Nebeského klidu o rozloze 40ha s mauzoleem Mao Ce-tunga. 
Prohlídka ZAKÁZANÉHO MĚSTA, bývalého reprezentativního 
sídla panovníků zapsaného na UNESCO. Návštěva CHRÁMU 
NEBES z roku 1420, ve kterém se císař dvakrát ročně modlil za 
dobrou úrodu. Ochutnávka tradičního čínského čaje v některém z 
místních obchůdků. Přejezd nočním vlakem do Si-Anu.
5. den: Příjezd v ranních hodinách. Prohlídka města SI-AN: 
buddhistický komplex VELKÁ PAGODA DIVOKÉ HUSY; městské 
hradby, které se délkou a zachovalostí řadí mezi celosvětové 
unikáty; muslimská čtvrť s nejstarší mešitou ve vnitřní Číně 
(zbudovaná v typickém čínském stylu). Ubytování.
6. den: Prohlídka jedné z nejvýznamnějších čínských památek, 
tzv. TERAKOTOVÉ ARMÁDY (více než 8 000 soch vojáků, koní a 
vojenských povozů k ochraně panovníka v jeho posmrtném 
životě). Exkurze do dílny na výrobu keramiky. Transfer na 
ubytování do města Luoyang.

Q
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Čína

Klášter Shaolin - přehlídka 
bojového umění Kung-Fu
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Peking a Šanghaj - Praha 
   (červen: Emirates - A380 na všech letech / září: Qatar airways)
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autobusem/vlakem dle programu
-  8x ubytování v hotelu *** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  1x ubytování v nočním vlaku (4 lůžková kupé)
-  9x plnou penzi (snídaně, oběd, večeře)
-  služby českého a místního průvodce
-  vstupné dle programu
-  pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění = 88,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

-  vízum do Číny = 2.700,- Kč (vyřizuje CK)
-  povinné spropitné ve výši 35,- USD

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.000,- Kč
-  vízum do Číny = 2.700,- Kč (vyřizuje CK)
-  komplexní pojištění = 1.056,- Kč
-  1-lůžkový pokoj v hotelu = 6.200,- Kč (ve vlaku 1/1 nelze)

Čína

Velká Čínská Zeď Klášter Shaolin

Peking

Terakotová armáda

ČÍNA 

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Tokio - Nikkó - NP Fudži-
Hakone - Fudži - Kamakura - Kjóto - Nara - Ósaka - Himedži - 
Hirošima. V CENĚ ZÁJEZDU 8 JÍZD SLAVNÝM ŠINKANSENEM! 
Inovovaný program s návštěvou Hirošimy a noclehem navíc!

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Po  06.05.  -  Pá  17.05.2019 69.990,- Kč
2/  Po  03.06.  -  Pá  14.06.2019 69.990,- Kč
3/  Út  15.10.  -  So  26.10.2019 69.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 21:30 hod. 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: Hodinová cesta vlakem do 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 celého souostroví. Při troše štěstí zde potkáte i Gejšu v 
kimonu a tradičních dřevácích, s tváří bílou jako sníh a drdůlky 
zdobenými dlouhými dřevěnými jehlicemi. Kjóto a jeho okolí je 
opravdovou pokladnicí historických památek, o čemž svědčí fakt, 
že hned sedmnáct objektů je zapsáno na seznamu UNESCO. 
Prohlídka chrámů Kijomizudera (tzv. Kláštera čisté vody) a 
Nanzendži, "Zlatého" a "Stříbrného" pavilónu (působiště zenové 
sekty Rinzai) obklopeného vysoce ceněnými zahradami. Návrat 
na ubytování. Večer možnost zhlédnutí představení ve čtvrti Gion.

2. den: Ve večerních hodinách přílet do TOKIA - metropole Země 
vycházejícího slunce, která je nejlidnatější městskou aglomeraci 
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 nejnavštěvovanějším 
chrámem hlavního města - Sensódži, který ukrývá vzácnou zlatou 
sošku bohyně milosrdenství; 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. Procházka exotickou přírodou s výhledy na 
posvátnou sopku FUDŽI. 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; procházka 
okrskem Kabukičó - bývalým doupětem proslulé mafie Jakuza - 
dnes "vykřičenou" čtvrtí zábavních podniků nejrůznějšího druhu. 
Návrat na ubytování.

Q

Himedži
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Japonsko

Kjóto - Kijomizudera
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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; při prohlídce měst se využívá MHD)
-  9x  hotel (2-lůžk. p. s manželskou postelí a vl. soc. zařízením)
- 9x snídani (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 70.000,- Kč)

-   vstupné dle programu (cca 110,- USD)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.500,- Kč
-  komplexní pojištění = 1.176,- Kč
-  pokoj s oddělenými lůžky = 2.500,- Kč/os.
-  1-lůžkový pokoj = 16.000,- Kč

Kamakura - Buddha Daibucu Fudži

8.den: Výlet do nedalekého 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. Podvečerní procházka 
neobyčejnou, 3 km dlouhou řadou bran zasvěcených bohyni Inari 
(místo natáčení filmu Gejša). Návrat na ubytování.
9.den: Výlet Šinkansenem do nechvalně proslulého města 
HIROŠIMA (Muzeum atomové bomby, Památník míru, ruiny 
budovy Centra na podporu průmyslu - symbol hirošimské atomové 
zkázy). Odpoledne cesta na posvátný ostrov MIJADŽIMA s 
proslulou plovoucí branou Torii, jednou z nejfotografovanějších 
památek v Japonsku. Chybět nebude ani Svatyně Ucukušima, 
pavilon Senjókaku a další památky. Večerní návrat do Kjóta.
10.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.
11.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. Večer odlet 
přes Dubaj zpět do ČR (čekání na přestupu cca 4 hod.)
12.den: Přílet do Prahy v cca 13:00 hod..

Nara - chrám Tódaidži

Japonsko

JAPONSKO

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Krugobajkalka - Bajkal - 
Listvjanka - Krestovka - Talca - Olchon - Chužir - Mys Choboj - Ogoj 
- Irkutsk...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  St  21.08.  -  St  28.08.2019 47.500,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V cca 01:00 hod. ráno odlet z Prahy přes Moskvu do 
Irkutsku. Krátký transfer na ubytování.
2.den: Přesun autobusem na vlakové nádraží v IRKUTSKU, které 
je jednou z významných zastávek slavné Transsibiřské magistrály. 
Vyhlídková jízda po historické trati KRUGOBAJKALKY. Během 
celodenního výletu vlakem (celkem cca 8 hod. včetně procházek a 
fotografických zastávek) se Vám naskytnou neopakovatelné 
výhledy na typickou tajgu porostlou lesy s venkovskými 
usedlostmi a téměř opuštěnými nádražími. Chybět nebudou ani 
pohledy na nekonečnou hladinu BAJKALU a lehké procházky 
přírodou. Krátký přejezd trajektem z "Port Bajkalu" přes řeku 
ANGARU (jediný odtok Bajkalu) do turistického střediska 
LISTVJANKA na břehu nejhlubšího jezera světa s křišťálově 
průzračnou vodou plnou ryb. Ubytování. 5.den: Celodenní exkurze terénními vozy 4x4 na MYS CHOBOJ 

(nejsevernější výběžek ostrova Olchon). Cesta vede atraktivní 
stepní krajinou s borovými lesy, písečnými plážemi, strmými útesy 
a nabízí velkolepé výhledy. Krátké a nenáročné procházky. Návrat 
na ubytování. Fakultativně odpočinek v místní sauně.
6.den: Fakultativní výlet lodí na ostrůvek OGOJ, kde se nachází 
buddhistická stúpa s jedinečným výhledem na ostrov OLCHON a 
tzv. MALÉ MOŘE. Cesta po ostrově stepí, podél písečných pláží a 
přes opuštěné osady. Návrat do Chužiru okolo 17 hod. Nocleh.
7.den: Odjezd terénními vozy do přístavu. Přejezd trajektem a 
busem zpět do IRKUTSKU, průmyslové a kulturní metropole jižní 
Sibiře se starobylou atmosférou. Cestou zastávka na oběd v Ust-
Orda, centru burjatské kultury. Podvečerní prohlídka města Irkutsk 
zahrnující pravoslavné chrámy i dřevěné domy vyhoštěných 
děkabristů. Nocleh.
8.den: Dopoledne transfer na letiště. Přílet přes Moskvu do Prahy 
v cca 19.00 hod..

3. den: Prohlídka rybího trhu nabízející rovněž možnost nákupu 
nejrůznějších suvenýrů a stylové vesničky KRESTOVKA
s kostelem sv. Mikuláše. Nenáročná vycházka tajgou (cca 5km). 
Návštěva NĚRPINÁRIA (tulení show). Po obědě výjezd lanovkou 
na vyhlídku ČERSKÉHO KÁMEN. Prohlídka skanzenu v TALCY
a muzea Bajkalské přírody s akváriem. Návrat na ubytování.
4.den: Transfer autobusem a krátkým trajektem na ostrov 
OLCHON - největší na Bajkalském jezeře. Rozkládá se v západní 
části jezera na 730 km2. Východní pobřeží ostrova je velmi členité, 
to západní pak tvoří vysoké skalní hřebeny. Olchon je významným 
posvátným místem nejen v Rusku, ale i v rámci celé Asie. 
Odpoledne příjezd terénními vozy do rybářské osady CHUŽIR. 
Ubytování v turistickém komplexu "Baikalov Ostrog". Výlet
k Šamanské skále s jeskyní, ve které údajně žil vládce ostrova. 
Dříve byla skála používaná také pro různé rituály burjatských 
šamanů. Fakultativně večerní relaxace v tradiční ruské baně 
(sauně). Nocleh.

Q

Bajkal - Krugobajkalka
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Rusko - Bajkal

Bajkal - ostrov Olchon - mys Choboj

RUSKO - BAJKAL

Bajkal - Krugobajkalka



Q

51

CENA NEZAHRNUJE:

-  "spropitné" cca 15,- €
-  vízum do Ruska 
-  výlet na ostrov Ogoj (cca 6-7 hod.) 

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -1.200,- Kč
-  vízum do Ruska = 2.000,- Kč
-  fakultativní výlet na Ogoj = 1.700,- Kč (nutno objednat dopředu)

- komplexní pojištění: 88,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 
v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

-  komplexní pojištění = 704,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 11.000,- Kč

Bajkal - ostrůvek Ogoj Irkutsk

Ust-Orda - centrum 
burjatské kultury

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Irkutsk - Praha (s přestupy v Moskvě) 
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu dle programu včetně vlakové jízdenky do 1.třídy na 

"Krugobajkalku"
- 7x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  7x snídani, 5x oběd
-  služby místního a českého průvodce
-  vstupné a výlety dle programu 
   (s výjimkou fakult. lodního výletu na ostrov Ogoj)
-  pojištění CK proti úpadku

Bajkal - ostrov Olchon

Rusko - Bajkal

RUSKO - BAJKAL

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Taškent - Samarkand - Rabat 
Malik - Buchara - Kyzyl Kum - Chiva...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  St  15.05.  -  Čt  23.05.2019 36.900,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V cca 13.00 hod. odlet z Prahy přes Moskvu do 
Uzbekistánu (čekání na přestupu cca 4 hod.).
2.den: Přílet do TAŠKENTU brzy ráno. Transfer do hotelu. 
Odpočinek na pokojích. Po pozdější snídani prohlídka 
nejzajímavějších pamětihodností uzbecké metropole: Muslimské 
centrum Khast Imom s Páteční mešitou Hazroti Imom a 
velkolepou Barak Khánovou medresou; mauzoleum Kafal Šašího, 
náměstí Nezávislosti s budovou vlády, senátu a mnoha fontánami; 
Muzeum užitého umění; rušný Chorsu Bazar ukrytý pod 
gigantickou modrou kopulí; památník obětem zemětřesení z r. 
1966; projížďka jediným funkčním metrem ve střední Asii… Návrat 
na ubytování.

5.den: Dokončení prohlídky BUCHARY: unikátní vodojem Lyabi 
Hauz obklopený 400 let starými morušemi, okouzlující medresa 
Čor Minor, nejvyšší minaret Kalján, uzbecký bazar s orientálním 
zbožím.... Přesun do Samarkandu se zastávkou v karavanseraji 
RABAT MALIK, bývalém letním sídle dynastie Karachanovců s 
dochovanými zbytky vstupní brány a půdorysů budov. Nocleh.
7.den: První část návštěvy bájného SAMARKANDU, přezdíva-
ného "město modrých paláců". Náměstí Registran a mauzoleum 
Gur Emir s hrobkou velkého Tamerlána. Návštěva grandiózní 
mešity Bibi Khanum s charakteristickými modrými kopulemi, 
architektonického komplexu "Šachi Zinda", Ulughbekovy 
observatoře... Možnost nákupů v orientální tržnici "Siyob bazar" 
překypující nejrůznějšími druhy komodit. Návrat na ubytování.
8.den: Dokončení prohlídky SAMARKANDU: návštěva muzea 
Afrosiyab ilustrujícího dějiny města od dob Alexandra Velikého až 
po nedávnou minulost a mauzolea proroka Daniela situovaného 
na veleposvátném místě a to nejen pro muslimy, ale i křesťany a 
židy. Přejezd do vesnice KONIGIL, kde se stále papír vyrábí 
prastarým způsobem z moruše. Odpoledne dvouhodinový přejezd 
rychlovlakem do Taškentu. Ubytování.
9.den: Odlet z Taškentu v brzkých ranních hodinách. Přílet do 
Prahy přes Moskvu v cca 12.00 hod. (čekání na přestupu cca 3 h.)

3. den: Ráno vnitrostátní přelet z Taškentu do Urgenče. Ubytování 
v Chivě. Prohlídka CHIVY (UNESCO) - památkového klenotu 
Střední Asie: vnitřní město Ičan-Kala, medresa chána 
Muhammeda Amina s minaretem Kalta Minor, mauzoleum 
Pahlavána Mahmúda a mešita Juma s ojedinělou možností 
vystoupat na minaret, palác Tosh-Khowli (Harém).... Vyhlídka na 
staré město z pevnosti Kunya Ark z 12. stol., která sloužila jako 
chánův palác. Nocleh.
4.den: Celodenní přejezd pouští KYZYL-KUM ve stopách 
dávných karavan putujících Hedvábnou stezkou. Cestou zastávky 
s panoramatickými výhledy na poušť a krajinu podél řeky Amu 
Darya. Ubytování v Buchaře.
5.den: Prohlídka BUCHARY (UNESCO): pevnost Ark - sídlo 
bucharských emírů, symbol vznešenosti a moci; nejkrásnější 
mešita města - Bolo Hau; zdobná mauzolea Ismaila Samaního a 
Česme Ajúba... Několik kilometrů severně od centra návštěva 
paláce Sitorai Makhi Khosa, známého spíše jako Letní palác 
emíra. Tento "palác měsíce a hvězd", byl vybudován v roce 1911 
pro posledního bucharského emíra Saida Alimchána. Na závěr 
dne prohlídka mauzolea sv. Bakhouddina, důležitého místa pro 
muslimy, kteří se zde modlí za uzdravení a splnění svých přání. 
Návrat na ubytování.

Q

Kyzyl-Kum

52

Uzbekistán

Buchara

UZBEKISTÁN

Samarkand



Q
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CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 88,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

-  vízum do Uzbekistánu 
-  "spropitné" cca 20,- USD 

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
-  vízum do Uzbekistánu = 1.000,- Kč
-  komplexní pojištění = 792,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.900,- Kč

Chiva Buchara

CENA ZAHRNUJE:
-   letenku Praha - Taškent - Praha a Taškent - Urgenč
-   letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-   dopravu klimatizovaným autobusem
-   jízdenku rychlovlakem
-  7x ubytování v hotelu**** (2 lůžk. pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-   7x polopenzi
-   služby českého a místního průvodce
-   vstupné dle programu
-   pojištění CK proti úpadku

Chiva

Rabat-Malik

Uzbekistán

UZBEKISTÁN

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Tbilisi - Velký Kavkaz - Ananuri 
- Stepansminda - Kazbek - Haghpat - Sagmosavank - Jerevan - 
Ečmiadzin - Zvartnoc - Chor Virap - Noravank - Garni - Geghard - 
Sevan - Gori - Uplisciche...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Út  04.06.  -  St  12.06.2019 26.990,- Kč
2/  Po 16.09.  -  Út  24.09.2019 26.990,- Kč
3/  Út  01.10.  -  St  09.10.2019 26.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V cca 19.30 hod. odlet z Prahy přes Istanbul do Gruzie.
2. den: V nočních hodinách přílet do TBILISI, malebně rozložené 
na březích řeky Kura. Transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. 
Po pozdní snídani prohlídka: starobylé jádro s úzkými uličkami, 
chrámem Metechi ze 13. stol., synagogou a katedrálou Sioni; 
procházka po futuristickém Mostě míru; přejezd k monumentální 
soše "Matky Gruzie" a sestup k pevnosti Narikala, krásné výhledy 
na centrum Tbilisi... V podvečer relaxace v sirných lázních 
připomínajících dobu turecké nadvlády. Nocleh.

GRUZIE - Tbilisi

5. den: Prohlídka JEREVANU, hlavního města Arménie 
(památník genocidy z roku 1915, muzeum Matenadaran
s vzácnými rukopisy…). Exkurze do závodu NOY produkující 
světoznámý koňak (ochutnávka). Návštěva EČMIADZINU, sídla 
"katholikose" (hlavy Arménské apoštolské církve) se čtyřlístkem 
skvostných chrámů zapsaných na seznamu UNESCO. Zastávka
u velkolepých pozůstatků katedrály ZVARTNOC ze 7. stol. Návrat 
na ubytování.
6. den: Návštěva mytického monastýru CHOR VIRAP
s nádhernou siluetou biblické hory Ararat v pozadí. Největší 
zajímavostí je kromě chrámu Matky Boží také kobka sv. Řehoře, 
ve které tento světec strávil 13 let svého života, než vyléčil 
pohanského krále ze šílenství. Prohlídka atraktivního kláštera 
NORAVANK ležícího v krásném údolí lemovaném do červena 
zbarvenými skalami. Zvláštností je dvoupatrový kostel ze 14. stol. 
připomínající pohřební chrámy z počátku arménského 
křesťanství. Návrat na ubytování.
7. den: Zastávka u antického svatostánku GARNI zasvěceného 
bohu slunce Heliovi. Návštěva turisty i místními obyvateli 
vyhledávaného kláštera GEGHARD (UNESCO) představující 
řadu kostelů a hrobek, z nichž většina je vytesána přímo do skály. 
Uvážete-li zde prý svůj kapesníček na některý z keřů, Vaše přání 
se vyplní. Cesta podél rozlehlého jezera SEVAN (plocha 940 km2) 
rozprostírajícího se téměř 2 000 m vysoko. Překročení hranice 
zpět do Gruzie. Ubytování v Tbilisi.

3. den: Vyhlídková cesta tzv. Gruzínskou vojenskou silnici 
vedoucí pohořím VELKÝ KAVKAZ až do sousedního Ruska. 
Cestou návštěva působivého hradu ANANURI, jednoho
z největších a nejkrásnějších pozdně feudálních architektonických 
komplexů Gruzie. Pokračování v panoramatické jízdě se 
zastávkou v průsmyku Džvari (2 400 m). Příjezd do stylového 
horského střediska STEPANSMINDA, odkud džípy k poutnímu 
kostelíku GERGETI (2 170 m) s úchvatným panoramatem ledovců 
a majestátných štítů Kavkazu včele s legendární horou KAZBEK 
(5 047 m). Návrat na ubytování.
4. den: Přejezd do Arménie, země, která jako první na světě přijala 
křesťanství. Prohlídka výstavného kláštera HAGHPAT 
(UNESCO), představujícího vrchol místní religiosní architektury 
inspirované byzantskými i lidovými prvky. Návštěva fotogenického 
monastýru SAGMOSAVANK ze 13. stol., vystavěného na hraně 
impozantního kaňonu řeky Kasakh. Přejezd do Jerevanu. 
Ubytování.

Q

GRUZIE - hrad Ananuri
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Arménie - Gruzie

GRUZIE - hora Kazbek 
a poutní kostel Gergeti

ARMÉNIE - GRUZIE



Q
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CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Tbilisi - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem
- 8x ubytování v hotelu*** (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky a 
vlastním sociálním zařízením)

- 8x snídani, 7x večeři
- služby místního a českého průvodce
- pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 52,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 50,- €/os.

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
-  komplexní pojištění = 468,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 5.700,- Kč

ARMÉNIE - klášter Gergeti ARMÉNIE - klášter Noravank

ARMÉNIE - klášter Geghard

8. den: MCCHETA - prohlídka bývalého hlavního města a 
duchovního centra Gruzie s chrámem Džvari zbudovaným na 
skalním ostrohu a opevněnou katedrálou Sveticchoveli z 11. stol. 
(UNESCO). Zastávka v GORI, rodišti Josifa Vissarionoviče 
Stalina. Návštěva muzea oslavující kult tohoto nechvalně 
proslulého diktátora. Prohlídka unikátního prehistorického 
skalního města UPLISCICHE pocházejícího z prvního tisíciletí 
před Kristem (150 jeskynních místností a chodeb na ploše cca
8 ha). Návrat na ubytování.
9.den: Ráno transfer na letiště. Přílet v cca 14:00 hod. přes 
Istanbul  do  Prahy.

Arménie - Gruzie

ARMÉNIE - GRUZIE

ARMÉNIE - klášter Haghpat

ARMÉNIE - hora Ararat
a klášter Chor Virap

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



SAE - DUBAJ, ABU DHABI A DALŠÍ MĚSTA SAE

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD do Spojených arabských 
emirátů, které jsou synonymem neobyčejného pokroku, moderní 
architektury, bohatství, luxusu a přepychu. Jsou zde nejvyšší 
stavby světa, nejluxusnější světové hotely, největší obchodní 
centra a k tomu dlouhé písečné pláže a křišťálově čistá voda. To 
jsou jen některá z mnoha „nej“ této ultramoderní země. Stabilní 
klima a téměř trvale slunečné počasí s příjemnými teplotami 
zaručují ideální podmínky pro celoroční koupání.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  08.03.  -  Pá  15.03.2019 26.290,- Kč
2/ 26.290,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy , 
večer přílet do SHARJAH, hl. města stejnojmenného emirátu, jenž 
se nachází v těsné blízkosti Dubaje. Transfer do hotelu (2 noci).
2. den: Emirát SHARJAH - návštěva rozsáhlého MUZEA 
ISLÁMSKÉ CIVILIZACE, Koránové náměstí, obrazová galerie, 
pevnost, mešity, souk,.... Odpoledne koupání v moři v krásném Al 
Mamzar Beach Park. 
3. den: Volné dopoledne. ZABEEL PALACE (z dálky pohled na 
palác dubajského šejka). Příjezd k největšímu nákupnímu centru 
světa - DUBAI MALL. Návštěva nejvyšší budovy světa - BURJ 
KHALIFA (828 m). Vstup na věž je nutné objednat předem 
zároveň se zájezdem. Akvárium s rejnoky a žraloky, nákupy... 
Fontána DUBAI FOUNTAIN. Přejezd do ABU DHABI (2 noci).

  Po  28.10.  -  Po  04.11.2019

 v cca 12:35 hod. (podzim v cca 10:20 hod.)

4. den: V Abu Dhabi, hlavním městě SAE, budete oslněni 
luxusem. 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. Jedna
z nejkrásnějších a největších mešit na světě - MEŠITA SHEIKA 
ZAYEDA, kterou si prohlédneme také uvnitř. Přejezd do skanzenu 
HERITAGE VILLAGE. Odpoledne koupání na pláži La Corniche v 
centru města nebo můžete sami navštívit nově otevřené muzeum 
LOUVRE ABU DHABI.
5. den: Výlet do AL AINU, města ve vnitrozemí na ománských 
hranicích - palmová oáza, Národní muzeum, Palácové muzeum 
Sheika Zayeda, úpatí pohoří Jebel Hafeet. Hotel v Dubaji (3 noci).
6. den: Květinová zahrada s miliony květů - DUBAI MIRACLE 
GARDEN (otevřena asi pouze v jarním termínu). Cesta vlakem 
monorailem na palmový ostrov THE PALM JUMEIRAH. Výškové 
budovy v oblasti DUBAI MARINA. Nákupní centrum s umělou 
sjezdovkou MALL OF THE EMIRATES a moderní hotel BURJ AL 
ARAB (exteriéry). Odpolední koupání v moři. Fakultativně plavba 
s naším průvodcem večerní Dubají.

Q

Burj Al Arab

SAE - Dubaj, Abu Dhabi a další města SAE 

Pouštní safari
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Abu Dhabi - Mešita Sheika Zayeda

Palm Island



7. den: Přejezd  do starobylé čtvrti AL FAHIDI (dříve Bastakia), 
kde se nacházejí domy starých perských obchodníků s chara-
kteristickými, tzv. větrnými věžemi (předchůdci klimatizace). 
Prohlídka DUBAJSKÉHO MUZEA ve 200 let staré pevnosti AL 
FAHIDI FORT. Dále přejezd tradiční dřevěnou lodí "ABRA" (vodní 
taxi) přes Dubai Creek do starého města - do čtvrti DEIRA, kde 
zažijete exotické vůně na SPICE SOUQ (trh s kořením) a 
navštívíme jeden z největších zlatých trhů na světě - GOLD 
SOUQ. Odjezd na POUŠTNÍ SAFARI s večeří (fakultativní výlet) 
nebo osobní volno. 
8. den: Přílet do Prahy v cca 11:50h. (podzim přílet v cca 23:20h.).

CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha - Dubaj - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 7x hotel**** (2-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
- 7x snídani
- dopravu místním klimatizovaným busem
- pobytové taxy, 4 vstupy
- služby českého a místního průvodce s licencí
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
- komplexní pojištění: 52,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  spropitné pro místního řidiče a průvodce cca 20,- USD

SLEVY A PŘÍPLATKY: 
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
-  komplexní pojištění = 416,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 6.900,- Kč

Q

Dubai Marina

hotel Atlantis
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Burj Khalifa

FAKULTATIVNÍ VÝLETY:

1/  BURJ KHALIFA: 1.500,- Kč - vstup na nejvyšší budovu světa 
v předprodeji. Doporučujeme! Nutno objednat se zájezdem!

2/ POUŠTNÍ SAFARI: 1.300,- Kč - odpoledne odjezd terénními 
džípy 4x4 do pouště. Jízda pouští ve stylu Rallye Dakar, fotopauzy 
v dunách. V beduínském táboře projížďka na velbloudech, ukázka 
břišního tance, možnost vyzkoušet vodní dýmku. Tradiční arabská 
večeře barbeque. Návrat ve večerních hodinách. Doporučujeme!

3/ DHOW CRUISE: 1.100,- Kč - večeře na lodi při plavbě po Dubai 
Creek.

SAE - Dubaj, Abu Dhabi a další města SAE 

SAE - DUBAJ, ABU DHABI A DALŠÍ MĚSTA SAE

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



JORDÁNSKO

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších krásách 
Jordánska s koupáním v Mrtvém a Rudém moři. V Jordánsku se 
nachází neuvěřitelné množství antických památek z doby 
Římanů, naprosto jedinečné skalní město Petra (UNESCO), snad 
nejkrásnější poušť světa Wadi Rum. Ubytování ve 4**** hotelech
s polopenzí.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Út  08.10.  -  Út  15.10.2019 25.990,- Kč
2/  Út  15.10.  -  Út  22.10.2019 25.990,- Kč
3/  Út  22.10.  -  Út  29.10.2019 25.990,- Kč

Amman

3. den: AMMAN / AJLOUN / JERASH / AMMAN 
Vesnice AJLUN s pevností a nádherným výhledem do údolí řeky 
Jordán. Návštěva JERASH - jednoho z nejzachovalejších řecko-
římských měst na Středním východě. Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: AMMAN / MADABA / MT. NEBO / KERAK / PETRA 
Dopolední odjezd na jih tzv. královskou cestou, což je starodávná 
cesta, která nese ještě stopy od obchodníků, armád a poutníků. 
Křesťanské město MADABA "Město mozaiky" a HORA NEBO, 
místo překrásného kláštera. Dále přes Wadi Moujeb k zámku 
KERAK - seznámení s jeho různorodou historií od byzantské doby 
až po období Mamluk. Přejezd do Petry, ubytování v hotelu, 
nocleh.
5. den: PETRA
Návštěva skalního města PETRA - jedné z nejvýznamnějších 
světových památek. Návštěva starobylého města Nabatean 
Capital, následuje procházka soutěskou Siq, což je dlouhá úzká 
trhlina mezi dvěmi převislými útesy vysokými přes 100 m. 
Prohlídka pak postupně rozvíjí tajemství města Red Rose s 
velkolepou pokladnicí, královskými hrobkami a pohřební 
komorami. Návrat do hotelu, nocleh.

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: PRAHA / AMMAN
Odlet z Prahy v cca 12:30 do Ammánu. Transfer do hotelu
v Ammánu, ubytování, nocleh.
2. den: AMMAN / MRTVÉ MOŘE / AMMAN
Ranní prohlídka hlavního města Jordánska - AMMANU, citadela
s množstvím antických památek z římské doby a palác Umayyad... 
Přejezd k návštěvě Amman Beach - Mrtvého moře na jordánské 
straně. Koupání, relax... V podvečer návrat na ubytování, nocleh.

Petra

Ajlun

Jordánsko
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Jerash



Aqaba

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Ammán - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené
- dopravu místním autobusem podle programu
- 

- 7x polopenzi
- služby českého a místního průvodce
- kolektivní vízum
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 52,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 160,- USD 

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 40% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
-  komplexní pojištění = 416,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.100,- Kč

7x ubytování v hotelu**** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 
a vlastním sociálním zařízením)

Q

6. den: PETRA / WADI RUM / AQABA 
Přejezd do Měsíčního údolí k pouštní rezervaci WADI RUM -
2 hodinová projížďka na jeepech. Měsíční údolí je to nejkrásnější, 
co příroda v Arabské poušti vytvořila. Rudý písek se opírá o skalní 
útvary z barevného pískovce a vytváří neuvěřitelné přírodní sochy 
připomínající hlavy zvířat i lidí, různé příšery nebo jakési ohromné 
houby. Přejezd k Rudému moři do Aqaby. Ubytování v hotelu, 
nocleh.
7. den: AQABA 
Volný den u moře. Koupání, odpočinek. Nocleh.
8. den: AQABA / AMMAN / PRAHA
Dopoledne transfer na letiště v Ammánu (cca 300km). Odlet v cca 
17.00 hod.. Přílet do Prahy v cca 21.00 hod..

Kerak

soutěska Siq - Petra

Jordánsko
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JORDÁNSKO

Wadi Rum

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



hliněná vesnice
Ait Ben Haddou

MAROKO - MĚSTA, POUŠTĚ, HORY A OÁZY

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Rabat - Meknés - Fés - Erfoud - 
Merzouga - Ourzazate - Marrakéš - Ait Benhadou...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Čt  04.04.  -  Čt  11.04.2019 24.500,- Kč

Casablanca

3. den: Prohlídka kasby (typická pevnostní stavba z červené hlíny) 
TAOUIRT, bývalého sídla pašů Glaoui. Vyhlídková jízda údolím 
pouštní řeky DADÉS, tzv. "Cestou tisíce kasb" (krásné pohledy na 
zelené oázy a hory v pozadí). Zastávka v KELAA MGOUNA, kde 
se zpracovávají květy známých damašských růží na éterický olej s 
léčivými účinky. Nenáročná vycházka úzkou soutěskou řeky 
TODRA sevřenou 300 m vysokými skalními stěnami. Starověký 
zavlažovací systém rhetaras. Ubytování v Erfoudu.
4.den: Fakultativně výlet na Saharu k písečné duně Erg Chebi - 
pozorování východu slunce. Prohlídka palmerie a políček v oáze 
MERZOUGA. Zastávka u nomádů, žijících ve stanech. Návrat do 
ERFOUDU. Prohlídka dílny na zpracování v poušti těženého 
mramoru s otisky prvohorních fosilií. Odpoledne průjezd údolím 
řeky ZIZ a podél přehrady u Er Rachidie. Výhledy na desítky 
kilometrů dlouhou oázu s datlovými palmami. Zastávka u tunelu 
Legionářů. Přejezd přes průsmyk STŘEDNÍHO ATLASU - Col de 
Zad (2 178 m) do horského střediska Azrou. Ubytování.
5. den: Procházka cedrovým lesem v národním parku IFRANE, 
pozorování makaků. Přejezd do MEKNÉS (UNESCO), jednoho ze 
4 královských měst obklopeného olivovníky a vinicemi. Návštěva 
památek z doby Moulaye Ismaila, jednoho z prvních panovníků 
současné vládnoucí dynastie Alaouitů. Náměstí El Hedim, tržnice, 
kde nabízejí nejlepší koření v celém Maroku. Ubytování.

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V cca 12.45 hod. odlet přímou linkou z Prahy do 
MARRAKÉŠE. Transfer na ubytování. Procházka medinou 
(UNESCO) a zbožím překypujícími súky (tržišti).
Nezapomenutelný večer na náměstí Jemaa el Fna. Nocleh.
2.den: Návštěva exotické zahrady Majorelle. Přejezd VYSOKÉ-
HO ATLASU přes sedlo Tizi n´Tischka (2 260 m). Prohlídka 
opevněné hliněné vesnice - tzv. ksaru - AIT BENHADOU 
(UNESCO), která posloužila jako kulisa mnohým slavným filmům 
(Ježíš Nazaretský, Gladiátor, Honba za klenotem Nilu…) a bývá 
proto někdy přezdívána "Hollywood v poušti". Přejezd do 
OUARZAZATU, exkurze do filmových studií Atlas, největších na 
světě. Ubytování.

Merzouga

Marrákeš

Maroko - města, pouště, hory a oázy
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Údolí Dadés

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Marrakéš - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autobusem
- 7x hotel *** (2-lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  7x polopenzi
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 80,- € 
-  výlet do Sahary za východem slunce: cca 20,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
-  komplexní pojištění = 272,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 2.800,- Kč

Q

6. den: Prohlídka města FÉS (UNESCO), nejstaršího sídla 
sultánů s typickou islámskou architekturou: židovská čtvrť se 
synagogou, vyhlídka na město z pevnosti Borj sud, keramické 
dílny vyrábějící mozaiky, Medina - mešita Karaouine s nejstarší 
marockou univerzitou, mauzoleum zakladatele města Moulaye 
Idrisse II., medresa, knihovna, nejkrásnější brána Bab Jeloud, 
súky, koželužny... Ubytování v Rabatu.
7.den: Návštěva RABATU, současné rezidence marockého krále 
Mohameda VI.: zastávka před branou královského paláce, 
archeologický areál Chellah s antickými i středověkými 
památkami, mauzoleum králů Mohameda V. a Hasana II., 
pozůstatky středověké mešity s Hasanovou věží, kasba Oudaias
s vyhlídkou na ústí řeky Bou Regreg do oceánu a na město Salé... 
Přejezd do královského města Marrakéš. Ubytování.
8.den: Dokončení prohlídky MARRAKÉŠE s bujnou subtropickou 
vegetací a charakteristickými načervenalými hradbami 
ohraničujícími historické centrum. Návštěva památek vládnoucí 
dynastie - mešita Kutubia (klenot vrcholného almohadského 
stylu), palác La Bahia, Saadienské hrobky. Transfer na letiště. 
Odlet přímou linkou do Prahy. Přílet v cca 21.30 hod..

Meknés - náměstí El Hedim

Kelaa Mgouna

Maroko - města, pouště, hory a oázy
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MAROKO - MĚSTA, POUŠTĚ, HORY A OÁZY

Rabat

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



Istanbul - čtvrť Galata

TURECKO - ISTANBUL

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Istanbul - Bospor....

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt  30.05.  -  Ne  02.06.2019 12.990,- Kč
2/  Čt  26.09.  -  Ne  29.09.2019 12.990,- Kč

Istanbul - palác Topkapi

3. den: Výlet lodí po BOSPORU, průlivu pod smělými mosty 
spojujícími evropskou a asijskou část města. Návštěva Velkého 
bazaru, největšího komplexu krytých tržnic na světě s téměř 60 
krytými pasážemi a více než 1 200 obchody. Právě zde lze nejlépe 
zažít pravou orientální atmosféru a nakoupit vše od zlata až pro 
předměty běžné denní potřeby. Fakultativní odpočinek v tureckých 
lázních hammam. Návrat na ubytování.
4.den: Dopoledne prohlídka čtvrti Galata, obývané původně 
janovskými a benátskými obchodníky. Výstup na 70m vysokou 
Galatskou věž s krásným výhledem na tzv. Zlatý roh - přírodní 
přistav oddělující historické jádro od zbytku města. Podzemní 
lanová dráha Tünel, která je druhým nejstarším podzemním 
dopravním systémem po londýnském metru. Vycházka do 
nejživější části Istanbulu - čtvrti Taksim. Transfer na letiště. Přílet 
do Prahy v cca 18.30 hod.

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy do Istanbulu v cca 09.30 hod. Transfer na 
ubytování v centru města. Procházka ke Galatskému mostu
s nádherným výhledem na hladinu Bosporu. Spodní část mostu 
tvoří promenáda lemovaná obchody a restauracemi. Návštěva 
rušného Egyptského trhu s kořením a typickými tureckými 
dobrotami jako jsou med, oříšky nebo lokum (želé obalené
v moučkovém cukru nebo kokosu). Nocleh.
2. den: Prohlídka starobylého centra ISTANBULU, "brány orientu" 
rozložené na dvou kontinentech: mešita Hagia Sofia (chrám Boží 
Moudrosti) považována za nejhonosnější stavbu byzantské 
kultury, která svého času byla největším křesťanským chrámem 
světa; úchvatná Modrá Mešita - symbol Istanbulu se 6 minarety; 
palác Topkapi - až do roku 1839 oficiální residence osmanských 
sultánů a centrum vlády nad celou říší, součástí je i klenotnice s 
předměty nevyčíslitelné hodnoty; Hipodrom, který je dnes jednou z 
nejoblíbenějších promenád; Cisterna Yerebatan - působivě 
nasvícená jedinečná podzemní zásobárna vody ze 4 stol. 
podepřená více než 300 sloupy. Osobní volno. Návrat na 
ubytování.

Istanbul - Modrá mešita

Turecko - Istanbul
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Istanbul - Hagia Sofia



CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Istanbul - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autobusem
- výlet lodí po Bosporu
- 3x hotel*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, 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 a spropitné: cca 40,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -400,- Kč
- komplexní pojištění = 104,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.500,- Kč

Q

Istanbul - Egyptský bazar

Istanbul - Velký Bazar
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Istanbul - Galatská věž

Istanbul - Modrá mešita

Istanbul - Taksim

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.

Turecko - Istanbul

TURECKO - ISTANBUL



Zelve

TURECKO

pozůstatků slavného ARTEMIDINA CHRÁMU, svého času jedné 
z největších a nejkrásnějších staveb řeckého světa (právem 
zařazeného mezi jeden ze sedmi divů světa) a také údajného 
domku Panny Marie, kde strávila poslední dny svého života. 
Ubytování v oblasti Kusadasi.
6.den: Návštěva městečka DIDYMA s velkolepým chrámem 
zvaným Didymaion. Zastávka v MILÉTU, kdysi významném 
starověkým městem zmiňovaném v Novém zákoně s dochovaným 
amfiteátrem z 5. stol. př.n.l. a také v PRIENÉ s ruinami antického 
města včetně chrámu Athény Polias. Návrat na ubytování.
7.den: Prohlídka věhlasného města PERGAMON s akropolí
na vysoké skále, ze které se naskýtá pěkný rozhled. Krátká 
zastávka v prvním městě Osmanské říše - BURSE. Ubytování v 
Istanbulu.

Q

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Kappadokie - Uchisar - 
Kaymakli - Ihlara - Kervansaray Sultanhani - Pamukkale - 
Hierapolis - Afrodisias - Artemidin chrám - Didyma - Pergamon - 
Burse - Istanbul - Bospor....

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt  03.10.  -  Pá  11.10.2019 19.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: V cca 09.30 hod. odlet z Prahy přes Istanbul do Kayseri 
(čekání na přestupu cca 2,5 hod.). Transfer na ubytování.
2. den: Celodenní program v oblasti KAPPADOKIE, v pohádkové 
krajině vytvořené sopečnými vyvřelinami a dešťovou vodou, která 
pak společně s větrem vymodelovala měsíční krajinu skalních 
pyramid, kuželů a jiných tvarů dosahujících výšky až 100metrů. 
Zastávka v typické vesničce UCHISAR se skalním hradem 
nabízejícím nádherné panorama. Výlet do skalního města 
GÖREME s jeskynními obydlími a kostely prvních křesťanů. 
Prohlídka skalního klášterního komplexu ZELVE a pozoru-
hodného podzemního města KAYMAKLI se spletitým labyrintem 
chodeb. Návrat na ubytování.
3.den: Návštěva kaňonu IHLARA s malovanými kostely z 6-11. 
stol. vytesanými v měkké sopečné hornině a skalisky 
neobyčejných tvarů, které vytvořily kulisu mnoha filmů. Zastávka v 
KERVANSARAY SULTANHANI, malé pevnosti, která sloužila k 
ochraně a odpočinku karavan. Přejezd do KONYE, bývalého sídla 
Řádu tančících dervišů a nejortodoxnějšího města v Turecku. 
Ubytování.
4.den: Návštěva PAMUKKALE, svérázných travertinových teras 
tvořících kamenné kaskády a jezírka s minerální vodou. Prohlídka 
vykopávek dávného lázeňského města HIERAPOLIS (Apollonův 
chrám, nekropole, římské divadlo, možnost koupání ve stylovém 
bazénu s mramorovými sloupy a minerální vodou). Ubytování.
5. den: Výlet do jedné z nejkrásnějších antických lokalit - bájného 
AFRODISIASU, jehož srdcem byl chrám bohyně Afrodité. 
Součástí areálu je i největší stadion v malé Asii s kamennými 
tribunami pro 50 000 diváků. Cestou do Efesu prohlídka

Göreme

Turecko
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Pamukkale



Didymaion

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Kayseri a Istanbul - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autobusem
- 8x hotel***/**** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním 

sociálním zařízením)
- 8x polopenzi
- služby místního a českého průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 100,- € 

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -700,- Kč
-  komplexní pojištění = 306,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 2.800,- Kč

Q

8.den: Prohlídka starobylého centra ISTANBULU, "brány orientu" 
rozložené na dvou kontinentech: mešita Hagia Sofia (chrám Boží 
Moudrosti) považována za nejhonosnější stavbu byzantské 
kultury, která svého času byla největším křesťanským chrámem 
světa; úchvatná Modrá Mešita - symbol Istanbulu se 6 minarety; 
palác Topkapi - až do roku 1839 oficiální residence osmanských 
sultánů a centrum vlády nad celou říší, součástí je i klenotnice s 
předměty nevyčíslitelné hodnoty; Hipodrom, který je dnes jednou 
z nejoblíbenějších promenád; Cisterna Yerebatan - působivě 
nasvícená jedinečná podzemní zásobárna vody ze 4 stol. 
podepřená více než 300 sloupy. Osobní volno. Návrat na 
ubytování.
9.den: Výlet lodí po BOSPORU průlivu pod smělými mosty 
spojujícími evropskou a asijskou část města. Návštěva Velkého 
bazaru, největšího komplexu krytých tržnic na světě s téměř 60 
krytými pasážemi a více než 1 200 obchody. Právě zde lze nejlépe 
zažít pravou orientální atmosféru a nakoupit vše od zlata až pro 
předměty běžné denní potřeby. Odpoledne transfer na letiště v 
Istanbulu. Přílet do Prahy v cca 18.30 hod.

Istanbul

Pergamon

Turecko
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TURECKO

Priene

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



POZNÁVACÍ ZÁJEZD po Azorských ostrovech roztroušených v 
Atlantiku ve vzdálenosti přes 1300 km od Lisabonu. Ostrovy jsou 
rájem milovníků nedotčené přírody. Při cestě na Azory si během 
celého dne prohlédnete hlavní město Portugalska - Lisabon. Část 
dne bude věnována turistice a část dne se bude přejíždět se 
zastávkami na zajímavých místech. Často budete mít možnost 
vykoupat se v Atlantiku. Programu se nemusíte každý den 
zúčastnit, můžete odpočívat, koupat se nebo si turistiku zkrátit.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  So  22.06.  -  So  29.06.2019 33.980,- Kč *
2/  So  29.06.  -  So  06.07.2019 33.980,- Kč
3/  So  27.07.  -  So  03.08.2019 33.980,- Kč
4/  So  17.08.  -  So  24.08.2019 33.980,- Kč
5/  So  24.08.  -  So  31.08.2019 33.980,- Kč

* termín 1) zahrnuje slavnosti Sv. Jana Křtitele na Terceiře

SAO MIGUEL - Lagoa do Fogo

2. den: Přelet na ostrov SAO MIGUEL; nejvyšší vrchol centrální 
části ostrova - Barrosa (947 m), krásné výhledy; sestup k jezeru 
Lagoa do Fogo (1h) - písečná pláž, krásné koupání, nebo lze 
pokračovat až do tajemného místa uprostřed ostrova (1,5 h); večer 
příjezd do FURNAS - lázeňského městečka, ubytování na 1 noc.
3. den: Pěšky na nejvyšší horu ostrova Pico da Vara (1103 m) 
(2,5h i s návratem); továrna na zpracování čaje s ochutnávkou; 
jezírko v zarostlém kráteru Lagoa do Congro (1h i s návratem); 
kaple Panny Marie nad městem Vila Franca - se schody s azulejos; 
večer příjezd do PONTA DELGADY - správního střediska 
Azorských ostrovů, ubytování na 3 noci.
4. den: Turistika zarostlým údolím říčky Rio do Faial da Terra 
kolem dvou vodopádů - Salto do Prego a Salto do Cagarrao - až 
do vesnice Faial da Terra (3h), kde se v místním baru občerstvíte 
zdejším pivem Especial, kávou nebo vínem; lázeňské středisko 
Furnas, možnost návštěvy Parque Terra Nostra - zahrady s 
krásnou květenou, exotickými stromy a jezírky; koupání v 
termálních jezírkách Lagoa das Furnas - s geotermální aktivitou 
pod povrchem, kde se v zemi u jezera vaří specialita „cozido“.
5. den: Zastávka u ananasových plantáží s možností ochutnání 
místního likéru; západní část ostrova - procházka kolem jezírek 
Empadadas, u sopečného kráteru Caldeira das Sete Cidades - 
výstup na vyhlídku Sombreiros s pohledem do kráteru se třemi 
jezery; královská vyhlídka - vista do Rei; městečko Sete Cidades 
s kostelíkem; Ponta da Ferraria - nejzápadnější výběžek ostrova 
tvořený lávou, koupání.

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z ČR (cca v 6.45 h.), přílet do Lisabonu cca v 9.15 h.; 
LISABON - čtvrť Baixa - vystavěná po zemětřesení, které roku 
1755 zničilo město - dnes živé centrum; čtvrť Alfama - katedrála, 
půvabné výhledy, staré tramvaje; možnost návštěvy muzeí či 
čtvrti Belém - klášter sv. Jeronýma, památník mořeplavců a 
pevnost Torre de Belém; vyhlídka ve čtvrti Sao Roque; fakultativně 
večeře s poslechem fado ve čtvrti Chiado.

SAO MIGUEL - Pico da Vara
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Azorské ostrovy a Lisabon

AZORSKÉ OSTROVY - SAO MIGUEL A TERCEIRA + LISABON

SAO MIGUEL -  Ponta da Ferraria

PORTUGALSKO - Lisabon



TERCEIRA - Angra do Heroismo

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha-Lisabon-Sao Miguel-Terceira-Lisabon-Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  6x hotel (2-lůžk. pokoje s vlastním sociálním zařízením)
-  6x snídani
-  dopravu po ostrovech autem, mikrobusem nebo minibusem
-  služby českého průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 55,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

-  vstupy - na Azorech cca 17,- €, v Lisabonu cca 22,- € 
-  večeře cca 10-15,- €/den

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 50% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -500,- Kč
-  komplexní pojištění = 440,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.800,- Kč 

Q

6. den: Ráno přelet na ostrov TERCEIRA; výhled z vrcholů pohoří 
Serra do Cume; koupel v lávových jezírkách u Biscoitos a cesta 
podél pobřeží, které je tvořeno čedičovými skalami (1h chůze); 
Gruta do Natal (lávové jeskyně); v centru ostrova Furnas 
do Enxofre - projdete se kolem sirných fumarol (prudká exhalace 
z puklin); Algar do Carvao - cesta sopečným krbem do podzemní 
jeskyně ležící v kráteru vyhaslé sopky; ubytování v centru Angra 
do Heroísmo (UNESCO) - večerní procházka přístavním městem. 
7. den: Ráno výlet na Monte Brasil - poloostrov u Angra do 
Heroísmo s výhledy na město a oceán (procházka cca 2 h); kolem 
poledne odlet z Terceiry, odpoledne přílet do Lisabonu; během 
dlouhého času na přestup můžete s průvodcem navštívit 
Oceanárium nacházející se na východním konci města v oblasti 
EXPO 98, zajet do centra a znovu zažít večerní Lisabon a před 
půlnocí se vrátit na letiště; po půlnoci odlet z Lisabonu do Prahy.
8. den:  Přílet do Prahy v ranních hodinách (cca v 6 h ráno).

Poznámka: V červnovém termínu je pořadí dnů odlišné - v den 
příletu se v Angra do Heroísmo se konají slavnosti sv. Jana Křtitele 
- průvod hudebně-tanečních skupin z ostrovů i pevninského 
Portugalska. Po přenocování na Terceiře se koná Touradas - ulice 
vedoucí z náměstí se uzavřou, vpustí se několik býků a místní 
mladíci je dráždí a baví tak ostatní diváky (býk neumírá ani není 
zraněn). V tomto termínu je odlet z Azorských ostrovů 7.den večer 
a následuje noční přestup v Lisabonu.

TERCEIRA - Furnas do Enxofre

TERCEIRA - Serra do Cume

SAO MIGUEL - Caldeira das Sete Cidades 
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Azorské ostrovy a Lisabon

AZORSKÉ OSTROVY - SAO MIGUEL A TERCEIRA + LISABON

Garant zájezdu: CK Katu, s.r.o.



MADEIRA + LISABON

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD na "Ostrov květin" - Madeiru, 
na které panuje po celý rok příjemné subtropické podnebí, proto se 
zde tolik daří květeně. Nádherné bujné zelené hory, zčásti 
podobné Jižní Americe. Přímořská městečka nabízející úchvatné 
výhledy na modro modrý široký oceán. Madeira má nepřeberné 
množství přírodního bohatství. Ve volné přírodě rostou kalokvěty, 
hortenzie, orchideje, strelície, kaly a jiné exotické květiny. Květy 
jsou na Madeiře všudypřítomné a jejich krása a vůně pohladí po 
duši každého člověka. Zájezd je rozšířen o celodenní prohlídku 
hlavního města Portugalska - LISABONU.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/ Pá 03.05. - So 11.05.2019 25.490,- Kč Květinový festival
2/ 25.490,- Kč Čt  25.07. - Pá 02.08.2019

Camara de Lobos

3. den: Návštěva vyhlídkové terasy nad Údolím jeptišek CURRAL 
DAS FREIRAS. Ochutnávka místních kaštanových specialit 
(polévka, likér, chléb, koláč). V květnu vyvrcholení květinového 
festivalu úchvatným průvodem plným květin, hudby, tance a 
radosti. V červenci pohodlná procházka podél levády. Návštěva 
botanické a také orchidejové zahrady.
4. den: 

5. den: Rybářská vesnička CAMARA DE LOBOS, proslavená 
pobytem Winstona Churchilla. Přejezd mezi banánovými 
plantážemi na slavný útes CABO GIRAO (téměř 600 m nad 
hladinou Atlantiku, nově možnost stoupnout na skleněný chodník). 
Lávové jeskyně a vulkanologické centrum v SAO VICENTE. 
Prohlídka vesničky PORTO MONIZ se zajímavými vulkanickými 
jezírky, možnost se v nich vykoupat. Procházka okolo levády 
(akvaduktu) nacházející se poblíž osady RABACAL.

Prohlídka FUNCHALU včetně návštěvy vyhlášeného 
květinového trhu s pestrou nabídkou exotických rostlin a ryb 
Espada. Výjezd lanovkou na horu MONTE s krásným výhledem a 
poutním kostelem Panny Marie, kde je pohřben Karel I., poslední 
nekorunovaný český král. Fakultativně jízda na neobvyklých 
proutěných saních řízených dvěma muži v tradičním kroji se 
slamákem.

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.   den: Odlet z Prahy v cca 19:30 hod. do Lisabonu. Ubytování.
2. den: Prohlídka hlavního města Portugalska - LISABONU - 
náměstí Plaza do Comércio, čtvrť Belém s Památníkem objevitelů, 
Belémská věž, klášter svatého Jeronýma, historické tramvaje, 
pohled na sochu Ježíše Krista, historický výtah Santa Justa, 
katedrála, návštěva výstaviště EXPO 98 s obřím Oceanáriem. 
Večerní přelet na Madeiru. Ubytování, nocleh.

Funchal

Cabo Girao

Madeira + Lisabon
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Porto Moniz



CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Funchal - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo 
-  dopravu autobusem
- 7x ubytování v hotelu*** (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  7x snídani
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění = 34,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

- doporučená částka na vstupné a fakultativní služby: cca 120,- €  

SLEVY A PŘÍPLATKY:

-  komplexní pojištění = 306,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.850,- Kč

-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -700,- Kč

Q

6. den: CAMACHA - výrobna a obchod s typickým proutěným 
zbožím, moderní kostel. Lehká túra po útesu mnoha barev SAO 
LOURENCO v severovýchodní části ostrova. Druhé největší 
město ostrova MACHICO, 12timetrová socha Krista v GARAJAU.  
7. den: Výjezd na třetí nejvyšší vrch PICO DE AREIRO. RIBEIRO 
FRIO - pstruží sádky - procházka podél místní levády na jednu
z nejkrásnějších vyhlídek - „Balkóny“. V červenci možnost 
hřebenové túry na nejvyšší horu ostrova PICO DE RUIVO 
nabízející fantastické výhledy. Prohlídka skanzenu SANTANA
s typickými modro-červeno-bílými domečky ve tvaru trojúhelníku. 
Návštěva PORTO CRUZ, městečka pod Orlí skálou, zpracovna 
cukrové třtiny. Ochutnávka Madeirských vín, sýrů a klobás na 
terase hotelu.
8. den: Návštěva botanické zahrady. Procházka podél jedné ze 
zdejších „levád“, tedy podél typického vodního kanálu. V červenci 
fakultativně celodenní výlet lodí na ostrov PORTO SANTO - jeden 
z posledních turisty neobjevených koutů Evropy. Návštěva muzea 
a domu Kryštofa Kolumba. Okružní jízda po celém ostrově. 
Odpočinek na krásné 9 km dlouhé písečné „Zlaté pláži“, koupání.
9. den: Přílet do Prahy přes Lisabon v cca 18:20 hod. (v červenci 
přímý let).

Pořadí jednotlivých dní se může měnit.

Santana

Madeira + Lisabon
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Curral das Freiras

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

MADEIRA + LISABON

Pico do ArieiroSao Lourenco



Taormina - řecké divadlo

ITÁLIE - SICÍLIE, LIPARY, ETNA

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD na nekonečně 
krásný a turisticky nesmírně přitažlivý ostrov plný památek, 
kterými jsou: Taormina s panoramatem Etny, Agrigento se svým 
druhým (po Hefaisteionu v Aténách) nejzachovalejším antickým 
chrámem na světě, Cefalú - se svým světoznámým dómem, 
Palermo se svou tropickou vegetací a Monreale - s nádherným 
klášterem. Navíc možnost fakultativně navštívit Liparské ostrovy - 
Vulcano a Lipary. Ubytování je zajištěno v klasických 3*** hotelech 
s polopenzí.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:  
1/ 22.490,- Kč  St  11.09.  -  St  18.09.2019

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet v cca 12:40 hod. do CATANIE. Přejezd na ubytování 
na severní pobřeží. Ubytování v 3*** hotelu s polopenzí (2 noci). 
2. den: Fakultativní výlet lodí na ostrovy VULCANO a LIPARY. 
Návrat na ubytování. Pro ty, kteří se výletu nezúčastní - koupání, 
opalování, odpočinek v místě pobytu. 
3. den: CEFALÚ - prohlídka překrásného města s ohromným 
křesťanským Dómem. MONREALE - jeden z nejkrásnějších 
klášterů světa s katedrálou s ohromnými zlacenými mozaikami. 
PALERMO - prohlídka hlavního města Sicílie. Přejezd do hotelu 
poblíž Palerma. Ubytování v hotelu 3*** s polopenzí.
4. den: SEGESTA - prohlídka archeologického areálu a vrcholu 
MONTE BARBARO s úžasným výhledem do krajiny. Návštěva 
překrásného středověkého městečka ERICE umístěného pouhé 
2 km od moře v nadmořské výšce přes 800 m s nádhernými 
výhledy do kraje a na středověké hradby města. Průjezd kolem 
salin, kde se těží sůl. Přejezd do hotelu poblíž Agrigenta.  
Ubytování v hotelu 3*** s polopenzí.

Erice

Itálie - Sicílie, Lipary, Etna

Q

5. den: AGRIGENTO - prohlídka světoznámého areálu s krásnými 
antickými chrámy (chrám Concordia je dokonce považován 
za nejzachovalejší antický chrám na světě). PIAZZA ARMERINA - 
návštěva VILLA ROMANA DEL CASALE - v této vile z přelomu 

24. století můžete spatřit 3 500 m  mozaik, díky nimž si vytvoříte 
představu o tom, v jaké nádheře žili zámožní Římané. Přejezd na 
ubytování na východní pobřeží do hotelu 3*** s polopenzí (3 noci).
6. den: ETNA - odjezd autobusem, přes městečka Santa Venerina 
a Zafferana Etnea, na Etnu - nejvyšší sopku v Evropě (výjezd 
busem do oblasti Rifugio Sapienza v nadmořské výšce 1 923 m.). 
Volný čas na prohlídku KRÁTERU SILVESTRI. Možnost fakulta-
tivního výjezdu lanovkou do nadmořské výšky 2 504 m nebo 
jeepem do 2 900 m. Odpoledne prohlídka TAORMINY - sicilského 
Mt. Carla - překrásného města se zbytky antického divadla, navíc 
doplněného tou nejzajímavější přírodní kulisou - sopkou Etnou. 
7. den: SYRAKUSY - prohlídka nádherného antického okrsku 
a překrásného sicilského města. Návrat na ubytování. Koupání 
a odpočinek u Ionského moře. 
8. den: Krátký přejezd do Catanie na letiště, přílet v cca 18:05 hod.
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Vulcano

SICÍLIE Taormina

Agrigento

Selinunte

Palermo

Patti

Syrakusy

Segesta

Catania

Cefalú

Etna

Q



ITÁLIE - SICÍLIE, LIPARY, ETNA

CENA ZAHRNUJE: 
- letenku Praha - Catania - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 7x hotel*** (2-lůžk. pokoje možností přistýlky s vlastním sociálním 
zařízením)

- 7x polopenzi
- dopravu místním klimatizovaným autobusem
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
- komplexní pojištění 34,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

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

SLEVY A PŘÍPLATKY: 
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
-  komplexní pojištění = 272,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 3.900,- Kč

FAKULTATIVNĚ: Celodenní výlet lodí na Lipary a Vulcano. Ráno 
odjezd naším autobusem do přístaviště v Millazzu, odtud přejezd 
lodí na ostrov Lipary - prohlídka krásného městečka, 15 min 
přejezd lodí na Vulcano - zde možno vystoupat za 1,5 hod. na 
vrchol sopky s absolutně fantastickým výhledem na Liparské 
ostrovy. Možnost koupání v sirném jezírku s horkou vodou nebo 
v moři. Večer odjezd lodí zpět do přístaviště, kde Vás bude čekat 
náš autobus, který Vás odveze zpět na ubytování.

Agrigento

Liparské ostrovy

Cefalú

Palermo

Q

Itálie - Sicílie, Lipary, Etna

Syrakusy

71Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



San Gimignano

Siena

Volterra

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Siena - San 
Gimignano - Elba - Portoferraio - Monte Capanne - Florencie - 
Volterra - Lucca - Pisa… 

Hotel Paradiso Verde*** s polopenzí 100 m od písečné pláže.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Út  07.05.  -  Út  14.05.2019 20.990,- Kč 
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 12:30 hod. do BOLOGNE. Krátká 
prohlídka. Transfer do letoviska Marina di Bibbona. Ubytování
v hotelu situovaném necelých 100 m od krásné písečné pláže.
2. den: Volný den. Odpočinek u moře. Nocleh.
3.  den:  Prohlídka SIENY (UNESCO) - perly Toskánska s četnými 
památkami gotické architektury (černobílý románsko-gotický dóm 
vystavěný z mramoru, polokruhové svažující se náměstí Piazza 
del Campo). Návštěva romantického SAN GIMIGNANA, jednoho 
z nejatraktivnějších míst této části Itálie. Středověký ráz centra 
dokreslují hradby a historické rodové věže, díky kterým se město 
honosí přezdívkou "středověký Manhattan". Návrat na ubytování.
4. den: Fakultativní celodenní výlet na ELBU (doba plavby 1 h): 
PORTOFERRAIO - hlavní město 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; v případě příznivého počasí možnost relaxace na 
některé z místních pláží. Návrat na ubytování. Klienti, kteří se 
nezúčastní výletu na Elbu mohou strávit den odpočinkem u moře v 
místě ubytování.

5. den: Prohlídka starobylé LUCCY, malebného města s 
výstavnými románskými kostely a elegantními patricijskými domy 
obehnanými 4 km dlouhým prstencem hradeb. Návštěva PISY, 
města proslaveného především svou "šikmou" věži, která s 
okolními cennými stavbami tvoří působivý architektonický 
komplex. Návrat na ubytování.
6. den: Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států - 
FLORENCIE, města, které je dnes pokladnicí architektonických 
památek i uměleckých skvostů a proto je jedním z turisty 
nejvyhledávanějších míst na světě (dóm Santa Maria del Fiore s 
kupolí, která je dodnes považována za zázrak stavitelství; radnice 
Palazzo Vecchio se zajímavým muzeem; světoznámá Galeria 
degli Uffizi ukrývající jednu z největších sbírek obrazů na světě, 
legendární "Most zlatníků"…). Návrat na ubytování.
7. den: Půldenní výlet do městečka VOLTERRA situovaného na 
kopci uprostřed typické toskánské krajiny. Procházka strmými 
uličkami s okouzlující atmosférou. V časných odpoledních 
hodinách návrat na ubytování. Koupání. Nocleh.
8. den: Transfer na letiště v Bologni. Přílet do Prahy v cca 17:00 h..

Q
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Itálie - Toskánsko

ITÁLIE - TOSKÁNSKO



CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Bologna - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autokarem
- 7x hotel Paradiso Verde*** (2 lůžkové klimatizované pokoje 

s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením)
-  7x polopenzi včetně vína k večeři
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  fakultativní výlet lodí na Elbu
-  doporučená částka na vstupné a lanovku: cca 120,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
- komplexní pojištění = 272,- Kč
- výlet lodí na Elbu = 900,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 2.600,- Kč

Q

Hotel Paradiso Verde

Florencie
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Itálie - Toskánsko

ITÁLIE - TOSKÁNSKO

Lucca

Pisa

Hotel Paradiso Verde

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



LISABON

Sintra
Mafra
Obidos

Batalha
Fatima

Porto

Braga

Guimaraes

Tomar

Coimbra

Q

Povoa de Varzim

v

POZNÁVACÍ ZÁJEZD po největších krásách PORTUGALSKA: 
Lisabon - Tomar - Batalha - Alcobaca - Fátima - Coimbra - Braga - 
Guimaraes - Porto - Óbidos - Mafra - Sintra...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Po  06.05.  -  Po  13.05.2019 19.500,- Kč
2/  Po  23.09.  -  Po  30.09.2019 19.990,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 07:00 hod. do Lisabonu. První část 
prohlídky LISABONU. Cestou do centra průjezd Parkem národů, 
místy, kde se konalo EXPO 1998. Návštěva katedrály a čtvrti 
Alfama. Zastávka na nejzápadnější výspě Evropy - skalnatém 
mysu CABO DA ROCA. Cesta do hotelu v Colares. Volno, nocleh.
2. den: Dokončení prohlídky LISABONU (čtvrť Baixa, náměstí 
Praca do Comércio, Torre de Belém, Památník objevitelů, klášter 
sv. Jeronýma...). Návrat na ubytování.
3. den: Návštěva hradbami opevněného města ÓBIDOS, 
zvaného též "svatební", protože jej králové dávali svým 
manželkám jako svatební dar. Prohlídka cisterciáckého kláštera 
ALCOBACA s největším gotickým kostelem v Portugalsku a 
kláštera Řádu Kristova v TOMARU, bývalého sídla templářských 
rytířů. FÁTIMA - jedno z nejvýznamnějších poutních míst světa, 
kde se v r. 1917 třem pasáčkům zjevila Panna Marie. Ubytování.

4.den: Návštěva města COIMBRA s jednou z mála románských 
katedrál v Evropě a univerzitou založenou již ve 13. stol. První část 
prohlídky PORTA, druhého největšího města Portugalska s 
bohatstvím církevních i světských památek. Ubytování v letovisku 
Povoa de Varzim.
5. den: Prohlídka BRAGY, dávného církevního centra země. 
Zastávka na známém poutním místě BOM JESUS DO MONTE. 
Návštěva GUIMARAES, rodiště prvního portugalského krále 
Alfonse I., města, které bývá nazýváno kolébkou portugalského 
národa. Návrat na ubytování.

Fátima

Q

Klášter Alcobaca

Portugalsko

74

PORTUGALSKO



6.den: Dokončení prohlídky PORTA. Fakultativně ochutnávka 
portského vína ve vinných sklepích společnosti Calem. Návštěva 
dominikánského kláštera BATALHA, který byl založen na počest 
velkolepých vítězství portugalských vojsk nad nepřítelem. 
Ubytování v Colares.
7.den: Návštěva monumentálního kláštera MAFRA, který je 
největší portugalskou stavbou. Odpočinek v rybářském městečku 
ERICEIRA s úzkými uličkami a bílými domy vypínajícími se vysoko 
nad hladinou moře. Prohlídka letního sídla portugalských 
panovníků ve městě SINTRA. Návrat na ubytování.
8.den: Volné dopoledne v místě ubytování (odpočinek u moře). 
Transfer na letiště v Lisabonu. Přílet do Prahy v cca 19:00 hod..

Lisabon - Belém

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Lisabon - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autokarem
- 7x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  7x snídani
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné: cca 80,- €
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
-  7x večeře = 2.600,- Kč
-  komplexní pojištění = 272,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 3.400,- Kč

Sintra

opevněné město Obidos

Cabo da Roca

PORTUGALSKO
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ŠPANĚLSKO - ANDALUSIE

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD za nejkrásnějšími 
místy Andalusie: Sevilla - včetně třetí největší katedrály Evropy; 
Córdoba s kouzelnými uličkami a dvorky a především světo-
známou mešitou; starověký komplex paláců a pevností 
maurských panovníků Alhambra v Granadě či jedinečný 
Gibraltar se svojí Tarikovou skálou.

HOTEL GRIEGO MAR**** v Torremolinos na Costa del Sol 
s bohatou polopenzí formou bufetu + NÁPOJE BĚHEM VEČEŘÍ 
V CENĚ ZÁJEZDU (pivo, víno, nealko).

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Ne  26.05.  -  Po  03.06.2019 20.990,- Kč
2/  Čt   03.10.  -  Pá  11.10.2019 20.990,- Kč

2. den: Návštěva SEVILLY, města zvaného pro svoji krásu " perla 
Andalusie". Symbolem Sevilly je minaret bývalé mešity - Giralda, 
odkud je krásný pohled na město. Prohlídka Alcázaru, někdejší 
rezidence emírů a katedrály, typické židovské čtvrti Judería a 
dalších památek. Návrat na ubytování.
3. den: Cesta pohořím Serranía de Ronda do "bílého" města 
RONDA, rozděleného 100 m hlubokým kaňonem řeky 
Guadalevín. Návrat na ubytování.
4. den: Návštěva jednoho z nejjižnějších cípů Evropy - 
GIBRALTARU, britského území s pevností střežící průliv mezi 
Evropou a Afrikou. Návrat na ubytování.
5. den: Odpočinek u moře v místě pobytu. Se sousedními 
středisky je letovisko spojené pěší promenádou s mnoha obchody, 
restauracemi a bary. Možnost levné dopravy vlakem do Málagy a 
zpět. Fakultativně výlet lodí z Tarify do marockého TANGERU (bez 
českého průvodce). Nocleh.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy v cca 18:00 hod. do Málagy. Transfer na 
ubytování do letoviska TORREMOLINOS (cca 15 min.) s krásnými 
písečnými plážemi a nepřebernými možnostmi denní i noční 
zábavy. Podél celého pobřeží vede krásná pěší promenáda s 
obchůdky, restauracemi a bary, která spojuje Torremolinos se 
sousední Benalmadenou. Do nedaleké Málagy se lze dostat 
pohodlně příměstským vlakem. Turistika je zde díky báječným 
klimatickým podmínkám téměř celoroční.

Gibraltar

Granada - Generalife

Sevilla

Q

Granada - Alhambra
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CENA ZAHRNUJE: 

CENA NEZAHRNUJE: 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

- letenku Praha - Málaga - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem
- 7x ubytování v hotelu Griego Mar**** (2-lůžk. pokoje s možností 
přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením; součástí vybavení 
hotelu je venkovní bazén; internet prostřednictvím Wi-Fi)

- 7x polopenzi (bufet) včetně nápoje (pivo, víno, nealko)
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

- 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 120,- €

-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -700,- Kč
-  komplexní pojištění = 306,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 3.700,- KčCordoba - La Mezquita

6. den: Prohlídka starobylé CÓRDOBY s jedinečnou maurskou 
mešitou (plocha 23 000 m2), do které byla vystavěna křesťanská 
katedrála. Procházka krásnými zahradami Alcázaru a úzkými 
uličkami na bílo natřené židovské čtvrti. Cestou zpět zastávka u 
nádherných dolmenů DOLMEN DE MENGA (UNESCO), který lze 
obdivovat i zevnitř a DOLMEN DE VIERA. Návrat na ubytování.
7. den: Prohlídka GRANADY, jednoho z nejkrásnějších měst 
světa ležícího v úrodném údolí Vega s vrcholky Sierry Nevady v 
pozadí. Palácový komplex maurských staveb Alhambra včetně 
královského sídla dynastie Nasridů a úchvatných zahrad paláce 
Generalife. Návrat na ubytování.
8. den: Dopoledne koupání v moři nebo hotelovém bazénu. 
Prohlídka MÁLAGY s hradem a pevností Alcazaba, katedrálou, 
římským divadlem a dalšími památkami. Transfer na letiště, odlet.
9. den: Přílet do Prahy v cca 01.30 hod..

SevillaMálaga

Q
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POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Les Baux de Provence - Arles - 
NP Camarque - St. Maries de la Mer - Nimes - Pont du Gard - 
Avignon - Lubéron - Roussillon - Sénanque - Chateauneuf du 
Pape - Moustiers Ste Marie - Grand Canyon du Verdon - Cannes - 
Port Grimaud - St. Tropez ...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  27.09.  -  Čt  03.10.2019 17.990,- Kč 
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 07.30 h. do Nice. Návštěva LES BAUX 
DE PROVENCE, středověké vesničky zbudované uprostřed 
vápencových skal. Ochutnávka vína na jedné z nejslavnějších 
vinařských adres Francie, v CHATEAUNEUF DU PAPE. 
2. den: Odjezd do oblasti přírodního parku LUBÉRON s hustými 
cedrovými a dubovými lesy. Prohlídka MUZEA LEVANDULE v 
městečku Coustellet. Zastávka u cisterciáckého opatství 
SÉNANQUE, jehož fotografie s levandulovým polem v popředí je 
typickou pohlednicí z Provence a dále v malebné vesničce 
GORDES, tyčící se na skále s krásným výhledem do kraje. 
Návštěva pitoreskní vesnice ROUSSILLON vystavěné z různých 
odstínů místního okrového kamene. Procházka osadou 
FONTAINE DE VAUCLUSE známé pobytem italského básníka 
Petrarcy a také díky působivé krasové vyvěračce řeky Sorque. 
Návrat na ubytování.
3. den: Návštěva okouzlujícího města ORANGE, které se může 
pyšnit nejzachovalejším římským divadlem v Evropě (dodnes 
funkčním) i unikátním římským obloukem z 1. stol. př. n. l. 
Zastávka u unikátně zachovaného akvaduktu PONT DU GARD, 
téměř 300m dlouhého a 50m vysokého mistrovského díla 

Gordes

římského stavitelství zapsaného na seznamu UNESCO. 
Prohlídka historického AVIGNONU s impozantním papežským 
palácem a slavným mostem Pont Bénezet poničeným během 
katastrofální povodně roku 1668. Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka ARLES, města proslulého pobytem mnoha 
slavných malířů (Van Gogh, Gauguin…) nabízející pestrou paletu 
nádherných památek. Zastávka u fotogenického mostu známého 
z plátna Vincenta Van Gogha. Přejezd do kraje mokřadů NP 
CAMARQUE s početnými hejny plameňáků a pasoucími se stády 
bílých koní. Zastávka v přímořském městečku ST MARIES DE LA 
MER proslaveném dlouhými plážemi a býčími zápasy (odpočinek 
u moře s možností koupání). Návrat na ubytování.
5. den: Přejezd do oblasti největšího říčního kaňonu v Evropě - 
GRAND CANYON DU VERDON. Panoramatická cesta busem po 
jižní římse s fantastickými pohledy do velkolepého Verdonského 
kaňonu. Možnost fakultativního výletu na šlapadlech do nitra 
hlubokého kaňonu u jezera ST. CROIX. Zastávka v malebné 
provensálské vesničce MOUSTIERS STE MARIE s tradiční 
výrobou fajánse. Ubytování v Roquebrune sur Argens.

Q
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Port Grimaud

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Nice - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autokarem
-  6x hotel (  - 2 lůžkové klimatizované pokoje 

s TV a vlastním sociálním zařízením)
-  5x 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 75,- €
 
SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -600,- Kč
-  komplexní pojištění = 182,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 4.000,- Kč

www.hotel-BB.com)

Q

6. den: Zastávka ve festivalovém CANNES, které je oblíbenou 
destinací evropské smetánky. Procházka městečkem PORT 
GRIMAUD, vystavěným ve 20. stol. v místním architektonickém 
stylu na umělých ostrůvcích a poloostrovech po vzoru italských 
Benátek. Návštěva nedalekého ST. TROPEZ se známou 
četnickou stanicí a luxusními jachtami kotvícími na nábřeží, přímo 
v centru města. Návrat na ubytování.
7. den: Ráno transfer na letiště v Nice (cca 70km). Odlet z Nice
v cca 10.00 hod., přílet do Prahy v cca 12.00 hod..

Grand Canyon du Verdon

St. Tropez

Avignon
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SKOTSKO + OSTROV SKYE

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších krásách Skotska. 
Staré hrady, palírny whisky, půvabná městečka i moderní 
architektura, vřesoviště, pastviny, slavní dudáci, okouzlující 
krajina,  překrásné  katedrály  a  výstavné  paláce.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt   27.06.  -  Čt   04.07.2019 20.790,- Kč
2/  Po  15.07.  -  Po  22.07.2019 20.790,- Kč
3/  Po  12.08.  -  Po  19.08.2019 20.790,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy v cca 20:50 hod. do Glasgow. Nocleh v hotelu 
Premier Inn (3 noci).
2. den: Zastávka na bojišti BANNOCKBURN. Prohlídka hradu 
STIRLING, který sehrál významnou roli v historii Skotska. Přejezd 
do GLASGOW (největší skotské město, 3. nejnavštěvovanější 
město Velké Británie, katedrála sv. Munga, muzea a galerie 
zdarma, volno). Nocleh ve stejném hotelu.
3.den: Pro zájemce prohlídka okouzlující a zároveň tajemné 
ROSSLYNSKÉ KAPLE, která je poutním místem hledačů záhad 
spojených se svatým grálem (kaple je proslavená románem Šifra 
mistra Leonarda). Průjezd překrásnou krajinou v okolí řeky Tweed, 
prohlídka města JEDBURGH s opatstvím, dále DRYBURGH 
ABBEY, kde je pohřben Walter Scott a sousedního MELROSE 
ABBEY, na jehož pozemcích je pohřbeno srdce Roberta Bruce, 
krále a národního hrdiny, který na počátku 14. století stál v čele 
bojů za samostatnost Skotska. Nocleh ve stejném hotelu.

4. den: Odjezd na sever Skotska. Výjezd lanovkou v oblasti Nevis 
Range - s výhledem na nejvyšší horu Velké Británie BEN NEVIS. 
Procházka s krásným výhledem po skotských jezerech. Přejezd 
přes Fort Augustus - NEPTUNOVY SCHODY. Cesta podél jezera 
LOCH NESS, zastávka na prohlídku zříceniny URQUHART 
CASTLE na břehu jezera. Nocleh v hotelu Travelodge v Inverness 
(ubytování na 2 noci).
5. den: CELODENNÍ OKRUH PO FANTASTICKÉM OSTROVĚ 
SKYE (rozeklané pobřeží, soutěsky, výhledy na desítky menších 
okolních ostrůvků). Po cestě krátká zastávka u hradu EILEAN 
DONAN CASTLE. Na ostrově návštěva hradu DUNVEGAN 
s nádhernou zahradou. Fakultativně (dle počasí) se loďkou 
pojedeme podívat na jedinou kolonii volně žijících tuleňů 
v Evropě. Dále prohlídka přístavu PORTREE - jediného města 
na ostrově. Nocleh ve stejném hotelu.
6. den: Exkurze do palírny tradiční SKOTSKÉ WHISKY 
DALWHINNIE spojená s ochutnávkou. Prohlídka hradu vévody 
z Athollu - BLAIR CASTLE. Návštěva místa korunovace 
skotských králů - SCONE PALACE, sídla rodiny Mansfieldů 
s krásnými zahradami a bohatými sbírkami umění. Ubytování 
v hotelu ve Falkirku (na 2 noci).
7. den: Přejezd do EDINBURGHU. Procházka po hlavním městě 
Skotska. Prohlídka hradu vč. skotských korunovačních klenotů, 
katedrála St. Giles, po Royal Mile až k paláci Holyrood House
a skotskému parlamentu. Volno. Nocleh ve stejném hotelu.
8. den: Palác Linlithgow - místo narození královny Marie 
Stuartovny. Největší koňské sochy na světě - The Kelpies. 
Technický unikát - LODNÍ VÝTAH VE FALKIRKU. Transfer na 
letiště, přílet do Prahy v cca 20:00 hod.

Q
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UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: 
7 nocí v hotelech Premier inn či Travelodge - pěkné moderní
2-lůžkové pokoje (manželská dvou-postel) s možností přistýlky 
(omezená kapacita) a vlastní koupelnou s WC. Na pokoji máte k 
dispozici ručník, dvě osušky, tekuté mýdlo,  rychlovarnou konvici. 
Ledničky na pokojích nejsou. K bezdrátové síti WIFI na pokoji je 
denně možnost připojit se na 30 min. zdarma nebo za 3,- GBP na 
24hodin nebo za 12,- GBP na týden (využijete ve všech našich 
hotelech na zájezdu - nutno uhradit platební kartou online). Hotely 
jsou striktně nekuřácké, kouření je povoleno pouze před hotelem. 
Všechny hotely mají restauraci v pěším dosahu. 
Stravování není v ceně zájezdu. Jídlo vezměte s sebou nebo 
koupíte na místě. Ve Skotsku si můžete denně cokoliv koupit 
(obchody, fast foody, kantýny, restaurace). Průvodce Vás bude 
pravidelně informovat o stravovacích a nákupních možnostech 
během dalšího dne programu. Na večeře lze docházet 
do restaurací, které se nachází u všech hotelů - hlavní jídlo 7-12,- 
GBP, pinta piva cca 3,- GBP. V hotelech není možnost vaření. 
Snídaně je možné zajistit v ceně asi 6-8 GBP, případně zakoupíte 
jednoduchý snídaňový balíček na recepci za 5,- GBP (cornflakesy, 
mléko, pomerančový džus, croissant a muffin).

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Glasgow (1.turnus Edinburgh) - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu místním autobusem
-  7x hotel - 2-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
-  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)

-  vstupy cca 105,- GBP (starší 60-ti let cca 95,- GBP)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -600,- Kč
-  komplexní pojištění = 272,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 5.490,- Kč

Poznámka: Pořadí dní může mít každý termín odlišné. 
První termín má odlet z Prahy do EDINBURGHU v cca 09:50 hod. 
a odpoledne je program.; 8.den přílet do Prahy v cca 09:20 hod.

Q
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ISLAND - ZEMĚ OHNĚ A LEDU

Okruh po největších turistických zajímavostech Islandu. Návštěva 
hlavního města s jeho nedalekým vyhlášeným termálním 
koupalištěm - Modrou lagunou, budete mít možnost stát mezi 2 
kontinentálními deskami na sněmovní pláni Thingvellir, 
navštívíme bezpočet vodopádů, vyhlášené islandské skleníky, 
národní park Skaftafell s ledovcovou lagunou Jökulsálrón pod 
největším ledovcem v Evropě, NP Jökulságljúfur s 
nejmohutnějším vodopádem Evropy - Dettifossem, jezero Mývatn 
s pseudokrátery a geotermální elektrárnou, muzea a skanzeny. 
Zažijete výlet na velryby a papuchalky, černé pláže a v neposlední 
řadě budeme mít možnost si islandskou krajinu otestovat i lehčí 
turistickou formou.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Po  17.06.  -  Út  25.06.2019 38.990,- Kč

4. den: Návštěva jedněch z nejkrásnějších vodopádů na ostrově. 
Prvním vodopádem bude SELJALANDSFOSS pod sopkou 
Eyafjallajökull, následovat ho bude SKÓGAFOSS, poté cesta na 
černou pláž Reynisfjara s čedičovými útvary, kde, pokud bude přát 
štěstí a počasí, spatříme papuchalky. NP SKAFTAFELL pod 
největším evropským ledovcem Vatnajokullem a nejvyšší horou 
Islandu Hvanadalshnjúkurem (2.110m), menší procházka k 
vodopádu SVARTIFOSS. Cestou po jižním pobřeží zastávka u 
atraktivního ledovcového jezera JÖKULSÁLRÓN, které je 
považováno za jeden z přírodních klenotů Islandu, natáčel se tu i 
jeden z dílů Jamese Bonda. Jezero je zároveň nejhlubším jezerem 
ostrova. Nocleh v Hofnu.
5. den: NP JÖKULSÁGLJUFUR a jeho vodopády: Z jižního 
pobřeží ostrova cesta na sever. Budeme projíždět krajinou 
jihovýchodního Islandu se zastávkou v městečku EGILSSTADIR. 
Následně vodopád s největším průtokem v Evropě, DETTIFOSS. 
Po obdivování jeho šedivých vod půjdeme kratší procházkou po 
směru toku řeky k dalšímu vodopádu, k HAFRAGILSFOSSU. 
Další krátká procházka u skalního ostrohu EYAN v Ásbyrgi, kde 
budeme z výšky obdivovat jeden z největších lesů na Islandu. 
Nocleh ve 2. největším městě ostrova, Akureyri.

Q

Thingvellir

Island - Země ohně a ledu
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Gullfoss

gejzír StrokkurPROGRAM ZÁJEZDU:    
1. den: Odlet z Prahy v cca 22.00 hod. do Keflavíku. Transfer na 
hotel do Reykjavíku. Příjezd do hotelu v nočních hodinách.
2. den: Návštěva PERLANU - vyhlídkové platformy postavené na 
zásobnících horké vody pro Reykjavík. Návštěva kostela 
Hallgrímskirkja, Vily Hofdi, kde se za studené války setkali 
Gorbačov s Reganem. Návštěva rodinného kinosálu Villiho 
Knudsena a shlédnutí snímku o vulkanické činnosti na ostrově - 
VOLCANO SHOW. Přejezd na sněmovní pláň THINGVELLIR 
(UNESCO) a návštěva místa, kde se potkávají 2 kontinentální 
desky a kde se konala islandská parlamentní zasedání. Po 
návratu do Reykjavíku návštěva koupaliště nebo volno. Nocleh.
3. den: Návštěva islandského opatství SKÁLHOLT, gejzírů 
STROKKUR a GEYSIR, mohutného dvojstupňového vodopádu 
GULLFOSS, vyhlášených islandských skleníků Fridheimar v 
Reykholtu a městečka Hveragerdi. Nocleh v Reykjavíku.



ISLAND - ZEMĚ OHNĚ A LEDU

Q
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6. den: Přejezd do pobřežního městečka HÚSAVÍKU - PLAVBA 
ZA VELRYBAMI. NP JÖKULSÁGLJÚFUR. Procházka v místě 
zvaném HLJÓDAKLETTAR, kde se nachází menší okruh mezi 
čedičovými útvary, řeka Jökulsá s říčními útvary Karl og Kerling. 
Barevně fotogenický červený útvar RAUDHOLAR. Cestou na 
ubytování do Akureyri - vodopád GODAFOSS.
7. den: Geotermálně aktivní oblast ostrova - oblast jezera 
MÝVATN. Pseudokrátery u vesničky SKÚTUSTADHIR. Druhým 
zastavením bude území „temných hradů“, v islandštině 
DIMMUBORGIR, které je protkáno neobvykle tvarovanými 
lávovými formacemi. Na pozadí Dimmuborgiru budeme fotit kráter 
HVERFELL. Centrum oblasti - vesnička REYKJAHLÍD. Planina 
NÁMAFJALL - bublající bahna a vzduchem čpící síra. Návštěva 
LEIHRJÚKURU, který je obklopen horkovody a parními výměníky. 
Geotermální elektrárna Krafla. Místní kostelík a zájemci si v 
podvečer budou moci prohlédnout celou oblast ze vzduchu při 
vyhlídkovém letu. Případná návštěva Mývatn Spa.
8. den: Krátká prohlídka města AKUREYRI. Cestou do 
Reykjavíku zastávka ve skanzenu GLAUMBÆR - drnové domy s 
travnatou střechou a ukázka tvrdého života místního obyvatelstva 
v dobách minulých. Dále zavítáme do islandské historie a 
navštívíme muzeum ság v Borgarnes. Naši pouť po ostrově ohně a 
ledu zakončíme v MODRÉ LAGUNĚ, kde zanecháme prach z 
naší cesty v blahodárných a balneo-terapeutických vodách, které 
do laguny proudí z turbín elektrárny Svartsengi. Transfer na letiště 
do Keflavíku a krátce po půlnoci následujícího dne odlet do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy v cca 06:30 hod..

Svartifoss

Island - Země ohně a ledu

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Reykjavik - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu místním autobusem podle programu
- 7x hotel (2-lůžkové pokoje se společnou koupelnou na patře)
- služby průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 55,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné: cca 90,- € + 87,- € výlet lodí na 
pozorování velryb + 178,- € vyhlídkový let + 50,- € Blue Lagoon

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -700,- Kč
- komplexní pojištění = 495,- Kč

Dettifoss



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Bacharach - Mosela - 
Bernkastel-Kues  -  Echternach  -  Hackenberg  -  Schengen  - 
Trevír  -  Beaufort  -  Ettelbruck  -  Lucemburk  -  Brusel  -  Gent...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 
1/  Po  16.09.  -  Ne  22.09.2019 20.790,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v cca 07:00 hod. do Frankfurtu. Procházka 
pitoreskním vinařským městečkem BACHARACH se stylovými 
hrázděnými domy. Panoramatická projížďka lodí po RÝNU 
obklopeném nekonečnými vinicemi a majestátnými hrady včetně 
pověstmi opředené skály Loreley. Přejezd do okouzlujícího údolí 
řeky MOSELY se zastávkou v městečku BERNKASTEL-KUES, 
jehož středověké uličky s typickými hrázděnými domy dýchají 
historií. Fakultativně výstup mezi vinohrady ke zřícenině hradu 
Landshut s krásnou vyhlídkou. Ubytování nedaleko Trevíru.
2. den: Prohlídka ECHTERNACHU, nejstaršího města lucem-
burského království s pozoruhodným benediktýnským klášterem. 
Možnost pohodové vycházky podél hraniční řeky Sure do 
Rosportu (celkem cca 5-7km) nebo návštěva Římské vily se 
zajímavými antickými vykopávkami. Zastávka v rázovitém 
městečku VIANDEN s prohlídkou velkolepého gotického hradu, 
na kterém se narodil český král Jan Lucemburský. Návrat na 
ubytování.

Bacharach

5. den: Prohlídka historického LUCEMBURKU, významného 
bankovního centra a hlavního města Lucemburského velko-
vévodství (katedrála Notre Dame s kryptou obsahující ostatky 
českého krále Jana Lucemburského, Velkovévodský palác, 
náměstí Place d´Armes, městské hradby s nádherným výhledem 
na město...). Krátká zastávka v městě NAMUR s procházkou 
kolem řeky Mázy a na vyhlídku u Vaubanovy pevnosti. Ubytování 
na okraji Bruselu.
6. den: Prohlídka BRUSELU, dvojjazyčné evropské metropole,
v níž si minulost podává ruce s budoucností (Atomium, 
reprezentativní náměstí Grand Place s cechovními domy, Dům 
brabantských vévodů, symbol města - čůrající chlapeček 
"Manneken-Pis"...). Individuální volno k návštěvě muzeí nebo 
Královské obrazárny s díly Rubense, Rembranta a dalších mistrů. 
Alternativně posezení v kavárničkách či stylových hospůdkách. 
Návrat na ubytování.
7. den: Návštěva starobylého GENTU, města pyšnícího se mnoha 
památkami (katedrála sv. Bavona s proslulým oltářem bratří 
Eycků, hraběcí hrad, cechovní domy…). Odpoledne transfer na 
letiště v Bruselu. Přílet do Prahy v cca 21:00 hod..

3. den: Návštěva úchvatného muzea tzv. Maginotovy linie 
nacházejícího se v unikátní pevnosti HACKENBERG nedaleko 
francouzsko/německé hranice. Krátká zastávka v lucemburském 
SCHENGENU, místě podpisu tzv. Schengenských dohod, které 
zrušily hraniční kontroly mezi většinou států EU (možnost 
návštěvy muzea EU). Prohlídka TREVÍRU, údajně nejstaršího 
města Německa s půvabným náměstím a řadou římských 
památek zapsaných na seznamu UNESCO (impozantní městská 
brána Porta Nigra, bývalý císařský trůnní sál, pozůstatky císař-
ských lázní). Ochutnávka vína. Návrat na ubytování.
4. den: Návštěva slavného hradu BEAUFORT, jehož středověké 
ruiny pocházejí z 11. století a renesanční přístavba ze století 
sedmnáctého. Nenáročná procházka údolím přezdívaným díky 
působivým skalním formacím lucemburské Švýcarsko (celkem 
cca 5-7km). Zastávka v ETTELBRUCKU - muzeum a památník 
generála Pattona. Návštěva vinného sklípku a degustace lucem-
burského moselského vína. Návrat na ubytování.

Q

Vianden
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SRN - Lucembursko - Belgie

Bernkastel-Kues

SRN - LUCEMBURSKO - BELGIE



Trevír

CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Frankfurt / Brusel - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autobusem
- 6x hotel (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním 

sociálním zařízením)
-  6x snídani
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné: cca 100,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč
- komplexní pojištění = 238,- Kč
- 4x večeře v Německu = 1.500,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 3.100,- Kč

Q

Gent

Brusel
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Lucemburk

Beaufort

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.

SRN - Lucembursko - Belgie

SRN - LUCEMBURSKO - BELGIE



POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD za krásami Litvy, Lotyšska 
a Estonska. Shlédnete jak přírodní krásy, tak i krásy měst a jejich 
okolí. Tallinn - Gauja - Turaida - Riga - Vilnius - Trakai - Kurská kosa 
- Hora Křížů - Rundále…

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  St  07.08.  -  St  14.08.2019 19.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy v cca 09:00 hod. přes Rigu do Tallinnu. 
Transfer na ubytování situované na okraji metropole Estonska.
2.den: Návštěva nejrozlehlejšího estonského národního parku 
LAHEMAA s typickými rybářskými osadami a krajinou posetou 
tzv. "bludnými kameny", které jsou pozůstatky dávné činnosti 
ledovců. Prohlídka TALLINNU - města, které je muzeem 
středověké architektury. Procházka malebným historickým 
centrem, kde kostely střídají klášterní budovy a kupecké domy z 
15. -17. stol. (gotická radnice, kostel sv. Olafa, nejstarší lékárna, 
věž Dlouhý Herman…). Návrat na ubytování.
3.den: Přejezd do Lotyšska se zastávkou v národním parku 
GAUJA přezdívaném "Lotyšské Švýcarsko". Husté lesy obývané 
rozmanitou faunou zde doplňují blankytně modrá jezera, 
neobyčejné skalní útvary a jeskyně. Návštěva hradu TURAIDA ze 
13. stol., nádherně situovaného na kopci, vysoko nad tokem řeky 
Gauja. Po zásahu bleskem a následném výbuchu skladu 
střelného prachu v 18. stol. byla pevnost znovu vystavěna z 
červených cihel a právem dnes patří mezi nejnavštěvovanější 
turistické atrakce země. Zastávka v oblíbeném rekreačním 
středisku SIGULDA. Ubytování v Rize.

POBALTSKÉ REPUBLIKY

LITVA - Vilnius - gotický komplex 
sv. Bernardina a sv. Anny

4.den: Prohlídka RIGY - lotyšského hlavního města s největší 
gotickou katedrálou celého Pobaltí, nejstarší pobaltskou burzou a 
okouzlujícími úzkými uličkami starého města (výstavné gotické 
domy cechu "Černých hlav", Švédská brána, Prašná věž, secesní 
čtvrť zapsaná na seznamu UNESCO…). Přejezd na ubytování do 
litevského Vilniusu.
5.den: Prohlídka VILNIUSU, kdysi třetího největšího židovského 
města světa, pro nějž se vžilo označení "Jeruzalém severu" 
(Gediminasův hrad, katedrála sv. Stanislava, gotický komplex sv. 
Bernardina a sv. Anny…). Návštěva někdejšího sídla litevských 
knížat, vodního hradu TRAKAI. Ubytování ve městě Klaipéda, v 
jednom z mála nezamrzajících přístavu na severu Evropy, kam se 
za totality mohlo vstoupit pouze se zvláštním povolením.
6.den: Celodenní výlet na téměř 100 km dlouhý poloostrov 
KURSKÁ KOSA, úzký pás země rozdělený mezi Rusko a Litvu. 
Díky písčité půdě se pro tuto oblast vžilo pojmenování "Baltská 
Sahara". Procházka po pohyblivých písečných dunách s možností 
koupání a návštěva Vrchu čarodějnic v JUOKRANTE (venkovní 
expozice dřevěných soch čarodějnic a hnízdiště kormoránů). Na 
závěr dne krátká prohlídka KLAIPÉDY, významného přístavu s 
půvabnými středověkými uličkami. Návrat na ubytování.

LOTYŠSKO - Hrad Turaida
nad řekou Gauja

Pobaltské republiky

Q

ESTONSKO - Tallinn

LITVA - Vodní hrad Trakai
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7.den: Zastávka u HORY KŘÍŽŮ, svatého poutního místa na 
umělém pahorku, které nemá ve světě obdoby (několik tisíc křížů 
symbolizujících utrpení Krista i prostých Litevců jako výraz vzdoru 
vůči sovětskému režimu). Návštěva honosného zámku 
RUNDÁLE, nejvýznamnějšího souboru barokních budov na 
severu Evropy s překrásnými interiéry a zahradami ve 
francouzském stylu. Ubytování v Rize.
8.den: Dokončení prohlídky RIGY. Odpoledne odlet do Prahy. 
Přílet do Prahy v cca 19:00 hod..

LOTYŠSKO - Riga

LITVA - Písečné duny 
na Kurské kose

LITVA - Zámek Rundále

LITVA - Hora Křížů

Q
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Riga - Tallinn a Riga - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu klimatizovaným autobusem
- 7x hotel (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním 

sociálním zařízením)
-  7x snídani
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku
 
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  doporučená částka na vstupné: cca 50,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -700,- Kč
-  7x večeře = 2.700,- Kč
-  komplexní pojištění = 272,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 3.700,- Kč

POBALTSKÉ REPUBLIKY

Pobaltské republiky

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.



RUSKO - MOSKVA, PETROHRAD

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Petrohrad - Petrodvorec - 
Carskoje Selo - Moskva...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Čt  15.08.  -  Út  20.08.2019 24.990,- Kč

Petrohrad

2. den: Prohlídka rozsáhlého komplexu Petropavlovské 
pevnosti, která je nejstarší dochovanou kamennou stavbou 
"Sankt Petěrburgu" dokumentující slavnou, ale bouřlivou historii 
města. Dominantou je katedrála sv. Petra a Pavla s 
nepřehlédnutelnou zvonicí a hrobkami dynastie Romanovců. 
Návštěva pestrobarevného chrámu Kristova vzkříšení 
postaveného v tradičním ruském stylu na místě, kde byl roku 1881 
revolucionáři zavražděn car Alexander II. Půvabný interiér zdobí 
řada pozoruhodných mozaik a vzácných ikon. Přesun na 
legendární Palácové náměstí s impozantním žulovým monolitem 
zvaným Alexandrův sloup a velkolepou budovou Zimního 
paláce s nádhernou rokokovou výzdobou čítající rovněž řadu 
soch v nadživotní velikosti. Prohlídka věhlasné Ermitáže, jednoho 
z největších muzeí na světě schraňující přes 3 miliony uměleckých 
předmětů. Návrat na ubytování.
3. den: Přejezd na pobřeží Finského zálivu, do cca 35 km 
vzdáleného paláce Petrodvorec vystavěného carem po vzoru 
francouzského Versailles v obrovském parku (800 ha) s více než 
170-ti fontánami různých velkostí. Důmyslnému vodnímu systému 
vodotrysků v exteriéru vévodí tzv. Velká kaskáda se sochou 
Samsona. Ačkoliv samotná budova byla vážně poničena 
nacistickými vojsky, pečlivě zrestaurované interiéry bohatě 
zdobené zlatem, mramorem a zrcadly podávají působivé 
svědectví o životě tehdejších vládců. Odpoledne návštěva letního 
carského sídla v Puškinu známého pod jménem Carskoje Selo. 
Prohlídka majestátného Kateřinského paláce - mistrovského 
barokního skvostu v čele s pověstmi opředenou Jantarovou 
komnatou, jejíž věrná kopie byla zpřístupněná veřejnosti teprve v 
roce 2003. Návrat na ubytování.

Q

Petrohrad - chrám Vzkříšení Ježíše Krista

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: V cca 11:00 hod. odlet z Prahy do Petrohradu. Okružní 
jízda bývalou metropolí Ruského impéria rozprostírající se na 40 
ostrovech spojených 300 mosty - okouzlujícím městem, které 
nechal roku 1703 v bažinách ústí řeky Něvy zbudovat po vzoru 
holandských měst ruský car Petr Veliký. Návštěva neo-
klasicistního chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří 
mezi největší na světě. Možnost výstupu na vyhlídkový ochoz, 
odkud je nezapomenutelný výhled na historické centrum. V 
interiéru mimo jiné naleznete výstavu popisující zrod této 
monumentální stavby, jejíž dokončení trvalo více než 40 let a která 
za komunismu sloužila jako Muzeum ateismu. Ubytování v hotelu 
situovaném necelých 15 min. chůze od Ermitáže, 2 min. od 
rušného bulváru Něvský Prospekt.

Moskva - chrám Vasila Blaženého

Rusko - Moskva, Petrohrad
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku Praha - Petrohrad a Moskva - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  jízdenku na rychlovlak
-  dopravu klimatizovaným autokarem
-  výlet lodí po Něvě
- 5x ubytování v hotelu *** ( ; 
   2-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
-  5x snídani
-  místního česky hovořícího průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní  pojištění = 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  vízum do Ruska = 2.000,- Kč (vyřizuje CK)
- vstupné: cca 165,- €/os. (vstupné do Ermitáže, Petrodvorce 

a Kateřinského paláce vč. Jantarové komnaty možno objednat 
před odletem, informace zasíláme 45dnů před konáním zájezdu)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -700,- Kč
- vízum do Ruska = 2.000,- Kč (vyřizuje CK)
- komplexní pojištění = 204,- Kč
- 1-lůžkový pokoj =

www.hotelaster.su www.es-hotel.ru

 5.300,- Kč

Q

4. den: Výlet lodí po Něvských kanálech s panoramatem 
nejvýznamnějších staveb "Benátek východu" (budova Admirality, 
Vasiljevský ostrov - sídlo muzeí a vědeckých institucí, Zimní palác, 
Petropavlovská pevnost…). Přejezd rychlovlakem Sapsan do 
Moskvy dosahujícím rychlosti až 250km/hod. (doba jízdy cca 4,5 
hod.). Transfer do hotelu situovaného u Izmailovského parku, 
necelých 10 min. chůze od stanice metra. Večer přesun metrem 
do centra. Procházka pěší zónou známé ulice Arbat plné 
restaurací, kaváren, hospůdek a pouličních umělců. Místo je 
rovněž spjato s působením básníka A.S. Puškina, který zde 
pobýval, má zde své muzeum a památník. Návrat na ubytování.
5.den: Pokračování v prohlídce Moskvy: Katedrála Krista 
Spasitele - největší pravoslavný kostel na světě (kapacita 10 000 
věřících), původně postavený na památku vítězství nad 
Napoleonem, dnes proslavený kontroverzním vystoupením 
Pussy Riot; proslulé Rudé náměstí (UNESCO) - dějiště 
nejdůležitějších historických událostí s pohádkovým chrámem 
Vasila Blaženého honosícím se devíti různě barevnými kupolemi, 
mauzoleem V. I. Lenina a vyhlášeným obchodním domem GUM 
s více než 1 000 obchodů umístěných ve 3 elegantních pasážích 
chráněných skleněnou střechou; Kreml - původně rezidence 
ruských knížat a carů, dnes oficiální sídlo prezidenta Ruské 
federace, palácový komplex o rozloze 28 ha ukrytý za vysokými 
červenými zdmi; během prohlídkového okruhu bude možné 
obdivovat nejen výstavní sakrální stavby na Chrámovém náměstí, 
ale i další památky pyšnícími se přídomky nej; fakultativně 
návštěva Zbrojnice zahrnující nejen sbírku zbraní, ale také carské 
šperky, korunovační oblečení, trůny, saně a další; nejcennější 
drahé kameny včetně korunovačních klenotů jsou pak k vidění v 
rámci prohlídky tzv. Diamantovém fondu. Návrat na ubytování.
6.den: Prohlídka opevněného Novoděvičího ženského kláštera 
(UNESCO), který se právem řadí mezi nejkrásnější v celém 
Rusku. Jeho součástí je i nejprestižnější hřbitov, kde odpočívají 
osobnosti ruských dějin jako Tolstoj, Čechov, Gogol, Šostakovič a 
další. Procházka parkem Zaryadye s moderním visutým mostem 
končícím nad řekou Moskvou (krásné panorama Kremlu a okolí). 
Vycházka čtvrtí Kitaj-gorod , bývalým obchodním srdcem města 
s řadou cenných budov, zajímavých muzeí, ale příjemných 
kaváren. Okružní jízda moskevským metrem, konkrétně centrální 
kruhovou linkou se stanicemi, které mnohdy svou honosnou 
výzdobou připomínají zdobné paláce. V odpoledních hodinách 
transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 21 hod.

Moskva - Rudé náměstí
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Moskva - Kreml

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.

Moskva - Novoděvičí klášter



RUSKO - PETROHRAD

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Petrohrad - Petrodvorec - 
Carskoje Selo....

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt  01.08.  -  Ne  04.08.2019 17.700,- Kč

Katedrála sv. Izáka

2. den: Prohlídka rozsáhlého komplexu Petropavlovské 
pevnosti, která je nejstarší dochovanou kamennou stavbou 
"Sankt Petěrburgu" dokumentující slavnou, ale bouřlivou historii 
města. Dominantou je katedrála sv. Petra a Pavla s 
nepřehlédnutelnou zvonicí a hrobkami dynastie Romanovců. 
Návštěva pestrobarevného chrámu Kristova vzkříšení 
postaveného v tradičním ruském stylu na místě, kde byl roku 1881 
revolucionáři zavražděn car Alexander II. Půvabný interiér zdobí 
řada pozoruhodných mozaik a vzácných ikon. Přesun na 
legendární Palácové náměstí s impozantním žulovým monolitem 
zvaným Alexandrův sloup a velkolepou budovou Zimního 
paláce s nádhernou rokokovou výzdobou. Prohlídka věhlasné 
Ermitáže, jednoho z největších muzeí na světě schraňující přes 3 
miliony uměleckých předmětů. Návrat na ubytování.

Q

Petrodvorce

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: V cca 11:00 hod. odlet z Prahy do Petrohradu. Okružní 
jízda bývalou metropolí Ruského impéria rozprostírající se na 40 
ostrovech spojených 300 mosty - okouzlujícím městem, které 
nechal roku 1703 v bažinách ústí řeky Něvy zbudovat po vzoru 
holandských měst ruský car Petr Veliký. Návštěva neo-
klasicistního chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří 
mezi největší na světě. Možnost výstupu na vyhlídkový ochoz, 
odkud je nezapomenutelný výhled na historické centrum. V 
interiéru mimo jiné naleznete výstavu popisující zrod této 
monumentální stavby, jejíž dokončení trvalo více než 40 let a která 
za komunismu sloužila jako Muzeum ateismu. Ubytování v hotelu 
situovaném necelých 15 min. chůze od Ermitáže, 2 min. od 
rušného bulváru Něvský Prospekt.

Chrám Vzkříšení Ježíše Krista

Petropavlovská pevnost

Rusko - Petrohrad
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CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Petrohrad - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autokarem včetně výletu lodí po Něvě
- 3x ubytování v hotelu Nevskyi Aster *** v centru města (2-lůžk. 
pokoje s vlastním sociálním zařízením)

- 3x snídani
- služby místního česky hovořícího průvodce
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní  pojištění = 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

-  vízum do Ruska = 2.000,- Kč (vyřizuje CK)
- vstupné: cca 95,- €/os. (vstupné do Ermitáže, Petrodvorce 

a Kateřinského paláce vč. Jantarové komnaty možno objednat 
před odletem, informace zasíláme 45dnů před konáním zájezdu)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -500,- Kč
- vízum do Ruska = 2.000,- Kč (vyřizuje CK)
- komplexní pojištění = 136,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 4.400,- Kč

Q

3. den: Výlet lodí po Něvských kanálech s úžasným 
panoramatem nejvýznamnějších staveb "Benátek východu" 
(budova Admirality, Vasiljevský ostrov - sídlo muzeí a vědeckých 
institucí, Zimní palác, Petropavlovská pevnost…). Přejezd na 
pobřeží Finského zálivu, do cca 35km vzdáleného paláce 
Petrodvorec vystavěného po vzoru francouzského Versailles. 
Důmyslnému vodnímu systému vodotrysků v exteriéru vévodí tzv. 
Velká kaskáda se sochou Samsona. Ačkoliv samotná budova byla 
vážně poničena nacistickými vojsky, pečlivě zrestaurované 
interiéry bohatě zdobené zlatem, mramorem a zrcadly podávají 
působivé svědectví o životě tehdejších vládců. Odpoledne 
návštěva letního carského sídla v Puškinu - Carskoje Selo. 
Prohlídka Kateřinského paláce - mistrovského barokního 
skvostu v čele s pověstmi opředenou Jantarovou komnatou. 
Návrat na ubytování.
4.  den:  V ranních hod. transfer na letiště. Přílet v cca 10.30 hod.

Petrohrad

Pavilón „Ermitáž“ Carskoje Selo

Kateřinský palác, Carskoje Selo
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FRANCIE - ALSASKO

AUTOBUSOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD bez nočních přejezdů: 
Strasbourg - Obernai - Mont Ste Odile - Montagne des Singes - 
Riquewihr - Thann - Route de Cretes - Grand Ballon - Kaysersberg 
- Colmar

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt  19.09.  -  Ne  22.09.2019 6.200,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odjezd z Prahy v cca 6.00 h. Prohlídka STRASBOURGU, 
"křižovatky Evropy", jehož historické jádro v čele s katedrálou 
Notre Dame je zapsané na seznamu UNESCO, Ponts Couverts, 
Petite France, Evropský parlament, projížďka na lodičkách 
historickým centrem města. Ubytování v Colmaru.
2. den: Procházka OBERNAI - alsaským městečkem s půvabnými 
hrázděnými domy. Zastávka u kláštera MONT STE ODILE 
zasvěceného patronce Alsaska svaté Odile. Impozantní hrad 
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG, vévodící kraji z výšky 
více než 700m. Návštěva opičího parku MONTAGNE DES 
SINGES s téměř 300 volně se pohybujícími makaky. Degustace 
vína s možností nákupu v jednom z typických sklípků vinařského 
městečka RIQUEWIHR ležícího na tzv. ROUTE DE VIN (cestě 
vína). Návrat na ubytování.

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 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: cca 65,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -350,- Kč
- komplexní pojištění = 104,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.750,- Kč

Chateau du Haut-Koenigsbourg

3. den: Prohlídka městečka THANN s kostelem sv. Thiébauta 
(nádherná figurální výzdoba). Vyhlídková jízda tzv. ROUTE DE 
CRETES se zastávkou u nejvyšší hory pohoří Vogézy - GRAND 
BALLON (1424m). Možnost nenáročného výstupu na vrchol. 
Návštěva muzea likérů v LAPOUTROIE spojená s ochutnávkou. 
Exkurze do nedaleké SÝRÁRNY, kde se produkuje nejznámější 
alsaský sýr zvaný Munster (ochutnávka, možnost nákupu). 
Zastávka ve vinařské vesničce KAYSERSBERG s malebnými 
domy a romantickými uličkami (muzeum místního rodáka Alberta 
Schweitzera). Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka COLMARU - metropole oblasti se zachovalým 
starobylým centrem. Procházka pitoreskní čtvrtí Petit Venice 
(malé Benátky) s vodními kanály lemovanými hrázděnými domy a 
kavárničkami. Jednoho z největších MUZEÍ AUTOMOBILŮ na 
okraji Mulhouse - téměř 500 exponátů, které ilustrují dějiny 
evropského automobilového průmyslu (Bugatti, Rolls-Royce, 
Ferrari,…). Příjezd ve večerních hodinách (Praha cca 22.00 hod.).

Colmar

Francie - Alsasko

Kaysersberg
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3. den: Přejezd horským vláčkem z Täsche do ZERMATTU, na 
úpatí nejfotografovanější evropské hory Matterhornu. Nádherný 
přírodní amfiteátr s více než 25 vrcholy přesahujícími 4 000 m a 
rozlehlými ledovci vybízí k návštěvě některé lanovkou 
zpřístupněných vyhlídek (Gornergrat, Kl. Matterhorn, Sunnegga). 
Možnost nenáročných procházek dle fyzické kondice každého 
účastníka. Návrat na ubytování.
4. den: Celodenní program v údolí SAASTAL (jízdné za lanovky 
jsou již v ceně zájezdu): Výjezd lanovkou na Kreuzboden (2 397 
m), případně až na Hochsaas (3 200 m) s úžasným panoramatem 
věčně zaledněných horských štítů. Busem k impozantní přehradě 
MATTMARK - nejvyšší sypané hrázi světa (vycházka okolo 
vodního díla). Prohlídka populárního lyžařského střediska SAAS 
FEE ležícího u paty mohutných ledovců umožňujících lyžování i v 
letních měsících. Možnost výjezdu některou z lanovek za dalšími 
dech beroucími výhledy. Návrat na ubytování.

ŠVÝCARSKO

AUTOBUSOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Locarno - Lago di 
Maggiore - Isola Bella - Borromejské ostrovy - Simplon - Zermatt - 
Saastal - Mattmark - Saas Fee - Ženevské jezero - Montreux - Bern

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  St  12.06.  -  Po  17.06.2019 8.990,- Kč
 
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.  den: Odjezd z Prahy v cca 20:00 hod. Noční přejezd.
2. den: Návštěva mondénního LOCARNA s poutním kostelíkem 
Madonna del Sasso. Vyhlídková jízda podél jezera LAGO DI 
MAGGIORE obklopeného středomořskou vegetací. Výlet lodí na 
ostrůvek ISOLA BELLA, který je nejnavštěvovanějším místem 
tzv. BORROMEJSKÝCH OSTROVŮ (letní sídlo hraběte Karla III. 
Borromejského, unikátní terasovité zahrady s mnoha exotickými 
dřevinami). Panoramatická cesta majestátným průsmykem 
SIMPLON (2 005 m). Ubytování v Saas Grundu.

CENA ZAHRNUJE: 
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3x hotel (2-lůžk.p. s možností přistýlky, TV a vl. soc. zařízením)
- 3x polopenzi
- jízdné na všechny lanovky a místní dopravu v údolí Saastal 
  (s výjimkou "metra Alpin")
- 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, zubačky a lanovky (včetně 
vláčku z Täsche do Zermattu a zpět): cca 120,- CHF+25,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -350,- Kč
- komplexní pojištění = 156,- Kč
- 1-lůžk.pokoj = 1.800,- Kč

5. den: Zastávka na břehu ŽENEVSKÉHO JEZERA, v lázeňském 
MONTREUX, které je považováno za nejkrásnější místo tzv. 
"švýcarské riviéry". Návštěva GRUYÉRES, údajně nejmalebnější 
vesničky Švýcarska proslavené výrobou stejnojmenného sýru. 
Exkurze do sýrárny v Gruyéres spojená s degustací a do 
ČOKOLÁDOVNY poblíž městečka Broc (ochutnávka a možnost 
nákupů). Prohlídka BERNU, historického města na řece Aare s 
typickými podloubími a pověstmi opředenými kašnami. Noční 
přejezd.
6. den: Příjezd v ranních hodinách (Praha cca 07.00 hod).

Švýcarsko

Locarno

Zermatt

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o. 93



5.den: Půvabná vesnice SOVANA, arch. areál s monumentálními 
etruskými skalními hrobkami (Tomba Ildebrando a Tomba Pisa) a 
fascinujícími cestami hloubenými ve skalách, lehká turistika. 
Středověké městečko SORANO, přejezd do oblasti Val d´Orcia 
(UNESCO). Románské opatství SANT´ANTIMO zasazené do 
kouzelné scenérie, zastávka v renesanční PIENZE (UNESCO) 
vybudované papežem Piem II.. Možnost večeře. 
6.den: Město vína MONTEPULCIANO -  ochutnávka ušlechtilého 
vína (Montepulciano Nobile), SIENA (UNESCO) - fakultativní 
prohlídka s místním průvodcem, možnost večeře, noční přejezd. 
7.den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

ITÁLIE - JIŽNÍ TOSKÁNSKO A ETRUSKÝ KRAJ LAZIO

Itálie - Jižní Toskánsko a etruský kraj Lazio

AUTOBUSOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD za krásami italského 
vnitrozemí, památkami, kulturou a vínem.
Civita di Bagnoregio, okoulující městečko na ostrém skalním 
hřebeni - středověké Viterbo s papežským palácem - Caprarola, 
renesanční Palazzo Farnese a zahrady - Tarquinia, etruské hrobky 
s malbami, koupání v moři - termální jezírka Saturnia, koupání, 
etruské cesty ve skalách u městeček Pitigliano a Sovana, etruské 
hrobky, toskánská krajina ve Val d´Orcia, zapsaná na seznam 
UNESCO - Montepulciano, ochutnávka ušlechtilých vín - města na 
seznamu UNESCO Pienza a Siena.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Po  19.08.  -  Ne  25.08.2019 10.490,- Kč     

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 4x hotel (2-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
- 4x jednoduchou 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)

-  pobytové taxy (cca 1-2 €/os./noc)
-  doporučená částka na vstupné a fakult. služby: 75,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -300,- Kč
- komplexní pojištění = 182,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 2.400,- Kč
- 2x večeře (servírovaná, několik chodů, bez nápojů) = 990,- Kč

Siena

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odjezd z Prahy v cca 19.00 hod. Noční přejezd.
2. den: CIVITA DI BAGNOREGIO - kamenné městečko na 
skalním ostrohu spojené s okolním světem mostem, výhledy do 
kraje, možnost ochutnávek místních specialit a vín nebo prohlídky 
místních sklepů hloubených Etrusky, dále nejvýznamnější město 
severního Lazia - středověké VITERBO, večer ochutnávka vína a 
jiných specialit. 
3.den: CAPRAROLA v blízkosti malebného sopečného jezera 
Lago de Vico, pozdně renesanční pětiboká vila Palazzo Farnese 
se vzácnou freskovou výzdobou a krásnými zahradami, etruská 
nekropole TARQUINIA - hrobky s unikátní výzdobou (UNESCO), 
koupání v moři, středověké městečko TUSCANIA s hradbami. 
4.den: BOLSENA - středověké město u největšího sopečného 
jezera v Evropě, přejezd k přírodnímu divu jižního Toskánska: 
Saturnia - přírodní termální lázně, koupání v kaskádách se sirnou 
vodou v travertinové skále, které připomínají turecké Pamukkale, 
cesta za hlubokými chodbovými cestami (vie cave) vytesanými 
Etrusky ve skalách. Městečko PITIGLIANO na skalním ostrohu v 
romantické krajině, ochutnávka místních vín a specialit.

Pitigliano

Civita di Bagnoregio
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ITÁLIE - LAGO DI GARDA - VERONA - BOLOGNA- TOSKÁNSKO

ITÁLIE - Lago di Garda - Verona - Bologna- Toskánsko

AUTOBUSOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Lago di Garda - 
Malcesine - Verona - Bologna - Siena - San Gimignano - Volterra - 
Florencie

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt  19.09.  -  St  25.09.2019 8.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odjezd z Prahy v cca 23.00 hod.. Noční přejezd.
2. den: Ráno příjezd k jezeru LAGO DI GARDA obklopenému 
subtropickou vegetací. Návštěva MALCESINE, nádherného 
městečka s křivolakými uličkami a kamennými domy. Výlet lodí do 
LIMONE, jednoho z nejpůvabnějších míst v celé oblasti 
vyhlášeného pěstováním citrónů. Prohlídka VERONY, dějiště 
Shakespearovy slavné tragédie Romeo a Julie, s nesčetnými 
historickými památkami (3. největší amfiteátr na světě, Palazzo del 
Governo...). Ubytování.
3.den: Prohlídka starobylého města BOLOGNA známého pro své 
věže a elegantní podloubí. Návštěva PISY, města proslaveného 
především svou "šikmou" věži, která s okolními cennými stavbami 
tvoří působivý architektonický komplex. Přejezd do oblíbeného 
letoviska Marina di Bibbona. Ubytování v hotelu situovaném 
necelých 100m od krásné písečné pláže.

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 4x hotel (2-lůžkové pokoje s TV a vlastním sociálním zařízením)
- 4x snídani, 3x večeři
- 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, lodičku, místní průvodce: 120,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -350,- Kč
- komplexní pojištění = 182,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.300,- Kč

Lago di Garda

4.den: Prohlídka SIENY (UNESCO) - perly Toskánska s četnými 
památkami gotické architektury. Návštěva romantického SAN 
GIMIGNANA - středověký ráz centra dokreslují hradby a historické 
rodové věže, díky kterým se město honosí přezdívkou "středověký 
Manhattan". Návrat na ubytování.
5.den: Půldenní výlet do městečka VOLTERRA situovaného na 
kopci uprostřed typické toskánské krajiny. Procházka strmými 
uličkami s okouzlující atmosférou a s četnými dílnami na 
zpracování alabastru. V časných odpoledních hodinách návrat na 
ubytování. Koupání. Nocleh.
6.den: Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států - 
FLORENCIE, města, které je dnes pokladnicí architektonických 
památek i uměleckých skvostů a proto je jedním z turisty 
nejvyhledávanějších míst na světě (dóm Santa Maria del Fiore s 
kupolí, radnice Palazzo Vecchio, světoznámá Galeria Uffizi, 
legendární "Most zlatníků"…). Noční přejezd.
7.den: Příjezd do Prahy v cca 09:00 hod.

Verona Bologna

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o. 95



RAKOUSKO - NĚMECKO

AUTOBUSOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD bez nočních přejezdů: 
Hallein - Salzburg - Orlí hnízdo - Königssee -Stubnerkogel - Bad 
Gastein - Bad Hochgastein - Liechtensteinklamm - Gosausee - 
Hallstatt - Sankt Wolfgang...

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Čt  27.06.  -  Ne  30.06.2019 5.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odjezd v cca 06:00 hod. z Prahy. HALLEIN - exkurze do 
jednoho z nejstarších solných dolů na světě, jehož podzemní 
chodby zasahují až do sousedního Bavorska (jízda hornickým 
vláčkem, plavba lodičkou po solném jezeře, jízda po 30 m dlouhé 
skluzavce…). Prohlídka SALZBURGU, perly na řece Salzach. 
Návštěva historického jádra rodného města W.A. Mozarta 
(Residenzplatz, Mozartplatz, Michaelskirche, Domplatz, pevnost 
Hohensalzburg…). Ubytování v Radstadtu.
2. den: Výjezd kyvadlovou dopravou k "ORLÍMU HNÍZDU" - 
legendární Hitlerova horská chata s překrásným výhledem. 
KÖNIGSSEE - průzračně čisté jezero, ne nepodobné norským 
fjordům. Výlet lodí ke kostelíku sv. Bartoloměje a zpět. Návrat na 
ubytování.

CENA ZAHRNUJE:
- dopravu zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
- 3x hotel (2-lůžk. pokoje s možností přistýlky a vl. soc. 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, lanovky a lodě: cca 100,- €

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -300,- Kč
- komplexní pojištění = 104,- Kč
- 3x večeře = 850,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 1.400,- Kč

Stubnerkogel

3. den: Výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL (2 245 m) - 
adrenalinová procházka po 140m dlouhém, nejvýše položeném 
visutém mostě v Evropě pohupujícím se 28m vysoko nad propastí. 
Výstup na neobvyklou vyhlídkovou plošinu s pohledem na 
nejvyšší horu Rakouska - Grossglockner. Nenáročná procházka z 
lázeňského střediska BAD GASTEIN s mohutným vodopádem do 
sousedního BAD HOFGASTEIN. Návštěva dramatické soutěsky 
LIECHTENSTEINKLAMM patřící mezi nejdelší a nejhlubší v 
celých Alpách, opravdové přírodní perly zpřístupněné soustavou 
lávek, schodů a skalních tunelů, na jejichž konci lze obdivovat 
působivý vodopád. Návrat na ubytování.
4. den: Procházka okolo GOSAUSEE, nádherně položeného 
jezera pod zaledněným masivem Dachsteinu. Prohlídka 
HALLSTATTU, nejkrásnějšího a nejznámějšího městečka v celé 
Solné komoře. Lodní výlet po jednom z nejpůsobivějších jezer 
Solné komory - Wolfgangsee ze Stroblu do Sankt wolfgangu. 
Chloubou městečka je skvostný gotický oltář v kostelíku na břehu 
jezera. Příjezd ve večerních hodinách (Praha cca 22.30 hod.).

Orlí Hnízdo

Rakousko - Německo

Hallstatt
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SLOVINSKO - HORY A MOŘE

AUTOBUSOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD. Krása nedotčené přírody 
Julských Alp v podobě vodopádů, soutěsek, jezer, pramenů a 
krasových jeskyní v kombinaci s koupáním v Jadranu nebo v 
mořských lázních Laguna. Mořské lázně v ceně!

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  07.06.  -  Čt  13.06.2019 9.790,- Kč      (7 dní)
2/  Pá  20.09.  -  St  25.09.2019   * 8.490,- Kč      (6 dní)

 CENA ZAHRNUJE:
- dopravu autobusem
- *3x/4x hotel (2x blízko jezera, *1x/2x u moře s mořskými lázněmi)
- *3x/4x polopenzi
- základní vstup do Mořského parku Laguna
- 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)

-  lanovky, sauny a wellness v Mořském parku, vstupné do objektů 
a na akce (60,- €), pobytové taxy (cca 2,- €/noc)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2019) = -300,- Kč
- komplexní pojištění = *156,- / 182,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = *1.800,- / 2.400,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.  den: Odjezd v cca 21:00 z Prahy, transfer přes Rakousko
2. den: Kouzelná krajina slovinskoitalských jezer Laghi di Fusine, 
údolím Tamar, turistika k prameni Nadiža či až k vodopádu Crna 
Voda, prameny řeky Sávy Dolinky, krátká zastávka v srdci 
Triglavského NP Kranjska Gora, cesta podél Bledského jezera, 
RIBČEV LAZ, místní kostelík a ochutnávka sýra.
3. den: Turistika podél největšího slovinského vodopádu Savica, 
fakult. lanovkou na Vogel - výhledy na Bohinjské jezero a 
kouzelná hřebenová turistika, variantně STARA FUŽINA a 
RIBČEV LAZ, procházka korytem řeky Mostnice, nebo variantně 
plavba lodí po jezeře Bohinj a procházka podél jezera.
4. den: Letovisko BLED s majestátním hradem vysoko nad 
Bledským jezerem, procházka podél jezera, Titova vila, 
Postojenské jeskyně - největší krápníkové jeskyně Evropy, jízda 
podzemním vláčkem. Návštěva „loupežnického hradu“ ve skalách 
Predjamski grad, cesta na pobřeží moře, ubytování, hotel s 
možností koupání v mořském parku Laguna, individuálně 
večerní procházka do PORTOROŽE.
5. den: V červnu relax u moře s možností koupání nebo na 
terasách v mořském parku Laguna a výlet s turistikou do 
Slovinského krasu - unikátní krasový systém Škocjanské jamy 
(UNESCO), 11 propojených podzemních jeskyní, propadlá údolí a 
přírodní mosty, procházka s výhledy přes propast, v podvečer 
koupání, park s galerií v přírodě Forma Viva. 
*5. den: V září relax v mořském parku Laguna nebo pěší 
procházka do PIRANU, odpoledne Škocjanské jamy a krátká 
zastávka v Lublani, noční přejezd.
6. den: Dopolední koupání ve slaných hotelových bazénech v 
Laguně, nebo prohlídka starobylého přístavu PIRAN. LUBLAŇ - 
odkaz stavitele J. Plečnika, hrad a kouzlo uliček, noční přejezd.
7./*6. den: Návrat časně ráno.

Piran

Slovinsko - hory a moře

Jezero Bled
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VP“) CK SIMON-TOURIST, s.r.o., se sídlem: 
Na Balkáně 136, 130 00 Praha 3, IČ 28366905 (dále jen „CK“) nabývají platnosti a 
účinnosti dne 25. 5. 2018 a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu či závazné  
objednávky (dále jen „smlouva“). VP upravují práva a povinnosti smluvních stran pro 
všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu pořádané, resp. poskytované CK.

II. VZNIK A OBSAH SMLUVNÍHO VZTAHU
1/ Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká uzavřením smlouvy. Obsah smlouvy je 
určen vlastní smlouvou, těmito VP, příp. dalšími zvláštními podmínkami přiloženými ke 
smlouvě jako její nedílná součást, v případě zájezdů ve smyslu § 2522 odst. 1 Občanského 
zákoníků (dále jen „zájezd“) též informacemi o příslušném zájezdu obsaženými v katalogu, 
případně nabídkovém letáku nebo písemné dodatečné nabídce zájezdů (dále jen 
„nabídka“).
2/ Zákazník podpisem smlouvy nebo platbou zálohy potvrzuje, že mu byly předány tyto VP 
a v případě zájezdů katalog nebo nabídka obsahující informace o zájezdu, k jehož koupi se 
rozhodl.
3/ Pokyny k odjezdu, obsahující údaje dle § 2529 Občanského zákoníku (dále jen 
„pokyny“) zákazník obdrží nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu, a to emailem vždy, 
uvede-li kontaktní adresu elektronické pošty ve smlouvě; jinak osobně převzetím v CK 
nebo u smluvního prodejce, u něhož smlouvu uzavřel. Poštou jen tehdy, když tento způsob 
výslovně sjedná ve smlouvě; v tomto případě zákazník bere na vědomí, že pokyny jsou 
zasílány jako obyčejné psaní (nikoliv doporučeně) prostřednictvím držitele poštovní 
licence z důvodu jejich snazšího doručení. Je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm 
dnů před zahájením zájezdu, CK nebo její smluvní prodejce předá, případně zašle pokyny 
dle výše uvedených podmínek neprodleně po podpisu smlouvy.
4/ V případě, že pokyny ve výše uvedeném termínu neobdrží, bude zákazník neprodleně 
kontaktovat CK nebo jejího smluvního prodejce, u kterého smlouvu uzavřel, a dohodne 
náhradní způsob doručení. Zákazník bere na vědomí, že veškerá korespondence je 
doručována pouze na kontaktní údaje zákazníka sjednávajícího smlouvu (objednatele), 
nikoliv ostatním osobám ve smlouvě uvedeným. Veškeré změny kontaktních údajů oznámí 
zákazník CK nebo jejímu smluvnímu prodejci, a to bezodkladně.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1/ Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, zákazník při uzavření smlouvy zaplatí zálohu ve 
výši 30 % celkové ceny zájezdu, doplatek ve výši 70 % celkové ceny zájezdu zaplatí 
nejpozději 40 dnů před zahájením zájezdu. Je-li smlouva uzavřena v době kratší než 40 
dnů před zahájením zájezdu, zaplatí zákazník plnou cenu zájezdu již při uzavření smlouvy.
2/ CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu pouze v případě, že do 21. dne před 
sjednaným okamžikem zahájení zájezdu:
a) dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot.
b) dojde ke zvýšení plateb spojených s dopravou či pobytem zahrnutých v ceně zájezdu 
(např. pobytové/turistické taxy, letištní, přístavní či bezpečnostní poplatky). CK je 
oprávněna zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
c) dojde ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v 
průměru o více než 10 %. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající 
procentu navýšení.
Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je 1. 12. 2018, není-li uveden v katalogu, 
nabídkovém letáku nebo v jiné formě nabídky zájezdů den jiný.
3/ CK je povinna informovat zákazníka o zvýšení ceny zájezdu nejpozději 21 dnů před 
zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu 
uhradit navýšení ceny zájezdu.

IV. ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY
1/ CK je oprávněna změnit trasu cesty zájezdu specifikovanou v katalogu z organizačních 
důvodů (např. změna nástupních a výstupních míst) a dále v závislosti na aktuální 
dopravní situaci na silnicích a na hraničních přechodech či dalších objektivních důvodech.
2/ CK je oprávněna změnit termín zájezdu o nejvýše 2 dny, avšak rozsah smluvených 
služeb musí zůstat zachován. Změna termínu je možná do 7 dnů před zahájením zájezdu a 
zákazník o ní bude v téže lhůtě informován.
3/ Nutí-li vnější okolnosti CK změnit jiné než výše uvedené podmínky zájezdu, navrhne 
zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena zájezdu, 
uvede CK v návrhu i výši nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo 
od smlouvy odstoupit; CK může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být 
kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od 
smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.
4/ CK je oprávněna zájezd zrušit:
a) v případě nedosažení min. počtu zákazníků; v tomto případě bude CK nejpozději 21 dnů 
před zahájením zájezdu písemně informovat zákazníka o zrušení zájezdu.
b) jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy;
c) v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.
5/ Odstoupil-li zákazník od smlouvy podle čl. IV/ 3 VP nebo zrušila-li CK zájezd z jiného 
důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne CK zákazníkovi náhradní 
zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v jejích 
možnostech takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby 
uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. 
Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, CK 
vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátí.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ
1/ CK je oprávněna odstoupit od smlouvy:
a) v případě, že zákazník nedodrží termín úhrady ceny/navýšení ceny zájezdu
b) v případě, že zákazník jinak poruší smlouvu podstatným způsobem
c) při zrušení zájezdu dle čl. IV/4 VP
2/ Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy
a) kdykoli před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb
b) v případě nesouhlasu se změnou smlouvy podle čl. IV/3 VP
c) v případě, že CK poruší smlouvu podstatným způsobem
3/ Pokud zákazník odstoupí od smlouvy z důvodu jiného, než stanoví čl. V/2 písm. b) a c) 
VP nebo pokud CK odstoupí od smlouvy podle čl. V/1 písm. a) nebo b) VP, je zákazník 
povinen uhradit CK odstupné ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu 
či jednotlivých služeb, nejméně však:
10% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy 80 a více dnů před zahájením zájezdu
30% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy v době 79-43 dnů před zahájením zájezdu
50% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy v době 42-30 dnů před zahájením zájezdu
80% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy v době 29-11 dnů před zahájením zájezdu
100% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy 10 a méně dnů před zahájením zájezdu.
4/ Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. Oznámení musí být 
doručeno v písemně. Rozhodným dnem pro výpočet výše odstupného je den doručení 
oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstupné je splatné do 5 dnů ode dne odstoupení.
5/ Zákazníkem požadovaná změna termínu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu je 
vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy a uzavření smlouvy nové a zákazník je v 
tomto případě povinen uhradit odstupné dle čl. IV/3. Nová smlouva o zájezdu bude 
uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření. Za provedení jiných změn je 
CK oprávněna účtovat manipulační poplatek 500 Kč za každou provedenou změnu.
6/ Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit. 
Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li zákazník včas písemné oznámení o 
postoupení smlouvy spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a 
že splní podmínky účasti na zájezdu. 
7/ Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, která dle smlouvy využívala 
speciální nabídku (např. dítě zdarma, sleva pro stálé zákazníky) či slevu za včasný nákup, 
oznámené po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku využít, není možné tuto 
výhodu převést na nového zákazníka. Nový zákazník vstupující do práv ze smlouvy o 
zájezdu je v tomto případě povinen doplatit před zahájením zájezdu cenu zájezdu.
8/ Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu 
(včetně případného doplatku ceny zájezdy dle předchozího odstavce), úhradu 
dodatečných nákladů, pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka 
vzniknou (např. změna jména na letence) a dále za úhradu manipulačního poplatku ve výši 
500 Kč za každou provedenou změnu v osobě zákazníka, to vše před zahájením zájezdu.

VI. REKLAMACE, VADY ZÁJEZDU
1/ Zákazník má právo na reklamaci v případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých 
služeb (dále jen „vady“).
2/ Zákazník je povinen veškeré vady vytknout bez zbytečného odkladu. V případě 
odstranitelných vad neprodleně po jejich zjištění v průběhu zájezdu u delegáta CK či jiné 
osoby pověřené CK, v případě jejich nepřítomnosti přímo u dodavatele či poskytovatele 
služeb a to tak, aby mohla být sjednána náprava přímo v místě poskytování služby; CK v 
takovém případě zajistí nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. V ostatních 
případech uplatní zákazník práva z vadného plnění u CK, případně u osoby, která uzavření 
smlouvy zprostředkovala (smluvní prodejce). Při uplatnění reklamace zákazník zejména 
uvede datum, předmět reklamace (vytýkané vady) a požadovaný způsob nápravy.
3/ Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.
4/ V případě, že náprava nebyla sjednána ani v přiměřené zákazníkem určené lhůtě na 
místě, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Právo 
nelze přiznat, pokud zákazník své právo neuplatnil ani do 1 měsíce od skončení zájezdu.
5/ Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, CK přijme taková opatření, aby 
zájezd mohl pokračovat, zejména pak zabezpečí náhradní program a služby v rozsahu a 
kvalitě shodné nebo se co nejvíce přibližující podmínkám, účelu a zaměření zájezdu. 
6/ První a poslední den jsou určeny na dopravu na místo, resp. zpět do ČR. Reklamace 
zájezdu z důvodu zákazníkem tvrzeného zkrácení pobytu je v těchto případech vyloučena.
7/ Zákazník uzavřením smlouvy bere na vědomí následující skutečnosti a souhlasí s tím, 
že nemohou být předmětem reklamace: Kategorizace hotelů se liší mezi jedn. destinacemi 
v závislosti na míst. zvyklostech a legislativě. Stravování formou bufetu znamená volnou 
konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem a 
sezónní dostupnosti surovin. Nabídka aktivit a služeb posk. hotelem, provozovatelem lázní 
či dalším subjektem odlišným od CK (dále jen „provozovatel“) se může v průběhu sezóny 
změnit. Při sníženém obsazení či v období před/po hl. sezóně může dojít k omezení 
nabídky poskytovaných služeb pro volný čas. Absolutní klid v turist. centrech nenajdete.
8/ CK neručí za úroveň a cenu služeb jiného provozovatele, které nejsou předmětem 
smlouvy a které si zákazník sjednal na místě samém. Zákazník v těchto případech může 
případné nároky uplatnit pouze přímo u provozovatele.
9/ Pokud zákazník nenastoupí na zájezd, t. j. nedostaví-li se k odjezdu/odletu dle pokynů, 
nemůže absolvovat zájezd nebo jeho část z důvodů porušení povinností podle čl. VII/2, 
neuposlechnutí pokynů zástupce CK nebo nevyužije-li zákazník některou z objednaných 
služeb bez zavinění CK, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení ceny ani na slevu z ceny.
10/ U zájezdů s individuální dopravou CK negarantuje realizaci služeb v případě, že se 
zákazník při příjezdu do místa opozdí o více než 24h a neinformuje o této skutečnosti CK.
11/ Právo na náhradu škody na zavazadlech je nutno uplatnit přímo u dopravce.
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B) od metra C Prosek
BUS 151 (směr Českomoravská): vystoupit na zastávce 
"Krocínka - na znamení", jděte po směru jízdy autobusu, po cca 5 
metrech od zastávky je po pravé straně cestička z kostek, která 
přechází ve schody směrem dolů. Po sejítí těchto schodů budete v 
ulici "Na Krocínce", dejte se touto ulicí do leva a po cca 200m 
budou po pravé straně další schody směrem dolů, ty sejděte a jste 
v ulici "Pod Krocínkou". Od schodů se dejte ulicí do leva a po levé 
straně cca po 20m jste u nás.
C) GPS: 50°6'53.147"N, 14°30'24.595"E

VII. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1/ V cenách zájezdů není zahrnuto komplexní cestovní pojištění, pokud není v katalogu 
uvedeno jinak. CK doporučuje zákazníkům, aby uzavřeli u příslušné pojišťovny pojistnou 
smlouvu upravující pojištění léčebných výloh, popř. pojištění pro případ, že zákazníkovi 
vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy. Zákazník tak může učinit 
osobně u své pojišťovny nebo prostřednictvím naší CK uzavřít komplexní cestovní 
pojištění u pojišťovny UNIQA. Pojistná smlouva vzniká výhradně mezi zákazníkem a 
pojišťovnou. Cena je nezávislá na věku pojištěnce. 
Komplexní pojištění zahrnuje:
A) pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenční služby - plnění do 5.000.000,- Kč
B) úrazové poj - trv. následky po úrazu do 300.000,-Kč, smrt následkem úrazu 150.000,-Kč
C) pojištění odpovědnosti - škoda na zdraví třetí osoby - komb. limit

škoda na majetku třetí osoby - do 1.000.000,- Kč
D) pojištění zavazadel do pojistné částky 15.000,- Kč (5.000,- Kč/ks)
E) pojištění storna do částky 15.000,- / 25.000,- / 50.000,- / 70.000,-, při spoluúčasti 20 %
Celková cena tohoto pojištění:
Zeměpisná zóna 1: Evropa vč. ostrovů + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 
26,- Kč/den (pojištění storna do 15.000,- Kč) 
34,- Kč/den (pojištění storna do 25.000,- Kč)
55,- Kč/den (pojištění storna do 50.000,- Kč)
Zeměpisná zóna 2: Tarif pro zbytek světa
40,- Kč/den (pojištění storna do 15.000,- Kč)
52,- Kč/den (pojištění storna do 25.000,- Kč)
88,- Kč/den (pojištění storna do 50.000,- Kč)
98,- Kč/den (pojištění storna do 70.000,- Kč)
2/ Zákazník je povinen mít u sebe veškeré doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, 
jízdenky, vstupenky, vouchery,...) poskytnuté CK a dále veškeré doklady požadované pro 
vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o 
zdravotním poj. apod. pokud je vyžadováno) a splnit očkovací, popř. další zdravotnické 
povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými 
předpisy. Zákazník odpovídá za dodržování platné legislativy země/zemí pobytu/tranzitu.
3) Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či 
poskytne v souvislosti s jednáním o smlouvě, jejím uzavřením a plněním (zejména jméno, 
příjmení a titul, datum narození, adresa bydliště/pro doručování, e-mail a telefonní čísla), a 
dále osobní údaje, které CK shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb 
zákazníkovi. CK bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci
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elektronických databází i ručně v listinné podobě. CK při zpracování osobních údajů 
zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, zejm. Nařízení (EU) 2016/679 (dále 
též jen „GDPR“) a zákon o zpracování osobních údajů. Osobní údaje zákazníka bude CK 
zpracovávat pouze k následujícím účelům a po uvedenou dobu:
a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě či 
její změně a plnění smlouvy - po dobu nutnou k tomuto účelu
b) ochrana práv a právem chráněných zájmů CK - po dobu 5 let od splnění nebo zániku 
smlouvy a v případě soudního či jiného sporu po dobu trvání sporu a dále rok od ukončení
c) dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem - po 
dobu trvání této povinnosti
d) marketingové účely (šíření obchodních sdělení o vlastních službách a produktech dle 
zákona č. 480/2004 Sb.), a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail 
zákazníka - do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů pro účely dle 
písm. a), b) a c) však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu. Poskytnutí 
uvedených údajů pro účel dle písm. d) je dobrovolné a zákazník může zpracování pro tento 
účel odmítnout kdykoliv písemným / e-mailovým oznámením na adresu CK. Nejpozději do 
3 kalendářních měsíců po uplynutí shora uvedené doby zpracování budou příslušné 
osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány.
Za účelem uvedeným pod písm. a) bude CK v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje 
zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo 
poskytnutí takových služeb zprostředkovávat (např. poskytovatel ubytování, dopravce, 
pojišťovna v případě uzavření smlouvy o cestovním pojištění). Tito příjemci osobních údajů 
budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné 
zpracování. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu za účelem 
uvedeným pod písm. b) a c) předávány zpracovateli, se kterým CK uzavřela smlouvu o 
zpracování osobních údajů (např. obchodní zástupci, účetní, auditoři). Podpisem smlouvy 
zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů 
vyžadovanými dle čl. 13 GDPR. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům a jejich 
opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů a právo vznést 
námitku proti zpracování za podmínek stanovených čl. 15-22 GDPR. Pokud CK nepřijme 
opatření, o něž zákazník požádal, informuje bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce 
od přijetí žádosti zákazníka o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u 
dozorového úřadu (ÚOOÚ) a žádat o soudní ochranu. V případě, že zákazník uzavírá 
smlouvu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn 
poskytnout CK jejich osobní údaje.

Jak se k nám dostanete?
A) od metra B Vysočanská
BUS 151 (směr Novoborská): vystoupit na zastávce "Ke Klíčovu 
- na znamení", přejít silnici, poté mírně do kopce, po levé straně 
vyjděte schodiště do ulice Pod Krocínkou, nad schody se dejte do 
leva (po ulici Pod Krocínkou), po cca 200m po pravé straně 
naleznete naší CK umístěnou v rodinném domě.
Pěšky (cesta do prudkého kopece): cesta trvá cca 15 min., 
pěšky ze stanice metra B Vysočanská - výstup Prosek - směrem 
pod železniční viadukt - ulicí Jandova a stále ve stejném směru 
přejít pěšky přes silnici a po pěšině rovně do kopce do schodů. 
Ihned nad schody zabočit doprava do ulice Pod Krocínkou a po 
cca 200m vlevo rodinný dům s vývěskou CK Simon-Tourist.

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

Prosíme sem si Vaši návštěvu nejdříve telefonicky objednat.
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