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Vážení cestoVatelé, milí zákazníci,

Důležité informace
•	 Některé	údaje	uvedené	v tomto	katalogu	mohou	být	dodatečně	aktualizovány	

či	 změněny.	V  případě	 změny	 platí	 vždy	 údaje	 uvedené	 v  konkrétní	 smlouvě	
o zájezdu.

•	 Některé	hotelové	služby	uváděné	v popisu	u hotelů	mohou	být	na místě	zpo-
platněny.

•	 V případě	mimosezónních	zájezdů	nemusí	být	v provozu	všechny	služby	hotelu,	
stejně	 jako	 letoviska,	 obchody	 a  restaurace,	 soukromý	 plážový	 servis.	 Zájezdy	
v tomto	katalogu	jsou	koncipovány	jako	mimosezónní	pobytově-poznávací	a pri-
márním	cílem	zájezdu	tedy	není	návštěva	konkrétního	ubytovací	zařízení.

•	 Vzhledem	k zaměření	těchto	zájezdů	je	možné,	že	v ojedinělých	případech	z dů-
vodů	mimo	kontrolu	CK	může	dojít	ke změně	původně	plánovaného	hotelu,	a to	
i těsně	před	začátkem	zájezdu.	Z toho	důvodu	platí	pro	každý	zájezd,	že	změna	
hotelu	je	vyhrazena.	

•	 Cena	zájezdu	 je	kalkulována	na počet	nocí	strávených	v dané	destinaci.	Den	
odletu	a příletu	jsou	především	určeny	pro	transfer	a nepovažují	se	za plnohod-
notnou	část	pobytu.

•	 Stravování	 bufetovou	 formou	 v  rámci	 probíhá	 odlišným	 způsobem	 v  různých	
hotelích,	některé	hotely	kombinují	bufetovou	a servírovanou	formu	stravování,	
nebo	např.	teplá	jídla	jsou	vydávána	obsluhou.	V takových	případech	se	nejedná	
o změnu	formy	stravování.

•	 Ceny	zájezdů	nezahrnují	případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů,	
která	činí	zpravidla	0,50	až	3	EUR	za osobu	a noc.	V případě	jejího	zavedení	
je	splatná	na místě	v hotovosti,	v EUR.	Upozorňujeme,	že	zavedení	taxy	a  její	
výše	mohou	být	úpravou	místní	vyhlášky	i v průběhu	sezóny	změněny.	Aktuální	
informace	budou	k dispozici	vždy	po příjezdu	do ubytovacího	zařízení.

•	 U vybraných	zájezdů,	které	zahrnují	výlet	v ceně,	upozorňujeme,	že	tento	výlet	
v ceně	může	být	z organizačních	důvodů	uskutečněn	i v den	příletu	nebo	odletu	
a může	být	případně	spojen	s transferem	z/na	letiště.

•	 Všechny	ceny	v tomto	katalogu	jsou	uvedeny	za osobu	v Kč	a včetně	21	%	DPH,	
není-li	uvedeno	jinak.

•	 Ceny	zájezdů	se	mohou	v případě	změn	kurzů	nebo	navýšení	cen	paliva	nebo
•	 emisních	povolenek	změnit.	Více	podrobností	naleznete	ve Všeobecných	smluv-

ních	podmínkách	Quality	Tours	s.r.o.	(str.	54–55	katalogu).
•	 Délka	trvání	polodenního	výletu	je	cca	3-5	hodin	a celodenního	7-10	hodin.
•	 Quality	Tours	s.r.o.	nenese	právní	odpovědnost	za případné	tiskové	chyby,	které	

se	mohou	v tomto	katalogu	vyskytnout.

Členství v AČCKA
CK	Quality	Tours	je	členem	AČCKA	
(Asociace	českých	cestovních	kanceláří	
a agentur).

Jak rezervovat zájezd?
1. Telefonicky	–	na tel.	číslech	226 259 060,	226 259 061,	

226 259 062	nebo	zdarma	na tel.	lince	800 707 111.
2. E-mailem	–	můžete	nás	kontaktovat	na adrese		

rezervace@qualitytours.cz	nebo	info@qualitytours.cz.
3. Přes internet	–	www.qualitytours.cz	-	vyberete	si	zájezd	a kliknete	

na termín,	o který	máte	zájem.	Poté	zadáte	typ	pokoje,	popř.	hotel	
a počet	osob	 (seniorů).	Dále	si	můžete	vybrat	doplňkové	služby	 -	
pojištění,	výlety,	nepovinné	příplatky,	atd.	Vyplníte	údaje	v „Kontaktní	
osobě“	a pokud	souhlasíte	se	zpracováním	osobních	údajů,	zaškrt-
nete	 toto	 políčko.	 Poté	 kliknete	 na  „nezávazně	 objednat“	 a  Vaše	
rezervace	je	hotova.	V případě	zájmu	o dokončení	rezervace	bude-
te	pokračovat	dle	 instrukcí	v dalších	krocích	nebo	můžete	zavolat	
na bezplatnou	linku	800 707 111.

4. Osobně	 -	 v  našich	 prodejnách	 na  adrese	 Myslíkova	 174/23,	
110 00	Praha	1	(zastávka	tramvaje	Myslíkova	-	nebo	stanice	metra	
Karlovo	náměstí	-	prodejna	se	nachází	v průchodu)	nebo	na adrese	
Mukařovská	1740/22,	100 00	Praha	10	(cca	500	m	od stanice	metra	
Skalka	 a  150	m	 od  zastávky	 autobusu	 Na  Padesátém	 -	 prodejna	
se	 nachází	 v  budově	 hotelu	Astra	 3*).	 Na  těchto	 adresách	 na  Vás	
bude	čekat	každý	všední	den	v otevíracích	hodinách	náš	usměvavý	
personál,	který	Vám	se	vším	rád	pomůže	a poradí.	K vyplnění	smlouvy	
budete	potřebovat	jména,	příjmení	a data	narození	všech	cestujících,	
v některých	případech	 i čísla	cestovních	dokladů.	Zálohu	 je	možné	
uhradit	 v  hotovosti	 na místě	 nebo	 bankovním	převodem	do 3	 dnů	
od uzavření	smlouvy	o zájezdu.

jako	každý	rok	nadešel	čas,	kdy	bychom	Vám	rádi	představili	náš	nový	katalog	na jaro	a podzim	2018.	I pro	tento	rok	jsme	pro	Vás	zařadili	do naší	nabídky	
nové	destinace.	Jako	jednu	z novinek	bychom	Vám	rádi	představili	Peñiscolu.	Tato	úchvatná	destinace	je	považovaná	za jedno	z nejkrásnějších	letovisek	
Španělska.	Další	novinkou	je	prosluněné	Řecko,	ze	kterého	jsme	pro	Vás	připravili	hned	dvě	zajímavé	lokality,	a to	oblíbenou	Olympskou	riviéru	a Athény,	kde	
naleznete	mnoho	historických	památek	a ochutnáte	pravou	a nefalšovanou	řeckou	kuchyni.	Pokud	byste	raději	preferovali	zájezd	autobusem,	i takový	v naší	
nabídce	naleznete.	Jedná	se	o méně	známý	chorvatský	ostrov	Vis,	který	svou	polohou	i příznivým	klimatem	tvoří	oázu	klidu	a pohody.

Pokud	preferujete	spíše	poznání	před	odpočinkem	na pláži,	jsou	pro	Vás	připraveny	letecké	poznávací	zájezdy,	na kterých	budete	mít	možnost	vidět	nejkrás-
nější	místa	z vybrané	destinace.	Naše	snaha	je,	aby	zájezdy	pořádané	naší	cestovní	kanceláří	proběhly	k Vaší	spokojenosti	a abychom	Vaši	důvěru	získali	
i pro	příští	roky.

Pokud	si	zájezd	objednáte	do 30.	11.	2017,	požadujeme	zálohu	pouhých	1 500	Kč/osoba.	Samozřejmě	i letos	jsou	nabízeny	u vybraných	destinací	jednolůž-
kové	pokoje	bez	příplatku	nebo	také	odlety	z Brna.	Naše	cestovní	kancelář	patří	k jedné	z mála,	která	se	specializuje	na výjezdový	cestovní	ruch	pro	seniory	
55+.	Již	mnoho	let	se	snažíme	pro	Vás	pořádat	specializované	zájezdy,	které	jsou	sestavené	a zaměřené	především	dle	preferencí	a potřeb	seniorských	
zákazníků	55+	tak,	abyste	si	z Vašich	cest	odváželi	nezapomenutelné	zážitky	a poznali	co	nejvíce	z destinace,	kterou	se	chystáte	navštívit.

Za celý	tým	Quality	Tours	bych	Vám	rád	poděkoval	za svěřenou	důvěru	a doufám,	že	našich	služeb	budete	dále	využívat	a odvezete	si	ze	zájezdů	nejen	pří-
jemné	vzpomínky,	ale	i nové	přátele.	Přejeme	Vám	příjemně	strávené	chvíle	na Vašich	cestách!

S úctou,
Ing. Martin	Topol
Ředitel	cestovní	kanceláře	Quality	Tours

www.europeseniortourism.eu

Pojištění CK pro případ úpadku
CK	Quality	Tours	splňuje	všechny	zákonné	podmínky	a je	držitelem	
koncese	na provozování	cestovní	kanceláře.	Na všechny	zájezdy	
nabízené	v tomto	katalogu	se	vztahuje	zákonné	pojištění	CK	pro	
případ	úpadku.

2 zdarma	800 707 111			|			www.qualitytours.cz



důležité inFoRmace
Dotované a zvýhodněné zájezdy pro seniory 55+ a nejen pro ně.
Sezóna 2018 se blíží a s ní přichází opět nové destinace!
Rok	se	s rokem	sešel,	a tak	bychom	Vás	jako	každý	rok	rádi	seznámili	s nejširší	nabídkou	zájezdů	pro	seniory	55+.	Opět	jsme	pečlivě	pracovali	na tom,	abychom	
Vám	s novou	sezónou	umožnili	navštívit	nové	destinace.	Tradičně	v katalogu	naleznete	zájezdy,	které	již	znáte	z minulých	let	a které	se	těší	stále	velké	oblibě	mezi	
našimi	klienty,	jako	Mar	Menor	pro	seniory,	který	díky	ložiskům	léčivého	bahna	láká	každý	rok	více	a více	klientů.	Zde	jsme	pro	Vás	tentokrát	rozšířili	nabídku	hotelů	
a také	jsme	zařadili	pobyty	na více	nocí.	K dalším	stále	hojně	navštěvovaným	destinacím	patří	slunná	Andalusie	ve Španělsku,	italské	ostrovy	Sardinie	a Sicílie	
a další	zajímavá	letoviska	v Itálii.	Novinek	naleznete	tentokrát	v katalogu	více,	jelikož	kromě	zcela	nových	destinací	jako	Peñíscola	–	klenot	pobřeží	pomerančových	
květů,	Řecko	–	kolébka	evropské	civilizace	a další,	jsme	v již	známých	destinacích	přidali	do nabídky	nové	lokality.	Stejně	jako	v minulých	letech	nabízíme	u vybra-
ných	zájezdů	jednolůžkové	pokoje	bez	příplatku	až	do vyčerpání	kapacit	a také	odlety	z Brna.	

Dotované zájezdy – jak to funguje?
Smyslem	dotací,	ať	už	jsou	poskytovány	ze	zdrojů veřejných	(vlády	států	nebo	autonomních	oblastí,	turistické	
centrály)	či	soukromých	(hotely,	touroperátoři),	je	snížit	dopady	sezonních	výkyvů	na obsazenost	hotelů	a s ní	
související	zaměstnanost	v jednotlivých	regionech.	Výsledkem	je	prodloužení	turistické	sezony	a pracovní	místa	
pro	mnoho	 lidí,	kteří	pracují	v cestovním	ruchu	nebo	pohostinství.	Druhým,	neméně	podstatným	přínosem	
programu	je	podpora	tzv.	sociální	turistiky.	Dotované	zájezdy	Vám	umožní	poznávat	cizí	krajiny,	seznámit	se	
s jinou	kulturou	a svými	vrstevníky	z jiných	zemí	nebo	ochutnat	regionální	speciality.	To	vše	za výhodnější	ceny.	
Upozorňujeme,	že	zájezdy	nejsou	dotovány	ze	zdrojů	EU.

Zvýhodněné jízdné k zájezdům CK Quality Tours.
Z kteréhokoliv	místa	v České	republice	vás	pohodlně	dopravíme	
vlakem	(včetně Pendolina)	na letiště	Václava	Havla	v Praze.	
Více	informací	na www.qualitytours.cz/doprava-vlakem-cd

Klub 55+ - Věrnostní program
Věrnostní	program	určený	pro	klienty	starší	55	let.
Staňte	se	členem	věrnostního	programu	„Klub	55+“	a čerpejte	výhodné	slevy,	které	mohou	dosáhnout	až	
15%!	Další	informace	a přihlášku	naleznete	na www.qualitytours.cz

Dárkové poukazy
Rádi	byste	potěšili	své	blízké	originálním	dárkem?	Neváhejte	
využít	našich	dárkových	poukazů	na zájezd!	Originální	certifikáty	
nabízíme	v různých	hodnotách.

NAŠE +
•	 První	cestovní	kancelář,	která	v ČR	na podzim	roku	2010	otevřela	trh	se	zájezdy	pro	seniory	55+	a stala	

se	oficiálním	zástupcem	celoevropského	programu	Europe	Senior	Tourism	v ČR
•	 Na jaře	roku	2013	jsme	otevřeli	španělskou	destinaci	Murcia	(Mar	Menor)	kam	jsme vyslali	historicky	

první	charterový	let	z Prahy
•	 Využíváme	dotací	vládních	i nevládních	institucí
•	 Létáme	s renomovanou	českou	leteckou	společností	Travel	Service/Smartwings	a dalšími
•	 Nabízíme	odlety	i z Brna
•	 Nabízíme	jednolůžkové	pokoje	bez	příplatku	pro	klienty,	kteří	cestují	sami
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VÝHODNĚ

QUALITY TOURS s.r.o.

Částka:    Jméno klienta:

Číslo certifikátu:   Datum vystavení:

Vystavil:    Podpis a razítko:

Podmínky využití dárkových certifikátů:
•	 Dárkový certifikát lze použít na jakýkoliv zájezd z nabídky cestovní kanceláře QUALITY TOURS s.r.o. 

a lze jej uplatnit na značkové prodejně cestovní kanceláře QUALITY TOURS s.r.o. (Myslíkova 174/23, 
Praha 1 - POZOR od 1.2.2015 NOVÁ ADRESA - Mukařovská 1740/22, Praha 10).

•	 Platnost certifikátu na zájezd je do 31.12. následujícího roku od data vystavení uvedeném na 
poukazu na zájezd.

•	 Certifikát lze použít pouze jednorázově ve výši odpovídající nominální hodnotě, nelze jej 
uplatnit po částech.

•	 Zakoupené certifikáty není možné vyměnit za hotovost.
•	 Cestovní kancelář QUALITY TOURS neodpovídá za ztracené nebo odcizené certifikáty.
•	 Padělání a pozměňování certifikátů je zakázáno a je trestné.
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Zpěvák Milan Drobný
Seznamte se ...

Tento souputník Karla Gotta či Evy Pila-
rové, přední stár české populární hudby 
zlatých šedesátých až devadesátých 
let, a usměvavý majitel platinové desky 
legendárního hudebního nakladatelství 
Supraphon za  dva miliony prodaných 
desek v  roce 1994, objevil jako jeden 
z turistů naší cestovní kanceláře Quality 
Tours v  rámci dotovaných zájezdů pro 
seniory Mar Menor, aby se zde do  La 
Mangy takříkajíc ihned zamiloval. 

My Vám nyní přinášíme exkluzivní rozho-
vor s tímto významným umělcem, který 
naleznete na stranách našeho katalogu.
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Chorvatsko

O Vis Středodalmatský	ostrov,	ležící	nejdále	od chorvatského	pobřeží	směrem	k Itálii.	Na ploše	cca	90	čtvereč-
ních	km	žije	více	jak	4000	obyvatel.	Do r.	1990	byl	pro	zahraniční	návštěvníky	zcela	uzavřen.	„Díky“	této	skuteč-
nosti	můžeme	s klidným	svědomím	mluvit	o turistickém	ráji	v ekologicky	čisté	lokalitě.	Se	svým	nenarušeným	
životním	prostředím	je	naprosto	ideální	pro	poklidnou	dovolenou.	O ostrově	s velmi	bohatou	historií	se	můžeme	
dočíst	již	ve spisech	starých	řeckých	cestovatelů.
Ostrov	Vis	má	nejvíce	slunečných	dnů	na Jadranu.	Svou	krásou,	polohou,	klimatem,	svými	plážemi	tvoří	pravou	
oázu	klidu	a pohody.	Ostrov	po léta	ukrýval	krásu	čistého	moře,	chránil	si	podmořské	království,	bohaté	vraky	
potopených	lodí	s překrásnými	obrazy	mořských	rostlin	a živočichů.	Vyzkoušejte	visské	speciality:	bouqet	vy-
nikajících	vín,	silné	aroma	místních	jídel	a koření,	vedle	slaných	sardelí,	kaparů	a domácího	medu	z levandule.	
Nemůžete	nechat	bez	povšimnutí	langusty,	mušle	a nejkvalitnější	druhy	jadranských	ryb.	Navštivte	zbytky	řec-
kého	a římského	osídlení	antické	Issi,	jak	se	dříve	ostrov	nazýval.	Projděte	se	báječnými	zákoutími	středověkých	
měst	Visu	 a  Komiže,	 kde	 zaslechnete	 písně,	 které	 zpívají	místní	 „klapy“.	 Obohaťte	 svůj	 rozhled	 návštěvou	
archeologického	a rybářského	muzea.	Zapomeňte	na své	běžné	starosti	na skrytých	plážičkách	nesčetných	
malých	zátok.	Ponořte	se	do průzračného	„Plavého	Jadranu“	a teplého	visského	slunce.

HOTEL	BIŠEVO	2*	|	KOMIŽA	|
Popis hotelu: Hotel	Biševo	se	nachází	v městečku	Komiža,	na ostrově	Vis.	Je	situován	na břehu	v borovém	háji,	
pouhých	5	minut	od centra	městečka.	

Vybavení hotelu:	V  areálu	 hotelu	 je	 restaurace	 s  terasou,	 aperitiv	 bar,	TV	místnost,	 prodejna	upomínkových	
předmětů.	V bezprostřední	blízkosti	hotelu	je	možné	bohaté	sportovní	vyžití.	

Vybavení pokoje: Všechny	pokoje	jsou	vybaveny	vlastním	sociálním	zařízením,	tzn.	sprchou	a WC.	Dále	disponují	
malou	ledničkou,	televizí.

Pláž:	Krásná	oblázková	pláž	je	přímo	pod	hotelem.

Termín 
(odjezdový den pátek)

Biševo 2*

15.06. – 24.06.2018 12 900,-

Termín 
(odjezdový den pátek)

Biševo 2*

07.09. – 15.09.2018 12 900,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Doprava:	autobus	do Splitu	–	trajekt	do Visu	–	bus	
do Komiže	a zpět	
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	–	snídaně	formou	švédských	stolů,	
večeře	výběr	ze	dvou	menu,	salátový	bufet,	dezert
	▪ Uvítací	přípitek	a 1/4	l	vína	na osobu	k večeři
	▪ 1x	výlet	návštěva	historické	části	Splitu	(při	
příjezdu	nebo	odjezdu)
	▪ 1x	výlet	procházka	po Komiži	s doprovodem
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

Doprava autobusem

	▪ Odjezd	z Prahy	(možno	i z Brna)	v pátek	
v odpoledních	hodinách,	příjezd	do ČR	v neděli	
v dopoledních	hodinách

Průměrná teplota

Květen 22° 19°
Červen 25° 22°

Červenec 28° 24°
Srpen 28° 25°
Září 25° 24°
Říjen 19° 22°

ZájeZD 
autObusem

ostRoV Vis - komiža NOViNKA

 2x 
výlEt v CEně

Pláž 
u hotElu

Croatia. CC BY 2.0 Lindsey Nicholson
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ostRoV Vis - komiža
fAKulTATiVNí VýlETy

1
 lodní výlet na ostrůvek Biševo 

 Cena:	990,-	Kč	
Lodní	 výlet	 na  ostrůvek	 Biševo,	 návštěva	Modré	 jes-
kyně	–	Modra	Špilja,	 za příznivého	počasí	poplujeme	
k tzv.	Medvidinje	Špilje	–	Medvědí	jeskyni,	kde	se	ještě	
v šedesátých	letech	minulého	století	rodili	Středomoř-
ští	tuleni,	tzv.	Mořští	medvídci.	Následuje	občerstvení.	
Zdatnější	mohou	 podniknout	 cca	 1,5	 hodinový	 lehký	
trek	na vrchol	ostrůvku,	kolem	vinic,	kde	se	rodí	víno	
„Biševski	plavac	mali“,	ke kostelíku	Sv.	Silvestra	a pak	
„kozí	 stezkou“	 do  zátoky	 Porat,	 koupání	 na  písečné	
mělké	 pláži,	 odpoledne	 odjezd	 do  Komiže.	 (V  ceně	
přeprava	lodí,	vstupné	do Modré	jeskyně,	občerstvení)

2
 lodní výlet kolem ostrova Vis 

 Cena:	900,-	Kč	
Lodní	výlet	kolem	ostrova	Vis,	romantické	zátoky	na již-
ní	straně	ostrova,	Duboka,	Taleška,	Stíniva	–	v r.	2016	
prohlášena	nejkrásnější	zátokou	a pláží	v Evropě,	Mala	
i Velika	Travna,	Srebrna,	Rukavic,	Zelena	špilja	na ost-
růvku	Ravnik,	maják	Stončica,	Vis	–	Česká	vila,	Oključ-
na,	a kolem	ostrůvků	Mali	a Veli	Barjak	zpět	do Komiže.	
(v ceně	přeprava	lodí,	malé	občerstvení	na lodi)

Důležité info  fakultativní výlety

Lodní	výlety	lze	uskutečnit	pouze	v případě	
optimálního	počasí,	tzn.	síla	větru	a výška	event.	vln.
Výlety	lze	předkoupit	z Prahy	nebo	na místě	
u delegáta	-	průvodce.

Výlety v ceně pobytu

1.	Při	příjezdu,	případně	odjezdu	návštěva	historické	části	Splitu	-	
Diokleciánův	palác

2.	V průběhu	zájezdu	-	Informační	vycházka	po Komiži	s „výstupem“	
ke klášteru	Sv.	Mikuláše.

Split

hotel Biševo

Komiža
ostrov Biševo

ostrov vis

maPa výlEtů Chorvatsko

3
 Okružní jízda po ostrově 

 Cena:	800,-	Kč	
Okružní	jízda	po ostrově	–	Titova	jeskyně,	krátký	výstup	
po schodech,	výjezd	pod	nejvyšší	horu	Visu	(Hum	–	587	
m/nm)	ke kostelíku	Sv.	Ducha	–	563m/nm).	Nádherný	
panoramatický	 výhled	po  celém	ostrově.	Konoba	Roki	
–	Plisko	polje	–	degustace	višských	vín,	Križ,	město	Vis	
nejstarší	sídliště	na Jadranu	se	statutem	města	(polis),	
v  odpoledních	 hodinách	 návrat	 do  Komiže.(Přeprava	
lodí,	malé	občerstvení	na lodi)

Pane Drobný – jak jste  
se dostal k hudbě  
a zpěvu - jednalo  
se o rodinné geny?

Myslím, že úplně ne, ale je pravda, že z tatínkovi strany jsem přes několik ko-
len příbuzný s houslovým virtuosem Jaroslavem Kocianem, který stejně jako 
tatínkovi rodiče i tatínek pocházel z Ústí nad Orlicí. Tatínek byl profesionální 
voják v Anglii, maminka v domácnosti a jako dítě jsem musel chodit povinně 
na hodiny klavíru, což se mi velmi hodilo při vstupu na konzervatoř, kam jsem 
přešel tak trochu z nouze, byl jsem odejit z  gymnázia na  základě konfliktu 
s profesorem na chmelové brigádě, spíše jim ale vadil tatínek – profesionální 
voják v Anglii než jeden rozjívený mladík.

Blue Grotto (Biševo). CC BY-SA 2.0 Miroslav Vajdic

DSC01596. CC BY 2.0 David Dedeyan.jpg

Stiniva Beach - Vis. CC BY-SA 2.0 Miroslav Vajdic
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řeCko

Acrópolis desde Filopapos. CC BY-ND 2.0 Guillén Pérez

řeCko

O  Řecku Řecko	 –	 kolébka	 evropské	 civilizace,	 je	 jednou	 z  nejoblíbenějších	 destinací	 při	 výběru	 dovolené.	
Vyhledávané	je	nejen	kvůli	tyrkysovému	moři	a architektonickým	pokladům,	ale	také	pro	svou	pestrou	kuchyni	
a kulturu.	Řecko	se	pyšní	několika	krásnými	ostrovy,	nicméně	 i pobyt	na pevnině	má	mnohé	co	nabídnout.	
Antická	historie	 je	zde	patrná	téměř	na každém	kroku,	a tak	si	během	pobytu	určitě	nenechte	ujít	návštěvu	
hlavního	města	Athény,	kde	můžete	navštívit	například	dominantu	a symbol	města	Acropolis.	V neposlední	řadě	
se	můžete	těšit	na chutnou	řeckou	kuchyni,	ze	které	stojí	za zmínku	především	kvalitní	olivový	olej,	ovčí	sýr	
Feta,	tzatziki	nebo	gyros.	

V rámci	tohoto	zájezdu	můžete	navštívit	nejvyhlášenější	místa	Řecka	-	Acropolis	v Athénách,	mys	Sounion,	pro-
slulé	Delfy	a ostrůvky	Poros	(malebný	ostrov	pokrytý	citronovníky	a borovými	lesy),	Hydra	(jeden	z nejkrásnějších	
řeckých	ostrovů	vůbec)	a Aegina.

CALAMOS	BEACH	HOTEL	3*	|	AGII	APOSTOLI	|
Popis hotelu: Hotel	se	nachází	ve městečku	Agii	Apostoli	přímo	na pláži	obklopen	udržovanou	zahradou.	Nákupní	
možnosti	najdete	cca	300	m	od hotelu	a centrum	města	s bary,	restauracemi	a obchůdky	cca	1km.	Athény	jsou	
vzdáleny	cca	45	km.

Vybavení hotelu:	recepce	24	h.,	bar,	restaurace,	bazén	s lehátky	a slunečníky,	bar	u bazénu,	Wi-fi	v hotelovém	
lobby	zdarma,	parkoviště,	kulečník	(za poplatek),	tenisový	kurt,	úschovna	zavazadel,	výtah.

Vybavení pokoje: Pokoje	s vlastním	sociálním	zařízením,	TV/SAT,	telefonem,	klimatizací,	stropním	ventilátorem,	
balkonem	nebo	terasou	s výhledem	na vnitrozemí.	Pokoje	s výhledem	na moře	za příplatek.

Pláž:	Hotel	je	situován	přímo	u písečné	pláže.

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Calamos 
Beach 3*

07.06. - 14.06.2018 14 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Calamos 
Beach 3*

13.09. - 20.09.2018 14 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Athény	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	4 000,-	Kč
	▪ Výhled	na moře	800,-	Kč/osoba	ve dvoulůžkovém	
pokoji,	1 000,-	Kč/osoba	v jednolůžkovém	pokoji

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 27° 20°
Červen 31° 21°

Červenec 33° 23°
Srpen 34° 25°
Září 27° 24°
Říjen 25° 23°

Pláž 
u hotElu

Bazén 

DOba letu
 2 hod. 40 min.

traNsfer 
1 hod. 25 min.

řecko - atHénY
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Athény
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řeCko

Platamon CC BY-SA 3.0 Alex Fand

O Olympské riviéře Olympská	riviéra	leží	na pevninské	části	Řecka.	Tato	lokalita	byla	v minulosti	spíše	osadou,	
kde	vzkvétalo	rybářství.	Po rozvoji	cestovního	ruchu	se	tato	destinace	stala	stále	více	navštěvovanou	turisty.	
Zdejší	pláže	nabízejí	kromě	příjemného	koupání,	slunění	a průzračné	vody	i překrásný	výhled	na pohoří	v okolí	
této	oblasti.	Pláže	jsou	vhodné	i pro	neplavce,	jelikož	nabízejí	pozvolný	vstup	do moře.	Pláž	v oblasti	Platamonas	
byla	oceněna	modrou	vlajkou.	Uličky	Platamonas	jsou	označovány	za minibulváry,	kam	turisté	vyrážejí	za náku-
py	či	posezením	do místních	příjemných	taveren.	Nad	Platamonas	se	tyčí	krásná	středověká	zřícenina	hradu,	
ze	které	 je	překrásný	výhled	na zdejší	okolí.	Tato	 lokalita	 je	zárukou	příjemně	strávené	dovolené,	ze	které	si	
odvezete	vzpomínky	na nezapomenutelné	řecké	jídlo	a průzračné	moře.

HOTEL	KRONOS	3*	|	PLATAMONAS	|
Popis hotelu: Tento	pěkný	hotel	leží	v letovisku	Platamonas,	jehož	dominantou	je	krásná	zřícenina	středověkého	
hradu,	ze	kterého	je	překrásný	výhled	na okolí.	V blízkosti	jsou	k dispozici	obchůdky,	restaurace	a bary.	

Vybavení hotelu:	Recepce,	restaurace,	bazén,	terasa	s lehátky	a slunečníky	(zdarma),	bar,	sauna,	jacuzzi,	po-
silovna.

Vybavení pokoje: Vlastní	sociální	zařízení,	klimatizace,	fén,	telefon,	TV,	mini	bar,	trezor,	balkon.

Pláž:	Písčito	–	oblázková	pláž	se	nachází	150	m	od hotelu.	Na pláž	dojdete	příjemnou	procházkou	okolo	obchůdků	
a restaurace.

Termín 7 nocí 
(odletový den pondělí)

Hotel 
Kronos 3*

11.06. - 18.06. 2018 14 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den pondělí)

Hotel 
Kronos 3*

10.09. - 17.09. 2018 15 490,-
17.09. - 24.09. 2018 14 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Soluň	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	4 000,-	Kč

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 27° 20°
Červen 31° 21°

Červenec 33° 23°
Srpen 34° 25°
Září 27° 24°
Říjen 25° 23°

Pláž 150 m

Bazén 

DOba letu
 2 hod. 05 min.

traNsfer 
1 hod. 45 min.

řecko - olYmpská RiViéRa 
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ŠPaNĚLskoŠPaNĚLsko

O Salou Salou	 je	městečko	nacházející	 se	 v  provincii	Tarragona	 v  oblasti	 Katalánska.	 Je	 to	 nejznámější	
letovisko	na pobřeží	Costa	Dorada	100km	jižně	od Barcelony	a přibližně	10	km	od Tarragony.	Je	vyhledávané	
pro	krásné	zálivy	a zátoky,	mělké	teplé	moře	a pozvolné	pláže	s jemným	zlatavým	pískem.	Salou	Vás	překvapí	
palmovou	promenádou	s mnoha	obchody	a vodotrysky.	K nejzajímavějším	místům	v Salou	patří	například	
světelná	fontána,	přístav	v Cambrils	nebo	Aquapark	v La	Pineda.	Mimo	jiné	zde	naleznete	různé	obchůdky,	
restaurace	i bary.	
Krásné	zálivy	a zátoky,	mělké	teplé	moře,	pozvolné	pláže	s jemným	zlatavým	pískem,	obdivuhodná	palmová	
promenáda,	aktivní	dovolená,	zábavné	parky	Universal	–	Port	Aventura,	Costa	Caribe	a Aquopolis.	
Salou	–	to	je	aktivní	ale	i relaxační	dovolená	pro	všechny	návštěvníky!

HOTEL	PIRAMIDE	4*	|	SALOU	|
Popis hotelu: Nachází	se	v centru	města	Salou,	hlavním	městě	pobřeží	Costa	Dorada	(Zlaté	pobřeží).	V blízkosti	
hotelu	se	nachází	obchůdky,	restaurace,	bary	a supermarket.	Obchodní	centrum	naleznete	cca	250	m	a jen	
1,5	km	je	vzdálen	oblíbený	zábavní	park	Port	Aventura.	

Vybavení hotelu:	Recepce,	restaurace,	bar,	bazén,	zahrada,	WI-FI	za poplatek,	parkování	(za poplatek),	kli-
matizace.	

Vybavení pokoje: Hotel	nabízí	pokoje	s vlastním	sociálním	zařízením,	satelitní	TV,	klimatizací	(v letních	měsí-
cích),	trezorem	(za poplatek),	telefonem,	vysoušečem	vlasů.	

Pláž:	Pláž	se	nachází	cca	600	metrů	od hotelu.	K moři	vede	příjemná	cesta	kolem	obchůdků	a restaurací.

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Hotel 
Piramide 4*

07.06. - 14.06. 2018 15 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Hotel 
Piramide 4*

20.09. - 27.09.2018 15 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Barcelona	–	Praha	
(včetně	všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Plná	penze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a	0,2l	vína	k	obědu	a	večeři
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/na	letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 500,-	Kč

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 21° 18°
Červen 23° 21°

Červenec 25° 24°
Srpen 26° 25°
Září 25° 24°
Říjen 22° 20°

 výlEt v CEně

voda a víno  
K oBědu  
a vEčEŘi

Pláž 
600 m

Bazén 

DOba letu
 2 hod. 25 min.

traNsfer 
1 hod. 20 min.

Španělsko

Salou

NEJEN  
PRO SENiORy

PlNÁ PENZE  
V CENĚsaloU - costa doRada

©rafael lopez-monné / PMT Salou
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ŠPaNĚLsko

O Peñiscole Peñiscola	bývá	považována	za jedno	z nejkrásnějších	letovisek	Španělska	pro	svou	bohatou	kulturu	
a krásné	písečné	pláže.	Nachází	se	na prosluněném	pobřeží	Costa	del	Azahar	neboli	„pobřeží	pomerančovníkového	
květu“.	Pokud	hledáte	široké	pláže	(zdejší	pláž	Playa	Norte	je	jednou	z nejlepších	na valencijském	pobřeží),	výlety	
za zajímavou	historií	či	jen	odpočinek	a opalování	se,	je	pro	Vás	Peñiscola	tou	pravou	destinací.	Pláže	zde	mají	pozvol-
ný	vstup	do moře,	proto	jsou	vhodné	i pro	neplavce.	Letovisko	Peñiscola	obdrželo	Modrou	vlaku	EU,	která	symbolizuje	
čistotu	pláží,	vody	i samotného	okolí.	V městečku	se	nachází	mnoho	restaurací	a obchodů.	V termínu	7.	–	22.	9.	jsou	
zde	nejkrásnější	slavnosti,	jež	jsou	zasvěceny	Panně	Marii	Ermitaně,	která	je	patronkou	města.	Na její	počest	jsou	
zde	pořádány	velkolepé	ohňostroje,	tradiční	taneční	vystoupení	a barevné	průvody.	Nad	Peñiscolou	se	tyčí	templářský	
hrad	ze	14.	století,	ze	kterého	je	nádherný	výhled	na celé	město.	Jednoduše	v Peñiscole	na Vás	historie	bude	dýchat	
na každém	kroku.	Neváhejte	a vydejte	se	s námi	poznat	krásy	této	oblasti	a odpočinout	si	od každodenních	starostí.

GRAN	HOTEL	PEÑISCOLA	4*	|	COSTA	DEL	AZAHAR	|
Popis hotelu: Tento	krásný	a moderně	vybavený	hotel	se	nachází	přímo	u krásné	písečné	pláže	ve městečku	
Peñiscola.	Přímo	v hotelu	se	nachází	malé	krámky.	Peñiscola	je	proslulá	svými	restauracemi	a bary,	které	na-
bízejí	pestrou	nabídku	místních	jídel	i mezinárodní	kuchyně.	Možnost	individuálních	výletů	do 4	km	vzdáleného	
letoviska	(dostupné	místní	dopravou).	

Vybavení hotelu:	Recepce,	restaurace,	bar	u bazénu,	bar	s velkou	terasou,	bazén,	jacuzzi,	mokrá	a suchá	sau-
na,	parní	lázně,	aromatické	koupele,	speciální	sprchy,	tělocvična,	směnárna,	výtah,	WiFi	připojení	(za poplatek),	
obchůdky	se	suvenýry,	opalovací	terasa	(lehátka	a slunečníky	zdarma).	

Vybavení pokoje: Vlastní	sociální	zařízení,	klimatizace,	TV,	minibar	(za poplatek),	telefon,	fén,	balkon,	trezor	
(za poplatek).	Pokoje	jsou	bez	možnosti	přistýlky.	V pokoji	jsou	umístěna	dvě	široká	lůžka	pro	2-3	dosp.	osoby.

Pláž:	Krásná,	široká	písečná	pláž	se	nachází	přímo	u hotelu.	Oddělena	je	od hotelu	nefrekventovanou	silničkou	
a pobřežní	promenádou.	Lehátka	a slunečníky	za poplatek.

Termín 7 nocí
(odletový den úterý)

Gran hotel 
Peñiscola 4*

05.06. – 12.06. 2018 14 990,-

Termín 7 nocí
(odletový den úterý)

Gran hotel 
Peñiscola 4*

11.09. – 18.09. 2018 ! 20 990,-
18.09. – 25.09. 2018 15 990,-
! V tomto termínu se v destinaci konají 
slavnosti zasvěcené Panně Marii Ermitaně – 
patronce města!

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Valencie	–	Praha	(včet-
ně	všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k večeři
	▪ Návštěva	centra	města	Peňiscola	s delegátem
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 500,-	Kč		
(pro	odlet	11/9	příplatek	5 500,-	Kč)

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	1 000	Kč	

Průměrná teplota

Květen 25° 19°
Červen 28° 23°

Červenec 30° 25°
Srpen 30° 26°
Září 27° 25°
Říjen 23° 22°

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Pláž u hotElu

Bazén 

DOba letu
 2 hod. 45 min.

traNsfer 
1 hod. 40 min.

Španělsko

Peñiscola

peñiscola - costa del azaHaR NOViNKA

! slavnosti zasvěcené Panně Marii Ermitaně – patronce města!
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Španělsko

Andalusie

©Turespaňa

ŠPaNĚLsko

O Costa de la luz Španělsko	 je	zemí,	která	každoročně	 láká	mnoho	turistů	k návštěvě	místních	 letovisek.	
Jednou	z těch	méně	probádaných	je	právě	Costa	de	la	Luz,	neboli	“Pobřeží	světla”.	Pokud	navštívíte	Costa	de	
la	Luz,	zajisté	můžete	říci,	že	jste	navštívili	pravé	Španělsko.	Autentičnost	této	oblasti	dodává	místní	kuchyně,	
jedinečná	příroda	a kilometry	dlouhé,	přírodní,	písčité	pláže	lemující	pobřeží	Atlantického	oceánu.	Pláže	Costa	
de	la	Luz	jste	mohli	vidět	ve filmu	s Jamesem	Bondem,	kde	jsou	vydávány	za vyhlášené	pláže	na Kubě.	I to	
svědčí	o panenské	přírodě,	která	zajisté	stojí	za návštěvu.	Mimo	to	zde	naleznete	historická	města	jako	je	Cádiz	
a Huelva,	původně	malé	rybářské	vesničky,	které	se	časem	proměnily	v klidná	městečka.
Pokud	tedy	máte	rádi	dobré	jídlo	a fascinující	přírodu	pak	neváhejte	a vydejte	se	s námi	na tento	zájezd!	

PLAyABALLENA	SPA	HOTEL	4*	|	COSTA	BALLENA	|
Popis hotelu: Tento	kvalitní	a výborně	vybavený	hotelový	komplex	se	nachází	v klidném	letovisku	Costa	Ballena.	
Přímo	u hotelu	se	nachází	zastávka	autobusu,	kterým	se	dostanete	do nedalekého	města	Rota,	případně	do Je-
rezu.	Hotel	je	umístěn	v jižní	části	oblasti	Costa	de	La	Luz,	tedy	blíže	k Gibraltaru.	V blízkosti	hotelu	se	nachází	
golfový	resort	Costaballena.	Centrum	městečka	s bary,	obchody	a restauracemi	cca	10	-	15	min.	chůze	od hotelu.	

Vybavení hotelu:	nonstop	recepce,	výtah,	Wi-Fi	v lobby	(30	min.	zdarma),	úschovna	zavazadel,	venkovní	bazén,	
vyhřívaný	vnitřní	bazén,	lehátka	a slunečníky	u bazénu	zdarma,	bezbariérový	přístup,	internetový	koutek	(za popla-
tek),	směnárna,	obchod	se	suvenýry,	wellness	centrum	(za poplatek).	

Vybavení pokoje: koupelna/wc,	klimatizace,	satelitní	TV,	telefon,	psací	stolek,	minibar	(za příplatek),	stropní	venti-
látor,	trezor	(za poplatek),	balkon	nebo	terasa.	Pokoje	jsou	bez	možnosti	přistýlky.	V pokoji	jsou	umístěna	dvě	široká	
lůžka	pro	2-3	dosp.	osoby.	

Pláž:	krásná,	dlouhá	a široká	písčitá	pláž	se	nachází	pár	metrů	od hotelu.	Lehátka	a slunečníky	za poplatek	(pouze	
v hlavní	sezoně).

Termín 7 nocí 
(odletový den středa)

Playaballena 4*

30.05. - 06.06. 2018 16 190,-
06.06. - 13.06. 2018 16 790,-

Termín 7 nocí 
(odletový den středa)

Playaballena 4*

12.09. - 19.09. 2018 19 990,-
19.09. - 26.09. 2018 18 490,-
26.09. - 03.10. 2018 16 990,-
03.10. - 10.10. 2018 15 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Sevilla	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	vč.	sklenice	vody	a vína	k večeři
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/	
na letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	poby.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	4 200,-	Kč
	▪ Plná	penze	2 000,-	Kč/osoba
	▪ All	inclusive	5 000,-	Kč/osoba

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 25° 21°
Červen 29° 23°

Červenec 32° 24°
Srpen 33° 24°
Září 28° 23°
Říjen 24° 22°

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Pláž 
u hotElu

Bazén 

DOba letu
 3 hod. 25 min.

traNsfer 
1 hod. 40 min.
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1
 Polodenní výlet: San lucar/Donana 

 2 100,-	Kč	/	75€	
Cesta	do města	Sanlúcar	de	Barrameda.	První	zastáv-
kou	 je	bývalá	 továrna	na výrobu	 ledu.	Poté	přejdeme	
na molo,	kde	nastoupíme	na jednu	z lodí,	která	se	plaví	
po řece	Guadalquivír.	Doplujeme	do bývalé	osady	chýší	
zvané	 La	 Plancha	 a  přestoupíme	 do  terenních	 vozů,	
na nichž	podnikneme	projíždku	úchvatně	krásnou	kra-
jinou	v parku.	

5
 Celodenní výlet: Tanger 

 2 660,-	Kč	/	95€	
Cesta	autobusem	a poté	lodí	do Tangeru.	Uvidíme	„Cape	
Spartel“,	což	je	soutok	Středozemního	moře	s Atlantic-
kým	 oceánem.	 Ve  městě	 budeme	 pokračovat	 úzkými	
uličkami	pěšky	a uvidíme	místní	Kasbu	s medinou.	Na-
vštívíme	místní	čtvrtě,	kde	se	vyrábí	hedvábí	či	kožené	
výrobky.	V závěru	výletu	budeme	mít	možnost	nakoupit	
v jednom	z nejreprezentativnějších	bazarů	Tangeru.	Ces-
tovní	pas	s sebou!

4
 Celodenní výlet: Jerez 

 1 400,-	Kč	/	50€	
Po příjezdu	do Jerezu	se	projdeme	spletí	uliček	histo-
rického	jádra	města,	jež	bylo	vyhlášeno	kulturní	památ-
kou.	Vstoupíme	do Alcazaru	postaveného	ve XII.	století.	
Nacházejí	 se	 zde	Arabské	 lázně,	 jediná	mešita	města	
a zajímavý	hydraulický	systém	dešťové	vody.	Odpoledne	
navštívíme	výrobnu	proslulého	jerezského	vína,	Bodegas	
González	Byass,	neboli	víno	Tio	Pepe,	které	se	dnes	vy-
váží	do celého	světa.	

2
 Polodenní výlet: Rota a Cádiz 

 1 350,-	Kč	/	48€	
Návštěva	města	Rota.	Po příjezdu	do města	nás	čeká	
dopolední	procházka,	která	začíná	u majáku	a pokračuje	
po  přímořské	 promenádě	 kolem	 Atlantického	 oceánu	
do historického	jádra	města	Roty.	Po procházce	nastou-
píme	na loď	a poplavíme	se	hodinu	ve vodách	Atlantic-
kého	oceánu,	až	do patrně	nejstaršího	dosud	stojícího	
města	 v  jihozápadní	 Evropě,	 Cádizu.	 V  centru	 města	
volný	čas.	

3
 Celodenní výlet: Gibraltar 

 1 960,-	Kč	/	70€	
Odjezd	od hotelu	na Gibraltar.	Na Gibraltaru	využijeme	
místní	autobus,	který	nás	odveze	na skálu,	kde	bude-
me	moci	obdivovat	jeskyně	San	Miguel,	kde	se	nachází	
místní	rezervace	s opicemi	a Punta	Europa.	Následovat	
bude	volný	čas	v centru	městečka.	Průběh	výletu	může	
být	pozměněn	v  závislosti	na návštěvnosti	 v přírodním	
parku.	Cestovní	doklad	s sebou!

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	 popisy	 a  ceny	 výletů	 jsou	 pouze	 orientační.	
Aktuální	nabídka	na www.qualitytours.cz	nebo	na místě	
u delegáta.	
V  ceně	 je	 zahrnuta	 autobusová	 (popř.	 lodní)	 doprava,	
průvodce/delegát	a vstupy	do památek	 (není	 zahrnutý	
oběd).	Výlety	 je	možné	předkoupit	 v Kč	nebo	zakoupit	
na místě	v Eur.
Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	30	osob.

Sevilla
doñana

San lucar

Rota
JerezPlayaballena 

SPa hotel

Gibraltar

tanger

Cádiz

maPa výlEtů

Andalusie

Gibraltar. CC BY 2.0 Michael Vadon

Catedral de Jerez de la Frontera. CC BY 2.0 UNED

Cape Spartel. CC BY-ND 2.0 Anthony Tong Lee.jpg

Donana

Cádiz.CC BY-SA 2.0 Hernán Piera
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V únoru vyšlo vaše nové CD 
„V opeře“, co vás vedlo k jeho 
nazpívání a jak jste vybíral 
jednotlivé skladby?

V rámci vzpomínaného CD jsem zkusil jeden experiment, se kterým jsem 
již dlouho koketoval. Tenorové árie nechat stransponovat pro můj hlas, tedy 
basbaryton. To nikdo nejen u nás, ale ani ve světě neudělal. Nutno podotk-
nout, že jsem operu studoval na konzervatoři, kam jsem v druhém ročníku 
přestoupil z operety Oldřicha Nového, neboť jsem si přál více hodin zpěvu. 
Výběr jsem dělal ve spolupráci se skladatelem a aranžérem Eduardem Par-
mou, který se postaral nejen o aranže, ale i  o celkové nahrání podkladů. 

Jsou tam samozřejmě i basbarytonové árie, také dvě symfonické sklad-
by, které nikdo nikdy nezpíval, já je otextoval a uvedl do nového života. 
Ale také slavné melodie operetní. Já jsem s  výsledkem spokojen, ale 
hlavní jsou pro mě posluchači, ti mě zajímají nejvíce.
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andalUsie - costa de la lUz
fAKulTATiVNí VýlETy



ŠPaNĚLsko

O  Costa del Sol Pobřeží	 Costa	 del	 Sol	 se	 nachází	
v  jižní	části	Španělska	v provincii	Andalusie.	Andalu-
sie	je	jediným	regionem,	který	omývá	jak	Středozemní	
moře,	tak	Atlantický	oceán.	Tato	oblast	je	typická	svojí	
hornatou	krajinou,	která	láká	k túrám,	kde	zajisté	stojí	
za návštěvu	typické	horské	vesničky,	které	jsou	usaze-
ny	přímo	na skalách.	Po příjemné	procházce	je	nejlepší	
dát	si	dobré	jídlo,	kterého	si	v Andalusii	užijete	opravdu	
mnoho.	Za ochutnání	stojí	tapas,	paella	a olivy,	které	
k andaluské	kuchyni	neodmyslitelně	patří.	Dominantou	
Andalusie	jsou	starobylá	města	s maurskými	pevnostmi,	jako	je	např.	Granada	se	světoznámou	Alhambrou.	Po-
břeží	Costa	del	Sol,	které	je	nazýváno	i “Pobřežím	Slunce”,	je	zárukou,	že	si	užijete	dovolenou	plnou	slunečných	
chvil,	na které	budete	zajisté	vzpomínat.	

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Fuengirola Park 4*

17.05. – 24.05. 2018 13 790,- 
24.05. – 31.05. 2018 14 490,-
31.05. – 07.06. 2018 14 990,-
07.06. – 14.06. 2018 15 290,-
14.06. – 21.06. 2018 15 790,-

Termín 7 nocí 
(odletový den po/čt)

Fuengirola Park 4*

10.09. – 17.09. 2018 15 990,-
13.09. – 20.09. 2018 15 790,-
17.09. – 24.09. 2018 15 490,-
20.09. – 27.09. 2018 14 990,-
24.09. – 01.10. 2018 14 790,-
27.09. – 04.10. 2018 14 490,-
01.10. – 08.10. 2018 13 990,-
04.10. – 11.10. 2018 13 790,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Malaga	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k večeři
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/na	letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 300,-	Kč
	▪ Plná	penze	1 500,-	Kč/osoba

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	1 000,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 24° 18°
Červen 27° 21°

Červenec 30° 23°
Srpen 31° 24°
Září 27° 22°
Říjen 24° 21°

DOba letu
 3 hod. 25 min.

traNsfer 
40 min.

andalUsie - costa del sol 

FUENGIROLA	PARK	4*	|	FUENGIROLA	|
Popis hotelu: hotelový	komplex	situovaný	v pečlivě	udržované	zahradě	se	nachází	v klidnější	části	letoviska	
Fuengirola.	Nákupní	možnosti	najdete	cca	500	m	od hotelu.	
Vybavení hotelu:	vstupní	hala	s recepcí,	hlavní	restaurace,	bar,	snack	bar,	kavárna,	herna,	půjčovna	kol,	mož-
nost	připojení	k internetu	(za poplatek),	bazén	(lehátka	a slunečníky	zdarma),	vnitřní	bazén,	spa	(za poplatek).	
Vybavení pokoje: vlastní	sociální	zařízení,	klimatizace,	telefon,	satelitní	TV,	fén,	trezor	(za poplatek),	balkon	nebo	
terasa.	
Pláž:	Nachází	se	jen	pár	kroků	od hotelu	cca	150	m,	kam	se	dostanete	přes	místní	komunikaci,	popř.	lze	využít	
hotelový	podchod.

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Bazén 

Španělsko

Andalusie

Costa del Sol, Málaga - © visitcostadelsol
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1
 Celodenní výlet: Gibraltar 

 1 630,-	Kč	/	58€	
Odjezd	od hotelu	na Gibraltar.	Na Gibraltaru	využijeme	
místní	autobus,	který	nás	odveze	na skálu,	kde	bude-
me	moci	obdivovat	jeskyně	San	Miguel,	kde	se	nachází	
místní	rezervace	s opicemi	a Punta	Europa.	Následovat	
bude	volný	čas	v centru	městečka.	Průběh	výletu	může	
být	pozměněn	v závislosti	na návštěvnosti	v přírodním	
parku.	Cestovní	doklad	s sebou!	

5
 Celodenní výlet: Tanger 

 2 520,-	Kč	/	90€	
Cesta	 autobusem	 a  poté	 lodí	 do  Tangeru.	 Uvidíme	
„Cape	 Spartel“,	 což	 je	 soutok	 Středozemního	 moře	
s Atlantickým	oceánem.	Ve městě	budeme	pokračovat	
úzkými	uličkami	pěšky	a uvidíme	místní	Kasbu	s medi-
nou.	Navštívíme	místní	čtvrtě,	kde	se	vyrábí	hedvábí	či	
kožené	výrobky.	V závěru	výletu	budeme	mít	možnost	
nakoupit	 v  jednom	 z  nejreprezentativnějších	 bazarů	
Tangeru.	Cestovní	pas	s sebou!

4
 Celodenní výlet: Granada 

 2 240,-	Kč	/	80€	
Cestou	do Granady	uděláme	krátkou	zastávku	v Riofrio	
nebo	Loja	a budeme	pokračovat	do Granady.	Ve městě	
bude	následovat	volný	čas	k prohlídce	Královského	pa-
láce	či	katedrály,	která	byla	vybudována	na objednávku	
králů	v  roce	1504.	Následně	se	vydáme	do světozná-
mé	Alhambry,	nejvýznamnější	památky	arabského	stylu	
ve Španělsku.	

2
 Celodenní výlet: Sevilla 

 2 050,-	Kč	/	73€	
Po  příjezdu	 do  Sevilly	 podnikneme	 vyhlídkovou	 jízdu	
městem.	 Pěšky	 se	 poté	 vydáme	 do  zahrad	 v  Murillo	
a Barrio	de	Santa	Cruz.	Chybět	nebude	ani	 katedrála,	
jež	byla	vybudována	v 15.	Století.	Katedrála	je	se	svými	
třiceti	kaplemi	zároveň	třetí	největší	křesťanskou	svatyní.	
Na závěr	našeho	výletu	budeme	mít	volný	čas	na Plaza	
de	Espaňa.

3
 Celodenní výlet: Cordoba 

 1 990,-	Kč	/	71€	
Cesta	do Córdoby,	města,	které	si	po staletí	uchovává	
vzpomínky	na arabskou	a židovskou	kulturu.	Po krátké	
projížďce	městem	zamíříme	do centra	města.	Společně	
navštívíme	 jedinečnou	 Cordobskou	mešitu,	 Synagogu,	
Římský	most	a Cristo	de	los	Faroles.

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	 popisy	 a  ceny	 výletů	 jsou	 pouze	 orientační.	
Aktuální	nabídka	na www.qualitytours.cz	nebo	na místě	
u delegáta.	
V  ceně	 je	 zahrnuta	 autobusová	 (popř.	 lodní)	 doprava,	
průvodce/delegát	a vstupy	do památek	 (není	 zahrnutý	
oběd).Výlety	 je	možné	 předkoupit	 v  Kč	 nebo	 zakoupit	
na místě	v Eur.
Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	30	osob.

Plaza de Espaňa. CC BY 2.0 Francisco Colinet

Mezquita, Cordoba. CC BY 2.0 wingpix

Shop in the April 9th 1947 Square, Tangier, Morocco. CC BY -SA 4.0 Diego Delso

The Alhambra from Mirador de St. Nicolas (1). CC BY-SA 2.0 Jiuguang Wang

inspection team. CC BY-SA 2.0 Karan Jain

Sevilla

Granada

Cordoba

Fuengirola Park

Gibraltar

tanger

malaga

maPa výlEtů

Andalusie

andalUsie - costa del sol 
fAKulTATiVNí VýlETy
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Známe Vás i z českých filmů, 
nabídnete nám zajímavou 
historku z natáčení?

Velmi rád vzpomínám na filmové televizní seriály Vysílá studio A a na Pí-
seň pro Rudolfa lll. Výborná práce byla s režisérem Zdeňkem Podskalským 
ve filmu Trhák. Před léty jsem se poznal s Olinkou Blechovou a následně ji 
seznámil s Waldou Matuškou, který si ji později vzal. A ve filmu je Walda 
myslivec s třemi dcerami, Veškrnovou, Buštíkovou a Blechovou. A za nimi 
pálí tři jinoši Korn, Schelinger a  já. Film končí hromadnou svatbou i tatín-
ka myslivce s  pošťačkou Kozderkovou. Režisér Podskalský určil, že Korn 
si bere Buštíkovou, Schelinger Veškrnovou a  já Olinku. To kvůli Walínovi, 

který okamžitě začal „žárlit“, já to přijal. Matuška po mně stále koukal, 
napomínal mě, že na zkoušce jí nemusím líbat a podobně. Oba jsme se 
rolí zhostili s takovou vervou, že nám to ostatní slupli a dokonce Waldu 
napomínali, aby nebyl na mně tak ostrej. Když prasklo, že jsme vše jen 
hráli, dost dlouho jim trvalo než nám uvěřili.
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ŠPaNĚLsko

O Costa de Almería Costa	de	Almería	se	nachází	na jihu	Španělska,	v nejvýchodnějším	cípu	regionu	Andalu-
sie.	Na více	než	200	km	dlouhém	pobřeží	najdeme	jak	divokou	přírodu	a rozeklaná	skaliska,	tak	dlouhé	písčité	
pláže	s průzračně	čistou	vodou	oceněné	modrou	vlajkou	EU.	Oblast	je	charakteristická	minimálním	množstvím	
srážek	a naopak	největším	počtem	slunečných	dní	v celé	Evropě,	což	se	pochopitelně	odráží	na rázu	zdejší	
krajiny.	Mimo	jiné	zde	tedy	nalezneme	jedinou	poušť	v Evropě,	na které	se	natáčela	řada	známých,	především	
westernových	filmů.	Z kulturních	památek	jistě	nelze	opomenout	maurskou	pevnost	Alcazaba,	která	je	domi-
nantou	hlavního	města	oblasti	a poskytuje	pěkný	výhled	na přilehlou	arabskou	čtvrť	 i celé	město.	Costa	de	
Almería	je	ideální	pro	všechny,	kteří	si	zamilovali	krásy	Andalusie	a zároveň	chtějí	poznat	nová	místa.	

HOTEL	PLAyALUNA	4*	|	ROQUETAS	DE	MAR	|
Popis hotelu: Tento	krásný	a kvalitně	vybavený	hotel	leží	v letovisku	Roquetas	de	Mar,	přímo	u pobřežní	promená-
dy,	po které	se	příjemnou	procházkou	podél	pláže	dostanete	třeba	až	do samého	centra	města	Roquetas,	které	je	
vzdáleno	cca	5km	a kde	můžete	vidět	místní	dominantu	Castillo	da	Santa	Ana.	V okolí	hotelu	se	nachází	restaurace,	
bary	a supermarket.	Hotel	Playaluna	patří	do oblíbeného	řetězce	Playa	Senator,	ze	kterého	můžete	znát	např.	hotely	
Playa	Bonita	4*,	Playaballena	Spa	4*	nebo	Almunecar	Playa	Spa	4*,	které	jste	možná	již	v rámci	našich	programů	
pro	seniory	55+	navštívili.	

Vybavení hotelu:	Recepce,	výtahy,	bar,	 restaurace,	snack	bar,	miniclub,	obchod	se	suvenýry,	WI-FI	v  recepci	
zdarma	(60	minut	denně),	internet	(za poplatek),	kadeřnictví,	bazén	s jacuzzi,	směnárna.	

Vybavení pokoje: Vlastní	sociální	zařízení,	klimatizace,	fén,	TV,	telefon,	minibar	(za příplatek),	trezor	(za příplatek),	
terasa	nebo	balkón.	Pokoje	jsou	bez	možnosti	přistýlky.	V pokoji	jsou	umístěna	dvě	široká	lůžka	pro	2-3	dosp.	osoby.	

Pláž:	Pláž	s hrubozrnným	pískem	(místy	přechází	v kamínky)	je	od hotelu	oddělena	pouze	promenádou.

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Hotel Playluna 4*

27.05. – 03.06. 2018 14 490,-
03.06. – 10.06. 2018 15 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Hotel Playluna 4*

16.09. – 23.09. 2018 16 490,-
23.09. – 30.09. 2018 15 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Almería	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k večeři
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/na	letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	4 200,-	Kč
	▪ Plná	penze	2 000,-	Kč/	osoba
	▪ All	inclusive	5 000,-	Kč/	osoba

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 23° 21°
Červen 26° 24°

Červenec 29° 26°
Srpen 29° 26°
Září 27° 25°
Říjen 24° 22°

DOba letu
 3 hod. 15 min.

traNsfer 
60 min.

andalUsie - costa de almeRía VhODNé i PRO 
NÁROČNĚJŠí!

Španělsko

Almería

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Pláž 
u hotElu

Bazén 
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1
 Celodenní výlet: GiBRAlTAR – ROCK 

 TOuR 2 380,-	Kč	/	85€	
Odjezd	k prohlídce	britské	kolonie	Gibraltar,	nejjiž-
nějšího	 místa	 evropského	 kontinentu.	 Po  přejezdu	
španělsko-gibraltarské	 hranice	 je	 na  programu	
atraktivní	 projížďka	 minibusem	 po  skále	 Gibralta-
ru.	První	zastávka	je	na nejjižnějším	cípu	Gibraltaru	
s názvem	Europe	Point,	při	dobré	viditelnosti	lze	vi-
dět	Afriku.	Další	zastávka	je	u vstupu	do krápníkové	
jeskyně	 San	 Miguel	 a  třetí	 zastávka	 je	 u  přírodní	
rezervace	 slavných	 opiček	 macaca.	 Po  skončení	
projížďky	je	na programu	volno	s možností	procház-
ky	městem,	posezení	v některé	z mnoha	restaurací	
a britských	barů	nebo	výhodné	nákupy	na obchodní	
třídě	v této	bezcelní	zóně.	Odjezd	zpět	je	v odpoled-
ních	hodinách.	Pro	vjezd	na Gibraltar	je	nutný	platný	
cestovní	doklad.

4
 Celodenní výlet: SiERRA NEVADA & GuADiX 

 1 350,-	Kč	/	48€	
Po odjezdu	z hotelu	zastávka	v malebné	vesničce	Seine	Almeia,	zde	degustace	
místního	 vína.	Dále	přejezd	na  jižní	území	Sierra	Nevady,	 jednoho	 z nejkrás-
nějších	pohoří	v Evropě,	druhá	zastávka	v přístavu	La	Ragua.	Sierra	Nevada	je	
jedno	z nejvyšších	pohoří	v západní	Evropě	s výškou	přes	3 000	m	nad	mořem	
a s vrcholem	Mulhacén	-	nejvyšší	na Iberijském	poloostrově.	Městečko	Quadix	
je	proslulé	více	než	2 000	obyvatelných	jeskyní,	je	skutečným	prehistorickým	
městem,	 zde	 se	 nachází	 i  krásná	 kaple	 Ermina	 Nueva.	 Po  prohlídce	 volno	
na nákupy,	prohlídku	parku	a katedrály	 (není	v ceně).	Guadix	 je	 jedno	z nej-
starších	osídlení	ve Španělsku	a i v oblasti	Granady.	Poslední	zastávkou	bude	
hrnčířská	vesnička	Alhabía,	kde	je	možné	navštívit	hrnčířskou	dílnu	a sledovat	
práci	hrnčířů.	Po prohlídce	návrat	do hotelu.

2
 Celodenní výlet: MiNi hOllyWOOD 

 1490,-	Kč	/	53€	
Odjezd	 do  pouště	 Tabernas,	 možnost	 navštívit	 tematický	 zábavní	 park	 Mini	 Hollywood	
s westernovými	salóny,	bankou	či	kanceláří	šerifa.	Každodenní	show	z divokého	západu	pro	
malé	i velké,	v níž	probíhají	souboje	kovbojů	s povozy	a koňmi.	Zde	se	natáčely	různé	filmy	
např.	 Indiana	Jones	s Harrisnem	Fordem	či	další	filmy	z divokého	Západu	pod	vedením	
špičkových	režisérů.	V parku	je	také	ZOO,	kde	žije	více	než	100	iberijských	a afrických	živo-
čišných	druhů.	Uvidíme	voliéru,	terárium	s více	než	40	druhy,	nádrž	s krokodýly	či	pobíhající	
žirafy	a jeleny.	Lze	vidět	představení	papoušků,	je	zde	i bazén.

3
 Celodenní výlet: GRANADA 

 2 100,-	Kč	/	75€	
Po  krátké	 prohlídce	města	 odjezd	 k  atraktivnímu	 cíli	mnoha	 turistů	 -	 k  prohlídce	 arabského	 sídelního	 paláce	
Alhambra,	paláce	Carlose	V.	a zároveň	nejkrásnější	arabské	stavbě	všech	dob	na světě.	Prohlídka	překrásných	za-
hrad	Generalife,	které	se	nachází	v těsném	sousedství	Alhambry.	Zde	je	možné	pozorovat	fontánky,	vodní	nádržky	
v pečlivě	udržované	zahradě	s mnoha	druhy	pestrobarevných	květin.	Poté	návrat	zpět	do města,	volno,	možnost	
návštěvy	královské	kaple	či	katedrály,	odpoledne	návrat	do letoviska.

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.	Aktuální	nabídka	
na www.qualitytours.cz	nebo	na místě	u delegáta.	V ceně	je	zahrnuta	
autobusová	doprava,	průvodce/delegát	a vstupy	do památek	(není	zahrnutý	
oběd).	Výlety	je	možné	předkoupit	v Kč	nebo	zakoupit	na místě	v Eur.	
Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	30	osob.

andalUsie - costa de almeRía
fAKulTATiVNí VýlETy

Playaluna hotel

Gibraltar

almeira
mini hollywood

maPa výlEtů

Andalusie Granada

Sierra nevada

Guadix

Alhambra, Granada. CC BY-SA 2.0 Tony Bowden

Europa Point - Gibraltar. CC BY 2.0 bvi4092

centauros del desierto. CC BY-SA 2.0 Emilio del Prado.jpg

Mulhacen. CC BY 2.0 Mark Chinnick
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Zpíval jste s orchestrem 
Karla Krautgartnera – kdy 
vás angažoval?

Karel Krautgartner mne slyšel zpívat na souteži Hledáme nové talenty. Zpíval 
jsem píseň Gilberta Becauda V ten den, kdy se vrátil déšť. I když jsem nic ne-
vyhrál, nabídl mi účinkování ve svém orchestru. Nejdříve mne angažoval jako 
„přívažek“ ke svým stabilním zpěvákům Vlastě Průchové a již začínající hvězdě 
Karlu Gottovi a později, když zjistil, že to asi se mnou není nejhorší, tak i pro 
dvě zahraniční nahrávky veřejných koncertů v Rakousku a SRN.
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2x VýlET  
V CENĚ

PlNÁ PENZE  
V CENĚ

PlÁžOVý SERViS 
K ZAPůJČENí ZDARMA

léčivé bahno v okolí hotelů Spousta	klientů	se	na Mar	Menor	vydává	za léčivým	bahnem,	které	blahodárně	působí	
na tělo	a napomáhá	léčit	kožní	onemocnění,	bolavé	klouby,	revma,	atd.	Kde	však	tato	ložiska	najdeme?

1) Přírodní lázně v San Pedro del Pinatar –	Ložiska	toho	vůbec	nejkvalitnějšího	a nejúčinnějšího	léčivého	
bahna	v celé	oblasti	MAR	MENOR	se	nacházejí	v přírodních	lázních	městečka	San	Pedro	del	Pinatar.	Abychom	
vám	umožnili	využívat	služby	lázní	i přes	komplikované	spojení	veřejnou	dopravou,	připravili	jsme	pro	vás	spe-
ciální	nabídku	fakultativních	výletů.	Tyto	výlety	se	budou	konat	min.	3x	týdně	a je	možno	je	předkoupit	i v ČR.	
Cena	za balíček	těchto	3	výletů	je	1 400	Kč/50	Eur.	

2) léčivé bahno v  okolí hotelu	 –	 Ložiska	 léčivého	 bahna,	 i  když	méně	 kvalitního,	 se	 nacházejí	 i  přímo	
na La	Manze,	na Jelením	ostrově.	Naše	delegátka	bude	s každou	skupinou	klientů	pořádat	pěší	výlet	na tento	
ostrov,	kde	si	můžete	vyzkoušet	aplikaci	bahna	a jeho	účinky.	Upozorňujeme	na nutnost	vhodné	obuvi	do vody	
a na vyšší	fyzickou	náročnost	výletu	(na ostrov	je	potřeba	přebrodit).

Na co nezapomenout?	
Doporučujeme	boty	do vody	a nádobu	na bahno	(kyblíček,	stačí	však	i odříznutá	PET	lahev).	

ŠPaNĚLsko

O Mar Menor Mar	Menor	je	dosud	málo	známá	laguna,	která	leží	ve španělské	provincii	Murcia.	Tato	laguna,	
nazývána	“Mrtvým	mořem	Evropy”,	je	zajímavá	tím,	že	je	od Středozemního	moře	oddělena	jen	úzkým	pruhem	
pevniny	zvaným	La	Manga	neboli	“rukáv”.	Laguna	je	spojována	s Mrtvým	mořem	kvůli	velmi	slané	vodě,	která	
je	vhodná	i pro	neplavce,	a ložiskům	léčivého	bahna.	Díky	výborným	klimatickým	podmínkám	je	zde	možné	
koupání	i během	nejchladnějších	měsíců	v roce(teplota	vody	v laguně	je	cca	o 5°C	vyšší	než	teplota	Středozem-
ního	moře).	Příznivé	klima	působí	na dýchací	cesty	a napomáhá	léčit	kožní	onemocnění,	bolavé	klouby,	revma	
a další	onemocnění	pohybového	aparátu.	Pokud	hledáte	zájezd,	kde	si	odpočinete	a zároveň	uděláte	i něco	pro	
své	zdraví,	je	tato	destinace	právě	pro	Vás!	

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Murcia	(San	Javier)	–	
Praha	včetně	všech	poplatků	(*	lety	25/5,	2/7,	
27/8	a 18/10	jsou	operovány	do/	z Murcie	(trans-
fer	cca	0,5	hod.),	nebo	do/	z Valencie	(transfer	
cca	4	hod.)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	a více	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Plná	penze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k obědu	a večeři
	▪ 2x	pěší	výlet	
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	
pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 100,-/7	nocí,		
4 200,-/10	a 14	nocí,	5 100,-/17	nocí

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	dospělou	osobu	na přistýlce		
500,-/7	nocí,	1 000,-/10,14	a 17	nocí
	▪ Sleva	za dítě	2	-	10	let	na přistýlce		
2 500,-/7	a 10	nocí,	5 000,-/14	a 17	nocí

Průměrná teplota

Květen 26° 20°
Červen 27° 23°

Červenec 30° 25°
Srpen 31° 26°
Září 27° 25°
Říjen 25° 22°

DOba letu
 3 hod. 10 min.

traNsfer 
murcia 30 min.

traNsfer 
Valencie 4 hod.

maR menoR

Španělsko

Mar Menor

© murciaturistica
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maR menoR

HOTEL	LOS	DELFINES	4*	
|	LA	MANGA	|
Popis hotelu: Tento	zajímavě	koncipovaný	hotel	je	vybu-
dován	na ideálním	místě,	ze	kterého	je	velmi	dobrý	přístup	
k oběma	mořím	(cca	150	-	200	m	od každého).	V okolí	ho-
telu	se	nacházejí	obchody,	restaurace	a bary.	Pár	zastávek	
od hotelu	se	nachází	tzv.	Jelení	ostrov	s ložiskem	léčivého	
bahna.	Jedno	z nejstarších	španělských	měst	–	Cartagena,	
je	od hotelu	vzdáleno	25	km.	Hotel	je	díky	své	poloze	ide-
álním	místem	k ozdravným	pobytům	a odpočinku.	Autobu-
sová	zastávka	přímo	u hotelu.	Los	Delfines	4*	se	nachází	
hned	vedle	Las	Gaviotas	4*	a oba	hotely	patří	pod	jeden	
hotelový	řetězec	Hotelania.
Vybavení hotelu: recepce	24	hodin	denně,	výtah,	restau-
race,	bar,	bar	u bazénu,	venkovní	bazén,	sluneční	terasa,	
lehátka	u bazénu,	úschovna	zavazadel,	TV	místnost,	Wi-Fi	
připojení	v celém	hotelu	zdarma.
Vybavení pokoje: pokoje	s vlastním	sociálním	zařízením	
a balkonem,	telefonem,	satelitní	TV,	minilednicí,	vysouše-
čem	vlasů	a klimatizací.	

HOTEL	LAS	GAVIOTAS	4*	
|	LA	MANGA	|
Popis hotelu: Velmi	 hezký,	 nedávno	 zrekonstru-
ovaný	hotel	 se	nachází	 přímo	 v  oblasti	 La	Mangy.	
Vzdálenost	hotelu	od pláží	 od obou	moří	 je	150	 -	
200	 metrů.	 V  okolí	 hotelu	 se	 nacházejí	 obchody,	
restaurace	a bary.	Pár	zastávek	od hotelu	najdeme	
tzv.	Jelení	ostrov	s ložiskem	léčivého	bahna.	Cent-
rum	městečka	La	Manga	je	vzdáleno	pouhý	kilometr	
od hotelu.	Hotel	je	svou	polohou	ideálním	výchozím	
bodem	pro	výlety	do nedaleké	historické	Cartageny.	
Hotel	je	díky	své	poloze	perfektním	místem	k odpo-
činku,	ozdravným	pobytům	a objevování	nevšedních	
zajímavostí,	kterými	se	tato	oblast	pyšní!
Vybavení hotelu: recepce	24h	denně,	restaurace,	
bar,	sluneční	 terasa,	konferenční	sál,	 výtah,	 trezor,	
úschovna	zavazadel,	venkovní	bazén.	Wi-Fi	v celém	
hotelu	zdarma.
Vybavení pokoje: pokoje	 s  vlastním	 sociálním	
zařízením	a balkonem,	vysoušeč	vlasů,	satelitní	TV,	
minilednička,	klimatizace.	

Termín 7/10 nocí
(odletový den po/pá)

Las Gaviotas 4*
Los Delfines 4*

25.05. - 04.06. 2018 (10 nocí)      16 990,-*
04.06. - 11.06. 2018 15 990,-
11.06. - 18.06. 2018   16 990,-
18.06. - 25.06. 2018   17 490,-
25.06. - 02.07. 2018    17 990,-*

Termín 14 nocí
(odletový den pondělí)

Las Gaviotas 4*
Los Delfines 4*

04.06. - 18.06. 2018 27 990,-
11.06. - 25.06. 2018 28 990,-
18.06. - 02.07. 2018  30 990,-*

GARANCE uByTOVÁNí 
V hOTElu lAS GAViOTAS 4*
U termínů 4/6 – 11/6 a 11/6 – 18/6 garantujeme 
ubytování v Hotelu Las Gaviotas.

Termín 7/10 nocí
(odletový den pondělí)

Las Gaviotas 4*
Los Delfines 4*

27.08. - 03.09. 2018  18 990,-*
03.09. - 10.09. 2018 17 490,-
10.09. - 17.09. 2018 16 990,-
17.09. - 24.09. 2018 16 490,-
24.09. - 01.10. 2018 15 490,-
01.10. - 08.10. 2018 14 990,-
08.10. - 18.10. 2018 (10 nocí)  16 990,-*

Termín 14/17 nocí
(odletový den pondělí)

Las Gaviotas 4*
Los Delfines 4*

27.08. - 10.09. 2018 30 990,*
03.09. - 17.09. 2018 29 990,-
10.09. - 24.09. 2018 28 990,-
17.09. - 01.10. 2018 27 990,-
24.09. - 08.10. 2018 26 990,-
01.10. - 18.10. 2018 (17 nocí) 27 990,*

*lety	25/5,	2/7,	27/8	a 18/10	jsou	operovány	do/z	Murcie	(transfer	cca	0,5	hod.)	nebo	do/z	Valencie	(transfer	cca	4	hod.)

 výlEt v CEně

voda a víno  
K oBědu  
a vEčEŘi

Pláž  
150 - 200m

Bazén 

 výlEt v CEně

voda a víno  
K oBědu  
a vEčEŘi

Pláž  
150 - 200m

Bazén 

las Gaviotas
Jelení ostrov

los delfines
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PlNÁ PENZE 
V CENĚ

ZREKONSTRuOVANý 
hOTEl 

ŠPaNĚLsko

HOTEL	ROC	DOBLEMAR	4*	|	LA	MANGA	|
Popis hotelu: Tento	nově	zrekonstruovaný	hotel	se	nachází	přímo	u laguny	Mar	Menor,	v jedné	z nejužších	částí	
La	Mangy.	Od hotelu	je	dobré	spojení	linkovým	autobusem	k tzv.	Jelenímu	ostrovu,	kde	naleznete	ložiska	léčivého	
bahna.	V okolí	se	nacházejí	restaurace,	bary	a také	supermarket.

Vybavení hotelu:	recepce,	restaurace,	bar,	venkovní	bazén,	Wi-Fi	na recepci,	terasa	s lehátky	a slunečníky	zdar-
ma,	osušky	k zapůjčení	oproti	vratné	kauci,	zahrada,	výtah,	klimatizace,	bezbariérový	přístup,	směnárna,	prádelna	
(za poplatek),	parkování	(za poplatek).	

Vybavení pokoje: pokoje	s vlastním	sociálním	zařízením,	fénem,	TV,	telefonem,	trezorem	(za poplatek),	klimatizací	
a balkonem	nebo	terasou	s výhledem	na moře.	

Pláž:	Hotel	 se	nachází	přímo	na pláži	Mar	Menor,	pláž	Středozemního	moře	 je	 vzdálena	cca	100	m.	Lehátka	
a slunečníky	na pláži	Mar	Menor	za poplatek.

Termín 10 nocí 
(odletový den pátek)

Roc Doblemar 4*

25.05. - 04.06. 2018* 16 990,-

Termín 7/10 nocí 
(odletový den pondělí)

Roc Doblemar 4*

01.10. - 08.10. 2018 14 990,-
08.10. - 18.10. 2018* 16 990,-

*lety	25/5	a 18/10	jsou	operovány	do/z	Murcie	(transfer	
cca	0,5	hod.)	nebo	do/z	Valencie	(transfer	cca	4	hod.)	

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Murcia	(San	Javier)	–	
Praha	včetně	všech	poplatků	(lety	25/5	a 18/10	
jsou	operovány	do/z	Murcie	(transfer	cca	0,5	
hod.)	nebo	do/z	Valencie	(transfer	cca	4	hod.)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště	
	▪ 7	nebo	10	nocí	pro	1	os.	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Plná	penze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k obědu	a večeři
	▪ 1	x	výlet	autobusem
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu	
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku	

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby	
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu	
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 700,-/7	nocí,	5 000,-/10	nocí

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	500,-/7	nocí,		
1 000,-/10	nocí
	▪ Sleva	za dítě	2	-	12	let	na přistýlce	2 000,-/7	
nocí,	3 500,-/10	nocí

maR menoR

 výlEt v CEně

voda a víno  
K oBědu 
a vEčEŘi

Pláž 
u hotElu

Bazén 

Průměrná teplota

Květen 26° 20°
Červen 27° 23°

Červenec 30° 25°
Srpen 31° 26°
Září 27° 25°
Říjen 25° 22°

Španělsko

Mar Menor

DOba letu
 3 hod. 10 min.

traNsfer 
murcia 30 min.

traNsfer 
Valencie 4 hod.
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maR menoR
fAKulTATiVNí VýlETy

1
 Polodenní výlet: Bahenní lázně 

 v San Pedro del Pinatar 560,-	Kč	/	20€	
Během	 tohoto	 výletu	 zavítáme	 na místo,	 kde	 se	 na-
chází	nejkvalitnější	léčivé	bahno	oblasti	MAR	MENOR.	
Po cestě	autobusem	zahájíme	návštěvu	San	Pedro	del	
Pinatar	 v místních	přírodních	 lázních.	Delegátka	nám	
vysvětlí,	jak	a proč	se	léčivé	bahno	používá,	a poté	bu-
deme	mít	volný	čas,	abychom	mohli	bahno	vyzkoušet	
doslova	na vlastní	kůži.

5
 Polodenní výlet: Turistika – Monte 

 de las Cenizas 620	Kč	/	22	€	
Pěší	výlet	po regionálním	přírodním	parku	Calblanque	
po značené	trase.	Nejedná	se	o náročný	pochod,	je	to	
cca	6	km	s převýšením	do 200	m,	převážně	pak	z kop-
ce.	Po návratu	k autobusu	budeme	pokračovat	k zálivu	
u vesničky	Portmán,	kde	se	nachází	krásný	záliv	s čer-
nou	pláží,	kde	se	vykoupeme.	Túra	končí	v tomto	zálivu	
u další	malé	vojenské	pevnosti	La	Chapa.	S sebou	do-
poručujeme	pevnou	obuv	a plavky!

4
 Polodenní výlet: Cesta kolem pěti 

 ostrovů Mar Menor 700,-	Kč	/	25	€	
Okružní	 plavba	 lagunou.	 Uvidíme	 nejznámější	 zátoky	
jako	 „Tureckou	 zátoku“	nebo	 zátoku	nazývanou	 „Bo-
rovice“.	 Krásný	 výhled	 budeme	 mít	 i  na  všech	 pět	
ostrovů	laguny	(Barón,	Perdiguera,	Redondela,	Ciervo	
a Sujeto),	o  jejichž	zajímavé	historii	se	dozvíme	z vý-
kladu	delegáta.

2
 Polodenní výlet: Murcia – Svatyně 

 fuensanta 1040,-	Kč	/	37€	
Nejprve	zastavíme	u svatyně	patronky	města	–	Santu-
ario	de	 la	Fuensanta,	 která	 se	nachází	 v horách	6	km	
od Murcie.	 Poté	 pojedeme	 do města,	 kde	 si	 prohléd-
neme	 katedrálu	 a  projdeme	 se	 historickým	 centrem.	
Dále	navštívíme	klášter	svaté	Kláry,	který	v sobě	spojuje	
maurskou	a křesťanskou	historii	města.	Z doby	arabské	
ještě	uvidíme	horu	Monteagudo.

3
 Polodenní výlet: Cartagena 

 – Římské divadlo 1040,-	Kč	/	37	€	
Procházka	po hlavních	ulicích	historického	centra,	kde	
uvidíme	řadu	krásných	secesních	vil	z počátku	20.sto-
letí.	Poté	navštívíme	 římské	divadlo	a dozvíme	se	více	
o antické	historii	města	a dalších	památkách	z této	doby.	
Na závěr	si	prohlédneme	ponorku	Isaaca	Perala,	která	je	
umístěna	v Muzeu	námořnictva.	Na zpáteční	cestě	Vás	
čeká	vyhlídková	projížďka	přes	hornickou	oblast,	přírodní	
park	Calblanque	a luxusní	resort	La	Manga	Club.

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	 popisy	 a  ceny	 výletů	 jsou	 pouze	 orientační.	
Aktuální	nabídka	na www.qualitytours.cz	nebo	na místě	
u delegáta.	
V  ceně	 výletů	 je	 zahrnuta	 autobusová	 doprava,	 popř.	
lodní	doprava,	průvodce/delegát	a vstupy	(není	zahrnutý	
oběd).	Výlety	 je	možné	předkoupit	 v Kč	nebo	zakoupit	
na místě	v Eur.	Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	
počtu	20	–	25	osob.

San Pedro del Pinatar

murcia

Roc doblemar

Gaviotas/delfines

Cartagena monte de las Cenizas

San Javier

maPa výlEtů

Španělsko

Murcia -Tourspain

Cartagena -Costa Cálida.jpg

Zpěvák Milan Drobný se 
účastnil jako náš klient 
zájezdu na Mar Menor, kde 
strávil se svou novomanželkou 
Danou svatební cestu.

Při besedě pro ostatní účastníky zájezdu se nechal slyšet, že se mu nejvíce 
líbí dovolená u teplého moře, kde je málo turistů, pročež byl velmi spokojen 
s letošním mimosezónním pobytem v Murcii, který vřele každému doporučuje.
Proč? Zajímalo nás o několik dní později.

„Perfektní hotelové služby, vynikající servis. Opulentní snídaně, obědy i večeře 
formou švédských stolů, hotové lukulské hody. Vína kdo co vypil v ceně. Ale 
především teplé moře nejen v září, ale i říjnu. Svého času si tady léčily své 
rány římské legie, dnes jsou zde světově vyhlášené bahenní lázně, i přírodní 
místa, kde si můžeme aplikovat bahno sami, jak uznáte za vhodné. Od hotelo-
vého bazénu doslova pár kroků k lehátkům na břehu „mrtvého“ moře, kde si 

našinec prohřeje pohybový aparát, lepší pohoupání ve vlnách Středozem-
ního moře na druhé straně „rukávu“ La Mangy po přeběhnutí čtyřproudé 
silnice stěží někde zažijete. Navíc s  koncem letní sezóny odjeli všichni 
němečtí, skandinávští a angličtí hosté. Pláže osiřely a všude zavládl klid, 
a ceny v tavernách a obchodech šly dolů.

 Po šňůře koncertů jsem z Prahy na Mar Menor odjížděl utahaný jak to 
kotě, vrátil jsem se o deset let mladší!“
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ŠPaNĚLsko

O Valencii Valencie	se	nachází	na jihovýchodě	Španělska.	Oblíbené	místo	ve středomoří	se	chlubí	bezpočtem	
nádherných	pláží,	které	jsou	známé	svou	přirozeností	a kvalitou	po celé	Evropě.	Pobřeží	Valencie	je	jednou	ze	
středomořských	destinací	se	širokou	nabídkou	kulturního	vyžití	a překrásnou	přírodou.	Naleznete	zde	kromě	
pláží	s jemným	pískem	a čisté	vody	také	hory,	které	nabízejí	krásné	scenérie	(jako	Pic	Montdúver	nebo	Barranc	
de	l‘Infern).	Valencie	je	hlavní	město	regionu	a jedno	z nejkrásnějších	měst	v celém	Španělsku.	Podobu	města	
po staletí	formovaly	vlivy	různých	kultur,	jež	zde	vládly:	Římané,	Vizigóti,	Muslimové	nebo	Aragonci	zanechali	
v  tváři	města	znatelnou	stopu.	Z nesčetných	historických	a kulturních	zajímavostí	 lze	 jmenovat	např.	místní	
katedrálu	se	slavnou	zvonicí	Miguelete,	baziliku	de	los	Desamparados	nebo	Město	vědy	a umění	s Oceánogra-
fickým	muzeem.

GANDÍA	PALACE	HOTEL	4*	|	GANDIA	|
Popis hotelu: Hotel	Gandía	Palace	se	nachází	nedaleko	vyhlášené	pláže	Gandía	Beach,	oceněné	modrou	vlajkou.	
V okolí	hotelu	naleznete	obchůdky,	bary,	restaurace	a parky.	Grau	Gandía	je	2	km	vzdálené	rybářské	městečko,	
kde	můžete	navštívit	rybí	trh	nebo	místní	pamětihodnosti.	Autobusová	zastávka	se	spojením	do centra	městečka	
Gandía	u hotelu.	Valencie	je	od hotelu	vzdálena	cca	70	km,	kam	lze	dojet	vlakem	z centra	městečka	Gandía.

Vybavení hotelu:	Vstupní	hala	s  recepcí,	bar,	 restaurace,	venkovní	bazén,	 lehátka	u bazénu,	parkoviště,	SPA	
a posilovna	(za poplatek),	Wi-	Fi,	konferenční	prostory.	

Vybavení pokoje: Pokoje	s vlastním	sociálním	zařízením,	fénem,	televizí,	telefonem,	klimatizací,	minibarem	a tre-
zorem	(za poplatek),	balkon	nebo	terasa.	

Pláž:	Krásná	široká	písečná	pláž	Gandía	beach	se	nachází	cca	250	metrů	od hotelu.

Termín 7 nocí 
(odletový den pátek)

Hotel Gandía 4*

01.06. - 08.06. 2018 14 990,-
08.06. - 15.06. 2018 15 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den pátek)

Hotel Gandía 4*

07.09. - 14.09. 2018 17 490,-
14.09. - 21.09. 2018 15 990,-
21.09. - 28.09. 2018 15 490,-
28.09. - 05.10. 2018 14 990,-
05.10. - 12.10. 2018 14 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Valencie	–	Praha	(včet-
ně	všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Plná	penze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k obědu	a večeři
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/na	letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	5 500,-	Kč		
(	pro	odlet	7/9	příplatek	6 500,-	Kč)

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-	Kč
	▪ Sleva	za dítě	2	–	11	let	na přistýlce	2 300,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 25° 19°
Červen 28° 23°

Červenec 30° 25°
Srpen 30° 26°
Září 27° 25°
Říjen 23° 22°

DOba letu
 2 hod. 45 min.

traNsfer 
1 hod. 10 min.

Valencie - costa de Valencia 
PlNÁ PENZE 

V CENĚ

Španělsko

Valencia

©Turespaňa

 výlEt v CEně

voda a víno  
K oBědu 
a vEčEŘi

Pláž 250 m

Bazén 
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 ©Turespaña

1
 Polodenní výlet: GuADAlEST 

 700,-	Kč	/	25	€	
Tato	vesnička	byla	vybudována	během	Arabského	období	
na 700	metrů	vysoké	skále	s unikátním	výhledem	do oko-
lí.	Na náměstí	ve městě	Guadalest	naleznete	nejznámější	
vězení	z 15.	století	a také	krásný	výhled	na bažiny	Gua-
dalest.	Můžete	také	navštívit	muzeum	miniatur,	nebo	mu-
zeum	panenek…Guadalest	je	kouzelná	vesnička,	kde	si	
můžete	vychutnat	úžasnou	krajinu	a tradiční	kuchyni.

5
 Celodenní výlet: TABARCA & ElChE 

 1290,-	Kč	/	46	€	
Protikladem	města	Alicante	je	ostrov	Tabarca,	který	hoj-
ně	navštěvují	především	turisté	z Costa	Blancy.	Poté,	co	
dorazíme	na ostrov,	bude	čas	na oběd.	Lodí	se	vrátíme	
do Elche,	abychom	navštívili	známý	outlet	s botami,	kde	
můžete	nakupovat	za skvělé	ceny.

2
 Celodenní výlet: AlTEA & CAlPE 

 1150,-	Kč	/	41	€	
Výlet	začíná	procházkou	po malebné	vesničce	vedoucí	
až	k Altee,	kde	navštívíme	staré	město	s úzkými	ulička-
mi,	kostel	a vyhlídku.	Dále	budeme	pokračovat	do Cal-
pe,	 kde	můžete	 vidět	monument	 Rock	 of	 Ifach	 a  užít	
si	neuvěřitelný	pohled	do okolí.	Nakonec	se	zastavíme	
na místním	rybím	trhu	v Market	of	la	Lonja.

6
 Polodenní výlet: BENiDORM 

 700,-	Kč	/	25	€	
Cestou	do Benidormu	bude	krátká	zastávka	na focení	
v Levante	Beach.	Dále	bude	následovat	panoramatic-
ká	 prohlídka,	 během	 které	 bude	 k  vidění	 Town	 Hall,	
nejvyšší	 budova	 In	 Tempo,	 promenáda	 na  Poniente	
Beach	a další.	Navštívíme	také	mrakodrap	Hotel	Gran	
Bali,	jednu	z nejvyšších	budov	Evropy,	kde	se	výtahem	
dostaneme	na krásnou	vyhlídku.	Pokračovat	budeme	
do historického	centra	města	a z Parku	de	Elche	půjde-
me	kolem	kostela	de	San	Jaime	a k vyhlídce	„Balcony	
of	the	Mediterranean“.

4
 Celodenní výlet: VAlENCiA 

 1 070,-	Kč	/	38€
Valencie	je	v pořadí	třetím	nejdůležitějším	a nejnavště-
vovanějším	 městem	 ve  Španělsku,	 které	 určitě	 stojí	
za  návštěvu,	 pokud	 do  této	 destinace	 cestujete.	 Za-
čneme	panoramatickou	prohlídkou.	Poté	se	projdeme	
po historickém	centru	města,	kde	můžete	vidět	nejrůz-
nější	památky	 jako	například	Katedrálu,	El	Miguelete,	
La	 Lonja	 nebo	 úžasný	 palác	Marquis	 de	 Dos	Aguas	
Palace.	 Dále	 bude	 volný	 čas	 na  oběd	 a  nakupování,	
kdy	můžete	navštívit	také	dominanty	jako	Město	vědy	
a umění	s Oceánografickým	muzeem.

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.	Aktuální	nabídka	
na www.qualitytours.cz	nebo	na místě	u delegáta.	V ceně	výletů	je	zahrnuta	
autobusová	doprava	a průvodce/delegát	(není	zahrnutý	oběd,	vstupy,	popř.	
lodní	doprava).	Výlety	je	možné	předkoupit	v Kč	nebo	zakoupit	na místě	v Eur.	
Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	25	osob.

valencie

altea
Calpe

Gandía Palace

tabarca
Elche

Benidorm

Guadalest

villajoyosa

maPa výlEtů

Španělsko

Valencie - costa de Valencia 
fAKulTATiVNí VýlETy

Embalse de Guadalest. CC BY 2.0 Jesús Alenda

Calpe - Łukasz Lech. CC BY-SA 2.0 Lugares Para Visitar

IMG_9352. CC BY 2.0 Nicolás

Box of Chocolate. CC BY-SA 2.0 Susanne Nilsson

City of Arts and Sciences. CC BY 2.0 William Warby
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2014-07-09_12-29-54_ILCE-6000_DSC05684. CC BY-SA 2.0 Miguel Discart

Byl jste oceněn doma 
i v zahraničí, dokonce 
i v egyptské Alexandrii?

Ze zahraničí mám několik cen, vyhrál jsem festival v Jugoslávii, v Německu 
jsem získal bronzový talíř. Za svou kariéru jsem také vystupoval v Americe, 
Kanadě, Austrálii, Kostarice a na významném festivalu na Kubě. V Egyptě 
jsem získal ceny dvě, od publika i sympatie. Bylo to možná také trochu tím, 
že jsem se tam spřátelil s nádhernou tureckou zpěvačkou Himeirou, která 
tam je velmi populární a vystupovala jako speciální host. Často jsem ji do-
provázel, fotografové ji fotili a tím pádem také mě.

3
 Polodenní výlet: VillAJOyOSA 

 (Chocolate and shops) 
 1150,-	Kč	/	41	€	
Užijte	si	fascinující	polodenní	výlet	do města	Villajoyosa.	
Navštívíme	proslulé	muzeum	čokolády	„VALOR“,	kde	je	
možnost	 vidět	 proces	 zpracování	 při	 výrobě	 čokolády.	
Poté	 budeme	 pokračovat	 do  vesničky	 Finestrat,	 která	
je	známá	svými	uličkami	a vrcholem	„Puig	Campagna“,	
což	je	nejvyšší	hora	tohoto	regionu.
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ŠPaNĚLsko

O Menorce Ostrov	ležící	v samém	srdci	Středomoří	je	druhý	největší	z Baleárských	ostrovů.	Dominantou	tohoto	
ostrova	jsou	romantické	zátoky	s krásnou	přírodou	a průzračně	čistou	vodou.	Na ostrově	se	nachází	mnoho	
pozoruhodných	památek,	které	stojí	za návštěvu,	jako	například	hlavní	město	Mahón,	kde	naleznete	největší	
přírodní	přístav	ve Středozemním	moři	nebo	poutní	místo	a zároveň	nejvyšší	horu	ostrova,	Monte	Toro.	Z tohoto	
důvodu	je	Menorca	často	nazývána	”muzeem	pod	otevřeným	nebem”.	Projděte	se	po cestách,	kde	se	před	
dávnou	 dobou	 procházeli	 Řekové	 a Římané,	 nebo	 obdivujte	 krásné	 domy,	 které	 jsou	 postaveny	 z  pískovce	
na červené	půdě	a jsou	rozesety	po místních	útesech.
Menorca	je	díky	své	panenské	přírodě	zapsána	do světové	biosferické	rezervace	UNESCO.	Pokud	máte	rádi	
místa	obklopená	čistou	a člověkem	nedotčenou	přírodou	je	zájezd	na Menorcu	pro	Vás	ten	pravý!

VACANCES	MENORCA	RESORT	4*	|	CIUTADELLA	|
Popis hotelu: Resort	se	nachází	v klidné	vilové	čtvrti	asi	2	km	od města	Ciutadella.	V okolí	se	nacházejí	bary,	
restaurace,	supermarket	a autobusová	zastávka.

Vybavení hotelu:	vstupní	hala	s recepcí,	restaurace,	bary,	internetový	koutek,	Wi-Fi	zóna,	venkovní	bazén,	zahra-
da,	lehátka	a slunečníky	u bazénu	zdarma.	

Vybavení pokoje: ubytování	v apartmánech	s klimatizací,	koupelnou/WC,	vysoušečem	vlasů,	oddělenou	obývací	
místností	s jídelním	koutem	a kuchyňkou,	SAT/TV,	telefonem,	trezorem	(za poplatek),	balkonem	nebo	terasou.	

Pláž:	Menší	písčitá	pláž	Sa	Caleta	s bílým	pískem	cca	50	m	od resortu.

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Vacances Menorca 
Resort 4*

27.05. - 03.06. 2018 16 490,-
03.06. - 10.06. 2018 17 690,-

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Vacances Menorca 
Resort 4*

23.09. - 30.09. 2018 17 690,-
30.09. - 07.10. 2018 15 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Mahón	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k večeři
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/na	letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 700,-	Kč
	▪ Plná	penze	1 600,-	Kč/osoba

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 23° 19°
Červen 27° 22°

Červenec 30° 24°
Srpen 31° 25°
Září 27° 23°
Říjen 22° 21°

DOba letu
 2 hod. 30 min.

traNsfer 
55 min.

menoRca 

Španělsko Menorca

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Pláž 50 m

Bazén 

©Tourspain

NEJEN PRO 
SENiORy
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1
  

 Výletní loď po jižním pobřeží
Poznáte	ty	nejkrásnější	pláže	Menorky	z paluby	výlet-
ní	lodě.	Velká	stabilní	loď	výletního	typu	se	zkušeným	
kapitánem.	Poplujeme	podél	 jižní	 strany	pobřeží,	 kde	
uvidíme	ty	nejproslulejší	pláže	ostrova.	Na dvou	plážích	
také	zastavíme	na koupání.	Dále	uvidíte	také	skalnaté	
pobřeží,	 zajímavá	 zákoutí	 a  jeskyně,	 které	 jinak,	 než	
z lodě	neobjevíte.	Na palubě	je	k dispozici	krytá	část,	
nebo	solárium	se	stolečky	k občerstvení,	kde	se	podá-
vá	oběd.	Využít	lze	také	bar.	

CENA	 ZAHRNUJE:	Výlet	 je	 zajištěn	 s  českým	 překla-
dem.	V ceně	 je	 transfer	 z/do	hotelu,	 doprovod	k pří-
stavnímu	doku,	oběd	v podobě	typického	španělského	
pokrmu	z rýže	–	Paella,	kterou	posádka	připraví	z čers-
tvých	surovin	po dobu	vaší	plavby.	K obědu	jeden	nápoj	
(sangría	 nebo	 limonáda).	 Cena	 dále	 zahrnuje	 ochut-
návku	místního	likéru	zvaného	Pomada.	

5
  

 Den na pláži	
Výlet	na krásnou	pláž	přírodního	charakteru,	kde	strávíte	
den	podle	vašich	představ.	Konkrétní	místo	zvolíme	po-
dle	toho,	zda	chcete	jen	odpočívat,	nebo	máte	jiný	plán.	
Zájemci	mohou	obohatit	relax	na pláži	o tyto	aktivity:	

-	pláž,	kde	je	super	šnorchlování	(vybavení	za příplatek)

-	Výlet	do jeskyně	na kajaku	(loď	za příplatek)	

CENA	 ZAHRNUJE:	 Transfer	 z/do	 hotelu,	 doprovod	
na pláž,	občerstvení	(pivo/nealko/voda).	

6
  

 Západ slunce v Cova d’en Xoroi	
Posezení	 s  příjemnou	muzikou	 v  dříve	 obývaných	 jes-
kyních,	 které	 dnes	 slouží	 jako	 bar.	 Zaposlouchejte	 se	
do  žhavých	 rytmů	 při	 letním	 západu	 slunce.	 Přivítací	
drink	je	v ceně	vstupu.	Nezapomenutelný	zážitek.	Návrat	
do hotelu	okolo	22.30,	případně	dohodou.	

CENA	ZAHRNUJE:	Transfer	z/do	hotelu,	vstupenku	a při-
vítací	drink.	

2
  

 Podvečerní Ciutadella	
Příjemná	procházka	po nejzajímavějších	bodech	cen-
tra.	 Sraz	 je	 u  obelisku	 na  náměstí	 Plaza	 Des	 Born.	
Vyhlídka	na přístav,	prohlídka	katedrály,	muzea	a nej-
zajímavějších	částí	historického	centra.	Dále	budeme	
pokračovat	na náměstí,	kde	se	konají	rybí	a zelné	trhy,	

4
  

 Cyklovýlet: Ciutadella a okolí	
Výlet	na kole	slouží	k lepší	orientaci	v okolí.	Projedeme	
malý	 okruh	 vedoucí	 po  pobřeží	 ostrova	 zvaném	Cala	
Blanca.	 Poté	 projedeme	 zpět	 kolem	hotelu	Vacances	
Menorca	a budeme	pokračovat	do Ciutadelly.	Trasa	po-
kračuje	krásnou	pobřežní	cestou	až	k majáku	starého	
přístavu.	Na  cestě	 zpět	 uvidíte	 starou	 část	 opevnění,	
muzeum	Bastió	Sa	Font	a strážní	věž	Torre	San	Nico-
lau.	Pro	zájemce	je	možná	také	kratší	nenáročná	verze	
(pouze	okolí	Cala	Blanca)	se	slevou.	

CENA	ZAHRNUJE:	Půjčení	kola,	helmu,	doprovod	v češtině.

3
  

 Mahón a lodí po přístavu 
Výlet	do hlavního	města	ostrova,	kde	si	projdeme	his-
torické	 centrum,	 poznáme	 nejzajímavější	 místa,	 jako	
kostel	 sv.	 Panny	 Marie,	 bránu	 sv.	 Rocha	 nebo	 tržnici	
Claustro	del	Carme.	Poté	se	nalodíte	v přístavu	a pro-
jedete	 se	 kolem	 nejzajímavějších	 historických	 staveb.	
Volno	na nákupy	a v případě	zájmu	tip	na oběd.	Po obě-
dě	se	odebereme	do místní	likérky,	kde	proběhne	řádná	
ochutnávka	nejen	ginu	Xoriguer.	Dle	časových	možností	
se	na zpáteční	cestě	zastavíme	také	v továrně	na tradič-
ní	menorské	boty	„Avarcas“.	

CENA	ZAHRNUJE:	Transfer	z/do	hotelu,	doprovod	s čes-
kým	překladem,	vstupy	na zmíněné	památky	a expozice,	
palubní	lístek	na loď,	ochutnávka	likérů.

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka	výletů	je	pouze	orientační.	Konečná	nabídka	výletů	včetně	cen	bude	
upřesněna	na	místě.	Výlety lze zakoupit pouze na místě u delegátky.

doñana

vacances 
menorca 

Resort

mahón

Cova d’en xoroi

monte toro

maPa výlEtů

Menorca

menoRca 
fAKulTATiVNí VýlETy

From Cova d‘en Xoroi. CC BY-SA 2.0 JImmy Balkovicius

Mahon harbour Menorca. CC BY-SA 2.0 Jf 1234
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Zpíval jste na festivalu MiDEM 
v Cannes ve francii – co pro 
vás účast znamenala?

To jsou nádherné vzpomínky a  zážitky. Na  festivalu v  Cannes, kde jsme 
s Helenkou Vondráčkovou, Karlem Svobodou a Karlem Vlachem reprezento-
vali firmu Supraphon. Na společném koncertě se spoustou světových hvězd 
jsem se seznámil se svým idolem Tom Jonesem, který mi dal dvě písně 
a po dvaceti pěti letech, když přijel do Prahy, tak mě přijal v šatně. Toho si 
dodnes moc považuji.

poté	navštívíme	řemeslníka,	který	ručně	vyrábí	tradič-
ní	menorskou	 obuv.	Volný	 čas	 na  kávu	 nebo	 nákupy	
a  prohlídka	 typického	 panského	 domu	 (fakultativně).	
Poté	přesun	k zastávce	autobusu	a návrat	do hotelu.	

CENA	ZAHRNUJE:	Doprovod	a český	překlad	po histo-

rickém	centru	města.	Vstup	do katedrály.	

NEZAPOMEŇTE:	 Doprava	 je	 individuálně	 místní	 au-
tobusovou	 linkou,	která	 je	v blízkosti	hotelu.	Konečná	
zastávka	Plaza	Pins	je	50	m	od místa,	kde	se	sejdeme.	
Jiný	způsob	dopravy	u delegáta	dohodou	(cca	10€/os).
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O Kalábrii Kalábrie,	vycházející	hvězda	mezi	italskými	destinacemi,	se	nachází	na jihozápadě	Apeninského	poloo-
strova,	obklopena	Jónským	a Tyrhénským	mořem.	Pro	tuto	oblast	jsou	specifické	krásné,	písčité	pláže,	průzračné	
moře	a impozantní	hory	s panenskou	přírodou.	Oblast	Kalábrie	nabízí	mnoho	zajímavých	míst	k návštěvě,	jako	
například	Liparské	ostrovy	vyhledávané	pro	sirné	 jezírko	s  léčivými	účinky,	nebo	 jednu	z nejkrásnějších	oblastí	
Kalábrie,	kterou	je	výběžek	Tropea	na pobřeží	Tyrhénského	moře.	
Vydejte	se	s námi	na zájezd	do Kalábrie	a odhalte	kouzla	této	nádherné	lokality.

HOTEL	VOI	PIZZO	CALABRO	RESORT	4*	|	PIZZO	CALABRO	|
Popis hotelu: Hotelový	komplex	se	nachází	v klidné	lokalitě	na Tyrhénském	pobřeží	nedaleko	městečka	Pizzo	
(cca	10	km)	a je	obklopen	krásnou	udržovanou	zahradou	s piniovým	lesíkem.	Doprava	minibusem	do centra	
města	Pizzo	za poplatek	–	1x	zdarma.	

Vybavení hotelu:	V hotelu	naleznete	recepci,	 restauraci,	bary,	bazén	typu	 laguna,	bazén	s hydromasáží,	2	
tenisové	kurty,	sauna	a turecké	lázně,	obchod,	miniklub,	směnárnu	a Wi-Fi	v rámci	recepce.		Upozorňujeme,	že	
v bazénu	může	být	vyžadováno	použití	koupací	čepice.	

Vybavení pokoje: Pokoje	jsou	vybaveny	vlastním	sociálním	zařízením,	klimatizací,	TV,	telefonem,	minilednič-
kou,	fénem,	trezorem	a balkonem	či	terasou	se	zahradním	nábytkem.		

Pláž:	Soukromá	písčito	-	oblázková	pláž	se	nachází	u resortu.	Cesta	na pláž	vede	udržovaným	lesíkem	
příjemnou	procházkou,	nebo	 lze	využít	hotelový	vláček.	Lehátka/křesílka	a slunečníky	 jsou	poskytovány	
zdarma.	

Termín 7 nocí 
(odletový den po/út)

VOI Pizzo Calabro 
Resort 4*

04.06. - 11.06.2018 14 490,-
11.06. - 18.06.2018 15 490,-
12.06. - 19.06.2018 ! 15 490,-
18.06. - 25.06.2018 15 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den po/út)

VOI Pizzo Calabro 
Resort 4*

03.09. - 10.09.2018 16 290,-
10.09. - 17.09.2018 15 990,-
11.09. - 18.09.2018 ! 15 990,-
17.09. - 24.09.2018 15 490,-
24.09. - 01.10.2018 14 490,-
! Odlety z Brna

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha/Brno	–	Lamezia	Terme	–	
Praha/Brno	(včetně	všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k večeři
	▪ 1x	transfer	do městečka	Pizzo
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 500,-	Kč
	▪ Plná	penze	2 200,-	Kč/osoba

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 22° 18°
Červen 27° 23°

Červenec 30° 24°
Srpen 30° 27°
Září 27° 26°
Říjen 23° 24°

DOba letu
 2 hod. 15 min.

traNsfer 
35 min.

PlÁžOVý 
SERViS V CENĚ

JEDNOlůžKOVé 
POKOJE BEZ PŘíPlATKu

ODlETy 
TAKé Z BRNA

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Pláž 450 m

Bazén 

Kalábrie

itálie
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1
 Celodenní výlet liparské ostrovy 

 1 460,-	Kč	/	52€	
Lodí	 navštívíme	 3	 nádherné	 sopečné	 ostrovy	 Lipari,	
Vulcano	a Stromboli.	Na ostrově	Lipari	absolvujete	pro-
cházku	historického	centra	Lipari,	hlavního	kulturního	
centra	celého	souostroví.	Na Vulcano	můžete	ozkoušet	
léčivé	koupele	v bahenním	sirném	jezírku	nebo	na plá-
žích	ze	sopečného	písku	s horkými	prameny.

5
 Celodenní výlet na Jónské pobřeží 

  – Crotone a le Castella 
 1 260,-	Kč	/	45€	
Výlet,	který	Vám	umožní	srovnat	obě	kalábrijská	pobřeží.	
Ráno	odjezd	do Crotone,	jednoho	z nejdůležitějších	měst	
tzv.	Velkého	Řecka,	ve kterém	bydlel	například	Pythago-
ras.	Návštěva	hradu	a místního	muzea.	Odjezd	do ma-
lebného	městečka	Le	Castella,	jež	Vás	uchvátí	svou	tu-
ristickou	atmosférou	a především	aragonskou	pevností	
vybudovanou	v přírodní	mořské	rezervaci	Capo	Rizzuto.	

4
 Polodenní výlet Stromboli by night 

 1 370,-	Kč	/	49€	
Lodí	navštívíme	ostrov	Stromboli,	který	je	známý	přede-
vším	pro	svůj	stále	činný	vulkán.	V odpoledních	hodinách	
příjezd	na ostrov	Stromboli,	procházka,	možnost	veče-
ře	v restauraci	a poté	se	za tmy	vydáme	lodí	na moře	
k místu	zvanému	Sciara	del	Fuoco,	odkud	budeme	po-
zorovat	výbuchy	sopky.

2
 Polodenní výlet - Tropea a Capo 

 Vaticano 900,-	Kč	/	32€	
Odjezd	do městečka	Tropea,	které	bývá	často	nazý-
váno	 také	 Perla	 Kalábrie,	 a  to	 pro	 své	 bílé	 písečné	
pláže	a azurové	moře.	Prohlídka	města	s  individuál-
ním	volnem	a možností	nákupu	suvenýrů.	Poté	odjezd	
do oblasti	Capo	Vaticano,	 jenž	 je	obdivována	umělci	
již	po několik	staletí	především	pro	svůj	malebný,	ro-
mantický	ráz.

3
 Celodenní výlet Taormina – perla 

 Sicílie 1 540,-	Kč	/	55€	
Samotná	cesta	autobusem	směrem	na Sicílii	je	nepře-
konatelným	 zážitkem	a  poskytuje	 výhled	 na  Liparské	
ostrovy	 i  na Sicílii	 a  Etnu.	Trajektem	odjezd	 do  Taor-
miny.	 Zde	 uvidíte	 hlavní	 třídu	 s  drahými	 butiky,	 bary,	
restauracemi	a cukrárnami,	ale	i řeckořímské	divadlo,	
které	je	jednou	z největších	památek	celého	ostrova.	

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	 popisy	 a  ceny	 výletů	 jsou	pouze	 orientač-
ní.	 Aktuální	 nabídka	 na  www.qualitytours.cz	 nebo	
na místě	u delegáta.	V  ceně	 výletů	 je	 zahrnuta	au-
tobusová	 (popř.	 lodní)	 doprava	 a  průvodce/delegát	
(není	 zahrnutý	 oběd	 a  vstupy	 do  památek).	 Cena	
výletu	na Liparské	ostrovy	a Stromboli	by	night	neza-
hrnuje	vstupy	a pobytovou	taxu	(její	výše	bude	upřes-
něna	na místě).	Výlety	je	možné	předkoupit	v Kč	nebo	
zakoupit	na místě	v Eur.	Výlety	se	uskuteční	při	min.	
počtu	28	osob.

Stromboli

lamezia terme

Jónské pobřeží

voi Pizzo Calabro Resort

taormina

tropea

lipari

maPa výlEtů Itálie

Akční balíček fakultativních výletů

1)	Stromboli	by	night
2)	Tropea	a Capo	Vaticano
Pouze za 2 100,- Kč / 75 €
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Aeolian Islands. CC BY 2.0 kuhnmi

výlet Tropea

 My personal postcard of Taormina. CC BY-ND 2.0 Alessandro Rossi

Panoramica del castello di Le Castella, Isola di Capo Rizzuto - Crotone - 
Calabria - Italy. CC BY-SA 2.0 Revol Web

Píšete knihy a dokonce 
i kuchařky, co vedlo zpěváka 
vašeho formátu k psaní?

Ke psaní mě snad asi první vyprovokovala Evička Pilarová, která mi řekla, 
člověče, ty tak bezva vyprávíš, máš spoustu historek, napiš něco. Bylo 
to v době, kdy jsem měl za sebou už čtyři scénáře. Celkově jsem vydal 
deset knížek, píšu i scénáře a texty k písničkám. A abych si trochu ohřál 
vlastní polívčičku, tak jsem byl v roce 2014 ke svým sedmdesátinám přijat 
do Obce spisovatelů.
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O Basilicatě Basilicata	je	jedním	z jihoitalských	regionů,	který	nejvíce	prosperoval	v dobách	tzv.	Velkého	Řecka.	Dnes	
se	jedná	o převážně	zemědělský	region,	který	láká	návštěvníky	zejména	pro	svou	krajinu.	Přestože	se	jedná	o jeden	
z nejvyprahlejších	koutů	Itálie,	je	atraktivní	pro	svou	kombinaci	majestátních	hor	a čistého	pobřeží,	které	se	velmi	často	
nachází	v těsné	blízkosti.	Kouzlo	nedotčené	přírody	zde	působí	téměř	na každém	kroku.	Hlavním	městem	regionu	je	
Potenza,	důležitý	dopravní	uzel	a příhodné	výchozí	město	pro	výlety	do středověkých	měst	na severu.	Zcela	jistě	ale	
stojí	za návštěvu	město	Matera,	které	je	druhým	největším	městem	a okouzluje	své	návštěvníky	zvláštním	půvabem.	
Zdejší	Sassi	di	Matera,	obydlí	vybudovaná	ve skále	v centru	města,	dodávají	Mateře	zvláštní	atmosféru	a řadí	ji	na se-
znam	Světového	kulturního	dědictví	UNESCO	od roku	1993.	Nicméně	v Mateře	najdete	i spoustu	dalších	zajímavostí,	
a právě	proto	bylo	město	vyhlášeno	v roce	2014	Evropským	městem	kultury	pro	rok	2019.	Region	Basilicata	nevyniká	
jen	nádhernou	přírodou,	řeckými	památkami,	středověkými	městy,	ale	i místní	typickou	kuchyní.	

VILLAGGIO	HOTEL	AKIRIS	4*	|	BASILICATA	|
Popis hotelu: Resort	umístěný	v pěkné	udržované	zahradě	se	nachází	u jónského	pobřeží	regionu	Basilicata.	Přes	
den	cca	každou	hodinu	jezdí	veřejný	bus	do nedalekého	městečka	Nova	Siri	(cena	cca	1	Eur/1	cesta)	–	autobusová	
zastávka	před	hotelem.	

Vybavení hotelu:	recepce,	2	restaurace,	2	bary,	2	bazény,	3	tenisové	kurty,	2	fotbalová	hřiště,	hřiště	na volejbal	
a basketbal,	mini	golf,	parkoviště,	bankomat,	sál	s TV.	Upozorňujeme,	že	v bazénu	může	být	vyžadováno	použití	
koupací	čepice.	Bar	u bazénu	a na pláži.	V hotelu	jsou	pořádány	animační	programy	s hudbou	do cca	24:00	hod.

Vybavení pokoje: Pokoje	s možností	přistýlky	nebo	apartmány	s vlastním	sociálním	zařízením	 jsou	vybaveny	
ledničkou,	telefonem,	TV,	klimatizací,	terasou	či	balkonem.

Pláž:	Soukromá	písčito-oblázková	pláž	u resortu,	plážový	servis	(slunečník,	lehátko)	zdarma.	Vlastní	cesta	z resortu	
na pláž	vede	udržovaným	lesíkem	(cca	250	m).

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Villaggio Hotel 
Akiris 4*

07.06. - 14.06.2018 13 790,-
14.06. - 21.06.2018 14 990,-
21.06. - 28.06.2018 15 790,-

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Villaggio Hotel 
Akiris 4*

30.08. - 06.09.2018 15 990,-
06.09. - 13.09.2018 15 490,-
13.09. - 20.09.2018 14 990,-
20.09. - 27.09.2018 13 990,-
27.09. - 04.10.2018 13 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Bari	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k večeři
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 900,-	Kč
	▪ Plná	penze	2 000,-	Kč/osoba

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-	Kč
	▪ Sleva	za dítě	2	–	11	let	na přistýlce	1 000,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 23° 19°
Červen 27° 23°

Červenec 29° 25°
Srpen 29° 26°
Září 25° 24°
Říjen 22° 21°

DOba letu
 1 hod. 50 min.

traNsfer 
2 hod.

Basilicata

itáLie

PlÁžOVý 
SERViS V CENĚ

Basilicata

itálie

voda a víno  
K vEčEŘi

Plážová 
SERviS v CEně

Pláž u hotElu

Bazén 

JEDNOlůžKOVé 
POKOJE BEZ PŘíPlATKu

*do vyprodání	kapacit
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1
 Perly Apulie – městečka Martina  

 franca a Alberobello 
 1 180,-	Kč	/	42€	
Polodenní	výlet	do Martina	Franca,	jednoho	z nejkrás-
nějších	městeček	Apulie,	 pěší	 prohlídka	 historického	
centra.	 Poté	 pokračování	 do  Alberobella,	 městečka	
zapsaného	na seznam	UNESCO	roku	1996,	a to	prá-
vě	díky	tzv.	„trulli“	–	pitoreskním	stavbám	s konickými	
střechami,	které	jsou	vystavěné	bez	malty	jen	z opra-
covaných	kamenů	a původně	měly	jen	jednu	místnost.

3
 Taranto – město dvou moří 

 1 320,-	Kč	/	47€	
Polodenní	výlet	do tohoto	malebného	městečka,	druhé-
ho	největšího	v Apulii.	Město	samotné	se	skládá	ze	tří	
částí,	asi	nejzajímavější	je	stará	část,	umístěná	na os-
trově,	 jenž	 je	 spojen	 s  pevninou	 hned	 dvěma	mosty.	
Taranto	je	ovšem	i důležitým	přístavem	a za ochutnání	
stojí	místní	specialita	z mušlí	–	slávek,	která	je	prosla-
vena	po celé	Itálii.

4
 Matera pro náročné, celodenní výlet 

 1 320,-	Kč	/	47€	
Celodenní	výlet	do tohoto	krásného	města,	které	bylo	
zapsáno	na seznam	UNESCO	 již	 v  roce	1993.	 Indivi-
duální	 volno	 s možností	 oběda.	 Degustace	 typických	
místních	produktů.	Poté	odjezd	do krypty	del	Peccato,	
přezdívané	také	Sixtínská	kaple	Matery.	Návrat	do ho-
telu	v odpoledních	hodinách.

2
 Za historií Basilicaty – lucania –  

 Policoro – Anglona – Tursi 
 1 040,-	Kč	/	37€	
Polodenní	výlet,	při	kterém	navštívíme	nejdříve	Národní	
muzeum	v Policoro	a také	kostel	Panny	Marie	v Ang-
lona,	 který	 je	 považován	 za  nejslavnější	 středověkou	
památku	 v  oblasti.	 Pokračování	 do  Tursi,	 návštěva	
Rabatana	či	Arabatana,	původního	arabského	osídlení.	
Poté	ochutnáme	typické	místní	produkty	v Borgo	Anti-
co	Palazzo	dei	Poeti.

5
 Matera – po stopách světového 

 dědictví uNESCO 1 040,-	Kč	/	37€	
Polodenní	 výlet	 do  tohoto	 krásného	města,	 které	 bylo	
zapsáno	na seznam	UNESCO	již	v roce	1993.	Matera,	
poněkud	exoticky	vyhlížející	město,	 je	hlavním	středis-
kem	celé	provincie	a jeho	úroveň	a elegance	je	na tuto	
oblast	neobvyklá.	Zdejší	pozoruhodností	jsou	sassi,	oby-
dlí	vyhloubená	v několika	vrstvách	do skály.

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	 popisy	 a  ceny	 výletů	 jsou	 pouze	 orientační.	
Aktuální	nabídka	na www.qualitytours.cz	nebo	na místě	
u delegáta.	
V  ceně	 výletů	 je	 zahrnuta	 autobusová	doprava	 a  prů-
vodce/delegát	 (není	 zahrnutý	oběd	a vstupy).	Výlety	 je	
možné	předkoupit	v Kč	nebo	zakoupit	na místě	v Eur.
Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	25	osob.

Bari

taranto

martina Franca  
a alberobello

villaggio akiris

Policoro

matera

maPa výlEtů

Itálie

Basilicata
fAKulTATiVNí VýlETy

Akční balíček fakultativních výletů

1)	Matera	2)	Za historií	Basilicaty
Pouze za 1 935,- Kč / 69€.
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Matera, Italy. CC BY-SA 2.0 Global Panorama

Castello Agagonese, Taranto. CC BY 2.0 paccaman

Cittadimatera1. CC BY-SA 3.0 Idéfix

Scorcio di Tursi. CC BY 3.0 Leandro Domenico Verde

Na konzervatoři jste  
patřil do ročníku  
Oldřicha Nového – jak  
na něho vzpomínáte?

Na Oldřicha Nového jen v dobrém a taky tak trochu jako ve snu. On byl prostě 
takový, jak ho známe z filmů. Vůbec se do života v socialismu nehodil. Moc nás, 
pravda, nenaučil, protože jsme chtěli aby nám vyprávěl filmové zážitky a legrácky 
a my poslouchali a poslouchali. Klidně si ve třídě i zapálil cigaretu a požádal Jarmil-
ku Gerlovou, aby mu podala od tabule ten popelník co tam je. Když se mu snažila 
vysvětlit, že to není popelník, ale tácek z umělé hmoty pro křídu, usmál se, že mu to 
nevadí. Když pak cigaretu típnul, „popelník“ začal doutnat a my pro štiplavý zápach 
museli opustit třídu a s námi vznešeným krokem i pan profesor Nový.
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O Kampánii Baia	Domizia	je	letovisko	umístěné	v turistické	zóně	regionu	Kampánie,	v provincii	Caserta,	při	jeho	
nejsevernější	části	-	na hranicích	regionu	Kampánie	a Lazio,	často	přezdívané	jako	„brána	jihu“.	Letovisko	vzniklo	
v 60.	letech	minulého	století,	a přestože	má	v zimním	období	jen	cca	1000	obyvatel,	v letních	měsících	se	tento	
počet	několikanásobně	zvyšuje.	Bylo	založeno	jako	rekreační	středisko	s hotely	a apartmány	u pěkných	písčitých	
pláží	severní	Kampánie,	na strategicky	výhodném	místě	k podnikání	zajímavých	výletů	po okolí	(jen	několik	desítek	
kilometrů	jsou	umístěny	–	italské	Versailles	–	zámek	Caserta,	Neapol,	Pompeje,	Herculaneum,	Pozzuoli,	Vesuv,	či	
ostrovy	Capri	a Ischia,	které	jsou	na obzoru	viditelné	již	ze	samostatného	letoviska).	Letovisko	nabízí	svým	návštěv-
níkům	veškerou	infrastrukturu.

HOTEL	&	VILLAGE	GIULIVO	4*	|	BAIA	DOMIZIA	|
Popis hotelu: Hotel	se	nachází	v centru	letoviska	Baia	Domizia.	Hotel	 je	rozdělen	na hotelovou	část	a rezi-
denční	část,	kde	naleznete	bungalovy	a menší	vilky.	V blízkosti	hotelu	se	nacházejí	obchůdky	a bary.	Možnost	
místní	dopravy	autobusem.
Vybavení hotelu: recepce,	restaurace,	bar,	výtah,	bazén,	parkoviště.	Upozorňujeme,	že	v bazénu	může	být	
vyžadováno	použití	koupací	čepice.	
Vybavení pokoje/apartmánu:	Pokoje	v hotelové	části	s vlastním	sociálním	zařízením,	fénem,	telefonem,	TV,	
klimatizací,	trezorem	a minibarem.	Apartmány	v rezidenční	části	s vlastním	sociálním	zařízením,	kuchyňkou.
Pláž: Písčitá	pláž	se	nachází	přímo	u areálu	hotelu,	na kterou	vede	příjemná	procházka	piniovým	hájem	v rámci	
komplexu.	K dispozici	je	zde	plážový	servis	(slunečníky	a plážová	křesílka)	v ceně.
Stravování: Polopenze	 -	 snídaně	 formou	 bufetu,	 večeře	 servírované	 -	 první	 a  druhý	 chod,	 salátový	 bufet,	
polévka	a dezert	nebo	ovoce	(první	den	bez	výběru,	od 2.	dne	pobytu	na výběr	ze	2	menu,	které	se	nahlašuje	
u večeře	nebo	snídaně	předem)	-	včetně	sklenice	vody	a vína	k večeři.

Termín 7 nocí 
(odletový den sobota)

Hotel & Village 
Giulivo 4*

09.06. - 16.06. 2018 13 790,-
16.06. - 23.06. 2018 14 790,-

Termín 7 nocí 
(odletový den sobota)

Hotel & Village 
Giulivo 4*

01.09. - 08.09. 2018 14 990,-
08.09. - 15.09. 2018 14 490,-
15.09. - 22.09. 2018 13 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Neapol/Řím	–	Praha	
(včetně	všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	včetně	0,35l	vody	a 0,2l	vína	k večeři
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/na	
letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 900,-	Kč
	▪ Plná	penze	1 400,-	Kč/osoba

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 24° 19°
Červen 27° 22°

Červenec 31° 26°
Srpen 31° 27°
Září 26° 25°
Říjen 23° 22°

DOba letu
 2 hod. 

traNsfer
Neapol 

1 hod. 25 min

traNsfer
Řím 

2 hod. 30 min. 

kampánie

itáLie

PlÁžOVý 
SERViS V CENĚ

Kampánie itálie
Neapol

Řím

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Plážový 
SERviS v CEně

Pláž u hotElu

Bazén 
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1
 Ostrov Capri 

 2 240,-	Kč	/	80€	
Celodenní	 výlet	 na  ostrov	 Capri,	 asi	 na  nejznámější	
a také	nejkrásnější	ostrov	Kampánie.	Mnozí	ho	přirov-
návají	 k  rajské	 zahradě.	 Ostrov	 Capri	má	 dvě	 hlavní	
centra	–	 noblesní	městečko	Capri	 a  klidnější,	 přesto	
také	velmi	zajímavé	městečko	Anacapri.	Pro	zájemce	
možnost	okružní	plavby	kolem	ostrova	(z přístavu	k Fa-
raglioni	či	k Modré	jeskyni,	není	v ceně	výletu).	Možnost	
koupání.

3
 Caserta – úchvatný zámek právem 

 přezdívaný italské Versailles 
 680,-	Kč	/	24€	
Polodenní	výlet	do Caserty,	kde	se	nachází	unikátní	ba-
rokní	zámek,	který	je	jedním	z nejrozsáhlejších	zámků	
Evropy.	Hlavním	architektem	byl	jmenován	Luigi	Vanvi-
telli,	který	se	na přání	Karla	IV.	inspiroval	nejen	stavbou	
slavného	zámku	ve Versailles,	ale	i španělským	Palacio	
Real	v La	Granja.	Tam	také	čerpal	koncepci	pro	nád-
herné	zahrady,	které	tvoří	součást	celého	zámku.

4
 Sorrento a amalfitánské pobřeží 

 1 260,-	Kč	/	45	€
V ranních	hodinách	odjezd	do Sorrenta,	malebného	měs-
tečka	umístěného	na skále.	Volno	k prohlídce	města,	kte-
ré	se	proslavilo	mj.	 i produkcí	citrónů	a slavného	 likéru	
limoncella.	Pokračování	do městečka	Amalfi.	Již	samotná	
cesta	křivolakými	silničkami	Vám	poskytne	krásné	výhle-
dy	na amalfitánské	pobřeží,	které	je	právem	považováno	
za  jedno	 z nejkrásnějších	a nejromantičtějších	na světě	
(na seznamu	UNESCO	od roku	1997)	a jemuž	vévodí	prá-
vě	město	Amalfi.	Upozornění:	Výlet	se	realizuje	z důvodu	
průjezdnosti	místních	komunikací	pouze	menším	busem	
(26	míst).	Doporučujeme	rezervovat	dopředu	v CK.

2
 Perla jižní itálie – Neapol/oblíbené 

 místo Římanů - Pozzuoli 
 980,-	Kč	/	35€	
V  dopoledních	 hodinách	 odjezd	 busem	 do  Neapole.	
Okružní	 jízda	 po  těch	 nejzajímavějších	 čtvrtích.	 Pěší	
okruh	 k  Palazzo	 Reale,	 divadlu	 Opera	 a  monstróz-
ní	 galerii	 Umberta	 I.	 Rozchod	 s  možností	 nákupů	 či	
ochutnávky	místních	specialit.	Poté	odjezd	do Pozzuoli,	
oblíbeného	místa	starých	Římanů.	

5
 Vesuv – muzeum v herculaneu 

 – archeologický areál Pompeje 
 1 180,-	Kč	/	42€	
Celodenní	výlet	do oblasti	Vesuvu.	V ranních	hodinách	
odjezd	do Herculanea,	kde	navštívíme	místní	archeo-
logické	muzeum	s kratším	filmem	o tom,	jak	kdysi	vy-
padal	onen	pověstný	výbuch	Vesuvu.	Poté	navštívíme	
Vesuv,	asi	nejznámější	sopku	Evropy	a Pompeje,	kde	
budeme	mít	procházku	s licencovaným	průvodcem,	při	
které	budete	mít	možnost	obdivovat	gladiátorské	cely,	
nevěstinec,	atd.	

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	 popisy	 a  ceny	 výletů	 jsou	 pouze	 orientační.	
Aktuální	nabídka	na www.qualitytours.cz	nebo	na místě	
u delegáta.	
V ceně	výletů	je	zahrnuta	autobusová,	popř.	lodní	(trajekt	
na  Capri)	 doprava	 a  průvodce/delegát	 (není	 zahrnutý	
oběd	 a  vstupy).Výlety	 je	možné	předkoupit	 v  Kč	 nebo	
zakoupit	na místě	v Eur.Fakultativní	výlety	se	uskuteční	
při	min.	počtu	25	osob.

Sorrento

vesuv

village Giulivo

neapol

Caserta

Capri

maPa výlEtů

Itálie

kampánie
fAKulTATiVNí VýlETy

Akční balíček fakultativních výletů

1)	Capri	2)	Vesuv	–	muzeum	v Herculaneu	-	Pompeje
3)	Caserta
Pouze za 3 920,- Kč / 140€.
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Reggia di Caserta. CC BY-SA 3.0 Carlo Pelagalli

Vesuv

Vesuv

Amalfi, Italy. CC BY 2.0 K-rlis Dambr-ns

Castello Maschio Angioino. CC BY 2.0 Leandro Neumann Ciuffo

Capri (23). CC BY-ND 2.0 Chuca Cimas

Pravidelně koncertujete 
v zahraničí, kde se vám 
nejvíce líbilo?

V zahraničí se mi líbí, kde je moře a ne moc turistů. Naposledy jsme byli s mojí 
snoubenkou Danuškou na Srí Lance a loni na Zanzibaru, oboje nádhera.
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O Sicílii Sicílie	je	jedním	z nejznámějších	ostrovů	na jihu	Itálie,	je	vyjimečná	pro	svoji	překrásnou	přírodu	a pláže	
s průzračným	mořem.	Nejvýznamnější	přírodní	pamětihodností	je	zajisté	sopka	Etna,	na jejíž	vrchol	se	pořádají	
výšlapy	a odkud	je	překrásný	výhled	na zdejší	krajinu.	Tento	ostrov	má	zajisté	co	nabídnout	i těm,	kteří	milují	
umění,	kulturu	a historii.	Sicílie	byla	v dávných	dobách	obývána	mnoha	různými	nájezdníky,	kteří	zde	zanechali	
překrásné	historické	památky,	jako	divadla	v Syrakusách	a v Taormině,	chrámy	v Agrigento	a Segesta,	mozaiky	
na Piazza	Armenia	a mnoho	dalších.
Slavný	německý	autor	Johann	Wolfgang	Goethe,	který	byl	ostrovem	doslova	ohromen,	prohlásil:	“Vidět	 Itálii	
a nevidět	Sicílii	je	jako	nevidět	Itálii	vůbec,	protože	Sicílie	je	klíčem	k celé	zemi”.	Pokud	tedy	chcete	poznat	Itálii,	
navštivte	s námi	tento	pozoruhodný	ostrov.

HOTEL	BAIA	DEGLI	DEI	3*	|	GIARDINI	NAXOS	|
Popis hotelu: Tento	příjemný	hotel	se	nachází	u moře	v překrásném	zálivu	Recanati	-	Giardini	Naxos,	jen	pár	
kilometrů	od Taorminy.	Volně	přístupná	oblázkovo-písčitá	pláž	se	nachází	v blízkosti	hotelu,	k dispozici	je	i pla-
cený	soukromý	úsek	pláže.	V blízkosti	hotelu	je	mnoho	barů,	restaurací	a obchodů.	

Vybavení hotelu: Recepce,	terasa	s možností	posezení,	hotelová	restaurace	a bar,	Wi-Fi	v recepci	zdarma.

Vybavení pokoje:	Vlastní	sociální	zařízení,	klimatizace,	telefon,	fén,	balkon	nebo	terasa.

Pláž: Oblázkovo-písčitá	pláž	leží	v těsné	blízkosti	hotelu,	hosté	mohou	využívat	i placený	soukromý	úsek	pláže.	
Lehátka	a slunečníky	za poplatek.

Stravování: Polopenze	–	snídaně	bufetovou	formou.	Večeře	servírované	o 3	chodech,	salátový	bufet.

HOTEL	VILLA	ATHENA	3*	|	GIARDINI	NAXOS	|
Popis hotelu: Villa	Athena	je	3*	depandancí	4*	hotelu	Sporting	Baia,	od kterého	je	vzdálena	cca	30	m	přes	
ulici.	Centrum	letoviska	s obchody,	bary	a restauracemi	je	vzdáleno	pouhých	100m.	Klienti	ubytovaní	ve Villa	
Atheně	využívají	služeb	hotelu	Sporting	Baia.	

Vybavení hotelu Sporting Baia: recepce,	restaurace,	bar,	fitness	centrum	(za poplatek),	vnitřní	bazén	a spa	
centrum	(za poplatek),	hotel	má	soukromou	pláž,	která	je	dostupná	přes	místní	komunikaci,	lehátka	a sluneč-
níky	za poplatek,	WI-FI	za poplatek.

Vybavení pokoje:	Pokoje	jsou	vybaveny	koupelnou	s WC,	fénem,	sat.	TV,	trezorem(za	poplatek)	a oknem	nebo	
balkonem	nebo	terasou.

Pláž: Pláž	nádherné	zátoky	Naxos	s hrubozrnným	pískem	se	nachází	cca	50	-	100	metrů	od hotelu.

Stravování:	V hotelu	Sporting	Baia.	Rozšířená	kontinentální	 snídaně	bufetovou	 formou.	Večeře	servírované	
výběrem	z menu,	salátový	bufet.

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Baia degli 
Dei 3*

Villa 
Athena 3*

27.05. – 03.06. 2018 15 490,- 14 490,-
03.06. – 10.06. 2018 15 990,- 14 990,-
10.06. – 17.06. 2018 16 490,- 15 490,-
17.06. – 24.06. 2018 16 990,- 15 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Baia degli 
Dei 3*

Villa 
Athena 3*

02.09. – 09.09. 2018 17 490,- 15 990,-
09.09. – 16.09. 2018 16 990,- 15 490,-
16.09. – 23.09. 2018 16 490,- 14 990,-
23.09. – 30.09. 2018 15 990,- 14 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Catania	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	(včetně	sklenice	vody	a vína	k večeři-
-Villa	Athena	3*,	sklenice	vody,	vína	či	piva	nebo	
nealko	nápojů	k večeři-	Baia	degli	dei	3*)
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/na	letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 700,-	Kč

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 22° 19°
Červen 26° 21°

Červenec 29° 25°
Srpen 29° 26°
Září 26° 25°
Říjen 21° 22°

DOba letu
 2 hod. 15 min.

traNsfer 
60 min.

sicílie

itáLie

Sicilie

itálie

Villa Athena hotel Baia degli Dei

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Pláž 50-100 m

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Pláž u hotElu

29.12.2009 CC BY 2.0 Eduardo M.
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1
 ¾ denní výlet Etna 

 1260,-	Kč	/	45€	
Cestou	 k  sopce	 projedeme	 přes	 několik	 malebných	
vesniček,	abychom	nakonec	dorazili	na úpatí	největší-
ho	evropského	vulkánu.	Cestou	nahoru	se	nám	dosta-
ne	odborného	výkladu	o vzniku	a historii	Etny.	Dále	se	
půjdeme	podívat	na krátery	Silvestri	–	jedná	se	o pětici	
kráterů.	 Z  vrcholu	 budeme	moci	 obdivovat	 úchvatný	
výhled	na krajinu	pod	námi,	včetně	města	Katánie.

4
 Celodenní výlet Údolí chrámů  

 v Agrigento se zastávkou v Enně 
 1540,-	Kč	/	55€	
Cestou	 do  Agrigenta	 navštívíme	 horské	 městečko	
Enna,	které	se	nachází	ve středu	Sicílie.	Pak	zamíříme	
do Agrigenta.	Nejznámější	atrakcí	je	zde	archeologické	
naleziště.	Navštívíme	chrám	Concordia,	Chrám	Giuno-
ne,	Herkulův	chrám	a Díův	chrám.	Vstupné:	cca	11€	
(není	zahrnuto	v ceně).

5
 Celodenní výlet liparské ostrovy 

 65€	+	ekotaxa	
Výlet	lze	zakoupit	pouze	na místě!	Liparské	ostrovy	leží	
u severního	pobřeží	Sicílie.	Centrálni	 skupina	ostrovů	
Vulcano,	Lipari,	Panarea,	Salina	a Stromboli	je	poměr-
ně	známá	a přitahuje	velký	počet	obdivovatelů.	Během	
našeho	 výletu	 navštívíme	 ostrovy	 Lipari	 a  Vulcano.	
Na  ostrově	 Vulcano	 budeme	 mít	 možnost	 vystoupat	
na Velký	kráter	 s  fumarovým	polem,	navštívit	 černou	
sopečnou	pláž	nebo	se	vykoupat	v  termálním	sirném	
bahenním	jezírku.	2

 Celodenní výlet Syrakusy 
 1260,-	Kč	/	45€	
Syrakusy	 bývaly	 nejvlivnější	 řeckou	 kolonií	 na  Sicílii.	
Navštívíme	 rozlehlý	 archeologický	 park.	 Obdivovat	
můžeme	 i  Dionýsovo	 ucho	 či	 římský	 amfiteátr.	 Poté	
se	vydáme	směrem	k přístavu,	odkud	se	procházkou	
dostaneme	k ostrovu	Ortigia.	Projdeme	středověkými,	
úzkými	uličkami	až	k náměstíčku	u katedrály.	Vstupné:	
Archeologický	park	cca	10	€,	Katedrála	2€	 (není	za-
hrnuto	v ceně)

3
 Celodenní výlet Palermo a Monreale 

 1540,-	Kč	/	55€	
Brzy	 ráno	 odjezd	 z  hotelu	 (cesta	 do Palerma	 trvá	 cca	
4-4,5	hodiny).	Nejdříve	navštívíme	Monreale	s katedrá-
lou.	Poté	se	přesuneme	do Palerma	a prohlídku	začne-
me	u místní	katedrály,	na které	budete	moci	obdivovat	
úchvatný	mix	mnoha	architektonických	slohů.	Pokračo-
vat	budeme	k Palazzo	dei	Normanni	a jeho	kapli	Cappe-
lla	Palatina.	Celá	prohlídka	bude	doprovázena	výkladem	
průvodce/delegáta,	 který	 Vám	 poví	 o  nejzajímavějších	
památkách	 a  historických	 událostech	města.	Vstupné:	
cca	13,50	€	(není	zahrnuto	v ceně)

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	 popisy	 a  ceny	 výletů	 jsou	 pouze	 orientační.	
Aktuální	nabídka	na www.qualitytours.cz	nebo	na místě	
u delegáta.	V ceně	výletů	je	zahrnuta	autobusová,	popř.	
lodní	 doprava	 a  průvodce/delegát	 (není	 zahrnut	 oběd	
a vstupy).	Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	
25	osob.

Catania

Syrakusy

Palermo

Baia degli dei
villa athena

agrigento

Etna

Enna

liparimaPa výlEtů

Sicílie

sicílie
fAKulTATiVNí VýlETy

Akční balíček fakultativních výletů

Etna	+	Palermo	a Monreale	+	Syrakusy	
Pouze za 3780,- Kč. Na místě 135€
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Etna

Palermo. CC BY-ND 2.0 Lopez Pastor

Aeolian Islands. CC BY 2.0 kuhnmi

Concordia Temple at Agrigento. CC BY 2.0 Mingo Hagen

Duomo Ortigia. CC BY-SA 2.0 Gabriele Iuvara

Jaká jsou vaše 
oblíbená místa u nás?

Ale mám rád i hory, miluji sníh a tak i tam mi je dobře a také místa kde jezdíme 
na kolech, jako Třeboň, Český Krumlov, Lipensko, ale i Jizerské hory, Kokořín-
sko a mnoho dalších krásných míst.
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O Sardinii Sardinie	je	druhým	největším	ostrovem	ve Sředozemním	moři.	Díky	svému	krásnému	moři	a bě-
lostným	plážím,	 je	nazýván	“Karibikem	Středomoří”.	Sardinie	 je	převážně	hornatá,	 tudíž	 zde	můžete	narazit	
na krásné	kaňony,	divoké	řeky	a jeskyně.	Najdete	zde	také	malé,	liduprázdné,	romantické	pláže,	kde	si	zaručeně	
odpočinete	a načerpáte	sílu.	
Jednou	z nejstarších	a v této	době	také	nejluxusnějších	turistických	zón	na sardinském	pobřeží	je	oblast	nazý-
vaná	Costa	Smeralda,	neboli	Smaragdové	pobřeží.	Sardinie	je	vyhledávaná	převážně	movitější	klientelou,	proto	
bývá	cena	zájezdů	vyšší.	Vám	se	nyní	naskytla	jedinečná	možnost	poznat	krásy	Sardinie	za nesrovnatelně	nižší	
cenu.	Proto	neváhejte	a vyrazte	s námi!	

Termín 7 nocí 
(odletový den út/pá)

Palmasera 
Village 4*

01.06. - 08.06.2018 15 990,-
08.06. - 15.06.2018 16 990,-
12.06. - 19.06.2018 17 990,-
15.06. - 22.06.2018 18 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den út/pá)

Palmasera 
Village 4*

07.09. - 14.09.2018 18 990,-
11.09. - 18.09.2018 18 790,-
14.09. - 21.09.2018 18 490,-
18.09. - 25.09.2018 17 490,-
21.09. - 28.09.2018 16 990,-
25.09. - 02.10.2018 15 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Olbia	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	včetně	0,35l	
vody	a 0,2l	vína	k večeři
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/na	letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 500,-	Kč
	▪ Plná	penze	2 200,-	Kč/osoba

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 25° 21°
Červen 28° 26°

Červenec 31° 27°
Srpen 30° 27°
Září 28° 26°
Říjen 25° 24°

DOba letu
 2 hod. 5 min.

traNsfer 
1 hod. 45 min.

saRdinie

itáLie

PlÁžOVý 
SERViS V CENĚ

itálie

Sardinie

PALMASERA	VILLAGE	4*	|	CALA	GONONE	|
Popis hotelu: Hotel	je	situován	v oblasti	Golfo	dei	Orosei,	jednom	z nejkrásnějších	mořských	parků,	nedaleko	
přímořského	městečka	Cala	Gonone.	Hotel	 je	rozdělen	na 3	části	-	hotel,	Villaggio,	Borgo.	Hotel	se	nachází	
v  centru	 resortu	 hned	 vedle	 bazénu.	Villaggio	má	300	 poschoďových	 řadových	 vilek,	 které	 jsou	 obklopeny	
zelení,	olivovníky	a oleandry.	Borgo	nabízí	klientům	absolutní	klid,	jelikož	se	nachází	vlevo	od hotelové	části.

Vybavení hotelu: recepce,	bar,	restaurace,	2	tenisové	kurty,	fotbalové	hřiště,	2	bazény,	basketbalové	hřiště,	
ping	–	pong,	obchůdek	se	suvenýry,	amfiteátr.	Animace	jsou	v provozu	v hlavní	sezoně.	

Vybavení pokoje:	standardní	pokoje	se	sociálním	zařízením,	miniledničkou,	TV/SAT,	telefonem,	fénem,	trezo-
rem,	klimatizací,	terasou	nebo	verandou	se	zahradním	nábytkem,	v přízemí	nebo	v prvním	poschodí.

Pokoje	typu	Borgo	(vilky)	-	pokoje	mají	klimatizaci,	satelitní	TV,	minibar,	telefon,	fén,	trezor,	sprchu,	terasu	nebo	
verandu.

Pláž: Krásná	pláž	s hrubším	růžovým	pískem	se	nachází	200	–	400	m.	Na pláž	se	dostanete	po schodech	nebo	
nefrekventovanou	místní	komunikací	okolo	hotelu.	Plážový	servis	zdarma.

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Plážový 
SERviS v CEně

Bazén 

JEDNOlůžKOVé 
POKOJE BEZ PŘíPlATKu

*do vyprodání	kapacit
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1
 Celodenní výlet Barbagia –  

 perla Sardínie 
 1 820,-	Kč	/	65€
Výlet	do samotného	srdce	Sardínie	a do divokého	po-
hoří	 Barbagia.	 Navštívíme	 městečko	 Nuoro	 a  kostel	
Solitudine	(chrám	samoty)	a seznámíme	se	s tradicemi	
Sardů	v městečku	Mamoiada,	kde	se	nachází	muzeum	
středomořských	masek.	V Orgosolo	si	obyvatelé	velmi	
zakládají	 na  původních	 zvycích,	 mimo	 to	 je	 proslulé	
svými	 tzv.	 Murale	 –	 nástěnnými	 malbami.	 Součástí	
výletu	je	i typický	oběd.

5
 Celodenní výlet Korsika a Bonifacio 

 cca	87	€	
(k zakoupení	pouze	na místě)

4
 Celodenní výlet Atzara – za historií  

 a tradicemi Sardínie 
 1 820,-	Kč	/	65€	
Ve městě	Atzara,	které	se	stalo	centrem	malířské	tvor-
by	celé	Sardínie,	se	nachází	muzeum	umění.	Návštěva	
La	 Robbia	 –	 unikátní	 laboratoře,	 kde	 můžete	 obdvi-
vovat	 přírodní	 barvení	 typických	 sardským	materiálů.	
Poté	 se	 odebereme	 do  vyhlášené	 kantýny	 Fradiles,	
která	 v  roce	 2017	 získala	 ocenění	 od  World	 Wine	
Awards.	Poté	odjezd	do areálu	typické	sardské	stavby	
–	nuraghy	Losa	Abbasanta.	

2
 Celodenní lodní výlet  

 na Maddalenské souostroví  
 s lehkým obědem 
 1 600,-	Kč	/	57€	
Odjezd	 do  Palau,	 nalodění	 v  přístavu.	 Výlet	 na  sou-
ostroví	 La	 Maddalena,	 které	 je	 Národním	 mořským	
parkem	 a  nachází	 se	 na  severním	 pobřeží	 Sardínie,	
v zálivu	Boniface.	Nejdříve	se	zastavíme	v jeho	hlavním	
městě	a kulturním	centru	–	v půvabném	městečku	La	
Maddalena.	Dále	se	poplavíme	podél	divokého	pobřeží,	
poznáte	bílé	písečné	zálivy	ostrovů	Spargi,	Santa	Maria	
a Budelli	 s  jeho	 růžovou	pláží	Spiaggia	Rosa.	Během	
výletu	2	zastávky	na koupání	v azurovém	moři.	Během	
dne	lehčí	oběd	v podobě	těstovin	přímo	na palubě	lodi.	

3
 Polodenní výlet Cala luna a jeskyně Grotta del Bue Marino  

 840,-	Kč	/	30€	
Mimořádně	oblíbený	lodní	výlet	spojený	s návštěvou	pobřežní	jeskyně	Grotta	del	Bue	Marino	(vstup	je	zahrnutý	v ceně)	
a s následným	koupáním	na údajně	nejkrásnější	italské	pláži	Cala	Luna.	

Důležité info  fakultativní výlety

Nabídka,	 popisy	 a  ceny	 výletů	 jsou	 pouze	 orientační.	
Aktuální	nabídka	na www.qualitytours.cz	nebo	na místě	
u delegáta.	
V  ceně	 výletů	 je	 zahrnuta	autobusová,	popř.	 lodní	do-
prava	a průvodce/delegát	(není	zahrnutý	oběd	a vstupy,	
pokud	není	uvedeno	jinak).	Výlety	je	možné	předkoupit	
v Kč	nebo	zakoupit	na místě	v Eur.
Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	25	osob.

olbia

la maddalena

Palmasera village

Cala lunaatzara

Korsika

Barbagia

maPa výlEtů

Sardinie

saRdinie
fAKulTATiVNí VýlETy

Akční balíček fakultativních výletů

1)	Maddalenské	souostroví	2)	Barbagia	
Pouze za 3 305,- Kč / 118€
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Insel Budelli - Boots-Tour Nationalpark La Maddalena. CC BY 2.0 
Christoph Sammer

Cala Luna, Sardinia. CC BY 2.0 D4N

Barbagia

IMG16213. CC BY-SA 2.0 fabrizio.binello

Nuraghe Losa. CC BY-ND 2.0 Gavino Bazzoni

Jaké jsou vaše plány  
do budoucnosti?

Snažím se plně žít přítomností. Přestěhovali jsme se do Zeměch. Jsme v místě 
s krásným výhledem na rybníky, máme velkou zahradu, bazén, vše si žádá naši 
práci. Nasadit bylinky, stromky a květiny, oba máme rádi, když vše kvete a roste 
a přeji si, abychom mohli ve zdraví pokračovat ve všem, co máme rádi a co nás 
baví. A plán? On to ani není plán, spíš zvědavost a přání, aby se líbil můj nový 
koncertní program. Vyjíždíme s akustickou kapelou a pořadem Milan Drobný a Na-
drobno, což je název kapely. A jelikož svoji práci miluji a vždy se těším na diváky, 
které mám stejně tak rád, držte palce, ať vše šlape a když někdo vymyslí konečně 
nějaký zábavný pořad pro televizi, jako to bylo dříve, rád bych byl u toho.
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PortugaLsko

Azorské ostrovy Azorské	ostrovy	jsou	stále	ještě	obestřeny	neznámem	a řada	z nás	jejich	jméno	zná	pouze	
z  předpovědi	 počasí.	Tlaková	 výše	 nad	Azorskými	 ostrovy	 ovlivňuje	 počasí	 ve  střední	 Evropě.	Těchto	 devět	
krásných	panenských	a odlišných	ostrůvků	rozesetých	v Atlantickém	oceánu	mezi	Evropou	a Amerikou,	jsou	
podivuhodným	světem,	plným	zeleně,	který	si	žije	svým	vlastním	životem.	Azorské	ostrovy	vznikly	cca	před	20	
miliony	let	v důsledku	vulkanické	činnosti.	O objevení	souostroví	se	zasloužili	v roce	1427	Portugalci,	kteří	je	
pojmenovali	podle	poletujících	jestřábů	„açores“.	Geografická	poloha	Azorských	ostrovů	vytváří	z tohoto	souos-
troví	skutečnou	oázu	v poušti,	kterou	je	severní	Atlantik.	Ve skutečnosti	toto	otevřené	moře	není	tak	plné	živých	
tvorů,	jak	by	se	mohlo	zdát.	Ostrovy	umožňují,	aby	tisíce	živočišných	druhů	mohly	žít	tam,	kde	by	to	jinak	bylo	
nemožné.	Azorská	kuchyně	je	velmi	pestrá	a uspokojí	i ty	nejnáročnější	jazýčky.	Kromě	kvalitního	masa	a mléč-
ných	výrobků,	zejména	sýrů,	jako	je	Queijo	da	Ilha	ze	São	Jorge,	najdeme	na jídelníčku	nepřeberné	množství	
plodů	moře.	Ačkoli	mají	Azorské	ostrovy	některé	společné	chutě,	kuchyně	každého	ostrova	odráží	svůj	vlastní	
otisk.	Proto	během	vaší	dovolené	můžete	objevovat	všechny	tváře	Azor	přes	gastronomické	zážitky.

Termín 7 nocí 
(odletový den sobota)

Azores VIP  
Executive 4*

09.06. – 16.06. 2018 29 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Azores VIP  
Executive 4*

30.09. – 07.10. 2018 29 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Leteckou	přepravu	Praha	-	Ponta	Delgada	-	Praha	
s přestupem	v Lisabonu
	▪ 7x	ubytování	s polopenzí	vč.	nápojů	(voda	a víno)
	▪ Transfery	z/na	letiště
	▪ Pěší	polodenní	výlet	po historickém	centru	Ponta	
Delgady	s českým	průvodcem
	▪ Služby	českého	delegáta	v místě	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku	

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby	
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	8 600,-	Kč

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	7 000,-	Kč

Průměrná teplota

Květen 20° 18°
Červen 23° 20°

Červenec 25° 22°
Srpen 36° 24°
Září 24° 23°
Říjen 21° 20°

traNsfer 
20 min.

AZORES	VIP	EXECUTIVE	4*	|	OSTROV	SAO	MIGUEL	|
Popis hotelu: Hotel	Vip	Executive	Azores	má	nádherný	výhled	na město	Ponta	Delgada	a okolní	krajinu,	 je	
vzdálen	5	minut	jízdy	od historického	centra	města	a přístavu.	Mezinárodní	letiště	je	vzdálené	10	minut	jízdy.

Vybavení hotelu: V hotelu	Vip	Executive	Azores	je	hostům	k dispozici	recepce,	dvoupodlažní	restaurace	v 8.
patře	hotelu	s nádherným	výhledem	na město	a oceán,	bar,	vnitřní	bazén,	posilovna,	squash,	kosmetický	salon,	
kadeřnictví,	několik	konferenčních	místností,	Wi-Fi	připojení	k internetu.		

Vybavení pokoje:	Hotel	Vip	Executive	Azores	disponuje	celkem	229	pokoji	několika	typů,	které	jsou	standard-
ně	vybavené	koupelnou/WC,	klimatizací,	kabelovou	TV,	telefonem	s přímou	volbou,	trezorem,	minibarem	a Wi-Fi	
připojením	k internetu.	

 výlEt v CEně

voda a víno  
K vEčEŘi

Bazén 

azoRské ostRoVY 

PortugaLsko
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PortugaLsko

DOba letu
 4 hod. 35 min.

O Madeiře Madeira	patří,	spolu	s Porto	Santo,	k hlavním	ostrovům	Madeirského	souostroví.	Je	vzdálená	545	km	
od pobřeží	Afriky	a 978	km	od Portugalska.	Příznivé	klimatické	podmínky,	pro	které	si	Madeira	vysloužila	přezdívku	
„ostrov	věčného	 jara“,	 jsou	 jako	stvořené	pro	celoroční	pobyt	 v  této	destinaci.	Rtuť	 teploměru	dosahuje	20°C	
v zimě,	v  létě	 je	průměrná	teplota	vzduchu	cca	24°C.	Teplota	vody	se	pohybuje	od 17°C	v zimě,	23°C	v  létě.	
Příroda	na této	plovoucí	zahradě	Atlantiku	vytvořila	unikátní	scenérii	strmých	kopců,	hor	a údolí,	porostlých	nádher-
nou	vegetací.	Na Madeiře	se	vyskytuje	unikátní	flóra	čítající	na 700	druhů	květeny,	kapradin,	různé	druhy	jalovce	
a vavřínu.	Nikde	jinde	neuvidíte	v takovém	množství	kvést	orchideje,	lilie,	magnolie,	azalky...	Nejvýraznější	rostlinou	
je	však	dračinec	neboli	dracéna.	Zkrátka	–	příroda	vás	na Madeiře	obklopuje	doslova	na každém	kroku.

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Funchal	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
s vybranou	stravou
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Ekologickou	daň	1,-	Eur/osoba/den	(platba	
v hotelu).

fakultativní výlety

Více	informací	najdete	na www.qualitytours.cz
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Průměrná teplota

Květen 23° 21°
Červen 26° 24°

Červenec 28° 25°
Srpen 30° 26°
Září 27° 25°
Říjen 25° 23°
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F.V. Oasis

XT1F1918 Portugal Madeira Funchal 08‘2015. CC BY 2.0 Artur Malinowski

Dom Pedro Madeira

DOM PEDRO GARAJAUROCA MAR

Termín 7 nocí 
(odletový den pondělí)

Dom Pedro Garajau 3*
snídaně

Dom Pedro Madeira 4*
polopenze

Roca Mar 4*
polopenze

Four Views Oasis 
4* polopenze

14.05. - 21.05. 2018 17 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-
21.05. - 28.05. 2018 17 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-
28.05. - 04.06. 2018 17 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-
04.06. - 11.06. 2018 17 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-
11.06. - 18.06. 2018 17 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den pondělí)

Dom Pedro Garajau 3*
snídaně

Dom Pedro Madeira 4*
polopenze

Roca Mar 4*
polopenze

Four Views Oasis 
4* polopenze

17.09. - 24.09. 2018 16 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-
24.09. - 01.10. 2018 16 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-
01.10. - 08.10. 2018 16 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-
08.10. - 15.10. 2018 16 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-
15.10. - 22.10. 2018 16 990,- 21 990,- 20 990,- 24 990,-



kyPr

ischia Mimosezónní	pobyty	na krásném	italském	ter-
málním	ostrově	Ischia,	plném	zeleně,	kouzelné	přírody	
a léčivých	termálních	pramenů.	Využijte	cenově	výhod-
né	 nabídky,	 užijte	 si	 koupání	 v  termálních	 bazénech	
a  lázních	a navštivte	 známá	místa	Neapolského	 záli-
vu	–	Neapol,	Sorrento,	Capri,	Vesuv,	Pompeje,	Amalfi	
a další.	Zájezd	pořádán	ve spolupráci	s CK	Osvěta.

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Dopravu	1)	autobusová	
v období	4.5.	-	5.8.	
24.8.	-	7.10.2018	včetně	
trajektu	a transferu	
do/z	hotelu	3.890	Kč/os.	
Odjezd	vždy	v pátek,	návrat	v neděli.
	▪ 2)	letecká	v období	2.6.	-	29.9.2018,	odlet	z Pra-
hy,	cena	8.890,-	Kč/os.,	předpokládaný	letový	den	
–	sobota.	Výše	uvedené	ceny	pobytů	jsou	platné	
pouze	při	zakoupení	pobytu	včetně	dopravy

fakultativně nabízené výlety

	▪ celodenní	Capri	cca	75	€/os.,	
	▪ celodenní	Vesuv	+	Pompeje	cca	60	€/os,	
	▪ Amalfi	–	Positano	cca	55	€/os.,	
	▪ Aragonský	hrad	a pizza	party	–	cca	30	€/os.;	
	▪ záliv	Sorgeto	s termálními	prameny	a pizzaparty	–	
cca	30	€/os.	a další.	
	▪ Termální	parky	jsou	zpravidla	v dubnu	již	v pro-
vozu	–	Poseidonovy	zahrady	cca	30€/os.,	Park	
Tropical	cca	22€/os.

Důležité informace

	▪ Speciální	podmínky:	minimální	výše	storno-
poplatku	pro	zájezdy	s leteckou	dopravou	-	
6.000,-	Kč/os.
	▪ Minimální	počet	účastníků	pro	uskutečnění	
zájezdu:	autobusová	doprava	-	40	osob.
	▪ Více	informací	na www.qualitytours.cz

iscHia

itáLie

NEJEN 
PRO SENiORy

itálie

ischia

Hotel 05.05. - 02.06. 02.06. - 04.08. 04.08. - 22.09. 22.09. - 07.10.
Park Imperial*** HB 7.390,- 7.690,- 7.990,- 7.390,-

Hotel 05.05. - 27.05. 27.05. - 30.09. 30.09. - 07.10.
San Marco**** HB 9.990,- 10.690,- 9.990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ 7x	ubytování	v pokoji	standard
	▪ 7x	polopenzi,	vstup	do bazénu/bazénů	v daném	
hotelu
	▪ 1x	výlet	okruh	ostrovem	autobusem
	▪ služby	CK	a služby	průvodce	CK
	▪ informační	materiály	v ČJ
	▪ slevy	na vstupy	do termálních	parků	na ostrově	
Ischia	v době	jejich	otevření
	▪ pojištění	CK	proti	úpadku.

Terme Park Imperial San Marco
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O Společnosti Click2Claim, s.r.o. Spolupráce s CK Quality tours

Společnost Click2Claim řeší následující nepravidelnosti:

(o více než 3 hod.)

zpoždění letu

odepření nástupu

 zrušení letu

 přesměrování letu

 zmeškání návazného letu

Nepřiletěli jste včas? Nechte si za to zaplatit!

You fly we care
       info@click2claim.eu              (+)420 222 524 498              www.click2claim.eu

Nabízíme Vám ve spolupráci se společností 
Click2Claim, s.r.o. službu podání žádosti Travel 
Standard, s kterou můžete získat �nanční 
kompenzaci až do výše 16 500 Kč v případě 
zpožděného nebo zrušeného letu.

Click2Claim se profesionálně zabývá vymáháním �nančních 
kompenzací od leteckých společností a společně s naší cestovní 
kanceláří pomůžeme i Vám. 
Dle evropské legislativy máte v daných případech nárok na 
kompenzaci ve výši 250 - 600 EUR v závislosti na délce letu. Povinnost 
odškodnění se vztahuje i na charterové lety.
Finanční nárok na kompenzaci můžete uplatnit až 36 měsíců zpětně.



kyPr

O  Kypru Kypr	 se	 nachází	 ve  východní	 části	 Stře-
dozemního	 moře	 a  jedná	 se	 o  třetí	 největší	 ostrov	
ve  Středozemním	moři	 po  Sicílii	 a  Sardinii.	 Nachází	
se	113	km	jižně	od Turecka	a přibližně	120	kilome-
trů	západně	od syrského	pobřeží.	Geograficky	náleží	
k Asii,	kulturně	však	k Evropě.	Území	kyperského	os-
trova	tvoří	dva	velké	horské	masívy	–	pohoří	Troodos	
a pohoří	Kyrenia.	Západní	část	ostrova	tvoří	poloostrov	
Akamas,	severovýchodní	část	tvoří	poloostrov	Karpas.	
Nejjižnějším	cípem	ostrova	je	poloostrov	Akrotiri.	Se-
verní	část	ostrova	(36.2%	celkové	rozlohy)	je	od roku	1974	okupována	Tureckem,	ostrov	je	tak	rozdělen	takzvanou	
„Zelenou	Linií“.	Severní	část	můžete	navštívit	sami	nebo	v rámci	fakultativního	výletu	z naší	nabídky.

HOTEL	ADAMS	BEACH	5*	|	AGIA	NAPA	|
Popis hotelu: Adams	Beach	se	nachází	na velmi	lukrativním	místě,	přímo	u jedné	z nejhezčích	a nejvyhláše-
nějších	pláží	na Kypru	s jemným	bílým	pískem	a azurovou	vodou	-	Nissi	beach.	V blízkosti	hotelu	bary,	restau-
race	a obchody.	Autobusová	zastávka	se	spojením	do centra	letoviska	přímo	před	hotelem.	

Vybavení hotelu: Vstupní	hala	s recepcí,	wi-fi	připojení	v lobby	zdarma,	restaurace	a bary,	lagunový	bazén	
s  jacuzzi,	spa	a vnitřní	bazén	 (za poplatek),	fitness	 (za poplatek).	Upozornění	 -	při	ubytování	hotel	požaduje	
vratnou	zálohu	100	Eur/pokoj.

Vybavení pokoje: Pokoje	s vlastním	sociálním	zařízením,	vysoušeč	vlasů,	trezor	a minibar	(za poplatek),	při-
pojení	k internetu	za poplatek,	klimatizace,	TV,	telefon	a balkon.

CROWN	RESORT	HENIPA	3*	|	LARNAKA	|
Popis hotelu: Hotel	se	nachází	v jedné	z nejkrásnějších	částí	Larnaky	–	Dhekelia	Road	a je	vzdálen	asi	150	m	
od pláže,	6	km	od centra	Larnaky	a 9	km	od mezinárodního	 letiště.	V blízkosti	hotelu	naleznete	 restaurace,	
taverny,	obchody	i bary.	

Vybavení hotelu: hotel	leží	v krásné	palmové	zahradě	a nabízí	pohodlné	lobby,	koktejlový	bar,	restauraci,	bar	
u bazénu,	venkovní	bazén,	dětské	brouzdaliště,	fitness	centrum,	tenisový	kurt,	stolní	tenis,	dětské	hřiště.

Vybavení pokoje: všechny	 pokoje	 jsou	 vybaveny	 koupelnou,	 balkónem,	 klimatizací/vytápěním,	 telefonem,	
satelitní	TV	a rádiem.

Průměrná teplota

Květen 27° 21°
Červen 30° 25°

Červenec 32° 27°
Srpen 33° 28°
Září 30° 27°
Říjen 27° 25°

 výlEt v CEně

Pláž 100 m

Bazén 

SPa a vnitŘní 
Bazén

 výlEt v CEně

Pláž 150 m

Bazén 

DOba letu
 3 hod. 25 min.

traNsfer 
40 min. Henipa 
55 min. adams

Hotel Adams BeachCrown Resort Henipa

©CTO

Termín 7 nocí 
(odletový den pondělí)

Crown 
Resort 

Henipa 3*

Adams 
Beach 

Hotel 5*

08.10. – 15.10. 2018 16 490,- -
15.10. – 22.10. 2018 16 290,- -
22.10. – 29.10. 2018 15 990,- 20 990,-
29.10. – 05.11. 2018 - 19 990,-

Termín 10/11 nocí 
(odletový den po/čt)

Crown 
Resort 

Henipa 3*

Adams 
Beach 

Hotel 5*

08.10. – 18.10. 2018 19 490,- -
18.10. – 29.10. 2018 17 990,- 25 990,-
29.10. – 08.11. 2018 - 23 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Larnaca	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	
	▪ 1x	výlet	(může	být	spojen	s transferem	z/na	
letiště)
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	6 500,-/7	nocí,	10 000,-/10	
a 11	nocí	(Adams	Beach),	3 500,-/7nocí,	5 500,-
/10	a 11	nocí	(Crown	Resort	Henipa)
	▪ Superior	pokoj	4 000,-/7	nocí	osoba,	5 500,-/10	
a 11	nocí	osoba	(pouze	Adams	Beach)

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	2 500,-/7	nocí,	
3 500,-/10	a 11	nocí	(Adams	Beach	superior)
	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	1 000,-/7	nocí,	
1 500,-/10	a 11	nocí	(Crown	Resort	Henipa)
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kYpR NEJEN 
PRO SENiORy
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POByT S VýlETy

Tento náš zájezd je zaměřen na poznání nád-
herné pohádkové oblasti Andalusie. Navštíví-
me světově proslulá místa s maurskou historií, 
jako jsou Granada, Sevilla, ev. Cordoba, ale 
i bílá andaluská městečka, často neuvěřitelně 
rozložená na skalních útesech. Zájezd si zpes-
tříme výlety do  zajímavých přírodních oblastí 
(např. NP Torcal, skála Gibraltar).

Termín Cena

24.05. – 31.05. 2018 23 990,-
24.09. – 01.10. 2018 23 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	-	Malaga	-	Praha	(vč.	
všech	poplatků)
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	Fuengirola	Park	4*
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	vč.	sklenice	
vody	a vína	k večeři
	▪ Transfer	z/na	letiště
	▪ Průvodce
	▪ Bus	na výlety	

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů.
	▪ Vstupné	do Alhambry	

upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	Cena	
nezahrnuje	vstupy.
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění:	26	osob

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1.DEN –	Odlet	z Prahy,	přílet	do Andalusie.	
2.DEN	–	Procházka	v PŘÍRODNÍM	PARKU	TORCAL	DE	ANTEQUERA,	kde	vápencové	skály	tvoří	rozsáhlé	skalní	měs-
tečko.	Území	je	chráněnou	krajinnou	oblastí	kvůli	hojnému	výskytu	vzácných	rostlin.	ANTEQUERA	–	zastávka	u uni-
kátní	památky	–	dolmenů	na okraji	městečka.	Prohlídka	města	CORDOBA,	jednoho	ze	skvostů	Andalusie	se	spoustou	
zajímavých	památek	–	katedrála/mešita,	římský	most,	židovská	čtvrť	aj.
3.DEN	-	Výlet	do srdce	Andalusie	–	města	GRANADA	(UNESCO)	-	zasazeného	do přírody	na úpatí	pohoří	Sierra	
Nevada	s pohádkově	krásnými	památkami	z doby	maurské	nadvlády	–	palác	Alhambra,	letohrádek	Generalife	se	
zahradami,	pevnost	Alcazaba,	čtvrť	Albaicín	se	širokým	výhledem	aj.	(vstup	cca	900	Kč	–není	zahrnut	v ceně	zájezdu).	
4.DEN	–	Odjezd	brzy	ráno	na dlouhý	výlet	za dalšími	jedinečnými	místy	Andalusie.	Zastávka	v romantickém	městečku	
VEJER	DE	LA	FRONTERA	–	půvabné	„bílé	městečko“	s krásnými	vyhlídkami.	Prohlídka	centra	města	CÁDIZ	–	ma-
lebné	bílé	město	 ležící	na úzkém	poloostrově,	významný	přístav,	pěkná	katedrála,	příjemné	promenády.	Na závěr	
zastávka	ve „městě	cherry“	–	Jerez	de	la	Frontera.	
5.DEN –	Pobyt	u moře.	Pro	zájemce	půldenní	výlet	vláčkem	(jízdné	cca	3,6	Eur	jedna	cesta)	s průvodcem	do neda-
lekého	města	MALAGA	–	přímořské	historické	město	s mohutnou	katedrálou,	maurskou	pevností	a rodným	domem	
Pabla	Picassa.
6.DEN –	Prohlídka	GIBRALTARU	–	britská	kolonie	s bezcelní	zónou,	výlet	na mohutnou	skálu	s pevností	a s výhledy	
na africký	kontinent.	Jediná	volně	žijící	kolonie	opic	v Evropě.	Přejezd	přes	hory	do oblasti	bílých	městeček	a návště-
va	Rondy.	RONDA	–	malebné	nad	skalní	rozsedlinou	rozložené	městečko,	které	upoutá	každého	návštěvníka	svou	
roztomilostí.
7.DEN	–	Pobyt	u moře	nebo	možnost	fakultativního	výletu	do Sevilly	 (není	zahrnut	v ceně).	SEVILLA	(UNESCO)	-	
město	přezdívané	pro	svou	krásu	perlou	Andalusie	s třetí	největší	katedrálou	v Evropě,	s překrásným	romantickým	
zámkem	v maurském	slohu	a bílou	židovskou	čtvrtí.
8.DEN	–	Transfer	z hotelu	na letiště	a odlet	do Prahy.

ŠPaNĚLsko

andalUsie - poznáVací zájezd 
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POZNÁVACí ZÁJEZD - OKRuh

Tento jedinečný zájezd Vám přináší kromě 
krásných městeček a dalších divů Toskánska 
také návštěvu města Miláno a  jedinečných 
Apuánských Alp. Skutečným skvostem itálie 
je pak Cinque Terre s  barevnými domečky 
na pobřeží. florencie, Siena, Pisa, lucca jsou 
pro turisty lákavými místy s  mimořádnými 
ukázkami románského, gotického a renesan-
čního umění. 

Termín Cena

18.07. – 24.07. 2018 18 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	-	Milano	-	Praha	(vč.	
všech	poplatků)
	▪ 6	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelích
	▪ 6	snídaní	a 4	večeře
	▪ Průvodce
	▪ Doprava	autobusem

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů

Sleva

	▪ Sleva	na autobusovou	variantu:	5 000,-	Kč

upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění:	26	osob

itáLie

toskánsko - poznáVací zájezd

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1. DEN –	Přílet	do Milana.	Hlavní	město	Lombardie	MILÁNO	–	kulturní	centrum	celé	severní	Itálie.	Dle	času	příletu	
krátká	návštěva	pěší	zóny,	galerie	Emanuela	II.,	rezidence	milánských	vévodů,	gotická	katedrála	Dóm.	CERTOSA	DI	
PAVIA	–	prohlídka	nejkrásnějšího	italského	kartuziánského	klášterního	komplexu	ve skvělé	renesanční	architektuře.
2. DEN	–	Výlet	do oblasti	malebných	romantických	„orlích“	vesniček	nad	mořem	CINQUE	TERRE	(UNESCO)	–	tato	
jedinečná	oblast	je	dostupná	pouze	vláčky.	Přijedeme	do obce	LEVANTO,	odtud	možnost	vláčkem	(kdo	by	nechtěl	
na pěší	turistiku,	může	zůstat	v Levantu	–	pěkné	městečko	a písčitá	pláž)	do obce	MONTEROSSO	a dále	některý	
z úseků	nádherné	pěší	 trasy	Cinque	Terre	–	krásné	výhledy	na  romantická	městečka	u moře,	 skalnaté	pobřeží,	
romantické	zátoky,	VIA	DEL	AMORE	–	Cesta	lásky.	
3. DEN	–	Návštěva	nádherných	zahrad	VILy	GARZONI,	které	patří	k nejkrásnějším	v celé	Itálii.	Návštěvníky	ohromí	
nejen	schodiště	s balustrádami,	ale	i bazény	s vodotrysky	lemované	pestrými	květinovými	záhony.	LUCCA	–	elegantní	
podmanivé	město,	obklopené	hradbami,	nabízí	ve svém	středu	atraktivní	směs	náměstí,	malých	kostelů,	muzeí,	gale-
rií	a dlážděných	uliček.	PISA	(UNESCO)	-	prohlídka	slavného	Piazza	dei	Miracoli	–	Šikmá	věž,	Baptisterium,	Dóm	atd.	
4. DEN	–	SIENA	 (UNESCO)	 -	město,	 jehož	kostely	a paláce	 vytvářejí	 působivý	architektonický	komplex,	náměstí	
Piazza	del	Campo	ve  tvaru	půlměsíce	 je	obklopeno	16	paláci,	gotický	dóm.	SAN	GIMIGNANO	(UNESCO)	-	 jedno	
z nejatraktivnějších	míst	Toskánska,	 jeho	hradby	a historické	rodové	věže	dokreslují	malebný	obraz	středověkého	
města.	VOLTERRA	–	město	alabastru,	které	dosáhlo	svého	největšího	rozkvětu	za Etrusků.	Krásné	městské	brány,	
impozantní	středověké	paláce,	katedrála.
5. DEN	–	FLORENCIE	(UNESCO)	–	perla	Toskánska,	středisko	italské	renesance	–	Dóm	Santa	Maria	dei	Fiori,	Giottova	
Campanila,	Baptisterium,	hrobka	Medicejských,	Ponte	Vecchio	přes	řeku	Arno,	kostel	Santa	Croce	aj.
6. DEN	–	Výlet	na jihovýchodní	svahy	APUÁNSKÝCH	ALP.	Výjezd	autobusem	kousek	pod	obec	COLONNATA,	z této	
obce	pěší	procházka	na nádherné	vyhlídky	na Apuánské	Alpy	a slavné	mramorové	lomy.	Dále	průjezd	tunely	a přes	
mosty	k LOMŮM	FANTISCRITTI,	možnost	návštěvy	celosvětově	unikátních	lomů	na carrarský	mramor,	kde	se	mramor	
těží	přímo	v nitru	hory.	Návštěva	patří	k nezapomenutelným	zážitkům.	CARRARA	–	hlavní	město	mramoru,	nádherný	
dóm	z carrarského	mramoru,	Muzeum	mramoru.
7. DEN	–	Odlet	z Milána	do Prahy.PI
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POByT S VýlETy

Tento zájezd Vás zavede do dvou regionů již-
ní itálie – zapomenuté Basilicaty a  nádherné 
Apulie. Basilicata je zemědělským regionem, 
který je doposud turisty spíše neobjevený. Toto 
místo má ale rozhodně co nabídnout - od krás-
ných pláží jonského i  tyrhenského moře 
po majestátní hory s překrásnými malebnými 
horskými městečky. Skutečným skvostem je 
rozhodně skalní město Matera, tzv. Sassi di 
Matera, které je zapsané ve světovém dědictví 
uNESCO. V Apulii zase najdete Trulli - krásné 
bílé domečky s  kruhovým půdorysem. Náš 
zájezd propojuje pobyt v této zajímavé oblas-
ti s  výlety za  přírodními krásami, kulturními 
památkami a  do  bílých městeček, které Vás 
okouzlí svojí romantikou. 

Termín Cena

07.06. – 14.06. 2018 21 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	-	Bari	-	Praha	(vč.	všech	
poplatků)
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	Villaggio	Akiris	4*
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	vč.	sklenice	
vody	a vína	k večeři
	▪ Transfer	z/na	letiště
	▪ Průvodce
	▪ Bus	na výlety	

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů

upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.
	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění:	26	osob.

itáLie

Basilicata a apUlie - poznáVací zájezd 

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1.DEN	–	Odlet	z Prahy,	přílet	do Itálie,	transfer	z letiště,	ubytování.	
2. DEN	–	Návštěva	malebného	bílého	městečka	OSTUNI,	které	ční	na vrcholku	s výhledem	do okolní	krajiny.	Procház-
ka	historickým	centrem	s labyrintem	uliček	a romantických	zákoutí,	katedrálou	v pozdně	gotickém	slohu,	Biskupským	
palácem	aj.	Přejezd	do vyhlášené	oblasti	„trulli“	-	bílé	domky	s kamennou	střechou	a kruhovým	půdorysem.	ALBE-
ROBELLO	–	romantické	městečko,	jehož	název	znamená	„krásný	strom“	-	s více	jak	tisíci	domky	„trulli“.	Prohlídka	
městečka	LOCOROTONDO,	které	patří	k nejzajímavějším	na  jihu	 Itálie.	Výlet	může	být	 i první	nebo	poslední	den	
s ohledem	na letový	řád.
3. DEN –	Nejdříve	si	prohlédneme	městečko	GRAVINA	DI	PUGLIA	zajímavé	svojí	polohou	na skalách	i bohatou	historií.	
Poté	návštěva	jednoho	z vrcholů	našeho	zájezdu	velmi	pozoruhodného	města	MATERA,	které	leží	v zajímavé	přírodní	
oblasti	a kde	strže	od sebe	oddělují	jednotlivé	kopce.	Prohlídka	části	SASSI,	kde	se	nachází	kostely,	kamenné	domy	
a obydlí	vytesané	do skály.	Pro	svou	krásu	byla	Matera	zapsaná	na seznam	světového	dědictví	UNESCO	a je	rájem	
pro	milovníky	fotografování.
4. DEN	–	Pobyt	u moře.
5. DEN	–	Výlet	po tzv.	„podpatku	boty“	Itálie,	Salentinském	poloostrově.	Město	LECCE	s jedinečnou	barokní	architek-
turou	a množstvím	zajímavých	kostelů.	Piazza	del	Duomo,	katedrála	bazilika	Santa	Croce	aj.	OTRANTO	–	malebné	
městečko,	kde	středověké	centrum	s úzkými	pitoreskními	uličkami	obepínají	mohutné	hradby.	Prohlídka	centra	měs-
tečka	se	spletí	křivolakých	uliček	a malebných	zákoutí.	Dále	zastávka	u bauxitového	jezírka	nedaleko	Otranta,	jehož	
okolí	hýří	hnědočervenými	barvami.
6. DEN	-	Den	věnovaný	návštěvě	horských	městeček	ve vnitrozemí	Basilicaty.	Prohlídka	CASTELMEZZANA,	typického	
středověkého	městečka	v provincii	Potenza,	v nadmořské	900	metrů,	díky	které	jsou	odtud	nádherné	výhledy	na místní	
pohoří	přezdívané	Dolomity.	Městečko	je	citlivě	zasazeno	do okolních	skal,	najdete	zde	množství	strmých	schodů,	spleti-
tých	úzkých	uliček	i návrší	s výhledy	do krajiny.	Druhým	městečkem	je	PIETRAPERTOSA,	která	je	nejvýše	posazené	měs-
tečko	v celé	Basilicatě,	pyšní	se	nadmořskou	výškou	1088	m.	Prohlídka	městečka	se	spletí	uliček	a kostelem	sv.	Jakuba.
7. DEN	–	Pobyt	u moře.	
8. DEN –	Transfer	na letiště.	Odlet	do Prahy.



zdarma	800 707 111			|			www.qualitytours.cz 41

POZNÁVACí ZÁJEZD - OKRuh 

Zájezd do  Maroka nás zavede do  exotikou 
vonících míst na území severozápadní Afriky. 
V  Maroku se vydáme za  poznáním světa pro 
nás tak odlišného svojí kulturou, nábožen-
stvím, architekturou i uměním. V Maroku po-
známe skvosty arabské kultury – královská 
města fés, Marrakesch i přírodně velmi atrak-
tivní oblasti – kaňony v pohoří Atlas, pouštní 
oblasti, berberské osady.

Termín Cena

21.09. – 30.09. 2018 27 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	-	Maroko	-	Praha	(vč.	
všech	poplatků)
	▪ 9	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelích	3*
	▪ Snídaně
	▪ Průvodce
	▪ Doprava	autobusem	nebo	minibusem	po Maroku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ 8x	večeře	–	1600	Kč.
	▪ Fakultativní	výlety	a	služby

upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění:	26	osob

maroko

VelkÝ okRUH maRokem - poznáVací zájezd

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1. DEN	–	Přílet	do Maroka,	nocleh.	
2. DEN	–	CASABLANCA	-	prohlídka	monumentální	mešity	Hasana	II.	postavené	s využitím	nejmodernějších	techno-
logií	a bohatě	vyzdobené	v tradičním	stylu.	Náměstí	Mohameda	V.	s výstavnými	budovami	z počátku	20.	st.	Hlavní	
město	RABAT	–	zastávka	před	královským	palácem,	 romantický	Chellah	s  římskými	vykopávkami	a středověkou	
svatyní,	královské	mauzoleum	a Hasanova	věž,	kasba	Ouidaias	aj.	Přejezd	do Meknés.
3. DEN	–	Vykopávky	města	VOLUBILIS	s nádhernými	římskými	mozaikami.	Poutní	město	MOULAy	IDRISS,	Mekka	
chudých,	mauzoleum	Moulaye	Idrisse.	Královské	město	MEKNÉS	–	památky	na rozporuplného	sultána	17.st.	Mou-
laye	Ismaila,	jednoho	z prvních	panovníků	současné	královské	dynastie	(UNESCO),	majestátní	brána	Bab	Mansour,	
náměstí	El	Hedime	s tržnicí,	medina.	
4. DEN	–	Královské	město	FÉS,	duchovní	a umělecké	centrum	Maroka	–	bronzová	brána	královského	paláce.	Bab	
Jeloud	–	nejkrásnější	brána	do mediny,	medresa,	mešita	Karaouine	s jednou	z nejstarších	univerzit	na světě,	mauzo-
leum	zakladatele	města	Moulaye	Idrisse	II.	Súky,	činírny	a barvírny	kůží,	tkalci,	cizeléři,	keramika.
5. DEN	–	Průsmyky	Středního	a Vysokého	Atlasu.	NP	IFRANE	–	vycházka	mezi	cedrovými	velikány,	pozorování	maka-
ků.	WÁDÍ	ZIZ	–	soutěska	u tunelu	Legionářů,	PŘEHRADA	U ER-RACHIDIE,	oázy	s palmovými	háji.	
6. DEN	–	Fakultativně	výlet	terénními	auty	na Saharu	k největší	písečné	duně	ERG	CHEBBI	–	východ	slunce	na poušti,	
oáza	MERZOUGA.	Odjezd	z Erfoudu	podél	vádí	Rheris,	oáza	TINERHIR.	Odpoledne	příjezd	do kaňonu	TODRA,	soutěs-
ky	s 300	metrů	vysokými	vápencovými	stěnami	–	nocleh.	
7. DEN	–	Prohlídka	soutěsky	DADÉS	–	zajímavé	skalní	útvary.	Podél	vádí	Dadés	do města	růží	Kelaa	M´Gouna,	údolím	
kasb	s výhledy	na Vysoký	Atlas	a saharské	horské	hřebeny	do Ouarzazate,	nocleh.
8. DEN	–	Marocký	„Hollywood“	město	OUARZAZATE	–	prohlídka	KASBy	TAOURIRT	(UNESCO)	a filmových	
ateliérů.	Opevněná	velmi	 zajímavá	hliněná	vesnice	–	KSAR	AIT	BENHADOU	 (UNESCO),	která	svou	 fotogeničností	
přitahuje	návštěvníky	i fotografy,	přejezd	přes	SEDLO	TIZI-N-TICHKA	2 260	m	do Marrakéše.
9. DEN	–	MARRÁKEŠ	–	středověká	mešita	Koutoubia,	palác	La	Bahia	v andaluském	stylu,	hrobka	sultána	Ahmeda	al	
Mansúra	z dynastie	Saadienů,	súky	v medině,	nezapomenutelný	večerní	mumraj	na náměstí	Jemaa	El	Fna.
10. DEN	–	Přejezd	na letiště.	Odlet	do ČR.
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POByT S VýlETy 

Tento pobytový zájezd s výlety je organizován 
s  ubytováním a  polopenzí v  ***hotelu Capo 
Skino na nádherném severním pobřeží Sicílie. 
Trajektem z  Neapole připlujete rovnou na  Si-
cílii a  zkrátíte si tak dlouhé přejezdy. Kromě 
odpočinku u  moře navštívíte nejvýznamnější 
památky z  dob normanské vlády (Palermo, 
Monreale, Cefalú) i  nejkrásnější přírodní zají-
mavosti Sicílie (např. stále činná Etna).

Termín Cena

15.06. – 24.06. 2018 22 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	-	Itálie	-	Praha	(vč.	všech	
poplatků)
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelích	3*
	▪ 2	noci	na trajektu	(kabiny)
	▪ 5	x	polopenze
	▪ Průvodce
	▪ Doprava	luxusním	autobusem	

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů.
	▪ Fakultativní	výlety	a	služby
	▪ Lodě	na	Liparské	ostrovy

Sleva

	▪ Sleva	na autobusovou	variantu:	7 000,-	Kč

upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz
	▪ Upozornění	–	Minimální	počet	pro	uskutečnění:	
26	osob

itáLie

sicílie, lipaRské ostRoVY - poznáVací zájezd 

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1. DEN	–	Odlet	do Itálie,	ubytovaní	v hotelu.
2. DEN	–	Brzy	ráno	přistoupení	do autobusu,	přejezd	do NEAPOLE	(UNESCO),	prohlídka	centra	města	s několika	
hrady	a výhledem	na sopku	Vesuv.	V podvečer	nalodění	na trajekt	Neapol	–	Palermo.	Noční	plavba	na Sicílii,	v ceně	
kajuty.
3. DEN	–	TINDARIS	–	poutní	místo	i antické	vykopávky	položené	vysoko	nad	mořem,	pěkná	katedrála.	CEFALÚ	–	
půvabné	historické	městečko	s normanským	dómem,	nad	kterým	se	tyčí	 jako	dominanta	mohutná	skála.	Dojezd	
na ubytování.	
4. DEN	–	Pobyt	u moře.
5. DEN	–	Výlet	lodí	na LIPARSKÉ	OSTROVy	(UNESCO)	známé	svou	sopečnou	aktivitou	–	doutnající	sopka	Vulcano,	
možnost	výstupu	na Velký	kráter	s krásnými	výhledy,	koupání	v sirném	bahenním	jezírku	s léčivými	účinky,	na výběr	
je	černá	i bílá	sopečná	pláž.	(Lodě	se	platí	na místě.)	
6. DEN	–	Výjezd	na ETNU	k dolní	stanici	 lanovky,	nejvyšší	činná	sopka	v Evropě.	Zájemci	mohou	 (při	příznivých	
povětrnostních	podmínkách)	dále	lanovkou	a terénním	vozem	do výšky	cca	3000	m	n.m.	Nádherná	„měsíční“	krajina	
s rozeklanými	lávovými	útvary	a bočními	krátery,	obří	lávová	pole.	TAORMINA	–	okouzlující	městečko	na terase	nad	
mořem	s úchvatnými	pohledy	na Etnu.	
7. DEN	–	Pobyt	u moře.	Pro	zájemce	fakultativní	výlet:	350,-	Kč/osoba
SyRAKUSy	(UNESCO)	–	město	s památkami	připomínajícími	jeho	skvělou	minulost:	antická	čtvrť	Neapolis	s řeckým	
divadlem	s vynikající	akustikou,	starověké	lomy,	Aretúsin	pramen	na ostrovní	staré	části	města	Ortygia,	dóm,	ruiny	
chrámu	Apollona	a Artemidy,	barokní	katedrála	Santa	Lucia.	CATANIA	–	ZASTÁVKA	u nádherné	katedrály.
8. DEN –	MONREALE	–	nádherná	katedrála	a klášter	z doby	normanské	s bohatou	mozaikovou	výzdobou,	velkolepé	
mozaiky	uvnitř	 katedrály	 z 12.	 století	 zaujímají	plochu	6340	m2.	PALERMO	–	hlavní	město	Sicílie,	 rušné	město	
s malebnými	zákoutími,	tržišti	i významnými	paláci,	kostely	a katedrálou.	Noční	plavba	do Neapole,	v ceně	kajuty.
9. DEN	–	ŘÍM	(UNESCO)	–	antický	Řím	(Koloseum,	Forum	Romanum,	Pantheon),	Piazza	Navona,	Fontana	di	Trevi,	
Piazza	di	Spagna	aj.	Ubytování.
10. DEN	–	Odlet	do Prahy.
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Zájezd za  přírodními krásami i  památkami 
Sardinie pro ty, kteří nechtějí strávit svoji do-
volenou pouze lenošením u moře.

Termín Cena

01.06. – 08.06.2018 22 690,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	-	Olbia	-	Praha	(vč.	všech	
poplatků)
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	Palmasera	4*
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	vč.	sklenice	
vody	a vína	k večeři
	▪ Transfer	z/na	letiště
	▪ Průvodce
	▪ Bus	na výlety	

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů

upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.
	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění:	26	osob.

itáLie

saRdinie - poznáVací zájezd

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy	na Sardinii.	Transfer	do hotelu.
2. DEN	-	Výlet	na severozápadní	část	ostrova.	Cesta	vnitrozemím	ostrova	k SANTISSIMA	TRINITA	DI	SACCARGIA	-	
překrásný	románský	kostelík	z poč.	12.	stol.	Vyhlídka	na mysu	CAPO	CACCIA.	Dále	návštěva	malebného	přístavu	
ALGHERO,	přezdívaného	díky	katalánské	tradici	„malá	Barcelona“.	Uvidíme	katalánskou	gotickou	katedrálu	sv.	
Marie,	náměstí,	obranné	valy,	kostel	a klášter	sv.	Františka	i nábřeží.	Severním	pobřežím	do malebného	historic-
kého	městečka	CASTELSARDO.	Městečko	s hradem,	který	leží	na mohutném	skalisku	a majestátně	se	tyčí	nad	
pestrobarevnými	domky	rozesetými	po útesu.	Z hradeb	jsou	krásné	výhledy	na městečko,	přístav	i moře.	V přík-
rých	středověkých	uličkách	nalezneme	množství	kostelíků,	náměstíčka,	restaurace.	Fotozastávka	u skály	ve tvaru	
sloního	těla	ROCCIA	D’ELEFANTE.	
3. DEN	–	Pobyt	a odpočinek	u moře.
4. DEN	-Výlet	na severovýchodní	část	Sardinie.	CAPO	D’ORSO	-	krátký	výstup	ke skalisku	ROCCIA	DELL’ORSO	
(ohromný	erozí	vymodelovaný	žulový	blok	připomínající	medvěda).	Odtud	jsou	krásné	výhledy	na tyrkysové	moře	
a souostroví	La	Maddalena.	Souostroví	LA	MADDALENA	-	pro	svoji	výjimečnou	krásu,	úžasnou	přírodu	a překrás-
né	pláže	se	stala	národním	parkem.	Trajektem	možnost	návštěvy	městečka	LA	MADDALENA	s křivolakými	ulička-
mi,	působivým	náměstím.Cesta	za dávnou	historií	Sardinie	–	návštěva	starověkého	komplexu	Prisgiona	nuraghe,	
jednoho	z nejvýznamnějších	archeologických	nalezišť	na Sardinii,	prehistorické	hrobky	CODDU	VECHIU(hrobka	
obrů)	a nurag	ALBUCCIU	u Arzacheny.	Příjezd	do srdce	pobřeží	COSTA	SMERALDA	(Smaragdové	pobřeží),	které	je	
považováno	za nejkrásnější	část	pobřeží	Sardinie	se	skalisky,	malebnými	plážemi,	ostrůvky	a tyrkysově	průzračnou	
vodou.	Návštěva	městečka	PORTO	CERVO,	které	je	skutečným	centrem	Costy	Smeraldy	s krásným	přístavem,	kde	
kotví	množství	jachet,	s obchůdky	a restauracemi	a záplavou	květin,	které	zdobí	různá	zákoutí.	
5. DEN	–	Pobyt	u moře.
6. DEN	–	Pobyt	u moře.	Pro	zájemce	možnost	fakult.	lodního	výletu	(není	zahrnut	v	ceně)	spojeného	s návštěvou	
pobřežní	vápencové	jeskyně	GROTTA	DEL	BUE	MARINO	a s následným	koupáním	na údajně	nejkrásnější	italské	
pláži	CALA	LUNA,	která	dostala	své	jméno	podle	srpkovitého	tvaru	připomínající	Měsíc.
7. DEN	-	Pobyt	u moře.	Pro	zájemce	pěší	výlet	na NURAG	MANNU,	který	se	nachází	na působivém	místě	nad	
mořem,	odkud	jsou	nádherné	výhledy	na východní	pobřeží	Sardinie.
8. DEN	–	SAN	TEODORO	-	malebné	městečko	umístěné	jen	kousek	od jedné	z nejvyhlášenějších	pláží	La	Cinta.	
OLBIA	 -	 návštěva	města,	 kde	 se	 seznámíme	 s  charakteristickou	 Corso	 Umberto	 plnou	malebných	 obchůdků	
a  navštívíme	nejdůležitější	 památku	města:	 románský	 kostel	 San	Simlicio,	 postavený	 ve  dvanáctém	století	 ze	
žulových	bloků.	Odlet	do Prahy.
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View of La Pelosa, Stintino (Sardinia, Italy). CC BY 2.0 Tommie Hansen

Castelsardo. CC BY-ND 2.0 JoseluBilbo
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Zájezd do  jedinečné nádherné části centrál-
ních Pyrenejí ministátečku Andorra a  NP St. 
Maurici. Spolu s kamennými městečky, boha-
tou horskou květenou (kvetou zde volně i ko-
satce) a panoramatem horských velikánů tvoří 
malebnou horskou krajinu, která Vás okouzlí 
na našich výletech. Na zájezdu budete obdivo-
vat i bizarní skalní štíty a nespočet krásných 
jezer a  jezírek v NP Sant Maurici. Tato oblast 
Vás nadchne dolinami, které jsou plné zur-
čících potoků, průzračných říček a  kaskád. 
Cestu z  Čech si zkrátíte leteckou dopravou 
do Katalánska. Celý zážitek umocní ubytování 
v krásném 4* hotelu Panorama v Andoře.

Termín Cena

21.06. – 28.06. 2018 24 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	-	Barcelona	-	Praha	(vč.	
všech	poplatků)
	▪ 5	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	v An-
doře	v hotelu	Panorama	4*	s bazénem
	▪ 2	noci	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	3*	na Costa	Brava
	▪ Polopenze
	▪ Průvodce
	▪ Doprava	autobusem	

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů

upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz
	▪ Upozornění	–	Minimální	počet	pro	uskutečnění:	
26	osob

náRodní paRkY andoRRY - poznáVací zájezd 

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1.DEN	–	Odlet	z Prahy.	Přílet	do Katalánska.	Ubytování.
2.DEN	–	Přejezd	do Andorry.	Po cestě	návštěva	zajímavých	městeček.	GERONA	–	malebné	historické	město	s pěk-
nou	katedrálou,	která	skrývá	unikátní	gobelín	Stvoření,	krásné	uličky	starého	města.	BESALÚ	–	malé,	ale	velmi	pěkné	
historické	městečko	ve vnitrozemí,	založené	již	Římany	se	zachovalou	románskou	architekturou	známé	svým	kamen-
ným	středověkým	opevněným	mostem.	Příjezd	do ANDORRy,	nejvýše	položeného	ministátečku	Evropy,	ubytování.
3.DEN	–	Výlet	v oblasti	trojmezí	Andorra	–	Francie	–	Španělsko.	Výjezd	na sedlo	PORT	D´	ENVALIRA	(2408	m).	Krátká	
vycházka	na hřeben	mezi	Francií	a Andorrou	s vyhlídkami	na obě	strany.	Přejezd	do údolí	VALIRA	D´ORIENT,	odtud	vý-
let	do oblasti	mnoha	jezer	a jezírek,	ESTANy	DELS	PESSONS,	DE	LES	FONTS,	RODO	a další.	Cesta	malebnou	krajinou	
podél	potoků	a jezírek,	kterou	uzavírají	vrcholy	Pic	dels	Pessons	(2846	m)	a Pic	de	Pibus	(2858	m).
4.DEN	–	Výlet	do údolí	VALL	D’	INCLES	přezdívané	též	květinové	údolí.	Cesta	podél	říčky	Riu	de	Jucla	k největšímu	
jezeru	Andorry	ESTANy	DE	JUCLA,	 které	obklopují	 vrcholky	 rozeklaných	hor	 tvořících	hranici	 s Francií.	 Zastávka	
u nejvýznamnějšího	poutního	místa	Andorry	NOSTRA	SENyORA	DE	MERITXELL.
5.DEN	–	Příjezd	do  jednoho	z nejkrásnějších	koutů	Pyrenejí	NP	ST.	MAURICI	do městečka	ESPOT.	Podnikneme	
výlet	k průzračnému	jezeru	ESTANy	DE	SANT	MAURICI	obklopenému	nádhernou	kulisou	skalnatých	vrcholků,	které	
se	zrcadlí	v zelenomodré	hladině.	Odtud	vede	cesta	k mohutnému	VODOPÁDU	SALT	DE	RATERA	a poté	k neméně	
nádhernému	JEZERU	DE	RATERA.
6.DEN	–	Výlet	do severozápadní	části	Andorry	do střediska	ORDINO	ARCALIS.	Odtud	výlet	k jezerům	ESTANyS	DE	
TRISTAINA	a ESTANy	DE	CREUSSANTS,	procházka	po naučných	stezkách.
7.DEN	–	ANDORRA	LA	VELLA	–	nejvýše	položené	hlavní	město	Evropy	(1080	m).	Staré	město	je	charakteristické	
svými	kamennými	ulicemi	a domy.	Po cestě	k pobřeží	zastávka	u kostela	LA	SEU	DE	URGEL,	který	hrál	v minulých	
dobách	významnou	úlohu	v duchovním	životě	obyvatel	pod	Pyrenejemi.	Dojezd	k pobřeží.
8.DEN	–	Odlet	z Katalánska	do Čech.	Přílet	do Prahy.
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Hotel Panorama - bazen

ESTANY PRIMER DELS PESSONS 014. CC BY-SA 2.0 Ferran Llorens
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poznáVací zájezdY pRo senioRY 55+ Pořadatelem	zájezdů	je		
CK	DATOUR	(IČO	26002311)

Perly Dolního Rakouska
05.05. – 07.05. a 28.09. – 30.09. 2018
Dolní	Rakousko	–	země	kulturních	pokladů,	údolí	Wa-
chau	–	světové	kulturní	dědictví	UNESCO,	středověké	
hrady,	nádherné	kláštery	a zámky,	plavba	lodí	po Du-
naji	 romantickým	 údolím	 do  Dürnsteinu,	 překrásné	
Kittenberské	zahrady,	zámek	Artstetten
a Rosenburg,	nejznámější	rakouský	klášter	Melk	a jeho	
zahrady.

Cena 5 990 Kč zahrnuje: 
dopravu	autobusem,	2x	ubytování	v hotelu	***	s polo-
penzí,	průvodce,	plavbu	lodí	po Dunaji,	pobytovou	taxu,	
ložní	prádlo,	poj.	proti	úpadku	CK.

Dachsteinská bomba pro seniory 
24.05. – 27.05. a 31.05. – 03.06. 2018 
Nenáročné	procházky,	krásná	příroda,	ledovec	Dachstein	
–	 vyhlídková	 plošina	 „Skywalk“,	 Ledovcový	 palác,	 pro	
odvážlivce	visutý	Dachsteinský	most	a Schody	do prázd-
na,	 Filzmoos	 –	 hora	 Bischofsmütze,	 výjezd	 lanovkami	
na hory	Rittisberg	a Planai	–	nenáročná	turistika.
	
Cena 7 190 Kč zahrnuje: 
dopravu	autobusem,	3x	ubytování	v hotelu	****	v Ram-
sau	s polopenzí	(snídaně	formou	velmi	bohatého	bufetu,	
večeře	menu	 o  4	 chodech	 s možností	 výběru	 hlavního	
jídla	od 2.	dne),	1	nápoj	u večeře	 (malé	pivo,	1/8	l	vína	
nebo	nealko),	využívání	bazénu	s vířivými	proudy,	průvod-
ce,	Dachsteinskou	kartu	(využívání	všech	lanovek,	místní	
dopravy,	bazénů…),	mýtné	po silnici	k salaši	Oberhofalm,	
pobytovou	taxu,	ložní	prádlo,	pojištění	proti	úpadku	CK.

lechtalské Alpy pro seniory 
21.06. – 24.06. 2018 
Nádherný	svět	alpské	přírody,	vysokohorská	silnice	Sil-
vretta	Hochalpenstrasse	s výhledy	na okolní	„třítisícov-
ky“,	přehrady	a vodopády,	Lech	am	Arlberg	–	nejkrás-
nější	vesnice	Evropy,	výjezd	lanovkou	Rüfikopfbahn	až	
do výšky	2.350	m	s panoramatickou	vyhlídkou.	Jezero	
Vilsalpsee	a Körbersee,	nenáročné	procházky,	 vstupy	
a lanovka	v ceně	zájezdu.

Cena 7 590 Kč zahrnuje:	
dopravu	autobusem,	3x	ubytování	v hotelu	***	ve Ste-
egu	s polopenzí	(snídaně	formou	bufetu,	večeře	menu	
o 3	chodech	s možností	výběru	ze	3	hlavních	jídel	od 2.	
dne	a salátový	bufet),	1	nápoj	u večeře	(malé	pivo,	1/8	l	
vína,	0,25	l	nealko),	průvodce,	vstupy	a mýtné	po vyso-
kohorské	silnici	Silvretta	Hochalpenstrasse,	pobytovou	
taxu,	ložní	prádlo,	poj.	proti	úpadku	CK.

Krásy Salcburska a Solná komora 
16.09. – 20.09. 2018
Hohenwerfen	–	středověký	hrad,	výlet	do Solné	komory	
–	městečka	St.	Gilgen	a St.	Wolfgang,	jezera,	lanovky	
a nenáročná	turistika,	relaxace	v termálních	lázních,
středověké	městečko	Freistadt,	přednášky	o stavbách	
UNESCO	a umění	v Rakousku,	all	inclusive	a Salcbur-
ská	karta	na vstupy	v ceně.

Cena 7 990 Kč zahrnuje: dopravu	autobusem,	4x	uby-
tování	v gasthofu	s all	inclusive	(4x	snídaně	formou	bufetu,	
3x	svačina,	kterou	si	každý	připraví	sám	u snídaně	místo	
oběda,	4x	večeře	formou	menu	s možností	výběru	nebo	
formou	bufetu),	nápoje	do 21.00	hodin	(točené	pivo,	stol-
ní	víno,	nealko),	1x	odpolední	svačina	na hotelu,	všechny	
vstupy	dle	programu,	odborné	přednášky,	průvodce,	po-
bytovou	taxu,	ložní	prádlo,	pojištění	proti	úpadku	CK.

Grossglockner a hitlerovo Orlí hnízdo 
05.07. – 07.07. a 28.09. – 30.09. 2018
Nejzajímavější	místa	v Rakousku	a Německu,	Salcburk	
–	okouzlující	barokní	město	s historickým	jádrem,	vy-
sokohorská	 silnice	 Grossglockner	 Hochalpenstrasse,	
zasněžené	 vrcholky	 „třítisícovek“,	 Berchtesgaden	 –	
Hitlerovo	 Orlí	 hnízdo	 a  návštěva	 Solného	 dolu	 (jízda	
vláčkem,	důlní	skluzavky,	plavba	lodí	po solném	jeze-
ře),	nenáročný	program,	zkrátka	pohoda	v Alpách.

Cena 4 790 Kč zahrnuje: 
dopravu	 autobusem,	 2x	 ubytování	 v  gasthofu	 ***	 se	
snídaní,	 průvodce,	 mýtné	 na  vysokohorskou	 panora-
matickou	silnici	Grossglockner	Hochalpenstrasse,	po-
bytovou	taxu,	ložní	prádlo,	poj.	proti	úpadku	CK.

innsbruck – historie i příroda v srdci Alp
02.09. – 06.09. 2018
Innsbruck	 –	 tyrolská	 metropole	 s  bohatou	 historií,	
přírodní	 krásy	 a  zajímavosti	 v  okolí,	 Patscherkofel	 –	
domovská	 hora	 Innsbrucku,	 Berginsel	 –	 skokanské	
můstky,	 Ambras	 –	 zámek	 arcivévody	 Ferdinanda	 II.	
Tyrolského,	křišťálovny	Swarovski,	 žádné	dlouhé	pře-
jezdy,	ubytování	v hotelu	s all	 inclusive	a s bazénem,	
všechny	vstupy	a lanovky	v ceně	zájezdu.

Cena 9 990 Kč zahrnuje:
dopravu	 autobusem,	 4x	 ubytování	 v  hotelu	 v  Igls	 s  all	
inclusive	(4x	snídaně	formou	bufetu,	3x	svačinový	balíček,	
1x	svačina	na hotelu,	4x	večeře	menu	o 3	chodech,	nápo-
je	–	nealko,	pivo,	víno),	průvodce,	všechny	vstupy	a jízdné	
uvedené	v programu,	využívání	bazénu	a wellness	v ho-
telu,	pobytovou	taxu,	ložní	prádlo,	poj.	proti	úpadku	CK.
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Přírodní park Reutte – „Brána k Tyrolsku“ 
14.06. – 17.06. 2018 
Jedinečný	 kus	 přírody	 –	 kombinace	 hor,	 jezer,	 ter-
málních	lázní,	hradních	zřícenin,	zámku	a turistických	
atrakcí.	 Romantické	 městečko	 Füssen,	 visutý	 most	
Highline179,	hora	Hahnenkamm,	klášter	Ettal.	Příjem-
ná	atmosféra	ještě	ne	příliš	známého	regionu.

Cena 8 690 Kč zahrnuje: 
dopravu	autobusem,	3x	ubytování	v hotelu	****	s po-
lopenzí,	 průvodce,	 většinu	 vstupů	 a  jídzné	 uvedené	
v  programu,	 pobytovou	 taxu,	 ložní	 prádlo,	 poj.	 proti	
úpadku	CK.

Montafon – rozkvetlá alpská zahrada 
08.07. – 13.07. 2018 
Montafon	 –	 „malé	 rakouské	 Švýcarsko“,	 zájezd	
v době	největšího	květu	alpské	flory,	horské	vrcholy	
Rätikonu,	Silvretty	a Verwallu,	klenoty	pohoří	Rätikon	
–	 jezero	 Lünnersee	 a masiv	 Drei	Türme,	 „wormská	
jezera“,	nápoje	na hotelu	a Montafonská	karta	v ceně	
zájezdu.

Cena 12 990 Kč zahrnuje: 
dopravu	autobusem,	5x	ubyt.	v hotelu	***	v Gaschurn	
s  rozšířenou	 polopenzí	 a  s  neomezenou	 konzumací	
nápojů	(snídaně	a večeře	formou	bufetu,	nápoje	mezi	
10.00-21.00	hodinou	-	pivo,	víno,	nealko),	průvodce,	
Montafonskou	kartu	(využívání	lanovek,	místních	auto-
busů,	koupališť,	mýtné	po vysokohorské	silnici	Silvretta	
Hochalpenstrasse),	 pobytovou	 taxu,	 ložní	 prádlo,	 poj.	
proti	úpadku	CK.

Krásy Salcburska a Salcburk 
23.09. – 27.09. 2018
Okouzlující	 historický	 Salcburk	 a  pevnost	 Ho-
hensalzburg,	 výjezd	 lanovkou	 na  horu	 Untersberg,	
údolí	Gasteinertal	–	vodopády,	lanovka	a termální	lázně	
Felsentherme,	největší	skanzen	Salcburska,	nenároč-
ná	turistika,	poutavé	přednášky	o historii	Rakouska,	all	
inclusive	a Salcburská	karta	na vstupy	v ceně.

Cena 7 990 Kč zahrnuje: 
dopravu	 autobusem,	 4x	 ubytování	 v  gasthofu	 s  all	
inclusive	 (4x	 snídaně	 formou	 bufetu,	 3x	 svačina,	
kterou	 si	 připravíte	 u  snídaně,	 4x	 večeře	 formou	
menu	s možností	výběru	nebo	formou	bufetu),	nápo-
je	do 21.00	hodin	 (točené	pivo,	stolní	víno,	nealko),	
1x	odpolední	svačina	na hotelu,	 všechny	vstupy	dle	
programu,	odborné	přednášky,	průvodce,	pobytovou	
taxu,	ložní	prádlo,	pojištění	proti	úpadku	CK.

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Welcome	drink
	▪ Ubytování	na daný	počet	nocí
	▪ Kombinovanou	polopenzi	po celou	dobu	zájezdu
	▪ Dopravu	zájezdovým	autobusem	s klimatizací	a WC
	▪ Služby	vedoucího	zájezdu
	▪ Pojištění	záruky	pro	případ	úpadku	CK	dle	
zák.159/1999	Sb.
	▪ Komplexní	cestovní	pojištění	včetně	storna	zájezdu

O poznávacích zájezdech se stewardy

Ptáte	se,	o jaký	typ	dovolené	se	přesně	jedná?	Jde	
o nabídku	autobusového	zájezdu	se	stewardy,	kteří	
o Vás	po celou	dobu	Vaší	dovolené	pečují.	Zajišťují	
Vám	 stravu	 formou	 kombinované	 polopenze.	 Kro-
mě	 toho	Vám	 zpříjemňují	 cestu	 autobusem	 tím,	 že	
za jízdy	a kdykoliv	i mimo	ni,	servírují	teplé	i studené	
nápoje.	

Na  naše	 zájezdy	 se	 hlásí	mnoho	 jednotlivců,	 a  tak	
Vám	mezi	nimi	nalezneme	vhodného	spolucestující-
ho	a možná	i budoucí	spřízněnou	duši	na cestování	
v  dalších	 letech.	 Pohodový	 program	 je	 vhodný	 pro	
klientelu	jakéhokoliv	věku.

poznáVací zájezdY se steWaRdY

Termín Název 

18.02. - 21.02.2018 SKI TATRY - Lyže + wellness
07.03. - 12.03.2018 SKI AMADE - Lyžování
27.04. - 01.05.2018 Holandsko
04.05. - 06.05.2018 Wroclaw a okolí
08.05. - 13.05.2018 Alsasko
16.05. - 22.05.2018 Krásy Provence
25.05. - 31.05.2018 Francouzská riviéra
02.06. - 05.06.2018 Berchtesgaden a okolí
08.06. - 11.06.2018 Kout 4 států
14.06. - 17.06.2018 3 Perly na Dunaji
21.06. - 26.06.2018 Dolomity
28.06. - 01.07.2018 Rakousko – Wachau
04.07. - 11.07.2018 Lombardie a Piemonte
14.07. - 18.07.2018 Lago di Garda a okolí
21.07. - 30.07.2018 Norsko
02.08. - 08.08.2018 Švýcarsko
11.08. - 21.08.2018 Skotsko
24.08. - 28.08.2018 Krakow a Zakopané
01.09. - 07.09.2018 Savojské Alpy
11.09. - 16.09.2018 Zakarpatská Ukrajina
21.09. - 30.09.2018 Korsika a Sardinie
03.10. - 09.10.2018 Jižní Anglie

Důležité informace

	▪ Nabídka	zájezdů	je	pouze	orientační,	aktuální	pro-
gram	včetně	ceny	naleznete	na www.qualitytours.cz
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Termín Cena

03.11. – 12.11. 2018 46 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ leteckou	dopravu	Praha	-	Thajsko	vč.	letištních	tax
	▪ výlety	dle	programu	mikrobusem
	▪ místní	přelet	Bangkok	–	Phuket
	▪ 8x	ubytování	v hotelu****	(dvoulůžkové	pokoje	
s vlastním	přísl.)
	▪ 8x	snídaně
	▪ průvodce

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ spropitné
	▪ komplexní	pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	
pro	případ	storna	zájezdu
	▪ fakultativní	výlety	a	služby

upozornění: 

	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz

thajsko

tHajsko: VelkÝ okRUH - poznáVací zájezd

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1. DEN	-	Odlet	do Bangkoku.	
2. DEN	-	Přílet	do Bangkoku,	ubytování.	Tento	den	program	v Bangkoku	záleží	na času	příletu,	památky	mohou	
být	navštíveny	až	další	den.	BANGKOK	je	7-mi	milionová	metropole,	kde	poznáte	lesk	i bídu,	spousty	paradoxů,	
čtvrti	plné	moderních	mrakodrapů,	které	se	za rohem	mění	v zapáchající	slam.	Z letiště	okružní	jízda	městem,	
seznámení	se	s místní	kulturou,	návštěva	nejstaršího	chrámu	ve městě	WAT	PO,	nádherného	khmérského	chrámu	
WAT	ARUN,	místních	trhů	s ovocem	a zeleninou,	a ČÍNSKÉHO	MĚSTA	s chrámem	WAT	TRAIMIT	s největší	sochou	
Buddhy	vytesaného	z valounu	zlata.	Pozdě	odpoledne	odjezd	na hotel.
3. DEN	-	Celodenní	program	v BANGKOKU	–	brzy	ráno	navštívíme	nejkrásnější	a nejpompéznější	palác	v Thaj-
sku	–	ROyAL	PALACE	–	královský	palác	s nejposvátnější	soškou	Buddhy	v zemi.	Poté	si	projedeme	loďkou	část	
řeky	CHAO	PHRAyA	a jejích	přilehlých	kanálů.	Odpoledne	procházka	po první	baťůžkářské	ulici	KHAO	SAN	ROAD.	
Projížďka	tuk	tuky	(místní	motorizované	tříkolky)	ke krásnému	chrámu	WAT	SAKET	s vyhlídkou	na Bangkok	.	
4. DEN	-	Výlet	na severozápad	od hlavního	města.	Nejdříve	zastávka	v městečku	MAEKLONG,	které	je	známé	svým	
trhem	na vlakových	kolejích,	který	se	musí	na chvíli	uklidit,	když	projíždí	vlak.	Poté	známý	PLOVOUCÍ	TRH	v okolí	
městečka	DAMNOEN	SADUAK,	kde	si	uděláme	projížďku	loďkami	zemědělskou	oblastí	po zavlažovacích	kanálech,	
po kterých	dojedeme	až	na hlavní	kanál,	kde	se	vaří	a obchoduje	na loďkách.	Odpoledne	se	podíváme	ke známému	
železničnímu	mostu	přes	ŘEKU	KWAI,	proslaveného	z knižního	a filmového	zpracování.	Tento	most	byl	jedním	z klí-
čových	bodů	zásobovací	železniční	trasy	mezi	Bangkokem	a Rangoonem	(Barma),	který	v roce	1942	a 1943	stavěly	
tisíce	válečných	zajatců	a místních	civilistů	pod	dohledem	japonských	okupačních	vojsk.	Podmínky	stavby	byly	drsné,	
proto	zde	více	než	polovina	zajatců	zemřela.	Díky	tomu	tato	trasa	proslula	jako	Železnice	smrti.	
5. DEN	–	Výlet	na sever,	kde	se	podíváme	do starého	královského	města	AyUTHAyA	–	bývalé	královské	město	
zařazené	na seznam	světového	dědictví	UNESCO	plné	velkých	chrámových	komplexů,	soch	buddhů,	které	se	více	
či	méně	dochovaly	dodnes.	Prohlídky	chrámů	Wat	Phra	Ram,	Wat	Phra	Si	Sanphet,	Wat	Mahathat	aj.	
6. DEN	–	Přelet	na ostrov	PHUKET	je	největší	ostrov	Thajska,	který	má	17	krásných	pláží	s průzračnou	vodou,	
jedinečné	vápencové	útvary,	podmořský	svět	a spoustu	dalších	zajímavostí.	Odpočinek	na pláži	dle	času	letu.	
7. DEN	 –	Pobyt	 u moře	 nebo	pro	 zájemce	 fakult.	 výlet	 lodí	 na  nejkrásnější	 thajské	 ostrovy	 v Andamanském	

moři	–	PHI	PHI	OSTROVy.	Okružní	jízda	kolem	neobyd-
leného	ostrova	PHI	PHI	LEy	s krásnými	zátokami.	Poté	
možnost	 šnorchlování	mezi	 rybkami	 v  zátoce	ostrova	
PHI	PHI	DON.	Možnost	koupání	na obydleném	ostrově	
PHI	PHI	DON.	Překrásné	přírodní	scenérie	–	kombinace	
nádherné	vody,	bílého	písku,	kokosových	palem	a vá-
pencových	skalních	útvarů	porostlých	vegetací	 je	ne-
zapomenutelná.	Během	výletu	možnost	koupání,	oběd.	
8. DEN	-	Pobyt	u moře	nebo	pro	zájemce	fakult.	celo-
denní	výlet	do PROVINCIE	PHANG	NGA,	kde	 je	v záto-
kách	Andamanského	moře	největší	koncentrace	vápen-
cových	útvarů	v celém	Thajsku.	Podíváme	se	na místo,	
kde	 volně	 žijí	 opičky	 Makakové,	 poté	 se	 projedeme	
loďkou	mezi	mangrovy	 a  pojedeme	mezi	 pitoreskními	
skalními	útvary	až	k OSTROVU	JAMESE	BONDA,	kde	se	
natáčel	 James	Bond.	Odpoledne	 strávíme	 v  nádherné	
muslimské	rybářské	vesnici	na kůlech,	která	působí	do-
jmem,	jako	když	se	tam	zastavil	život.	Možnost	nákupu	
pěkných	suvenýrů,	při	cestě	zpět	možnost	koupání.	
9. DEN	-	Celodenní	výlet	po ostrovu	PHUKET	-	Západ-
ní	 mys	 PROMTHEP	 s  vyhlídkami,	 nádherně	 barevný	
chrámový	komplex	WAT	CHALONG,	návštěva	ČÍNSKÉ	
ČTVRTI	 v  hlavním	městě	 PHUKET	TOWN.	Odpoledne	
koupání	na krásné	pláži	Surin	Beach.	
10. DEN	(st):	Odlet	z Phuketu.	Přílet	do ČR	buď	ještě	
10.den,	nebo	11.den.
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K zájezdu budeme na jaře pořádat prezentaci 
pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zá-
jemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu 
v CK.

Termín Cena

13.09. - 25.09. 2018 62 990,- (do 28.2.2018)
64 990,- (od 1.3.2018)

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ leteckou	přepravu	Praha	-	Čína	a zpět	vč.letištních	
tax
	▪ transfery	pronajatými	minibusy	dle	programu
	▪ noční	lůžkový	vlak	do Xianu
	▪ vnitrostátní	přelety	Xian	–	Guilin	a Guilin	–	
Šanghaj
	▪ 9-10x	ubytování	se	snídaněmi	v hotelích***	
(dvoulůžkové	pokoje	s příslušenstvím)
	▪ 9x	oběd	nebo	večeře
	▪ českého	a místního	průvodce
	▪ lanovku	na Čínskou	zeď
	▪ projížďku	po řece	Li

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ vízum
	▪ spropitné
	▪ komplexní	pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	
pro	případ	storna	zájezdu

upozornění: 

	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz

Čína: VelkÝ okRUH - poznáVací zájezd 

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1. - 2. DEN	–	Odlet	z Prahy,	přílet	do Pekingu.	Dle	času	příletu	transfer,	ubytování.
3. DEN	–	Metropole	Číny	PEKING.	Prohlídka	největšího	náměstí	na světě	Tchien-an-men	(NÁMĚSTÍ	NEBESKÉHO	KLIDU)	
o rozloze	44	ha.	ZAKÁZANÉ	MĚSTO	-	bývá	též	nazýváno	největším	kulturním	muzeem	Číny.	V minulosti	bývalo	sídlem	
panovníků	dynastie	Ming	a Čching	a bylo	nepřístupné	veřejnosti.	CHRÁM	NEBES	–	je	typickým	příkladem	harmonie	
a symboliky	čínské	architektury.	Jedná	se	o nejrozlehlejší	chrámový	komplex	v Číně	rozkládající	se	v příjemném	parku.
4. DEN	–	Výlet	z Pekingu.	Návštěva	VELKÉ	ČÍNSKÉ	ZDI,	která	je	jedním	ze	symbolů	Číny	se	vine	přes	hory	i pouště	
v délce	několika	tisíc	kilometrů.	Procházka	po její	zrekonstruované	části,	která	se	nachází	cca	60	km	od Pekingu.	
HROBKy	PANOVNÍKŮ	DyNASTIE	MING-místo	odpočinku	13	z celkem	16	panovníků	dynastie.	
5. DEN	–	Druhá	část	prohlídky	PEKINGU.	yONGHE	LAMA	TEMPLE	–	budhistický	chrám	s největší	dřevěnou	sochou	
Budhy	na světě.Prohlédneme	si	LETNÍ	PALÁC	–	sídlo	císařů	v letních	měsících.	Pahorky	a voda	zde	vytvářejí	krásné	
scenérie,	které	doplňují	mosty	a chrámy.	V rozlehlých	zahradách	můžeme	obdivovat	Bronzový	pavilon,	horu	Dlouhého	
života,	mramorovou	loď	císařovny	Cixi	a množství	dalších	chrámů,	pavilonů	a mostů,	které	vytvářejí	idylická	zákoutí.	
Večer	přejezd	nočním	lůžkovým	vlakem	do Xianu.
6. DEN	–	XIAN	–	hlavní	město	provincie	Šan–si	bývalo	sídlem	11	čínských	dynastií.	Bylo	zmiňováno	jako	výchozí	mís-
to	Hedvábné	cesty.	Opevnění	z období	dynastie	Ming,	Velká	pagoda	divoké	husy.	TERAKOTOVÁ	ARMÁDA	–	hliněná	
armáda	objevená	v roce	1974	rolníky	při	hloubení	studny.	Skládá	se	z více	než	7000	vojáků,	lučišníků	a koní	měla	
chránit	hrobku	císaře	Qin	Shihuangdiho	,	který	před	více	než	2200	lety	sjednotil	Čínu.	
7. DEN	–	Výlet	do pohoří	HUASHAN	–	nejvyšší	ze	všech	pěti	taoistických	hor	v Číně.	Je	považována	za sídlo	taois-
tického	boha	Huashanu.	Úchvatné	pohoří,	na které	je	možné	vyjet	lanovkou,	poskytuje	jedinečné	výhledy	na strmé	
průrvy	a okolní	vrcholky,	které	tvoří	jedinečná	panoramata.
8. DEN	–	Přelet	z Xianu	do GUILINU.	Odpoledne	návštěva	nedaleké	malebné	jeskyně	REED	FLUTE	CAVE,	nazývané	
též	„Muzeum	přírodního	umění“.
9. DEN	–	Krasová	oblast	u ŘEKy	LI	patří	k vrcholům	každého	zájezdu	do Číny.	Z čínského	výtvarného	umění	každý	
Evropan	zná	zelené	hory	(homole),	které	se	pyšně	vypínají	nad	údolíčky	mezi	nimi.	Dopoledne	plavba	po řece	Li,	
která	patří	k nezapomenutelným	zážitkům.	Odpoledne	výstup	na MĚSÍČNÍ	HORU,	ze	které	se	dá	tato	nádherná	oblast	
nafotit	i z ptačí	perspektivy.	
10. DEN	–	Dokončení	prohlídky	GUILINU.	Přelet	z Guilinu	do Šanghaje.
11. DEN	–	ŠANGHAJ	–	největší	a nejdynamičtější	město	v zemi.	Nábřežní	promenáda	Bund	lemovaná	velkolepými	
koloniálními	budovami.	Moderní	čtvrť	Pudong	s vysokými	mrakodrapy	a novodobým	symbolem	města,	457	m	vyso-
kou	televizní	věž	Perla	Orientu.	Staré	město	na jihu	s typicky	čínskou	atmosférou,	uličkami,	trhy	a chrámy.	Zde	se	
nachází	i pěkné	zahrady	yuyuan	z doby	Mingů	a bazar	vybudovaný	ve starém	stylu.	Večerní	procházka	po nábřeží	
Bund	–	výhledy	na efektně	nasvícené	mrakodrapy	čtvrti	Pudong.	Možnost	projížďky	vyhlídkovou	lodí.
12. DEN	–	Výlet	do vodního	městečka	ZHOUZHUANG,	které	je	jako	protkané	vodními	kanály	s nádhernými	starými	
domy	bohatých	čínských	obchodníků.	Dále	starobylé	město	SUZHOU,	vyhlášené	překrásnými	čínskými	zahradami	
(UNESCO).	Návštěva	 zahrady	Mistra	 rybářských	 sítí	 a  ulička	Shantang	Street	 s 1200	 let	 starou	historií.	Transfer	
na letiště	nebo	nocleh	(dle	letového	řádu).
13. DEN	–	Odlet	ze	Šanghaje.	Přílet	do Prahy	13.	nebo	14.	den.
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Pudong. CC BY 2.0 Gonzalo Pineda ZunigaYonghe Temple. CC BY-SA 2.0 Jeremy Reding

51844-Terracota-Army. CC BY 2.0 xiquinhosilva
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Vietnam: VelkÝ okRUH - poznáVací zájezd

Termín Cena

06.11. – 18.11.2018 58 990,- (do 28.2.2018)
59 990,- (od 1.3.2018)

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ leteckou	přepravu	vč.	letištních	tax	do Vietnamu	
a zpět
	▪ vnitrostátní	přelety	Hanoj	-	Hue,	Hoi	An	–	Saigon
	▪ lodní	plavby	a přejezdy	busem/minibusem	dle	
programu
	▪ 11x	ubytování	-	2x	noční	lehátkový	vlak	Hanoj	-	
Lao	Cai	a zpět
	▪ 8x	nocleh	v hotelu***
	▪ 1x	nocleh	loď	(džunka)
	▪ 8x	snídaně
	▪ 7x	oběd	nebo	večeře
	▪ český	a místní	průvodce
	▪ vstupy	(dle	programu)

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ vízum
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	
pro	případ	storna	zájezdu

upozornění: 

	▪ Více	informací	naleznete	na www.qualitytours.cz

vietNam

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy.
2. DEN	–	Přílet	do Hanoje,	ubytování	v hotelu.
3. DEN	–	Prohlídka	hlavního	města	HANOJE,	návštěva	mauzolea	zakladatele	Vietnamu	Ho	Chi	Minha,	Pagoda	jedi-
ného	sloupu,	Tran	Quoc	Pagoda	–	nejstarší	svatyně	ve městě,	položená	na okraji	Západního	jezera.	Po obědě	Chrám	
literatury	a vietnamská	nejstarší	universita	z 11.století,	udržované	zahrady	a historické	budovy.	Projížďka	rikšami	
ulicemi	Staré	čtvrti.	Zastávka	u jezera	Hoan	Kiem,	které	je	spojeno	s místními	legendami,	chrám	Ngoc	Son,	návštěva	
představení	vodních	loutek.	Noční	lehátkový	vlak	do Lao	Cai.
4. DEN	–	Výjezd	do horské	vesnice	SA-PA	při	úpatí	nejvyšší	hory	Vietnamu	(Fan	Si	Pan	3143	m)	nedaleko	čínských	
hranic.	Sapa	je	obklopena	bujnou	zelení	a rýžovými	terasami.	V okolních	kopcích	žije	řada	horských	etnik.	2	km	trek	
do jedné	z domorodých	vesnic	CAT	CAT,	jež	je	domovem	národa	H´mong,	příležitost	poznat	zdejší	způsob	života.	Dále	
návštěva	vesnice	PHIN,	kde	žije	jiné	etnikum	–	Dzaové.	Možnost	nákupu	ručně	tkaných	výrobků	od místních	žen.	
Prohlídka	JESKyNĚ	TA	PHIN.	Nocleh	v hotelu	v Sa-Pa.
5. DEN	–	Výlet	do domorodé	vesnice	LAO	CHAI	(H´mongové),	lehký	trek	ÚDOLÍM	MUONG	HOA,	s nádhernými	sce-
neriemi	do vesnice	Ta	Van	(Dzaové).	Jízda	do průsmyku	TRAM	TON	a vycházka	ke Stříbrnému	vodopádu	BAC.	Návrat	
do Lao	Cai	a noční	lehátkový	vlak	zpět	do Hanoje.
6. DEN	–	Cesta	do zátoky	HA	LONG	(UNESCO)	s více	než	3000	vápencovými	ostrůvky	vystupujícími	ze	smaragdově	
zbarvené	 vody	Tonkinského	 zálivu.	 Nalodění	 na  tradiční	místní	 loď(džunka),	 plavba	 po  zátoce,	 pozorování	 útesů,	
skalních	výběžků,	pláží,	plovoucích	ostrovů,	jeskyní.	Návštěva	jedné	z nejkrásnějších	JESKyŇ	THIEN	CUNG.	Koupání,	
odpočinek,	jídlo	a nocleh	na lodi.
7. DEN	–	Časně	ráno	cvičení	Tai	Chi	na palubě	lodi	a pozorování	východu	slunce.	Brunch	během	plavby	zpět	po zá-
toce	Ha	Long,	transfer	na letiště,	přelet	do Hue,	ubytování	v hotelu.	
8. DEN	–	HUE	–	sídelní	město	poslední	vietnamské	královské	dynastie,	první	místo	ve Vietnamu	zapsané	do seznamu	
UNESCO.	Návštěva	pagody	Thien	Mu	stojící	na břehu	Voňavé	řeky,	prohlídka	královského	paláce,	kde	žila	vládnoucí	
dynastie	mezi	lety	1802	-1945	(Vlajková	věž,	brána	Ngo	Mon,	palác	Thai	Hoa,	Zakázané	Purpurové	město	aj.).	Odpo-
ledne	hrobka	Tu	Duc	krále-básníka,	která	je	umístěna	uprostřed	nádherné	zahrady	s jezerem	a elegantními	pavilóny.	
Poté	přejezd	do historického	přístavního	města	Hoi	An	ubytování	v hotelu.
9. DEN	–	Svatyně	My	SON	–	kdysi	hlavní	náboženské	centrum	Chamů,	významem	srovnatelné	s kambodžským	
Angkor	Watem,	thajskou	Ayutthayou	a indonéským	Borobudurem,	věže	a malé	chrámky	postavené	v období	mezi	7.	
a 13.stoletím	z červených	cihel.	Odpoledne	pěší	prohlídka	starého	města	HOI	AN	(UNESCO).	Japonský	krytý	most,	
čínský	společenský	dům,	museum,	místní	tržiště,	umělecké	galerie,	suvenýry,	krejčovské	dílny.	Návštěva	lampiónové	
dílny,	seznámení	s druhy	svítidel,	jejich	výrobou,	možnost	vlastní	tvorby.	Nocleh	v Hoi	An.
10. DEN	-	Přelet	do SAIGONU,	ubytování	v Saigonu.
11. DEN	–	Návštěva	tunelů	CU	CHI.	Jedná	se	o rozsáhlý	systém	tunelů	vyhloubených	během	let	1948	-	1968.	Toto	
podzemní	město	sloužilo	k úkrytu	vojáků	i obyvatel,	ke skladování	zbraní,	byla	zde	nemocnice,	kuchyně.	Za vietnam-
ské	války	bylo	místo	těžce	bombardováno.	V roce	1988	byla	část	areálu	zpřístupněna	turistům.	Návrat	do SAIGONU	
a prohlídka	sídla	bývalých	indočínských	guvernérů	a později	prezidenta	Jihovietnamské	republiky	–	tzv.	Paláce	Sjed-
nocení.	Katedrála	Notre	Dame	a živý	trh	Ben	Thanh,	nocleh	v Saigonu.
12. DEN	–	Výlet	do delty	MEKONGU	-	nejmohutnější	řeky	JV	Asie,	plavba	po kanálu	Vam	Xep	podél	sadů	s tropickým	
ovocem,	krátká	procházka	pod	palmami,	pozorování	každodenního	poklidného	života	místních	vesničanů.	Zastávka	
na tradiční	čaj	s medem,	možnost	ochutnávky	exotického	ovoce,	seznámení	s jeho	pěstováním.	Návštěva	manufak-
tury	na zpracování	kokosu.	Návrat	do Saigonu,	nocleh.
13. DEN	–	Volno	před	odletem	ze	Saigonu	do Prahy.
14. DEN	–	Návrat	do Prahy	13.	nebo	14.	den.
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ZlATý TROJÚhElNíK A  KRAJ MAhARÁDžů 
RADžASThÁN + VÁRÁNASí, ÓRČhA, EROTiCKé 
KhAJuRÁhO
Náš zájezd Vás zavede k nejvelkolepějším pa-
mátkám indie, ke  kterým bezesporu patří bě-
loskvoucí Taj Mahal, růžové město Jaipur i pev-
nosti a  paláce maharádžů v  kraji Radžasthán. 
Zajedeme i na jih Radžasthánu, kde se nachází 
nádherné džinistické chrámy, které svou zdob-
ností připomínají Alhambru. Při našem velkém 
okruhu navštívíte i  další významné turistické 
magnety – posvátné Váránasí, starodávnou Ór-
čhu, erotické Khajuráho.

K zájezdu budeme na jaře pořádat prezentaci 
pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zá-
jemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu 
v CK. 

Termín Cena

13.11. – 29.11. 2018 63 990,- (do 28.2.2018)
65 990,- (od 1.3.2018)

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ leteckou	dopravu	Praha	–	Dillí	–	Praha	včetně	
letištních	tax
	▪ 14x	nocleh	v hotelích	***/****
	▪ 14x	polopenzi
	▪ 3x	vnitřní	přelety	Udajpur	–	Dillí,	Dillí	–	Varanasi,	
Varanasi	–	Kajuraho
	▪ přejezd	vlakem	Jhansi	–	Dillí
	▪ vstupy	dle	programu
	▪ projížďku	lodí	po Ganze
	▪ průvodce
	▪ dopravu	dle	programu	autobusem	či	minibusem.

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Indické	vízum
	▪ Spropitné
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	
pro	případ	storna	zájezdu

upozornění: 

	▪ Upozorňujeme,	že	pro	účast	na tomto	zájezdu	je	
nutná	dobrá	fyzická	kondice.
	▪ Více	informací	naleznete	na	www.qualitytours.cz

indie: VelkÝ okRUH  - poznáVací zájezd 

PROGRAM ZÁJEZDu: 
1. DEN	–	V dopoledních	hodinách	odlet	z Prahy	do Dillí.	
2. DEN	–	V ranních	hodinách	přílet	do DILLÍ	(Delhi).	
Dopoledne	první	část	prohlídky	DILLÍ.	Největší	mešita	v Indii	Jama	Masjid.	Dále	procházka	kolem	Indian	Gate	(Brána	
Indie),	průjezd	kolem	vládních	budov	v Novém	Dillí.	Odpoledne	prohlídka	Humayunovy	hrobky	(UNESCO).	
3. DEN	–	Dopoledne	přejezd	z Dillí	do AGRy.	Prohlídka	Velké	červené	pevnosti	v Agře	a slavného	TAJ	MAHAL.	Tento	
nádherný	palác	byl	postaven	císařem	Shah	Jahan	na památku	jeho	ženy	Mumtaz	Mahal.	Nocleh	v Agře.
4. DEN	–	Dopoledne	přejezd	z Agry	do JAIPURU	(Džajpúr).	Po cestě	zastávka	v opuštěném	městě	FATÉHPUR	SÍKRÍ.	
Město,	které	zůstalo	dokonale	zachováno,	je	mistrovským	dílem	z pískovce,	jehož	odstíny	postupem	dne	hrají	jem-
nými	růžovými	odstíny.	
5. DEN	–	Celodenní	prohlídka	JAIPURU,	nazývaného	také	jako	Růžové	město.	Během	prohlídky	navštívíte	pevnost	
AMBER	FORT	(vyjížďka	na pevnost	v džípech	či	slonech),	městský	palác,	starou	observatoř	Džantar	mantar,	exotický	
Havá	Mahal	neboli	„palác	větrů“	aj.	
6. DEN	–	PUSHKAR	(Puškar)	–	významné	poutní	město	s jezery	a 400	chrámy.	Pyšní	se	52	ghóty,	kde	zbožní	hindu-
isté	smývají	své	hříchy	a dalo	by	se	tak	nazvat	„zmenšeným	Varanásí“.	Nocleh.
7. DEN	–	Přejezd	do Jodhpuru.	JODHPUR	(Džódhpur)	–	město	ztělesňující	romantiku	Rádžastánu	má	majestátní	
pevnost	Mehrángarh	vypínající	se	nad	honosnými	paláci,	bahnitými	bazary	a pouští	Thár.	Nocleh.
8. DEN	–	Přejezd	do MOUNT	ABU	–	jediná	horská	stanice	v Rádžastánu.	Projížďka	po jezeře	Nakki,	které	je	vroubeno	
koloniálními	sídly	a letními	paláci	rádžpútských	vládců.	Nocleh.
9. DEN	–	DILVARA	–	džinistické	chrámy	v Dilváře	patří	mezi	nejúchvatnější	pamětihodnosti	v zemi.	Skupina	5	mramo-
rových	chrámů	vyniká	neuvěřitelně	spletitou	a jemnou	kamennou	dekorací.	Skulpturální	detaily	na branách,	pilířích	
stropech	návštěvníkům	berou	dech.	Přejezd	na nocleh	do Udajpuru.	
10. DEN	–	RANAKPUR	–	unikátní	chrámový	komplex	v pohoří	Arávalí,	jemuž	vévodí	velkolepý	Ádimáthův	chrám,	který	
je	jedním	z pěti	nejposvátnějších	míst	pro	džinisty.	KUMBHALGARH	–	mohutná	pevnost	s hradbami,	které	se	jako	
had	vinou	na svazích	pohoří	Arávalí	do výšky	1050	m.	Říkalo	se	jí	také	„Oko	Méváru“,	neboť	panoramatický	výhled	
sahá	kilometry	daleko.	Nocleh.
11. DEN	–	UDAJPUR	–	pohádkové	město,	 jehož	mramorové	paláce	a jezera	obklopuje	prstenec	kopců.	Městský	
palác,	dílo	s jedinečnou	architekturou	je	komplex	několika	paláců	a je	nejrozlehlejší	v Rádžastánu.	Nocleh
12. DEN	–	Přelet	do Varanasi	s přestupem	v Dillí.	Nocleh
13. DEN	–	Časně	ráno	projížďka	na loďkách	po řece	Ganze.	Prohlídka	VARANÁSÍ,	které	je	také	nazýváno	„věčným	
městem“.	Leží	na břehu	posvátné	řeky	Gangy.	Návštěva	textilních	přádelen	v muslimské	čtvrti	nebo	tzv.	Zlatý	chrám	
boha	Shivy.	Uličky	a bazary	starého	města	patří	k nejstarším	v  Indii.	Odpoledne	návštěva	Sarnathu.	SARNATH	 je	
jedním	z nejvýznamnějších	budhistických	center.	Je	to	místo,	kam	Buddha	přišel	se	svými	pěti	učni	a konal	zde	své	
první	kázání	poté,	co	došel	osvícení.	Prohlédnout	si	zde	můžete	Ashokův	sloup,	budhistické	chrámy	četných	zemí,	
chrám	Mulgandha	Kuti	Vihar	a Dhamekhovu	stupu.	Nocleh.
14. DEN	–	Přelet	do Kajuraha.	Odpoledne	prohlídka	chrámů	KHAJURAHO	(světová	památka	UNESCO),	chrám	je	
proslaven	erotickými	sochami	a řezbami	jejichž	předlohou	byla	slavná	Kamasutra.	Původně	se	zde	nacházelo	85	
objektů,	 dnes	 jich	 je	 dochovaných	 pouze	 22.	 Nocleh	
v Khajurahu.,	transfer	do hotelu.	Nocleh.
15. DEN	–	Transfer	busem	do Jhansi.	Cestou	ÓRČHA	
–	 historické	místo	 s malebnou	 polohou	 na  skalnatém	
ostrově	v meandru	řeky	Bétvy,	které	sloužilo	jako	sídelní	
město	bundélských	králů	a představuje	vynikající	ukázku	
rádžpútské	bundélské	architektury.	Cesta	vlakem	do Di-
llí.	Nocleh.	
16. DEN	 –	 Dokončení	 prohlídky	 Dillí.	 Historický	 areál	
v Mehrauli	 (UNESCO)	 -	Quatab	Minar	 (nejvyšší	cihlový	
minaret	 na  světě),	 Raj	 Ghat	 –	 památník	 Ghandiho	 aj.	
Pozdě	večer	transfer	na letiště.
17. DEN	–	V ranních	hodinách	odlet	do Prahy,	návrat.
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láznĚ - sloVensko

TRENČIANSKE	TEPLICE		
PRO	SENIORy
hotel PAX *** 
 
Trenčianské	Teplice	patří	k nejstarším	a nejoblíbeněj-
ším	 koupelím	 na  Slovensku.	 Jedinečným	 zdrojem	 je	
bez	pochyb	přírodní	sirná	termální	voda,	která	je	bla-
hodárná	 při	 léčbě	 onemocnění	 pohybového	 aparátu,	
chronických	revmatických	onemocnění	i stavů	po ope-
racích	a úrazech.	Lázně	se	 také	specializují	na  léčbu	
nemocí	 trávicího	 ústrojí,	metabolických,	 gynekologic-
kých	nebo	kožních	obtíží.	Romantická	poloha	lázní	vy-
bízí	k příjemným	procházkám.	

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ autobusová	doprava	Praha	–	Trenčianské	Teplice	
–	Praha	
	▪ 6x	ubytování	v hotelu	Pax	***
	▪ 6x	plná	penze	(snídaně	formou	bufetu,	obědy	
a večeře	výběr	ze	4	jídel,	začíná	se	večeří,	končí	
snídaní)
	▪ 12	procedur	na pobyt	(2	denně,	výběr	z:	léčivá	
termální	koupel	se	suchým	zábalem,	masáž	kla-
sická,	rašelina,	perličková	přísadová	koupel	nebo	
plavání,	oxygenoterapie	na 60	min.)
	▪ volný	vstup	do venkovního	bazénu	Grand	s teplo-
tou	31-32	°C
	▪ přítomnost	delegáta/průvodce	po celou	dobu	
pobytu

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ místní	poplatek	cca	1	EUR/den
	▪ komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojiš-
tění	pro	případ	storna	zájezdu

Termín pobytu  
6 nocí

Jednolůžko-
vý pokoj

Dvoulůžko-
vý pokoj

06. 05. – 12. 05. 2018 14 290,- 12 900,-

Výlety

	▪ 1x	výlet	do Trenčína	a na Trenčínský	hrad	(cena	
bude	upřesněna)

Doprava autobusem

	▪ Odjezd	z Prahy	v ranních	hodinách,	odjezd	z Tren-
čianských	Teplic	v odpoledních	hodinách.
	▪ Přejezd	přes	Jihlavu,	Brno,	Bratislavu

LÁZNĚ	VE VEľKÉM	MEDERU	
PRO	SENIORy
hotel Aqua *** 
 
Veľký	Meder	 leží	 na  jižním	Slovensku	 a  je	 vyhlášený	
svými	 termálními	 lázněmi	Thermal	 Corvinus.	 Pojeďte	
s  námi	 do  klidného	 prostředí	 a  načerpejte	 nové	 síly.	
Zdejší	termální	voda	má	příznivé	účinky	v rámci	léčby	
kloubních	 onemocnění,	 svalové	 únavy	 i  onemocnění	
páteře	a přispívá	tak	k celkové	regeneraci	organismu.	
Voda	pramení	ze	dvou	vrtů	z hloubky	1500	m.	Teplota	
vody	 v  bazénech	 termálního	 koupaliště	 se	 pohybuje	
mezi	30–38°C.	

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ autobusová	doprava	Praha	–	Veľký	Meder	–	Praha	
	▪ 6x	ubytování	v hotelu	Aqua	***
	▪ 6x	polopenze	(začíná	se	večeří	a končí	snídaní	
formou	bufetu)	v hotelu	Thermal	Varga***	(přes	
ulici)
	▪ 1x	taneční	hudba	po jedné	večeři
	▪ 1x	ozdravný	balíček	–	15	min.	rašelinový	zábal	
zad	a 15	min.	léčebná	masáž	zad
	▪ 1x	permanentka	do termálních	lázní	na 5	dní	
(vstupné	je	celodenní	s možností	jedné	přestávky)
	▪ přítomnost	delegáta/průvodce	po celou	dobu	
pobytu

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ místní	poplatek	cca	1	EUR/den
	▪ komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojiš-
tění	pro	případ	storna	zájezdu

Termín pobytu  
6 nocí

Jednolůžko-
vý pokoj

Dvoulůžko-
vý pokoj

22. 04. – 28. 04. 2018 13 000,- 11 500,-

Výlety

	▪ 1x	výlet	na hrad	Červený	Kameň	(cena	bude	
upřesněna)
	▪ 1x	výlet	do Komárna	(cena	bude	upřesněna)

Doprava autobusem

	▪ Odjezd	z Prahy	v ranních	hodinách,	odjezd	z Veľ-
kého	Mederu	v odpoledních	hodinách.
	▪ Přejezd	přes	Jihlavu,	Brno,	Bratislavu

PODHÁJSKA	-	OZDRAVNÝ	
POByT	PRO	SENIORy	
hotel Borinka *** 
 
Koupaliště	a  lázně	Podhájska	 jsou	symbolem	termál-
ní	vody,	jejíž	složení	je	podobné	tomu	v Mrtvém	moři.	
Mořská	sůl	obsažená	ve zdejší	termální	vodě	má	prokr-
vovací,	protizánětlivý,	antiseptický	a čistící	efekt.	Velice	
příznivé	jsou	koupele	pro	zákazníky	s kožním	onemoc-
něním,	 dále	 s  nemocemi	 dýchacích	 cest,	 astmatem,	
revmatem,	 artritidou,	 osteoporózou,	 poruchou	 štítné	
žlázy	atd.	Voda	s vysokým	obsahem	jódu	je	charakteri-
sticky	hnědorezavě	zabarvená.	

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ autobusová	doprava	Praha	–	Podhájska	–	Praha	
	▪ 7x	ubytování	v hotelu	Borinka	***
	▪ 7x	polopenze	(snídaně	formou	bufetu,	večeře	
výběr	ze	tří	jídel,	začíná	se	večeří,	končí	snídaní)
	▪ 1x	permanentka	do venkovních	bazénů	(platí	
od pondělí	do neděle)
	▪ přítomnost	delegáta/průvodce	po celou	dobu	
pobytu

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ místní	poplatek	cca	0,5	EUR/den
	▪ komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojiš-
tění	pro	případ	storna	zájezdu

Termín pobytu  
7 nocí

Jednolůžko-
vý pokoj

Dvoulůžko-
vý pokoj

06. 08. – 13. 08. 2018 19 940,- 14 990,-

Výlety

	▪ 1x	výlet	do Arboreta	Mlyňany	(cena	bude	
upřesněna)
	▪ 1x	výlet	do Banského	muzea	v přírodě	s prohlíd-
kou	podzemní	expozice	(cena	bude	upřesněna)

Doprava autobusem

	▪ Odjezd	z Prahy	v ranních	hodinách,	odjezd	z lázní	
Podhájska	v odpoledních	hodinách.
	▪ Přejezd	přes	Jihlavu,	Brno,	Bratislavu
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www.ervpojistovna.cz

Limity pojistného plnění (v Kč) Holidayeasy

Územní rozsah evropa
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

2 400 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1)

Odpovědnost za škoda na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky 30 000 2)

Přerušení cesty 50 000

Nevyužitá dovolená 8 000 3)

Cestovní pojištění v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

vysvětlivky:   1)    spoluúčast 500 Kč
     2)   spoluúčast 20 % 
       3)   1 000 Kč za den

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných 
podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Cena pojištění

Délka cesty Osoba Děti do 12 let

do 5 dní 290 Kč 145 Kč

do 24 dní 490 Kč 245 Kč
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PROGRAM ZÁJEZDu: 
1.DEN	–	Přílet	do Říma,	transfer	do hotelu	spojený	s okružní	panoramatickou	jízdou	po centru	města	k základní	orien-
taci.	Příjezd	na hotel,	ubytování,	individuální	volno	(dle	časových	možností	procházka	s průvodcem	po okolí	k bazilice	
San	Giovanni),	návrat	do hotelu,	večeře,	nocleh.
2.DEN	–	Snídaně,	po snídani	odjezd	MHD	na Piazza	di	Spagna.	Pěší	prohlídka	s licencovaným	průvodcem,	která	
zahrnuje	 tyto	pamětihodnosti:	Piazza	di	Spagna,	Fontana	di	Trevi,	Pantheon,	Piazza	Navona.	Poté	se	přesuneme	
do oblasti	Vatikánu	k Andělskému	hradu	a bazilice	sv.	Petra.	Individuální	volno	s možností	prohlídky	baziliky	sv.	Petra,	
Vatikánských	muzeí	a interiéru	Andělského	hradu.	Individuální	návrat	do hotelu,	večeře,	nocleh.	
3.DEN –	Snídaně,	odjezd	MHD	do oblasti	Termini.	Pěší	prohlídka	s licencovaným	průvodcem:	bazilika	Santa	Maria	
Maggiore,	kostel	sv.	Petra	v řetězech,	Colosseum,	Forum	Romanum	a Kapitolské	náměstí.	Pro	zájemce	pokračování	
k Ústům	pravdy,	následuje	 individuální	 volno	s možností	prohlídky	 interiéru	Colossea,	Kapitolských	muzeí	a Fora	
Romana.	Individuální	návrat	do hotelu,	večeře,	nocleh.
4.DEN	–	Snídaně,	individuální	volno,	dle	letového	řádu	transfer	na letiště	a odlet	zpět.	

HOTEL	CILICIA	3*	|	ŘÍM	|
Popis hotelu: Blízko	staré	antické	cesty	Appia	Antica,	v srdci	Říma,	cca	800	metrů	od baziliky	San	Giovanni	in	
Laterano,	kde	se	nachází	také	stanice	metra,	najdete	hotel	Cilicia,	vybudovaný	v klasickém	stylu	v padesátých	
letech	minulého	století.	V okolí	hotelu	bary,	restaurace	a obchody.	

Vybavení hotelu: Recepce	s Wi-Fi,	bar,	restaurace	(v provozu	v závislosti	na obsazenosti	hotelu,	především	pro	
skupiny),	menší	konfereční	místnost,	venkovní	posezení	(v provozu	v závislosti	na počasí),	parkoviště.	

Vybavení pokoje: K dispozici	celkem	62	pokojů,	všechny	pokoje	 jsou	vybaveny	v klasickém	stylu	s vlastním	
sociálním	zařízením,	fénem,	klimatizací,	telefonem,	SAT	TV,	trezorem	a Wi-Fi.	

Stravování: Snídaně	formou	bufetu,	večeře	servírované	fixní	menu	o 3	chodech.	

Termín Cena

19.04. - 22.04. 2018        12 490,-
15.11. - 18.11. 2018        12 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenku	vč.	všech	poplatků	do Itálie
	▪ 3	noci	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	v ho-
telu	3*	v centru	Říma	poblíž	baziliky	S.	Giovanni	
in	Laterano	
	▪ Polopenze	
	▪ Transfery	
	▪ Delegáta	po celou	dobu	pobytu	již	z Prahy	
a po všechny	dny
	▪ 2	polodenní	procházky	Římem	s licencovaným	
průvodcem
	▪ Panoramatickou	okružní	jízdu	městem	při	příletu

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ vstupné	do jednotlivých	objektů
	▪ lístky	na MHD	
	▪ Sluchátka	při	pěších	prohlídkách	(2	x	1.5	Eur)
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů.	
V současné	době	je	stanovena	na cca	4	Eur	/	
osoba	/	noc	(splatná	na místě).

upozornění: 

	▪ Bližší	informace	naleznete	na www.qualitytours.cz
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění:	35	osob

pRodloUženÝ Víkend V římĚ - poznáVací zájezd



ÚVODNÍ ustaNOVeNÍ
Všeobecné smluvní podmínky QUALITY TOURS s.r.o. (dále jen „VSP“) 
jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a  služby cestovního ruchu 
cestovní kanceláře QUALITY TOURS s.r.o., IČ: 26122669, se sídlem 
v  České republice, Myslíkova 174/23, 110  00 – Praha 1, (dále jen 
„CK“)VSP cestovní kanceláře QUALITY TOURS s.r.o. tvoří nedílnou 
součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi fyzickou nebo právnickou 
osobou (dále jen „zákazník“) a CK.. Podpisem smlouvy o zájezdu zá-
kazník stvrzuje, že se s těmito VSP seznámil a souhlasí s nimi v plném 
rozsahu.
I. PŘeDmĚt smluVNÍHO VZtaHu
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
1) tuzemského nebo zahraničního zájezdu, tj. předem sestavené, 
nabízené a  prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za  sou-
hrnnou cenu (dále jen jako „zájezd“)
nebo
2) souboru/kombinace služeb cestovního ruchu v tuzemsku či v za-
hraničí sestavené na  základě individuálního přání či požadavku 
zákazníka, tj. na objednávku (dále jen jako „služby na objednávku“)
nebo
3) ubytovacích, stravovacích, dopravních a  jiných služeb cestovního 
ruchu, které zajišťuje CK zákazníkům přímým dodáním vlastních 
služeb nebo jejich zprostředkováním u jiných dodavatelů v tuzemsku 
i v zahraničí jako jednotlivé služby dle individuálního přání či poža-
davku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“)
a) z nabídky jednotlivých služeb cestovního ruchu předem vypsaných CK
b) z poptávky zákazníka na jednotlivé služby cestovního ruchu, které 
nejsou předem CK vypsané.
Podle předmětu smluvního vztahu jsou stanoveny dále uvedené 
smluvní podmínky.
II. VZNIK smluVNÍHO VZtaHu
Smluvní vztah mezi CK a  zákazníkem vzniká na  základě uzavření 
smlouvy o zájezdu (dále též „smlouva“) a úhrady zálohy na účet CK. 
Za den úhrady se považuje den, kdy byla příslušná částka připsána 
na účet CK. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. 
CK se podpisem smlouvy zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby 
v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmín-
kami. Vzhledem k tomu, že katalogy zájezdů a služeb jsou vydávány 
v předstihu, CK si vyhrazuje právo, že pokud byl zájezd vybrán zákaz-
níkem z katalogu zájezdů, oznámit před uzavřením smlouvy změny 
údajů uvedených v  katalogu zájezdů. V  takovém případě, kdy se 
údaje ve smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené 
ve smlouvě.
III. PlatebNÍ PODmÍNKY
Zákazník se zavazuje uhradit cenu služeb dle smlouvy před jejich 
poskytnutím. CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 
50% z celkové ceny (včetně fakultativních služeb) se splatností ke dni 
podpisu smlouvy, doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit 
nejpozději 30 dní před nástupem na zájezd. 
V  případě vzniku smluvního vztahu v  době kratší než 30 dní před 
realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při 
podpisu smlouvy. 
V případě koupě samostatné letenky je zákazník povinen v případě 
vystavení letenky provést platbu ve 100% výši při podpisu smlouvy.
Platba se provádí v hotovosti na pobočce CK, převodem na účet CK 
(Raiffeisenbank a.s. č.ú. 2027294001/5500), platební nebo kreditní 
kartou nebo poštovní poukázkou. V  případě, že zákazník uzavře 
smlouvu o zájezdu prostřednictvím obchodního zástupce CK, je sro-
zuměn s tím, že obchodní zástupce není oprávněn přijímat finanční 
plnění za CK a zákazník tak zaplacením obchodnímu zástupci nesplní 
svůj závazek uhradit cenu zájezdu CK. 
V  případě nedodržení termínu úhrady ceny za  plnění smlouvy 
nebo doplatku zákazníkem, je CK oprávněna služby neposkytnout 
a od smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené se zrušením smlou-
vy (tzv. stornopoplatky) hradí zákazník.
IV. CeNa
Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve smlouvě. Případné slevy, 
vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy zákazníkem nezakládají prá-
vo zákazníka na zlevněnou cenu.
CK je oprávněna nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu jedno-
stranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, 
nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájez-
du v průměru o více než 10%. 
Pro stanovení ceny zájezdu [použila CK kurz 27 Kč/1 EUR, resp. 23,5 
Kč/1 USD (dále jen „základní kurz“). V  případě zvýšení směnného 
kurzu o 10% a více oproti základnímu kurzu se zvýšení ceny zájezdu 

počítá tak, že se cena zájezdu navýší o stejný počet procentních bodů, 
o kolik došlo ke zvýšení směnného kurzu. 
Ceny letenek jsou kalkulovány na cenu leteckého paliva 430,56 USD/
MT (dále jen „referenční cena“) a  cenu emisní povolenky (PCP) 0,5 
EUR/1 cesta, ceny nafty 29 Kč/l (dále jen „základní sazba“). V případě 
zvýšení cen paliva a/nebo nafty a/nebo emisních povolenek si CK 
vyhrazuje právo na zvýšení ceny zájezdu o rozdíl mezi aktuální cenou 
paliva či nafty na světových trzích, resp. dle aktuální PCP, a základní 
sazbou. 
V případě, že cena leteckého paliva (JET A-1) stanovená jako měsíční 
průměrná cena za obchodní dny určená Platts „Barges FOB Rotterdam 
High“, uveřejněná v „Platts Marketscan“ dostupném na www.platts.
com („Cena na  světových trzích“) za  měsíc, který předchází měsíci, 
v němž má klient zahájit dovolenou, překročí referenční cenu, je „CK“ 
oprávněna účtovat ke každému letu, resp. sedadlu palivový příplatek, 
který se stanoví podle následujícího vzorce: (Cena na světových trzích 
/ referenční cena x 100 - 100) x koef. 0,69 USD x aktuální kurz ČNB.
Písemné oznámení o  zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 
21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu 
za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu 
smlouvy (viz dále). Bonusy a  slevy uváděné v  nabídkách CK nelze 
mezi sebou navzájem sčítat ani jinak kombinovat.
V. PráVa a POVINNOstI ZáKaZNÍKa
K základním právům zákazníka patří:
a) právo na  řádné poskytnutí smluvně sjednaných a  zaplacených 
služeb
b) právo vyžadovat od CK informace o všech skutečnostech, které jsou 
jí známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb
c) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, 
zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může 
v průběhu zájezdu obrátit s žádostí o pomoc (zejména místní zástup-
ce CK, zastupitelský úřad – adresa a telefon), podrobnosti o možnosti 
kontaktu s  nezletilou osobou resp. zástupcem CK v  místě pobytu 
nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
d) právo být seznámen s  případnými změnami programu zájezdu, 
rozsahu služeb a ceny
e) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb 
odstoupením od smlouvy za podmínek dle čl. VII. VSP
f) právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná 
osoba, za podmínky, že v oznámení je současně prohlášení nového 
zákazníka, že souhlasí se smlouvou a  splňuje všechny podmínky 
k  účasti na  zájezdu, toto oznámení musí být doručeno CK nejpoz-
ději v  termínu do  10 dnů před plánovaným odjezdem, respektive 
v termínu před vystavením letenek. Došlo-li již k vystavení letenek, 
je zákazník povinen tyto letenky vrátit zpět do CK a zároveň, je-li to 
vzhledem k  podmínkám konkrétního dopravce možné, uhradit po-
platek za změnu jména v rezervaci ve výši 1000 Kč za každou změnu 
jména. Původní a  nový zákazník společně a  nerozdílně odpovídají 
za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK vzniknou v sou-
vislosti se změnou zákazníka
g) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s čl. IX. Podmínek
h) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou 
uvedeny v přihlášce na zájezd a v dalších dokumentech, před nepo-
volanými osobami
i) právo obdržet spolu se smlouvou o  zájezdu doklad o  povinném 
smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení 
pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
K základním povinnostem zákazníka patří, zejména:
a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpe-
čení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé uvedení osobních 
údajů včetně doručovací adresy, kontaktního e-mailu a  telefonu, 
vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fo-
tografie, pas,formuláře, žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce 
při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu atp.)
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účast-
níka v  průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a  dohled osob, 
jejichž zdravotní stav to vyžaduje
c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 
15ti let mladší 18ti let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu
d) nahlásit účast cizích státních příslušníků
e) zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. IV. VSP a prokázat to dokladem 
o zaplacení, neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném 
termínu, má CK právo jeho účast zrušit a  od  smlouvy odstoupit 
a účtovat zákazníkovi odpovídající stornopoplatek
f) bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným 
změnám k podmínkám a obsahu sjednaných služeb
g) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb;v případě, že 
zákazník neobdrží potřebné doklady nejpozději 7 dní před zahájením 
zájezdu, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat CK s žádostí 

o dodání chybějících dokladů, jinak nese odpovědnost za škodu, které 
tímto mohl zabránit
h) dostavit se ve  stanoveném čase na  místo určení (srazu, odjezdu 
nebo jiném podobném místě) se všemi doklady požadovanými podle 
cestovních pokynů
i) při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované 
pro vstup do příslušných zemí pobytu i  tranzit (platný cestovní do-
klad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp. –po-
kud jsou vyžadovány), cizí státní příslušníci jsou povinni se informo-
vat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. Které 
budou projíždět a potřebná víza si obstarat, pokud CK nenabízí jejich 
zprostředkování
j) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti, při cestách 
do  zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými 
předpisy
k) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné CK určené osoby a do-
držovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené 
zemi, resp. místě a  objektu, v  případě porušení právních předpisů 
nebo závažného porušování programu či průběhu zájezdu je CK 
oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok 
na další služby, stejně jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
l) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat 
ostatní účastníky zájezdu
m) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil.
VI. ZmĚNY DOHODNutÝCH sluŽeb 
a jejICH PráVNÍ DŮsleDKY, ruŠeNÍ ZájeZDu
1) Před zahájením zájezdu a čerpání služeb
Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle 
sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. 
programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK 
povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se 
o  takové změně dozví. Za  změnu smlouvy se nepovažuje změna 
ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší ka-
tegorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/
odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních apod. 
Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je 
povinen v návrhu změny ceny novou cenu uvést. Zákazník má prá-
vo se rozhodnout, zda se změnou bude souhlasit či zda od smlouvy 
odstoupí.
a) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu 
smlouvy od  smlouvy neodstoupí, platí, že s  její změnou souhlasí. 
Jestliže změna smlouvy vede i  ke  zvýšení ceny služeb cestovního 
ruchu, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb cestovního 
ruchu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při poruše-
ní tohoto závazku zákazníka uhradit CK rozdíl v ceně služeb, má CK 
právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK na náhradu 
škody. Jestliže změna smlouvy vede ke  snížení ceny zájezdu, je CK 
povinná buď snížit doplatek celkové ceny služeb cestovního ruchu, 
pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v  ceně 
služeb cestovního ruchu v případě, že zákazník již uhradil celkovou 
cenu služeb.
b) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve  lhůtě do 5 
dnů od  doručení návrhu na  změnu smlouvy odstoupí, má právo 
požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla jiné služby 
cestovního ruchu nejméně v  kvalitě odpovídající původní smlouvě, 
může-li CK takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě 
k uzavření nové smlouvy, je CK povinná bez zbytečného odkladu vrá-
tit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb ces-
tovního ruchu podle uzavřené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen 
platit stornopoplatky. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby 
uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle 
nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již 
uskutečněné platby, je CK povinná takto vzniklý rozdíl zákazníkovi 
bez zbytečného odkladu vrátit.
c) Dojde – li vlivem objektivních okolností (např. dopravní situace, 
povětrnostní nebo technické podmínky) ke změně či zpoždění odjez-
du, které nemůže CK ovlivnit (k těmto změnám může dojít i bezpro-
středně před odjezdem), vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, 
času odjezdu/příjezdu až o 36 hodin (přičemž se považuje za začátek 
a ukončení zájezdu čas odbavení na letišti), změnu dopravní společ-
nosti či typu dopravního prostředku. Taková změna se nepovažuje 
za  změnu smlouvy a  nezakládá právo zákazníka na  odstoupení 
od smlouvy bez stornopoplatku. V těchto případech CK nenahrazuje 
služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neod-
povídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.
d) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené 
ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny ná-
hradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků při zrušení zájezdu CK.
2) V průběhu zájezdu 
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CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytova-
ných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné 
původně dohodnutý program a  služby dodržet. V  takovém případě 
je CK povinna:
- zabezpečit náhradní program a  služby v  rozsahu a  kvalitě pokud 
možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám a dbát přitom 
na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno 
zaměření zájezdu 
- vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně, pokud nelze pokračování či čerpání 
služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší 
kvality než uvedené ve smlouvě, nebo zákazník toto náhradní řešení 
nepřijal. V  případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné 
nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší 
třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny.
CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z dů-
vodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo 
mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, do-
pravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit 
ani předvídat) a  nepřebírá odpovědnost za  důsledky, plynoucí ze 
změny programu zájezdu.
a) U zájezdů do zahraničí jsou první a poslední den určeny především 
k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny 
plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž rekla-
movat eventuální zkrácení „pobytu“.
b) CK neručí za případné zpoždění z  technických důvodů, z důvodů 
nepříznivého počasí, příp. z důvodů přetížení komunikací, hraničních 
přechodů, stávek či vyšší moci, cestující musí při plánování přípojů, 
dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího 
zpoždění v  úvahu. V  případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo 
na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.
VII. ODstOuPeNÍ OD smlOuVY Ze straNY 
ZáKaZNÍKa, stOrNOPOPlatKY
Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit 
od smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno 
CK. V  oznámení o  odstoupení od  smlouvy zákazník uvede základní 
údaje důležité k  identifikaci smlouvy, od  které odstupuje (osobní 
údaje zákazníka, číslo zájezdu, číslo rezervace, smlouvy apod.). 
Účinky odstoupení od  smlouvy nastávají ke  dni, kdy je písemné 
odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři. Pokud zákazník 
odstoupí od  smlouvy, je povinen uhradit CK následující odstupné 
(stornopoplatky):
a) zájezdy s odjezdem nebo odletem z ČR:
- při stornování více než 60 dnů před začátkem zájezdu, skutečně 
vzniklé náklady, minimálně však 1500,- Kč za každou osobu 
- při stornování od  59 do  45 dnů před začátkem zájezdu, skutečně 
vzniklé náklady, nejméně však 30% z celkové ceny zájezdu za osobu
- při stornování od  44 do  31 dnů před začátkem zájezdu, skutečně 
vzniklé náklady, nejméně však 50%
z celkové ceny zájezdu za osobu
- při stornování od  30 do  9 dnů před začátkem zájezdu, skutečně 
vzniklé náklady, nejméně však 75% z celkové ceny zájezdu za osobu
- při stornování 8 a méně dnů před začátkem zájezdu, 100% z celkové 
ceny zájezdu za osobu.
Případná změna termínu, zájezdu či jména na žádost zákazníka bude 
hodnocena jako zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat poplatku 
ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však 100 Kč za osobu. 
Pokud CK nemůže z  důvodu hrozící neobsazenosti původního ter-
mínu/zájezdu žádosti zákazníka vyhovět, odpovídá poplatek výše 
uvedeným stornopoplatkům. 
b) zájezdy s odletem z Bratislavy nebo Vídně:
- při stornování více než 30 dnů před začátkem zájezdu 5100 Kč/
osoba
- při stornování od 29 do 8 dnů před začátkem zájezdu 7800 Kč/osoba
- při stornování méně než 8 dnů před začátkem zájezdu 100 % z cel-
kové ceny zájezdu
Změna jména cestujícího je možná do 8 dnů před odletem za popla-
tek 1600 Kč/osoba (Air Berlin, Travel Service), jinak dle podmínek 
letecké společnosti. Změna termínu je zpoplatněna dle podmínek 
letecké společnosti.
c) společná ustanovení: 
Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena, včetně všech objedna-
ných fakultativních služeb.
V  případě storna jedné osoby ve  dvojlůžkovém pokoji musí zbývající 
osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje 
při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob. Při určení počtu 
dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započí-
tává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočí-
tává den začátku zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).
Pokud se zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká odlet / odjezd 
nebo musí být ze zájezdu vyloučen, má CK nárok na úhradu plné ceny 
zájezdu. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část 
zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok 
na finanční náhradu za nečerpané služby.

VIII. reKlamaCe, ODPOVĚDNOst Za ŠKODY
V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly 
sjednány ve  smlouvě s  CK, vzniká zákazníkovi právo na  reklamaci. 
Zákazník má právo uplatnit reklamaci písemně, popř. e-mailem popř. 
ústně nebo telefonicky do protokolu, který sepíše zaměstnanec CK, 
přičemž zákazník je povinen specifikovat konkrétní zájezd či službu, 
jejichž se reklamace týká, srozumitelně uvést, v  čem spatřuje vadu 
a  dle možností předmět reklamace skutkově doložit. CK je povinna 
zákazníkovi vydat písemné potvrzení o  tom, kdy zákazník právo 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace 
zákazník požaduje. Bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno jinou 
cestovní kanceláří či agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit 
u této zprostředkující kanceláře či agentury.
Zákazník je povinen uplatnit své právo na reklamaci bez zbytečného 
odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava v místě poskytované 
služby, nejpozději však musí toto právo uplatnit do  1 měsíce ode 
dne ukončení zájezdu čí poskytnutí jednotlivých služeb. Nedošlo-li 
k realizaci, pak nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy měl být zájezd 
ukončen podle smlouvy. Uplynutím této lhůty právo zaniká. Opož-
děné nebo nepodložené reklamaci nebude vyhověno. Reklamace 
uplatněná v  souladu s  těmito VSP bude vyřízena nejpozději do  30 
dnů ode dne uplatnění.
Zjistí-li zákazník v  průběhu zájezdu či čerpání jednotlivých služeb 
drobné vady, které je možné na místě odstranit, je povinen tyto vady 
reklamovat okamžitým oznámením delegátovi (průvodci) CK anebo 
přímo CK tak, aby tyto vady bylo možné odstranit v co nejkratší lhůtě 
ještě za doby trvání zájezdu či čerpání služeb.
CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě zájezdu řešit rekla-
maci poskytnutím náhradní služby či jinou kompenzací.
CK upozorňuje zákazníky na skutečnost, že snímky ubytovacích kapa-
cit, jejich vybavení a snímky pláží a dalších míst v jejích nabídkových 
listech a katalozích, jsou pouze ilustrační. Vzhledem k tomu, že kaž-
dé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit 
vybavením, velikostí apod., není možné zobrazit v katalogu všechny 
typy pokojů. Toto platí i pro případy, kdy ubytovací zařízení má více 
objektů a v katalogu je zobrazen pouze jeden z nich. CK nemá vliv 
na přidělování jednotlivých pokojů; to je plně v kompetenci hotelu. 
CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotlivých zemí, 
čistotu moře či veřejné pláže, charakter přístupu k  pláži, stavební 
ruch v  okolí hotelu apod. Vzdálenost ubytovacího zařízení od  pláže 
nebo od  moře je přibližný údaj o  délce nejkratší přístupové cesty 
od nejbližšího hotelového východu k moři či k pláži, tato vzdálenost 
se tedy může lišit v závislosti na místě ubytování hostů v rámci ho-
telového komplexu. CK rovněž upozorňuje zákazníky na skutečnost, 
že v případě mimosezónních zájezdů nemusí být v provozu všechny 
sezónní služby hotelu, stejně jako letoviska. Ubytování zajišťuje CK 
vždy v souladu s právními předpisy příslušného státu. CK si vyhrazuje 
právo na změnu ubytovacího zařízení v rámci zvolené destinace, a to 
ve stejné či vyšší kategorii.. 
X. smluVNÍ POKutY
Zruší-li CK zájezd ve  lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho 
zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny 
zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody není dotčeno. CK se může 
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit smluvní po-
kutu tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ust. § 
2528 odst. 1 občanského zákoníku (nedosažení požadovaného mini-
málního počtu zákazníků) anebo v důsledku neodvratitelné události, 
které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní 
lze rozumně požadovat.
Pokud zákazník uzavře smlouvu o zájezdu s využitím nabídky „55+“, 
která ho opravňuje ke  zvýhodněné ceně a  CK zjistí, že zákazník je 
mladší a nesplňuje podmínky této akce (necestuje s osobou starší 55 
let), je CK oprávněna mu doúčtovat rozdíl v ceně a požadovat úhradu 
tohoto doplatku. Zákazník je povinen doplatit rozdíl uvedený v kata-
logu zájezdu. Pokud tak neučiní, má CK právo odstoupit od smlouvy 
a požadovat stornopoplatky uvedené ve smlouvě a VSP.
X. POjIŠtĚNÍ
CK prohlašuje, že uzavřela u pojistitele Slavia pojišťovna a.s. pojištění 
(číslo smlouvy 5900014173), na  jehož základě vzniká zákazníkovi 
právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého 
úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z  místa pobytu v  zahraničí 
do České republiky, pokud je tato součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v přípa-
dě, že se zájezd neuskuteční,
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou 
částečně poskytnutého zájezdu v  případě, že se zájezd uskutečnil 
pouze zčásti.
CK je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o  zájezdu 
doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění 
a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze 
ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v  důsledku neplnění 

smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu 
pojišťovna poskytla.
XI. ODPOVĚDNOst CestOVNÍ KaNCeláŘe
CK nenese odpovědnost za cenu a kvalitu fakultativních výletů a ji-
ných služeb, které si zákazník zajistí v místě pobytu uzavřením smlou-
vy s jiným poskytovatelem služeb. CK rovněž neodpovídá za kvalitu 
a úroveň jiných služeb u akcí, které si zákazník zajistí sám prostřed-
nictvím delegáta, v hotelu či jiného poskytovatele služeb. 
CK neodpovídá za škodu, která byla zákazníkovi způsobena třetí oso-
bou, která není spojena s  poskytnutím zájezdu. CK rovněž nemůže 
ovlivnit místní poměry v dané lokalitě, např. čistotu ovzduší, kvalitu 
mořské vody, výskyt mořských rostlin a  živočichů, výskyt hmyzu, 
apod. V těchto případech CK neposkytuje kompenzace. 
Zákazník bere na vědomí, že po dobu přepravy do místa pobytu nese 
odpovědnost za  škody přepravce. Zákazník je povinen řídit se jeho 
pokyny.
Písemnosti doručuje CK zákazníkovi na jím uvedenou doručovací ad-
resu nebo e-mail. CK neodpovídá za škodu způsobenou nedoručením 
zásilky v  případě chybně uvedených údajů zákazníkem. V  případě 
písemností zasílaných prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb se v  případě pochybností považuje písemnost za  doručenou 
třetím dnem po jejím odeslání.
XII. OCHraNa OsObNÍCH ÚDajŮ
1) Podpisem smlouvy o  zájezdu zákazník vyslovuje souhlas s  tím, 
aby v  souladu s  ustanovením § 5 odst. 2 a  násl. Zákona 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů v  platném znění, CK zpracovávala 
a  shromažďovala osobní údaje zákazníka v  tomto rozsahu: jméno 
a příjmení, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro 
elektronickou poštu, příp. i  jím uvedenou kontaktní adresu, telefo-
nické spojení, číslo letu. 
2) Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK oprávněna zpracovávat 
a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných CK.
3) Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby 
zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zacho-
vání lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasa-
hováním do jeho soukromého a osobního života.
4) Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních údajů 
dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.
5) Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu 
osobních údajů, jakož i  další práva dle § 21 citovaného zákona č. 
101/2000 Sb. v platném znění.
XIII. asIsteNčNÍ sluŽba V PŘÍPaDĚ 
ZPOŽDĚNÍ/ZruŠeNÍ letu
1) Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyslovuje
souhlas a sjednává asistenční službu v případě zpoždění/zrušení letu, 
kterou může zajišťovat CK i prostřednictvím 3. strany
2) Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyslovuje
souhlas s tím, že on sám poskytne nebo CK je oprávněna
poskytnout 3. straně ve smyslu čl. XIII. bod 1 osobní údaje uvedené 
v čl. XII. bod 1 těchto VSP, a to za účelem vymáhání kompenzace v pří-
padě leteckých nepravidelností
3) Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyslovuje souhlas a uděluje 
CK zmocnění k  jeho zastoupení v  jednání a  vymáhání kompenzace 
s dopravcem zejména za zpožděný let podle Nařízení Evropského Par-
lamentu a Rady (ES) č. 261/2004, v platném znění, a dále vyslovuje 
souhlas, že se CK může nechat pro výše uvedené jednání zastoupit 
3. stranou ve  smyslu čl. XIII. bod 1. V  případě požadavku dopravce 
na prokázání zmocnění k jednání a vymáhání kompenzace, se zava-
zuje zákazník podepsat plnou moc k jeho zastoupení.
4) Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník souhlasí a bere
na vědomí, že z úspěšně vymožené kompenzace mu
náleží 60 - 70% z částky bez DPH vyplacené dopravcem. 
5) Informaci o  asistenční službě v  případě zpoždění/zrušení letu 
získáte na
http://www.qualitytours.cz/meli-jste-problem-s-letem/
XIV. ZáVĚrečNá ustaNOVeNÍ
Smluvní vztah mezi CK a  zákazníkem se řídí právním řádem České 
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění.
V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
CK informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající 
ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím subjektu mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se 
sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa 
http://www.coi.cz.

CK si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto VSP. CK je v případě 
změny těchto podmínek podle věty první povinna o této skutečnosti 
bez odkladu informovat ty zákazníky, jichž se bezprostředně dotýká, 
a  to na  kontaktní e-mail uvedený zákazníkem. Zákazník má právo 
takové změny odmítnout a  smlouvu z  tohoto důvodu vypovědět bez 
výpovědní doby. Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dne 16.01.2017.
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informace a rezervace:

QualItY tOurs s.r.o.

myslíkova 174/23, 110 00 - Praha 1
t: 800 707 111 – zdarma, 226 259 060

E: info@qualitytours.cz , rezervace@qualitytours.cz
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mukařovská 1740/22, 100 00 - Praha 10
t: 800 707 111 – zdarma, 226 259 060
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A na jakém zájezdu  
se s Milanem Drobným 
setkáte příští rok? 

To si necháme jako překvapení...


