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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	ubytovacího	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	smluvních	
podmínkách	Quality	Tours	s.r.o.	(str.	90–91	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.cestovaniproseniory.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	doplňko-
vé	služby	-	pojištění,	výlety,	nepovinné	příplatky,	atd.	Vyplníte	údaje	
v „Kontaktní	osobě“	a pokud	souhlasíte	se	zpracováním	osobních	
údajů,	zaškrtnete	toto	políčko.	Poté	kliknete	na „nezávazně	objed-
nat“	a Vaše	rezervace	je	hotova.	V případě	zájmu	o dokončení	rezer-
vace	budete	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.

je	nám	velikým	potěšením,	že	v ruce	držíte	náš	nový	katalog	na rok	2020.	Chtěli	bychom	Vám	všem	poděkovat	za přízeň.	Ať	už	držíte	náš	katalog	poprvé,	nebo	jste	
našimi	váženými	klienty	již	několikátou	sezónu.	Věříme,	že	si	v našem	pestrém	katalogu	vyberete	to	pravé	ořechové	právě	pro	Vás.				

Připravili	jsme	katalog	plný	jak	Vámi	oblíbených	destinací,	jako	například	Mar	Menor	a Sardinie,	tak	i novinek,	které	věříme,	že	se	Vám	budou	líbit	jako	nám.	S ne-
smírnou	radostí	Vás	chceme	seznámit	s tím,	co	jsme	do naší	nabídky	přidali.	V rámci	pobytových	zájezdů	si	s námi	nově	můžete	odpočinout	na africkém	ostrově	
Djerba	nebo	velmi	oblíbené	Turecké	 riviéře.	Z evropských	destinací	Vám	představujeme	okouzlující	Apulii	a Portugalsko	velmi	zajímavé	svou	historií,	polohou,	
gastronomií	či	kulturou.	

Poznejte	s námi	národní	parky	a památky	našich	sousedů	na Slovensku,	nebo	také	v Polsku	spolu	s Pobaltím.	Nádherné	zážitky	Vám	ale	zaručujeme	i u ostatních	
poznávacích	zájezdů,	jako	například	u Azorských	ostrovů.	Ti	z Vás,	kteří	touží	po něčem	víc	exotickém,	by	určitě	neměli	minout	stránky	s novinkami:	Keňa	se	Safari	
nebo	Čína	a Severní	Korea.	Věřte,	že	výběrem	těchto	zájezdů	zažijete	něco	velmi	výjimečného	a odlišného.	

V neposlední	řadě	mi	dovolte	oslovit	ty	z Vás,	kteří	milují	pohyb	a relaxaci	zároveň.	Právě	pro	Vás	jsme	připravili	zdravotní	cvičení	ve Španělsku	a Itálii.	Sami	víme,	
že	relaxovat	se	dá	nejen	v zahraničí,	ale	také	u nás,	v krásné	České	republice.	Vybrat	si	můžete	relaxační	pobyt	na Vysočině,	v Mariánských	lázních	a dalších	
jedinečných	místech.	

Srdečně	bych	Vám	za celý	tým	Quality	Tours	chtěl	vyjádřit	veliký	vděk,	protože	právě	Vy	jste	důvodem	naší	práce,	vášně	i koníčku.	Vaše	spokojenost	je	pro	nás	již	
mnoho	let	prioritou	a slibujeme	Vám,	že	nepolevíme	a uděláme	maximum,	abychom	si	Vás	získali	a udrželi.	

Věříme,	že	si	z naší	pestré	nabídky	zájezdů	vyberete	a prožijete	s námi	Vaší	vysněnou	dovolenou!

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

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

Vážení cestovatelé, milí zákazníci,

2 zdarma	800 707 111			|			www.qualitytours.cz			|			www.cestovaniproseniory.cz



Klub 55+ - Věrnostní program
Je	Vám	55	a více	let	a chcete	čerpat	výhodné	slevy	na zájezdy?	Pak	je	náš	slevový	věrnostní	program	„Klub	
55+“	tím	pravým	pro	Vás!	CK	Quality	Tours	si	váží	všech	svých	klientů	a proto	nabízí	všem	svým	věrným	
i novým	klientům	možnost	čerpat	výhodné	slevy,	které	mohou	dosáhnout	až	15%!	

Výhody členství: všichni	naši	zákazníci,	kteří	si	u nás	již	v minulosti	zakoupili	některý	z námi	pořádaných	zá-
jezdů,	se	mohou	stát	členy	bez	vstupního	poplatku	a samozřejmě	ihned	obdrží	slevu	na další	zakoupený	zájezd	
z našeho	katalogu	pořádaný	naší	CK.	Další	informace	a přihlášku	naleznete	na www.cestovaniproseniory.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	z Brna.
•	 Skupinové	slevy	(21.	osoba	zdarma).

Pro	rok	2020	jsme	si	pro	Vás	připavili	spoustu	novinek,	níže	jsou	upoutávky	na některé	z nich.	Rozšířili	jsme	
nabídku	pobytových	zájezdů,	poznávacích	 zájezdů	 i exotiky	a nově	 jsme	sestavili	 zájezdy	se	 zdravotním	
cvičením	pro	seniory.	
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Zdravotní cvičení  pro seniory 55+ NOVINKA

špaNělsko, itálie

Zdravotní cvičení  pro seniory 55+ u moře. Pojeďte si s námi zacvičit. Fyzicky nenáročné aktivity 
Vám pomohou cítit se lépe. Budeme si užívat relaxu u moře a pod vedením zkušených cvičitelů 
protáhnete své tělo, poznáte nové lidi a osvěžíte mysl.

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	včetně	všech	poplatků
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji		
v hotelu	3*+/4*	(dle	vybraného	zájezdu)
	▪ Polopenze	vč.	sklenice	vody	a vína	k večeři
	▪ U Kampánie	autobusový	výlet	v ceně
	▪ U Kalábrie	procházka	s delegátem	do městečka	+	
1x	vstup	do hotelového	SPA
	▪ Program	cvičení
	▪ 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

	▪ Fakultativní	příplatky,	slevy	a další	bližší	informace	
naleznete	u jednotlivých	zájezdů	v katalogu	nebo	
na www.cestovaniproseniory.cz	
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění:	20	osob

Zájezd Termín 7 nocí Cena Cvičitel/ka
Almería 28.05. - 04.06. 2020 16 490,- Jan Sysel
Kampánie 06.06. - 13.06. 2020 16 990,- Irena Ragasová
Basilicata 14.06. - 21.06. 2020 17 490,- Monika Gemmelová

Zájezd Termín 7 nocí Cena Cvičitel/ka
Basilicata 06.09. - 13.09. 2020 17 490,- Irena Ragasová
Kalábrie 22.09. - 29.09. 2020 16 990,- Jan Sysel
Almería 27.09. - 04.10. 2020 16 490,- Monika Gemmelová
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Zdravotní cvičení  pro seniory 55+ 

Budeme	používat	pomůcky	k dosažení	správného	po-
hybu,	abychom	odstranili	případné	návyky,	které	vedou	
k bolesti	zad	a pohybového	aparátu.	

Lekce	trvají	cca	70	minut	a zařazuji	do nich	prvky	jógy	
a pilates.	Při	hodině	se	důvěrně	seznámíme	s možností	
Vašeho	těla	a jeho	případným	omezením,	jehož	limity	
můžeme	 jemně	 překonávat.	 Na  konci	 každé	 hodiny	
probíhá	řízená	meditace.	

Domů	 si	 odvezete	 mnoho	 nových	 poznatků	 a  cviků,	
které	Vám	pomohou	na cestě	ke zdravým	zádům...

Cílem	nebudou	vrcholové	výkony,	ale	Vaše	spokojenost	
a radost	z pohybu.

Sportovat	můžeme	jak	v tělocvičně,	tak	venku	třeba	při	
západu	slunce	a v neposlední	řadě	v bazénu.	Po celou	
dobu	Vašeho	pobytu	mám	pro	Vás	připraveny	aktivity,	
kde	se	naučíte	vnímat	své	tělo,	zpevníte	kloubní	sys-
tém,	vyplavíte	toxíny	z těla	a aktivujete	imunitní	systém.

Každý	z nás	určitě	 trpí	problémy	s bolestmi	 zad.	Po-
mocí	SM	systému	neboli	„Stabilizačního	a Mobilizačního	
Systému“	Vás	naučím	těmto	poruchám	páteře	předejít.		
Dále	Vás	naučím	uvědomovat	si	sebe	sama	zároveň	re-
laxovat	v podobě	Zdravotního	a kompenzačního	cviče-
ní.	Budu	Vás	směřovat	k posílení	ochablých	a protažení	
zkrácených	svalů,	rozhýbání	„zatuhlých“	kloubů,	poku-
síme	se	zbavit	špatných	stereotypních	návyků	-	např.	
špatného	sezení	a chůze.	Na své	si	přijdou	i milovníci	
cvičení	ve vodě.	Čekají	nás	také	aktivity	v přírodě,	kde	
pomocí	holí	Nordic	Walking	poznáme	krásy	této	země	
nejen	u moře.	Tento	sport	je	opravdu	pro	všechny.	Pro-
vozují	jej	běžně	lidé	obézní,	ženy	i muži,	lidé	středního	
věku	i senioři.	Pro	seniory	je	potom	o to	vhodnější,	pro-
tože	získávají	při	chůzi	s holemi	pocit	bezpečí.	

Vzdala	 jsem	 se	 manažerské	 práce	 v  nadnárodních	
korporacích	a připravuji	se	na státní	zkoušky	Průvod-
ce	cestovního	 ruchu.	 I  ve věku	55+	si	můžeme	plnit	
svoje	 sny.	 Jóga	 mi	 pomohla	 se	 rozhýbat,	 zformovat	
a zpevnit	 tělo,	 zklidnit	mysl	a  těšit	 se	na každé	nové	
ráno.	O tuto	zkušenost	se	chci	podělit	i s Vámi.	Ráno	se	
krásně	protáhneme	a pozitivně	nastartujeme	na nový	
den.	Naopak	večer	se	příjemně	uvolníme	a zrelaxuje-
me.	Nečekají	nás	žádné	složité	pozice,	vše	bude	zcela	
na pohodu	:o)	

Naším	společným	cílem	bude	odcházet	z každé	hodiny	
s příjemnými	pocity	jak	po těle,	tak	na duši.

Monika
Gemmelová
CVIČITELKA

Jmenuji	se	Monika	
Gemmellová	a srdečně	
Vás	zvu	na cvičení	pro	
muže	a ženy	55+...”	
aby	záda	nebolela”.

Jan Sysel
CVIČITEL

Jmenuji	se	Jan	Sysel	
a na našich	zájezdech	
pro	Vás	připravím	
každodenní	sportovní	
program,	který	bude	
pro	všechny	bez	ohledu	
na Vaši	výkonnost,	věk	
nebo	pohlaví.	

Irena
Ragasová
CVIČITELKA

Jmenuji	se	Irena.	
Instruktora	jógy	-	trenéra	
II.	třídy	jsem	si	udělala	
ve svých	57	letech.
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tuNisko

O Djerbě Djerba	je	jeden	z největších	ostrovů	severní	Afriky.	Nachází	se	ve Středozemním	moři	a náleží	k Tunisku.	
Díky	svým	písečným	plážím	a vlídnému	počasí,	ostrov	je	nadměrně	slunečný,	je	Djerba	každoročně	vyhledávanou	
destinací.	Celé	území	ostrova	je	pokryto	více	než	milionem	datlových	palem.	Turisticky	významné	je	především	
východní	a severovýchodní	pobřeží	v blízkosti	vesnice	Midoun.	Je	jedním	z mála	míst	v Tunisku,	kde	se	stále	mluví	
berbersky.	Lákadlem	 je	 rozhodně	město	Ajim,	kde	 jsou	umístěny	exteriéry	 z filmu	Hvězdné	války.	Dále	potom	
na východním	výběžku	ostrova	poblíž	majáku	na mysu	Taguermes	se	nachází	park	Explore	Djerba,	který	se	sklá-
dá	z několika	částí	–	muzea,	parku	historických	řemesel	a výzkumné	stanice	na pozorování	krokodýlů	nilských.	
V parku	je	údajně	chováno	kolem	400	krokodýlů.	Objevte	s námi	kouzlo	tohoto	slunečného	ostrova	s vůní	orientu!	

Termín 7 nocí
(odletový den úterý)

Checkin Djerba 
Bakour Beach 4*

15.09. - 22.09. 2020 13 890,-
22.09. - 29.09. 2020 13 890,-
29.09. - 06.10. 2020 13 890,-
06.10. - 13.10. 2020 13 890,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Djerba–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Plnou	penzi	formou	švédských	stolů	vč.	vody	
a vína	k obědu	a 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	2 500,-

Slevy

	▪ Sleva	na 3.	dospělou	osobu	v pokoji	900,-
	▪ Sleva	za dítě	na přistýlce	do 11,99	let	1 500,-

Časový posun

	▪ Na Djerbě	platí	středoevropský	čas.	Letní	čas	
v místě	však	není	zaveden,	proto	si	turisté	ze	
středoevropských	zemí	musí	v době	platnosti	
letního	času	posunout	hodinové	ručičky	o hodinu	
nazpět.	Příklad:	Je-li	tedy	v létě	v České	republice	
16	hodin,	na Djerbě	právě	mají	15	hodin.

Průměrná teplota

Květen 25° 18°
Červen 29° 21°

Červenec 33° 24°
Srpen 33° 26°
Září 30° 25°
Říjen 25° 22°

Doba letu
 3 hod.

transfer 
45 min

NOVINKA
PLÁžOVý 

SERVIS V CENě

CHECKIN	DJERBA	BAKOUR	BEACH		4*	|	DJERBA	|
Popis hotelu: Tento	hotel	se	nachází	přímo	u krásné	pláže	s jemným	světlým	pískem.	Je	obklopen	zahradou.	
Nejbližší	nákupní	možnosti	cca	200	m,	restaurace	a kavárny	cca	500	m.	Známé	městečko	Midoun	je	ve vzdá-
lenosti	cca	4	km	od hotelu.	Hotel	chystá	v zimě	2019/2020	rekonstrukci.

Vybavení hotelu:	Hotelová	recepce,	Wi-Fi	(zdarma),	restaurace,	několik	barů,	terasa,	venkovní	bazén	pro	
dospělé	a pro	děti,	vnitřní	bazén.	Společenská	místnost,	salon	krásy,	SPA,	posilovna,	služby	praní	prádla,	
parkování,	mini	club,	animační	programy.	

Vybavení pokoje: Standardní	pokoje	s vlastním	sociálním	zařízením,	fénem,	klimatizací,	SAT	TV,	telefonem,	
minibarem,	trezorem	(za poplatek)	a balkonem	nebo	terasou.	

Pláž:	Krásná	pláž	s jemným	pískem	a pozvolným	vstupem	do moře	se	nachází	přímo	u hotelu.	Plážový	servis	
(slunečník,	lehátko)	je	poskytován	zdarma.	Možnost	zapůjčení	plážových	osušek	za vratný	depozit	(cca	10	eur).		

djerba

voda a víno  
K oBědu  

a  K večeři

plážový 
ServiS v Ceně

pláž u hotelu

Bazén 

ItálieSardinie

Neapol

Djerba

Tunisko

Tunis
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2
 Polodenní okruh ostrovem Djerba 

 
Odjezd	z hotelu	v  ranních	hodinách	směrem	k Římské	cestě,	 jediného	místa,	které	spojuje	pevninu	s ostrovem.	
Pokračování	do Guellaly,	vesnice	proslulé	hrnčíři	s návštěvou	Muzea	tradičního	umění	a zvyků.	Poté	prohlídka	kera-
mické	dílny	s ukázkou	lidové	tvorby	a možností	zakoupení	suvenýrů.	Odjezd	do Erriadh	a návštěva	jedné	z nejstarších	
synagog	na světě,	která	je	nazývána	Ghriba.	Dále	návštěva	největšího	města	na ostrově	Houmt-Souku.	Volný	čas,	
možnost	individuální	prohlídky	a nákupů.	CENA	ZAHRNUJE:	Transfer	z/do	hotelu,	doprovod	s českým	překladem.

1
 Lodní výlet  

 	
Odjezd	 z  hotelu	 do  přístavu	 v  ranních	 hodinách.	 Re-
laxační	 a  zábavná	 plavba	 s  animačním	 programem	
na  známý	 Ostrov	 plameňáků.	 Spousta	 her,	 hudby	
a tance.	O zábavu	se	vám	postará	posádka	lodi.	Pokud	
budete	mít	štěstí,	tak	spatříte	i delfíny,	kteří	s oblibou	
doprovázejí	 loď.	 Před	 obědem	volný	 čas	 na  koupání.	
Nezapomeňte	 plavky,	 krém	 na  opalování	 a  sluneční	
brýle!	Návrat	do hotelu	v odpoledních	hodinách.
CENA	 ZAHRNUJE:	 Transfer	 z/do	 hotelu,	 plavbu	 lodí,	
oběd	a nealko	nápoje	během	jídla.

4
 Polodenní výlet na krokodýlí farmu  

 	
V  odpoledních	 hodinách	 odjezd	 z  hotelu	 na  krokodýlí	
farmu.	Celý	areál	je	rozdělen	na 3	části:	Muzeum	umění	
a historie	 „Lalla	Hadhria“,	 skanzen	s ukázkou	dědictví	
a vývoje	života	obyvatel	na Djerbě	a samotnou	krokodýlí	
farmu.	Spatřit	zde	můžete	více	jak	400	kusů	krokodýlů	
v různých	etapách	vývoje.	Nezapomenutelným	zážitkem	
je	rozhodně	krmení	těchto	vodních	dravců.	
CENA	 ZAHRNUJE:	 Transfer	 z/do	 hotelu,	 doprovod	
s českým	překladem,	vstup	do areálu.	

3
 Celodenní výlet na Saharu s návštěvou Matmata Douz  

 	
Odjezd	z hotelu	v brzkých	ranních	hodinách,	přejezd	trajektem	z Djerby	na tuniskou	pevninu.	Zastávka	na pořízení	
fotografií	a kávu	v tradiční	berberské	vesničce	Douz	via	Tamezret.	Pokračování	do Zaafrane.	Cesta	je	překrás-
nou	pouštní	krajinou	plnou	dun,	které	pokrývají	toto	místo	po více	než	50	let.	Fakultativně	možnost	absolvovat	
organizovanou	projížďku	na velbloudech.	Ostatní	mohou	pokračovat	pěšky	případně	využít	pouštní	drožky.	Odjezd	
do hotelu	El	Mouradi	Douz	a oběd.	Okolo	druhé	hodiny	odjezd	do vesničky	Matmata	s návštěvou	troglodytského	
domu.	Pokračování	do La	Nouvelle	Matmata,	přestávka	na tradiční	kávu	a odjezd	do Medenine	přeš	Mareth.	Poté	
navštívíte	starý	Ksar.	Návrat	do Zarzisu	a Djerbu.	Tento	výlet	má	poměrně	obsáhlý	program,	ale	přináší	dobré	
řešení	lidem,	kteří	chtějí	vidět	poušť,	aniž	by	zde	strávili	více	dní.	
CENA	ZAHRNUJE:	Transfer	z/do	hotelu,	doprovod	s českým	překladem.	

letiště djerba

Krokodýlí farma

hotel djerba Bakour 
beach Midoun

Guellala

Mapa výletů

Djerba

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

djerba
FAKULTATIVNÍ VýLETY
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tuReCko

O Turecku Turecko	se	nachází	na území	Asie	a jihovýchodní	Evropy.	Asijská	část,	která	leží	na poloostrově	Malá	
Asie,	zabírá	většinu	území	a je	od evropské	části	oddělena	Marmarským	mořem	a průlivy	Bospor	a Dardanely.	
Z jihu	omývá	břehy	Turecka	Středozemní	moře,	ze	západu	Egejské	moře.	Na západním	okraji	evropské	části	
Turecka	probíhá	hranice	s Řeckem	a Bulharskem.	Severní	břehy	Turecka	omývá	Černé	moře.	Turecké	území	
patří	k nejstarším	trvale	osídleným	oblastem	na světě.	Díky	tomu,	zde	můžeme	najít	velké	množství	historických	
památek.	Za zmínku	také	rozhodně	stojí	turecká	kuchyně,	která	je	z velké	části	dědictvím	osmanské	kuchyně,	
která	je	typická	splynutím	a zdokonalením	kuchyní	Střední	Asie,	Středního	Východu	a Balkánu.	Navštivte	s námi	
tuto	okouzlující	destinaci	a ochutnejte	některou	z místních	specialit!

Průměrná teplota

Květen 23° 20°
Červen 30° 22°

Červenec 34° 24°
Srpen 34° 27°
Září 31° 26°
Říjen 26° 23°

Doba letu
 3 hod. 15 min.

transfer 
60 min.

turecká riviéra - side NOVINKA
PLÁžOVý 

SERVIS V CENě

SIDE	LA	GRANDE	RESORT	&	SPA		4*+/5*	|	SIDE	|
Popis hotelu: Moderní	budova	vzdálená	cca	7	km	od centra	letoviska	Side	ve středu	Evrenseki,	otevřena	v roce	
2015,	čeká	vás	zde	vodní	svět,	zábavné	animační	programy,	diskotéka	a možnost	 různých	sportovních	aktivit.	
V jeho	bezprostřední	blízkosti	objevíte	místní	obchůdky,	bary	či	restaurace	a na pláž	vás	odveze	i hotelový	minibus.	
Letiště	v Antalyi	je	vzdáleno	60	km.

Vybavení hotelu:	2	bazény,	sauna,	restaurace,	wi-fi	zdarma,	bar,	asijská	restaurace,	posilovna,	dětský	koutek,	
čistírna,	 prádelna,	 pokojová	 služba,	 zasedací	místnosti,	 24	hod.	 recepce,	SPA	centrum,	 vodní	 sporty	 na pláži,	
kyvadlová	doprava	na letiště.	

Vybavení pokoje: Vlastní	sociální	zařízení	s  fénem,	minibar,	 lednička,	 trezor,	klimatizace,	TV.	V nabídce	hotelové	
pokoje	pro	nekuřáky	nebo	pokoje	s balkonem.	

Pláž:	Soukromá	písčitá	pláž	cca	700	metrů	od hotelu,	lehátka,	slunečníky	a ručníky	hotel	nabízí	zdarma.	Na pláž	
jezdí	hotelový	minibus	zdarma.

Termín 7 nocí
(odletový den středa)

Hotel Side La Grand 
Resort & SPA 4*+/5*

06.05. - 13.05. 2020 14 790,-
13.05. - 20.05. 2020 14 990,-
20.05. - 27.05. 2020 15 490,-
27.05. - 03.06. 2020 15 990,-

Termín 7 nocí
(odletový den středa)

Hotel Side La Grand 
Resort & SPA 4*+/5*

30.09. - 07.10. 2020 15 990,-
07.10. - 14.10. 2020 15 490,-
14.10. - 21.10. 2020 14 990,-
21.10. - 28.10. 2020 14 790,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Antalya–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ All	inclusive
	▪ 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	3 500,-
	▪ Výhled	na moře	(musí	objednat	všechny	osoby	
v pokoji)	950,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	dospělou	osobu	na přistýlce	1 000,-
	▪ Sleva	za dítě	do 11,99	let	na přistýlce	5 000,-

all inCluSive

plážový 
ServiS v Ceně

pláž 700M

Bazén 

Spa a vnitřní 
Bazén

Turecko

Side

Kypr
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2
 Rafting 

	
Dopřejte	si	den	plný	adrenalinu.	Společně	budeme	sjíždět	
bílé	 peřeje	 řeky	 Kopulu.	 Poplujeme	 krásným	 kaňonem	
pohoří	 Taurus.	 Nezapomenutelnou	 přírodní	 scenérii	 si	
budeme	užívat	na desetimístném	raftu,	po splutí	si	odpo-
čineme	pod	přístřeškem	a pochutnáme	si	na společném	
obědě.	Díky	zkušeným	instruktorům	je	výlet	vhodný	i pro	
úplné	začátečníky.

3
 Safari na čtyřkolkách  

 	
Po krátkém	proškolení	o bezpečnosti	a  jízdě	na cvičné	
dráze	 se	 vydáme	 po  nezpevněném	 povrchu	 do  pohoří	
Taurus,	po náročnějším	 terénu	se	dostaneme	až	k  vo-
dopádům	Ucansu.	Celá	jízda	tam	a zpět	trvá	zhruba	dvě	
a půl	hodiny.	K jízdě	není	potřeba	řidičský	průkaz,	na mís-
tě	vám	bude	zapůjčena	helma	a další	ochranné	pomůcky.

1
 Akvárium Antalya 

  
Možnost	návštěvy	jednoho	z největších	mořských	akvárií	s nejdelším	podvodním	tunelem	na světě	(131	m	na dél-
ku	a 3	m	na šířku)!	Prohlídneme	si	40	 tematicky	 rozdělených	akvárií	a v  rámci	prohlídky	budete	mít	možnost	
spatřit	i různé	druhy	jedovatých,	barevných	a zajímavých	plazů.	Součásti	komplexu	je	i restaurace	a občerstvení.

4
 Lodní výlet Alanya  

  	
Tento	lodní	výlet	trvá	kolem	5	hodin,	včetně	zastávek	
na koupání.	Na lodi	 jsou	zdarma	k dispozici	nealko-
holické	 nápoje,	 pivo	 a  víno.	 První	 zastávka	 je	 před	
Červenou	věží	a starou	loděnicí.	Poté	poplujeme	ko-
lem	 jeskyní	 a  zastávka	bude	 také	 v blízkosti	 známé	
Kleopatřiny	 pláže,	 následovat	 bude	 oběd.	 Po  obědě	
budou	další	zastávky	na koupání	a poté	už	se	vrátíme	
zpět	do přístavu.

5
 Výlet lanovkou Olympos   

  	
Lanovkou	 se	 dostaneme	 až	 na  vrchol	 hory	 Tahta-
li,	 z  kterého	 se	 nám	 budou	 nabízet	 krásné	 výhledy	
na  okolní	 pláže,	moře	 a město	Antalya.	 Celkově	 se	
dostaneme	 až	 do  výšky	 2365	m.n.m.	 K  transportu	
až	na vrchol	hory	využijeme	lanovku	Tahtali	Teleferik,	
kde	se	do jedné	kabiny	vejde	až	80	osob.	Díky	velkým	
oknům	se	zde	nabízí	krásný	výhled	na stále	se	zmen-
šující	město	a moře.

turecká riviéra - side

letiště antalya

alanya

Mapa výletů

Turecko

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.

FAKULTATIVNÍ VýLETY
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česko

Nově v nabídce pobyty v ČR. Nově	jsme	pro	Vás	připravili	pobyty	po celé	České	republice.	Vybrali	jsme	například	relaxační	pobyt	na Vysočině	a lázeňský	wellness	
v Mariánských	lázních.	Více	zájezdů	v rámci	ČR	si	můžete	prohlédnout	na www.cestovaniproseniory.cz.	

Klid a pohoda na Vysočině
HOTEL	OREA	DEVĚT	SKAL	3*	|	ŽďáRSKé	VRCHy	|
Popis hotelu: Resort	nacházející	se	u Milovského	rybníka	je	svou	polohou	a vybavením	vhodný	jak	pro	outdoorové	
a teambuildingové	aktivity	a konference,	tak	pro	pobyty	rodin	s dětmi.	V resortu	lze	najít	krytý	bazén,	saunu,	sluneč-
ní	terasu,	restauraci,	zrekonstruované	víceúčelové	sportoviště,	konferenční	prostory	a vlastní	parkoviště.	Do hotelu	
si	s sebou	na dovolenou	můžete	vzít	své	čtyřnohé	miláčky.	V celém	hotelu	je	Wi-fi	zdarma.	

Vybavení pokoje: Hotel	nabízí	velmi	pohodlné	pokoje,	ve kterých	můžete	najít	ještě	pohodlnější	postel,	pracovní	
stolek,	SAT-TV,	telefon,	ledničku.		Každý	pokoj	má	svůj	balkón	s krásným	výhledem	na okolní	krajinu.	Hoteloví	hosté	
mají	bezplatné	parkování	a vstup	do hotelového	bazénu	zdarma.

Omlazující péče 
OREA	SPA	HOTEL	BOHEMIA	4*	|	MARIáNSKé	LáZNĚ	|
Popis hotelu: Díky	své	poloze	a službám	patří	k nejvyhledávanějším	lázeňským	hotelům.	Hosté	mají	k dispozici	
komplexní	relaxačně	léčebné	centrum	s využitím	přírodních	léčivých	pramenů	a restauraci	Knížecí	Dvůr	s českou	
a mezinárodní	kuchyní.	Hotelové	pokoje	nabízí	krásný	výhled	na lázeňské	město.		

Vybavení pokoje: Luxusní	pokoje	jsou	vybavené	pohodlnou	postelí,	minibarem,	trezorem,	SAT-TV,	pracovním	stolem,	
telefonem,	vlastním	sociálním	zařízením	s fénem.	Každý	host	má	k dispozici	župan.	Na pokojích	je	Wi-fi	zdarma.	

Období pobytu Jednolůž-
kový pokoj/

noc

Dvoulůžko-
vý pokoj/
noc/ 2 os.

05. 01. - 31. 03. 2020 1 050,- 1 150,-
01. 04. - 25. 06. 2020 1 350,- 1 500,-
26. 06. - 29. 08. 2020 1 580,- 1 720,-
30. 08. - 31. 10. 2020 1 350,- 1 500,-
01. 11. - 21. 12. 2020 1 050,- 1 150,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Ubytování	v pokoji	classic
	▪ Snídaně	formou	bufetu
	▪ Vstup	do hotelového	bazénu	(8:00	-	20:00)
	▪ Láhev	vody	při	příjezdu

Fakultativní příplatky

	▪ Páteční	a sobotní	noc	250,-os./1	noc

Období pobytu Jednolůž-
kový pokoj/

3 noci

Dvoulůžko-
vý pokoj/ 3 
noci/ 2 os.

03. 01. - 30. 04. 2020 5 325,- 8 310,-
01. 05. - 31. 10. 2020 6 825,- 9 420,-
01. 11. - 21. 12. 2020 5 325,- 8 310,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Ubytování	na 3	noci
	▪ 3x	snídaně	formou	bohatého	bufetu
	▪ 3x	večeře	formou	bufetu,	bez	nápojů
	▪ 1x	ovocný	talíř	na pokoji	při	příjezdu
	▪ 1x	masáž	zad	olejem	s chmelovým	extraktem	
(20	min)
	▪ 1x	chmelová	olejová	koupel	(15	min)
	▪ 1x	parafínový	zábal	rukou	(15	min)
	▪ 1x	návštěva	sauny	v odpoledních	hodinách	(60	min)
	▪ Župany	pro	dospělé	k dispozici	po celou	dobu	pobytu
	▪ Zdarma	Wi-fi	

česko - pobyty NOVINKA
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ChoRvatsko

O ostrově Vis Středodalmatský	ostrov,	ležící	nejdále	od chorvatského	pobřeží	směrem	k Itálii.	Na ploše	cca	90	
čtverečných	km	žije	více	jak	4000	obyvatel.	Do r.	1990	byl	pro	zahraniční	návštěvníky	zcela	uzavřen.	„Díky“	této	
skutečnosti	můžeme	s klidným	svědomím	mluvit	o turistickém	ráji	v ekologicky	čisté	lokalitě.	Se	svým	nenaru-
šeným	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) Hotel Biševo 2*

19. 06. - 28. 06. 2020 12 380,-

Termín (odjezdový den pátek) Hotel Biševo 2*

04. 09. - 13. 09. 2020 12 380,-

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
	▪ 1/4	l	vína	+	voda	na osobu	k večeři
	▪ 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	pobyt.	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

 výlet v Ceně

pláž 
u hotelu

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Informace	o výletech	na www.cestovaniproseniory.cz

 ▪ 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.
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 výlet v Ceně

u pláže

Bazén 

Spa a vnitřní 
Bazén

O Kypru Kypr	se	nachází	ve východní	části	Středozemního	moře	a jedná	se	o třetí	největší	ostrov	ve Středozem-
ním	moři	po Sicílii	a Sardinii.	Nachází	se	113	km	jižně	od Turecka	a přibližně	120	kilometrů	západně	od syrského	
pobřeží.	Geograficky	náleží	k Asii,	kulturně	však	k Evropě.	Území	kyperského	ostrova	tvoří	dva	velké	horské	masívy	
–	pohoří	Troodos	a pohoří	Kyrenia.	Západní	část	ostrova	tvoří	poloostrov	Akamas,	severovýchodní	část	tvoří	polo-
ostrov	Karpas.	Nejjižnějším	cípem	ostrova	je	poloostrov	Akrotiri.	Severní	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.

kypr

kypR

Doba letu
 3 hod. 25 min.

transfer 
40 min. Henipa 
55 min. adams

HOTEL	ADAMS	BEACH	5*	|	AGIA	NAPA	|
Popis hotelu: Tento	nádherný	5	*	hotel	Adams	Beach	se	nachází	na velmi	lukrativním	místě,	přímo	u jedné	z nej-
hezčích	a nejvyhlášenějších	pláží	na Kypru	s jemným	bílým	pískem	a azurovou	vodou	–	Nissi	beach.	Hotel	bezesporu	
uspokojí	i náročnější	klientelu,	která	požaduje	ubytování	v blízkosti	pláže,	krásné	ubytování	a skvělé	služby.	V blíz-
kosti	hotelu	bary,	restaurace	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	s výběrem	vše-
možných	specialit,	směnárna,	lékařská	služba,	lagunový	bazén	s jacuzzi,	dětský	bazén,	slunečníky	a lehátka	
u bazénu.	Dále	se	tu	nachází	kadeřnický	salon	a salon	krásy,	masáže,	sauna	a nezbytné	obchody	se	suvenýry.	
V hotelu	jsou	pořádány	koncerty	živé	hudby.
Vybavení pokoje: Koupelna/wc,	vysoušeč	vlasů,	trezor	a minibar	(za poplatek),	připojení	k internetu	za popla-
tek,	klimatizace,	TV,	telefon,	balkon.	
Stravování: Polopenze	formou	bohatých	švédských	stolů.
Pláž: Hotel	se	nachází	na jedné	z nejhezčích	pláží	na Kypru	–	Nissi	beach.	Plážový	servis	(slunečníky	a lehátka)	
na hotelové	pláži	v ceně!	Pláž	nabízí	veškerý	komfort	přes	restaurace	a bary	a dále	mnoho	možností	sportovního	
a zábavního	využití.

!  DOPORUČUJEME

Průměrná teplota

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

Listopad 25° 23°

Termín 7 nocí
(odletový den středa)

Hotel Adams Beach 5*

07. 10. – 14. 10. 2020 22 990,-
14. 10. – 21. 10. 2020 21 990,-
21. 10. – 28. 10. 2020 20 990,-
28. 10. – 04. 11. 2020 19 990,-

Termín 11 nocí
(odletový den čtvrtek)

Hotel Adams Beach 5*

15. 10. – 26. 10. 2020 27 790,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Larnaca	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7/11	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	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů	

Další	nabídka	hotelů	na Kypru	na	 
www.cestovaniproseniory.cz. i

Kypr
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TERMÍNY  
NA 7/11 NOCÍ

PLÁžOVý 
SERVIS V CENě



1
 Paphos – prohlídka jižního  

 pobřeží 
Paphos	(na seznamu	UNESCO)	navštívíme	areál	pod-
lahové	mozaiky	s výjevy	z řecké	mytologie.	Volný	čas	
v přístavu	na oběd	 (oběd	není	 zahrnut	 v  ceně	 zájez-
du).	 Procházka	 či	 nákupy.	 Katakomby	 sv.	 Solomona	
a sloup,	na kterém	byl	bičován	apoštol	Pavel.	Poslední	
krátká	 zastávka	 u  Petra	 tou	 Romioua,	 kde	 se	 podle	
legendy	narodila	bohyně	krásy	a světa	lásky	Afrodita.	
Návrat	do hotelu.

Orientační	cena:	55	€/osoba	,	25	€/dítě	2-12	let

3
 Pohoří Troodos, vesnička Lania, klášter 

 Kykkos – výlet do kyperských hor 
Jste-li	 milovníky	 přírody,	 pak	 si	 nenechte	 ujít	 výlet	
do  nejvyššího	 pohoří	 Troodos,	 abyste	 viděli	 nejvyšší	
kyperskou	 horu	 Olympos	 (1951	m	 n.m.)	 a  navštívili	
nejbohatší	klášter	Kypru	-	Kykkos,	s ikonou	malovanou	
Sv.	Lukášem	a zasvěceným	Panně	Marii.	Podíváme	se	
na místo	Throni,	 kde	 je	 pohřben	první	 kyperský	 pre-
zident	 Arcibiskup	 Makarios	 III.	 Po  cestě	 ke  klášteru	
Kykkos	uvidíme	krásnou	kyperskou	přírodu	a venkov.	
Ve vinařské	vesničce	Lania	ochutnáme	místní	speciali-
tu	-	věhlasné	víno	Commandaria,	vyráběné	na Kypru	již	
od 12.	stol.,	pálenku	Zivania	a sirup	ze	svatojánského	
chleba.	Volný	čas	na oběd.	(Oběd	není	v ceně	výletu.)	
Návrat	do hotelu.	Dlouhé	kalhoty,	dlouhé	sukně	a skry-
tá	ramena	jsou	pro	vstup	do kláštera	nezbytné!

Orientační	cena:	55	€/osoba,	25	€/dítě	2-12	let

2
 Keryneia / opatství Bellapais  

 – okruh po okupované části Kypru 
Výlet	 do  nejznámějších	 míst	 v  okupované	 části	 ost-
rova.	 První	 zastávka	 je	 v  Nikósii	 -	 jedinné	 rozdělené	
hlavní	město	 na  světě!	Město	 Keryneia	 s malebným	
přístavem.	Středověká	tvrz	a muzeum	vraků.	Volný	čas	
na kávu	nebo	na procházku	do přístavu.	Návštěva	Be-
llapais	Abbey,	klenotu	gotické	architektury	na Středním	
východě.	Návrat	do hotelu.	Cestovní	pas	NUTNÝ!

Orientační	cena:	70	€/osoba	,	40	€/dítě	2-12	let

kypr

FAKULTATIVNÍ VýLETY

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	15	osob.	

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

paphos

Crown 
resort 
henipa

larnaca
troodos

Mapa výletů

KYPR
adams Beach

Keryneia

NÁDHERNÁ PLÁž NISSI BEACH PŘÍMO U HOTELU ADAMS BEACH 5*
Největším lákadlem letoviska Agia Napa, i samotného Kypru, je skvostná pláž Nissi Beach, která se nachází jen pár 
metrů od hotelu Adams Beach 5*. Tato zhruba 500 m dlouhá pláž je tvořena jemným, bílým pískem a je považová-
na za jednu z nejhezčích na celém Kypru. Do krásně teplého moře je pozvolný přístup, proto je velmi vhodná pro 
seniory, osoby s pohybovými problémy či rodiny s dětmi. Pokud toužíte po dovolené, na kterou budete ještě dlouho 
vzpomínat, vydejte se s námi poznat luxusní středisko Agia Napa a nádhernou pláž Nissi Beach na vlastní kůži.
Kypr je díky svým klimatickým podmínkám vhod-
ný jak na jarní dovolenou, tak i na ohřátí se před 
dlouhou zimou a je tedy navštěvován i v podzim-
ních měsících, jako je říjen či listopad.

U HOTELU ADAMS BEACH

Fakultativní příplatky 

	▪ Jednolůžkový	pokoj		
6 000,-/	7	nocí	a 9 500,-/	11	nocí
	▪ Superior	pokoj	za osobu		
3 500,-/	7	nocí	a 4 900,-/	11	nocí		
(účtuje	se	každé	osobě	na pokoji)
	▪ Výhled	na moře	za osobu		
2 300,-/	7	nocí	a 3 300,-/	11	nocí		
(účtuje	se	každé	osobě	na pokoji)
	▪ Plná	penze	5 000,-/	7	nocí	a 7 600,-/	11	nocí

Slevy 

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce		
2 500,-/	7	nocí	a 4 000,-/11	nocí		
(jen	v superior	pokoji)
	▪ Sleva	na 1.	dítě	2-12	let	na pokoji	se	2	dospělými	
6 500,-/	7	nocí	a 12 000,-/	11	nocí	
	▪ Sleva	na 2.	dítě	2-12	let	na pokoji	se	2	dospělými	
4 500,-/7	nocí	a 7 500,-/11	nocí		
(jen	v superior	pokoji)
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špaNělsko

O Costa Tropical Tato	oblast	se	nachází	necelé	dvě	hodiny	cesty	z Malagy	na jihu	Španělska,	na pobřeží	Středo-
zemního	moře.	Oblast	je	vhodná	zvláště	pro	milovníky	koupání,	protože	místní	široké	pláže	k němu	přímo	vybízejí.	
Pláže	však	nejsou	jedinou	zdejší	možností	zábavy.	Díky	horskému	pásu	Sierra	Nevada	má	Costa	Tropical	ustálenější	
počasí	a má	tak	i v mimosezónních	měsících	příjemnější	podmínky.	Costa	Tropical	není	na rozdíl	od sousední	Costa	
del	Sol	tolik	vyhledávanou	destinací	a proto	si	zde	návštěvníci	mohou	užívat	relativního	klidu.	
Nerja Toto	 okouzlující	město	 se	nachází	 na pobřeží	Andalusie	 jen	 kousek	od Almuňecaru	a  je	 tamním	vý-
znamným	letoviskem.	Široká	promenáda	vede	až	ke skalnatému	výběžku	nad	mořem	zvaný	Balcón	de	Europa	
(Balkon	Evropy),	odkud	se	můžete	pokochat	nádherným	výhledem	na pobřeží	a na nekončící	mořskou	hladinu.	
Do Nerjy	se	můžete	z Almuňecaru	dostat	cca	za půl	hodiny	místní	autobusovou	dopravou.	

PLAyACáLIDA	SPA	4*+	|	ALMUÑECAR	|
Popis hotelu: Tento	kvalitní	hotel	se	nachází	na vyvýšeném	útesu	na konci	střediska	v klidnější	části	cca	200	
metrů	od pláže	a je	zde	překrásný	výhled	na dvě	menší	pláže.	Historické	centrum	Almuňecar	se	nachází	cca	
5	km	od hotelu.	V blízkosti	hotelu	se	nachází	restaurace	a bary.	Menší	supermarket	a autobusová	zastávka	jsou	
vzdáleny	cca	1,5	km.	Hotel	Playacálida	patří	do známého	a velmi	oblíbeného	řetězce	Playasenator,	jejichž	hotely	
již	znáte	z naší	nabídky	(např.	Playacanela,	Playa	Bonita,	Playaballena,	atd.)
Vybavení hotelu:	Vstupní	hala	s non-stop	recepcí,	výtahy,	Wi-fi	(30	min.	denně	zdarma),	půjčovna	automobilů,	
parkoviště	(za poplatek),	2	restaurace	a´la	carte,	bufetová	restaurace,	2	bary,	vnitřní	bazén	(mimo	hlavní	sezó-
nu),	2	venkovní	bazény,	fitness,	spa	a wellness	(za poplatek)
Vybavení pokoje: Hotel	disponuje	327	pokoji	s balkonem	či	terasou,	s vlastním	sociálním	zařízením,	klima-
tizací,	fénem,	SAT/TV,	telefonem,	minibarem	(za poplatek),	trezorem	(za poplatek).	Pokoje	jsou	bez	možnosti	
přistýlky.	V pokoji	jsou	umístěna	dvě	široká	lůžka	pro	2-3	dospělé	osoby.
Pláž:	Přístup	na menší	písčito-kamenité	pláže	pod	hotelem	po schodech	či	přírodní	stezkou,	která	vede	přímo	
od hotelu	–	jedná	se	o strmější	přístup	cca	200	m.	Písečná	pláž	Punta	de	Jésus	se	nachází	cca	1,5	km	od hotelu.

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Hotel  
Playacalida SPA 4*+

07. 05. - 14. 05. 2020 15 990,-
14. 05. - 21. 05. 2020 16 490,-
21. 05. - 28. 05. 2020 16 990,-
28. 05. - 04. 06. 2020 17 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den pondělí)

Hotel  
Playacalida SPA 4*+

28. 09. - 05. 10. 2020 17 990,-
05. 10. - 12. 10. 2020 16 990,-
12. 10. - 19. 10. 2020 16 490,-
19. 10. - 26. 10. 2020 15 990,-

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

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 500,-
	▪ Plná	penze	2 500,-
	▪ All	inclusive	5 500,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	dospělou	osobu	500,-

Průměrná teplota

Květen 24° 18°
Červen 27° 21°

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

voda a víno  
K večeři

pláž 
200 M

Bazén 

Doba letu
 3 hod. 25 min.

transfer 
1 hod. 40 min.

andalusie - costa tropical

Španělsko

Andalusie

Nerja
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andalusie - costa tropical
FAKULTATIVNÍ VýLETY

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	(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
huelva

Faro
ohtels 

islantilla

Gibraltar

algarve doñana

Mapa výletů

Andalusie

3
 Celodenní výlet: Gibraltar 

 1 960,-	Kč	/	70€	
Odjezd	od hotelu	na Gibraltar.	Na Gibraltaru	využijeme	místní	autobus,	který	nás	odveze	
na skálu,	kde	budeme	moci	obdivovat	jeskyně	San	Miguel,	kde	se	nachází	místní	rezer-
vace	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!

1
 Celodenní výlet: Granada 

 2 390	Kč/	88	Eur
Cestou	do Granady	uděláme	krátkou	zastávku	v Riofrio	nebo	Loja	a poté	budeme	pokračovat	do Granady.		Ve městě	bude	následovat	volný	čas	k prohlídce	Královského	paláce	
či	katedrály,	která	byla	vybudována	na objednávku	králů	v roce	1504	a která	měla	zároveň	sloužit	jako	místo	jejich	posledního	odpočinku.	Následně	se	vydáme	do světoznámé	
Alhambry,	nejvýznamnější	památky	arabského	stylu	ve Španělsku.

2
 Celodenní výlet: Tanger 

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

Granada

hotel playacalida Spanerja

Gibraltar

tanger

Malaga

Mapa výletů

Andalusie
Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.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	15	osob.

zdarma	800 707 111			|			www.qualitytours.cz			|			www.cestovaniproseniory.cz 15



Španělsko

Andalusie

špaNělsko

O  Torroxu Město	Torrox	 leží	 na  jihovýchodě	Andalusie	 na  pobřeží	 Costa	 del	 Sol,	 které	 omývají	 teplé	 vody	
Středozemního	moře.	Toto	malebné	rybářské	městečko	se	vyznačuje	krásnými	úzkými	uličkami	s řadou	bílých	
domečků	a velmi	příjemnou	atmosférou.	Pyšní	se	velmi	bohatou	historií,	kde	je	znát	velký	vliv	arabské	kultury.	
V centru	jsou	k vidění	zajímavé	architektonické	památky,	ze	kterých	na vás	dýchne	ta	pravá	andaluská	atmo-
sféra.	Toto	pobřeží	nabízí	nejen	krásné	písečné	pláže,	které	jsou	vhodné	i pro	málo	zdatné	plavce,	ale	také	mož-
nost	uskutečnění	výletů	do okolních	historických	měst	jako	je	například	Malaga.	V centru	městečka	je	mnoho	
obchodů,	restaurací	a barů.	Torrox	bezpochyby	patří	k jednomu	z nejkrásnějších	středisek	v celém	Španělsku.	
Neváhejte	a vydejte	se	s námi	poznat	tuto	nádhernou	destinaci.

URBAN	DREAM	TORROX	4*	|	TORROX	COSTA	|
Popis hotelu: Hotel	se	nachází	v druhé	linii	v klidnější	části	cca	30	m	od krásné	písčité	pláže	v letovisku	
Torrox.	Pobřeží	Torrox	Costa	 je	 lemováno	promenádou,	 která	 je	 ideální	 na dlouhé	 letní	 procházky.	Města	
Malaga	a Granada	se	nacházejí	cca	45	km	od hotelu.	V blízkosti	hotelu	jsou	bary,	restaurace,	golfové	hřiště	
(cca	4	km)	a nákupní	možnosti.

Vybavení hotelu: Vstupní	hala	s recepcí,	výtah,	bar/kavárna,	bufetová	restaurace,	Wi–Fi	(zdarma),	venkovní	
bazén	s výhledem	na moře	(lehátka	a slunečníky	zdarma),	výtah,	střešní	terasa	

Vybavení pokoje: Vlastní	sociální	zařízení,	klimatizace,	telefon,	satelitní	TV,	fén,	trezor	(za poplatek).	Jed-
nolůžkové	pokoje	jsou	bez	balkonu.

Pláž:	Nachází	 se	pouhých	30	metrů	od písečné	pláže	s drobnými	kamínky.	Přechod	přes	místní	 klidnou	
komunikaci.

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Urban 
Dream Torrox 4*

21. 05. - 28. 05. 2020 14 990,- 
28. 05. - 04. 06. 2020 15 490,-
04. 06. - 11. 06. 2020 15 990,-
11. 06. - 18. 06. 2020 16 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den pondělí)

Urban 
Dream Torrox 4*

07. 09. - 14. 09. 2020 16 490,-
14. 09. - 21. 09. 2020 15 990,-
21. 09. - 28. 09. 2020 15 490,-
28 .09. - 05. 10. 2020 14 990,- 

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
	▪ 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,-	
	▪ Plná	penze	2 100,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-
	▪ Sleva	za dítě	do 11,99	let	2 200,-

Průměrná teplota

Květen 23° 18°
Červen 27° 21°

Červenec 29° 23°
Srpen 30° 25°
Září 27° 23°
Říjen 24° 21°

voda a víno  
K večeři

pláž 30 M 
od hotelu

Bazén 

Doba letu
 3 hod. 25 min.

transfer 
cca 1 hod.
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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	(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
huelva

Faro
ohtels 

islantilla

Gibraltar

algarve doñana

Mapa výletů

Andalusie

2
 Celodenní výlet: Gibraltar 

 1 960,-	Kč	/	70€
Odjezd	od hotelu	na Gibraltar.	Na Gibraltaru	využijeme	místní	autobus,	který	
nás	odveze	na skálu,	kde	budeme	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 ná-
vštěvnosti	v přírodním	parku.	Cestovní	doklad	s sebou!

3
 Celodenní výlet: Tanger 

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

1
 Celodenní výlet: Granada 

 2 390	Kč	/	88	€	
Cestou	do Granady	uděláme	krátkou	zastávku	v Riofrio	nebo	Loja	a poté	budeme	pokračovat	do Granady.		Ve městě	bude	následovat	volný	čas	k prohlídce	Královského	
paláce	či	katedrály,	která	byla	vybudována	na objednávku	králů	v roce	1504	a která	měla	zároveň	sloužit	 jako	místo	jejich	posledního	odpočinku.	Následně	se	vydáme	
do světoznámé	Alhambry,	nejvýznamnější	památky	arabského	stylu	ve Španělsku.

Granada

urban dream torrox

nerja

Gibraltar

tanger

Malaga

Mapa výletů Andalusie
Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.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.
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špaNělsko

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Hotel 
Playacanela 4*+

07. 06. – 14. 06. 2020 16 490,-
14. 06. – 21. 06. 2020 17 490,-
21. 06. – 28. 06. 2020 18 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Hotel 
Playacanela 4*+

06. 09. – 13. 09. 2020 18 490,-
13. 09. – 20. 09. 2020 17 490,-
20. 09. – 27. 09. 2020 16 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Faro	–	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	3 700,-
	▪ Plná	penze	2 100,-
	▪ All	Inclusive	5 200,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	500,-

andalusie - costa de la luZ - Huelva

Španělsko

Andalusie

Průměrná teplota

Květen 19° 18°
Červen 22° 21°

Červenec 24° 22°
Srpen 35° 23°
Září 23° 22°
Říjen 19° 21°

O Huelvě Huelva	leží	na jihu	Andalusie	u hranic	s Portugalskem.	Tato	turisty	opomíjená	část	Španělska	se	vy-
značuje	především	krásnými	plážemi,	které	jsou	využívány	hlavně	místními	obyvateli.	Velkou	část	území	Huelvy	
zabírá	vyhledávaný	národní	park	Doñana,	který	je	zapsán	na seznam	přírodního	dědictví	UNESCO.	Tato	část	An-
dalusie	se	proslavila	v minulosti	především	tím,	že	ze	zdejšího	přístavu	byla	uspořádána	první	objevná	výprava	
mořeplavce	Kryštofa	Kolumba.	Právě	z toho	důvodu	je	ve městě	mnoho	památek,	které	tuto	událost	připomínají.	
Tato	zatím	málo	známá	a turisty	neobjevená	destinace	si	Vás	zajisté	získá	svými	nádhernými	plážemi	s náde-
chem	divočiny	a krásnými	památkami.	Využijte	tuto	jedinečnou	nabídku	a poznejte	tento	úžasný	kout	Andalusie	
právě	s námi.

PLAyACANELA	4*+	|	HUELVA	–	AyAMONTE	|
Popis hotelu: Hotel	je	postaven	v luxusním	arabském	stylu,	má	nádherný	venkovní	bazén,	velmi	působivou	recep-
ci	a výbornou	restauraci.	Nachází	se	v blízkosti	přístavu	La	Marina	na ostrově	Isla	Canela.	Ostrov	Isla	Canela	spojuje	
most	 s  typickým	andaluským	městem	Ayamonte.	Hotel	 leží	 na hranici	mezi	Andalusií	 a portugalskou	Algarve.	
Autobusová	zastávka	do centra	je	hned	vedle	hotelu.	Letiště	Faro	je	vzdálené	71	km	od hotelu.

Vybavení hotelu:	Nádherná	 vstupní	hotelová	hala	 s  recepcí	 obohacená	o  rostliny	 lemující	 hotelovou	chodbu	
ve vás	vyvolá	velmi	příjemný	první	dojem.	Hotel	doplňuje	prostorný	bazén	se	skluzavkami,	vířivkou	i houpací	sítí	
obklopený	palmami	a lehátky	se	slunečníky.	Z gastronomie	zde	můžete	najít	Odielskou	bufetovou	restauraci,	Esuri	
divadelní	bar	nebo	bar	u bazénu.	Vychutnejte	si	fantastické	dobroty	ve výborném	bufetu	s vařením	před	vaším	zra-
kem.	Užijte	si	aktivity,	které	hotel	nabízí,	jako	jsou	plážový	volejbal,	aqua	aerobic,	šipky	nebo	třeba	tanec.	V hotelo-
vém	areálu	najdete	Wi-Fi	zdarma,	plavčíka,	animační	program,	prostornou	zahradu,	24	hodinovou	recepci	a další.	

Vybavení pokoje: Luxusní	pokoje	jsou	moderně	zařízené	a vybavené	trezorem,	telefonem,	SAT	TV,	klimatizací,	
vlastním	sociálním	zařízením	s fénem.	Hotelový	pokoj	má	vlastní	terasu.	

Pláž:	Rozlehlá	písčitá	pláž	se	nachází	přímo	před	hotelem.

 výlet v Ceně

voda a víno  
K večeři

před hoteleM

Bazén 

Doba letu
 3 hod. 40 min.

transfer 
1 hod. 15 min.
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1
 Sevilla 

 1 650,-	Kč	/	59€
Prohlídka	 města	 z  autobusu	 včetně	 výstaviště	 pro	
Latinsko	–	americkou	výstavu	z  roku	1929,	zastávka	
k  prohlídce	 slavného	 Španělského	 náměstí  a  Parku	
Marie	 Luisy.	 Procházka	 jedinečnou	 židovskou	 čtvrtí	
Santa	Cruz	a následně	návštěva	impozantní	Katedrály	
s místním	průvodcem.	Volno	na oběd,	nákupy,	projížď-
ku	kočárem	nebo	lodí	po řece	Guadalquivir.	V ceně	jsou	
zahrnuty	vstupy	do památek.

5
 Národní Park Doñana 

 2 130,-	Kč	/	76€
Návšteva	 národního	 Parku	 Doñana,	 který	 je	 zapsán	
na  seznamu	 světového	 dědictví	 UNESCO.	 Průjezd	
parkem	s návštěvou	4	ekosystémů	 (pláže,	duny,	 lesy	
a mokřiny)	a ústí	řeky	Guadalquivir,	 trvá	přibližně	3,5	
hod.	Další	zastávkou	je	lokalita	Matalascañas,	kde	bu-
dete	mít	volný	čas	na zakoupení	občerstvení	a návště-
vu	zdejší	krásné	a vyhlášené	pláže.

Návštěva	vnitřní	části	parku	je	komentována	v anglič-
tině	a španělštině.	V ceně	 je	 zahrnut	 vstup	do parku	
Doñana.

6
 Algarve 

 1 290,-	Kč	/	46€
Odjezd	do Portugalska	přes	mezinárodní	most.	Příjezd	
do  Vilamoury,	 luxusního	 turistického	 centra	 Algarve.	
Volný	 čas.	 Další	 zastávkou	 je	Albufeira,	malebné	 ry-
bářské	městečko,	které	si	udrželo	svůj	půvab	navzdory	
turistům.	Volný	čas	na oběd.	Na zpáteční	cestě	se	za-
stavíme	ve Vilareal	do Santo	Antonio,	„nákupním	ráji“.	
Volno	 vhodné	 k  nákupům	 v  tradičních	 obchůdcích.	
Na závěr	překročíme	řeku	Guadianu	přívozem.	V ceně	
je	zahrnuta	doprava	přívozem.

4
 Po stopách Kryštofa Kolumba 

 980,-	Kč	/	35€	
Návštěva	 „kolébky	 objevu“:	 kláštera	 Santa	 Maria	 de	
la	Rábida	z patnáctého	století,	kde	byla	naplánována	
první	výprava	do Ameriky.	
Následuje	 návštěva	 Muelle	 de	 las	 Carabelas,	 kde	
spatříme	Santa	Marii,	Pintu	a Ninu,	repliky	 lodí,	které	
odsud	vypluly	3.	srpna	1492,	dále	také	„Ostrov	setká-
ní“	a středověký	přístav.	V ceně	 jsou	zahrnuty	vstupy	
do památek.

2
 Gibraltar 

 2 210,-	Kč	/	79€	
Gibraltar	je	jedním	z nejvíce	strategických	míst	na svě-
tě.	 Jakožto	 svobodný	 přístav	 nabízí	 Gibraltar	 úžasnou	
možnost	 k  výhodným	 nákupům.	 Na  místě	 nás	 bude	
čekat	mikrobus	k vyhlídkové	jízdě	po Gibraltarské	skále	
zahrnující	 jeskyni	 sv.	Michala	a Europe	Point.	Místo	 je	
zajímavé	především	kvůli	jedinečným	výhledům	a výsky-
tům	opic.NUTNÝ	JE	CESTOVNÍ	PAS!	V ceně	je	zahrnuta	
projížďka	po Gibraltaru	místním	busem.

3
 Huelva 

 700,-	Kč	/	25€	
Poznejte	s námi	Huelvu,	hlavní	město	provincie,	ve kte-
rém	 žije	 přibližně	 150  000	 obyvatel.	 Uskutečníme	
rozsáhlou	panoramatickou	prohlídku	města	po nejzají-
mavějších	pamětihodnostech,	mezi	které	bez	pochyby	
patří	katedrála,	univerzita,	anglická	čtvrť	královny	Vik-
torie,	Kolumbův	dům	a jiné.	Projížďku	ukončíme	v his-
torickém	centru	města,	kde	se	naskytne	volný	čas	pro	
pěší	 prohlídku	dalších	 zajímavých	míst,	 jako	 radnice,	
památník	 Kryštofa	 Kolumba	 či	 možnost	 vychutnat	 si	
obchodní	ulice	pro	případné	nákupy.

andalusie - costa de la luZ - Huelva
FAKULTATIVNÍ VýLETY

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.cz	nebo	na místě	u delegáta.
	▪ V ceně	je	zahrnuta	autobusová	(popř.	lodní)	doprava,	průvodce/delegát	(není	
zahrnutý	oběd).

	▪ Výlety	je	možné	předkoupit	v Kč	nebo	zakoupit	na místě	v Eur.
	▪ Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	20	osob.

Sevilla
huelva

Faro
hotel 

playacanela

Gibraltar

algarve doñana

Mapa výletů

Andalusie
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špaNělsko

O Costa del Sol Pobřeží	Costa	del	Sol	se	nachází	v jižní	části	Španělska	v provincii	Andalusie.	Andalusie	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	usazeny	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.	Pobřeží	Costa	
del	 Sol,	 které	 je	 nazýváno	 i  “Pobřežím	Slunce”,	 je	 zárukou,	 že	 si	 užijete	 dovolenou	plnou	 slunečných	 chvil,	
na které	budete	zajisté	vzpomínat.	

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Malaga	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7/10/11	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,	
platí	pro	pobyty	na 7	nocí)
	▪ 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	(7	nocí)	3 300,-
	▪ Jednolůžkový	pokoj	(10/11	nocí)	6 000,-
	▪ Plná	penze	(7	nocí)	1 500,-	(10/11	nocí)	2 000,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	(7	nocí)	500,-	
	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	(10/11	nocí)	1 000,-	

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.	Hotel	Monarque	Fuen-
girola	Park	se	nachází	cca	150	metrů	od železniční	stanice	Torreblanca.	
Od letiště	ve městě	Malaga	je	vzdálen	cca	25	km.	Nákupní	možnosti,	bary	
a restaurace	najdete	cca	500	m	od hotelu.		
Vybavení hotelu:	Vstupní	hala	s recepcí	otevřena	24	hodin	denně,	hlavní	
restaurace,	bar,	snack	bar,	kavárna,	herna,	půjčovna	kol,	zahrada,	Wi-Fi	
připojení	k internetu,	bazén	(lehátka	a slunečníky	zdarma),	vnitřní	bazén,	
spa	(za poplatek),	parkoviště.
Vybavení pokoje: Pokoje	s vlastním	sociálním	zařízením	jsou	vybaveny	kli-
matizací,	telefonem,	satelitní	TV,	Wi-Fi,	fénem,	trezorem	(za poplatek),	balko-
nem	nebo	terasou.

 výlet v Ceně

voda a víno  
K večeři

Bazén 

Španělsko

Andalusie

NOVINKA 
Termín 10/11 nocí

Hotel Fuengirola 
Park 4*

11. 05. – 22. 05. 2020 18 490,-
22. 05. – 01. 06. 2020 18 990,-
01. 06. – 12. 06. 2020 19 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Hotel Fuengirola 
Park 4*

21. 05. – 28. 05. 2020 15 490,-
28. 05. – 04. 06. 2020 15 990,-
04. 06. – 11. 06. 2020 16 490,-
11. 06. - 18. 06. 2020 16 990,-

NOVINKA 
Termín 10/11 nocí

Hotel Fuengirola 
Park 4*

11. 09. –  21. 09. 2020 19 990,-
21. 09. – 02. 10. 2020 19 490,-
02. 10. – 12. 10. 2020 18 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den čtvrtek)

Hotel Fuengirola 
Park 4*

10. 09. – 17. 09. 2020 16 490,-
17. 09. – 24. 09. 2020 15 990,-
24. 09. – 01. 10. 2020 15 490,-

Pláž:	Krásná,	písčitá	pláž	se	nachází	jen	pár	kroků	od hotelu	cca	150	m,	kam	se	dostanete	přes	místní	komu-
nikaci,	popř.	lze	využít	hotelový	podchod.	Lehátka	a slunečníky	jsou	na pláži	za poplatek.

POBYT I NA  
10/11 NOCÍ
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1
 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	pas	s sebou!	

4
 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!

5
 Celodenní výlet: Granada 

 2 390,-	Kč/	88	€		
Cestou	do Granady	uděláme	krátkou	zastávku	v Riofrio	nebo	Loja	a poté	budeme	pokračovat	do Granady.	Ve městě	
bude	následovat	volný	čas	k prohlídce	Královského	paláce	či	katedrály,	která	byla	vybudována	na objednávku	králů	
v roce	1504	a která	měla	zároveň	sloužit	jako	místo	jejich	posledního	odpočinku.	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.

Sevilla

Granada

Cordoba

Fuengirola park

Gibraltar

tanger

Malaga

Mapa výletů

Andalusie

andalusie - costa del sol 
FAKULTATIVNÍ VýLETY

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.	
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.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.
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špaNělsko

O Costa de Almería Costa	de	Almeria	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,	takže	zde	mj.	nalezneme	jedinou	poušť	v Evropě,	na které	se	natáčela	řada	známých,	především	wes-
ternových	filmů.	Z kulturních	památek	jistě	nelze	opomenout	maurskou	pevnost	Alcazaba,	která	je	dominantou	
hlavního	města	oblasti	a poskytuje	pěkný	výhled	na přilehlou	arabskou	čtvrť	 i celé	město.	Pobřeží	Costa	de	
Almeria	je	ideální	pro	všechny,	kteří	si	zamilovali	krásy	Andalusie	a zároveň	chtějí	poznat	nová	místa.

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!

NOVý HOTEL

Španělsko

Almería

voda a víno  
K večeři

pláž 
u hotelu

Bazén 

PLAyACAPRICHO	4*+	|	ROQUETAS	DE	MAR	|
Popis hotelu: Tento	kvalitní	hotel	se	nachází	v oblíbené	oblasti	Roquetas	de	Mar	přímo	u krásné	pláže.	Hotel	je	
od pláže	oddělen	pouze	pobřežní	promenádou,	po které	se	příjemnou	procházkou	dostanete	třeba	až	do samého	
centra	města	Roquetas,	které	je	vzdáleno	cca	5	km,	a kde	můžete	vidět	místní	dominantu	Castillo	da	Santa	Ana.	
Z hotelu	je	možnost	přímého	vstupu	na pláž.	V okolí	hotelu	se	nachází	mnoho	restaurací,	barů,	plážových	barů,	
supermarketů	(velký	sortiment	s přijatelnými	cenami)	a autobusová	zastávka.	V blízkosti	hotelu	se	nachází	také	
golfové	hřiště.	Letiště	je	vzdáleno	cca	40	km.	Hotel	Playacapricho	patří	do známého	a velmi	oblíbeného	řetězce	
Playasenator,	jejichž	hotely	již	znáte	z naší	nabídky	(např.	Playacanela,	Playa	Bonita,	Playaballena,	atd.)
Vybavení hotelu:	V hotelu	se	nachází	vstupní	hala	s recepcí,	výtah,	Wi-fi	(za poplatek),	vnitřní	a venkovní	bazén,	
lehátka	a slunečníky	u bazénu	zdarma,	restaurace,	bary	a kavárna.	
Vybavení pokoje: Krásné	moderní	pokoje	s balkonem	či	terasou	jsou	vybaveny	vlastním	sociálním	zařízením,	telefo-
nem,	trezorem	a minibarem	(za poplatek),	satelitní	TV,	klimatizací	a fénem.	Pokoje	jsou	bez	možnosti	přistýlky.	V pokoji	
jsou	umístěna	dvě	široká	lůžka	pro	2-3	dospělé	osoby.	
Pláž:	Dlouhá	písečná	pláž	 (místy	přechází	v kamínky)	s pozvolným	vstupem	do moře	 leží	přímo	u hotelu	a  je	
oddělena	pouze	pobřežní	promenádou	(nejezdí	zde	auta).	Lehátka	a slunečníky	za poplatek..

Termín 7 nocí
(odletový den čt, ne)

Hotel 
Playacapricho 4*+

28. 05. - 04. 06. 2020 14 990,-
31. 05. - 07. 06. 2020 15 290,-
04. 06. - 11. 06. 2020 15 490,-
07. 06. - 14. 06. 2020 15 890,-

Termín 7 nocí
(odletový den čt, ne)

Hotel 
Playacapricho 4*+

17. 09. - 24. 09. 2020 16 990,-
20. 09. - 27. 09. 2020 16 490,-
24. 09. - 01. 10. 2020 15 890,-
27. 09. - 04. 10. 2020 15 290,-

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	0,35	l	
vody	a 0,2	l	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	3 500,-
	▪ Plná	penze	2 100,-
	▪ All	inclusive	5 000,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-
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2
 Celodenní výlet: SIERRA NEVADA  

 & GUADIX   1 400,-	Kč	/	50	€	
Po odjezdu	z hotelu	zastávka	v malebné	vesničce	Seine	
Almeia,	zde	degustace	místního	vína.	Dále	přejezd	na již-
ní	území	Sierra	Nevady,	jednoho	z nejkrásnějších	pohoří	
v Evropě,	druhá	zastávka	v přístavu	La	Ragua.	Sierra	Ne-
vada	je	jedno	z nejvyšších	pohoří	v západní	Evropě	s výš-
kou	přes	3 000	m	nad	mořem	a s vrcholem	Mulhacén	
-	nejvyšší	na Iberijském	poloostrově.	Městečko	Quadix	je	
proslulé	více	než	2 000	obyvatelnými	jeskyněmi,	je	sku-
tečným	prehistorickým	městem,	zde	se	nachází	i krásná	
kaple	Ermina	Nueva.	Po prohlídce	volno	na nákupy,	pro-
hlídku	parku	a katedrály	 (není	v ceně).	Guadix	 je	 jedno	
z nejstarších	osídlení	ve Španělsku	a i v oblasti	Granady.	
Poslední	zastávkou	bude	hrnčířská	vesnička	Alhabía,	kde	
je	možné	navštívit	hrnčířskou	dílnu	a sledovat	práci	hrn-
čířů.	Po prohlídce	návrat	do hotelu.

3
 Celodenní výlet: MINIHOLLYWOOD  

 1 490,-	Kč	/	55	€	
V blízkosti	pouště	v Tabernas	navštívíme	tematický	park	
Divokého	západu	–	Mini	Hollywood	a Texas	Hollywood.	
Poznejte	nezapomenutelnou	atmosféru	s kovboji	na ko-
ních.	Uvidíte	dřevěné	kantýny	a kostelíky,	kde	se	natáčela	
spousta	westernových	filmů.	Točily	se	zde	filmy	například	
s Clintem	Eastwoodem,	Harrisonem	Fordem,	Terrencem	
Hillem,	 Budem	 Spencerem	 a  dalšími.	 V  parku	 je	 také	
minizoo	 rezervace,	 kde	můžete	 spatřit	 například	 žirafy,	
tygry,	gazely	a bílé	nosorožce.

1
 Celodenní výlet: GRANADA 

  2 160,-	Kč	/	77	€
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.

4
 Celodenní výlet: GIBRALTAR  

  2 310,-	Kč	/	85	€
Odjezd	v časných	ranních	hodinách	směrem	na Gibraltar.	Po přechodu	hranic	následuje	projížďka	mikrobusy	
po celém	Gibraltaru.	Zastávka	na nejjižnějším	cípu	Gibraltaru,	na vyhlídce	do Afriky	přes	Gibraltarský	průliv	
a u  jeskyně	sv.	Michala.	Zhruba	v polovině	skály	 se	scházejí	 opičky,	 které	si	můžete	 vyfotografovat	a  jízdu	
ukončíte	v městečku	s množstvím	nákupních	možností,	anglickými	puby	i kostelíky.	Na tento	výlet	je	nutností	
cestovní	pas.

andalusie - costa de alMería

hotel playacapricho

Gibraltar

almeria
Mini hollywood

Mapa výletů Andalusie
Granada

Sierra nevada

Guadix

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.	
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.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.

FAKULTATIVNÍ VýLETY
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2x VýLET  
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	–	Praha	včetně	
všech	tax	a poplatků*
	▪ Transfer	letiště	-	hotel	-	letiště
	▪ 7,	10	nebo	11	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	
pokoji
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	vč.	0,35l	vody	
a 0,2l	vína	k večeři	(za příplatek	plná	penze)
	▪ 2x	pěší	výlet
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	po ce-
lou	dobu	pobytu
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

*	Lety	29/5,	24/8,	27/8,	28/8,	5/10,	8/10,	12/10	
		budou	operovány	do/z	Murcie	nebo	Valencie.

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Fakultativní	výlety	a služby
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	
pro	případ	storna	zájezdu

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 500,-/ 7	nocí,		
4 500,-/10	nocí,	5 000,-/	11	nocí
	▪ Plná	penze	600,-/7	nocí,	800,-/10	nebo	11	nocí

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	500,-/ 7	nocí,		
1 000,-/10	nocí,	1 500,-/11	nocí
	▪ Sleva	za dítě	do 9,99	let	na přistýlce			
2 500,-/ 7	nocí,	3 500,-/10	nocí,	4 000,-/11	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 1 hod.

transfer 
Valencie 4 hod.

Mar Menor

Španělsko

Mar Menor
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Mar Menor

HOTEL	LAS	GAVIOTAS	4*	
|	LA	MANGA	|
Popis hotelu: Velmi	hezký,	nedávno	zrekonstruovaný	ho-
tel	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 ho-
telu	najdeme	tzv.	Jelení	ostrov	s ložiskem	léčivého	bahna.	
Centrum	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  odpočinku,	 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,	kli-
matizace.	

HOTEL	LOS	DELFINES	4*	
|	LA	MANGA	|
Popis hotelu: Tento	zajímavě	koncipovaný	hotel	je	
vybudován	 na  ideálním	místě,	 ze	 kterého	 je	 velmi	
dobrý	 přístup	 k  oběma	mořím	 (cca	 150	 -	 200	m	
od  každého).	V  okolí	 hotelu	 se	nacházejí	 obchody,	
restaurace	 a  bary.	 Pár	 zastávek	 od  hotelu	 se	 na-
chází	 tzv.	Jelení	ostrov	s  ložiskem	 léčivého	bahna.	
Jedno	z nejstarších	španělských	měst	–	Cartagena,	
je	od hotelu	vzdáleno	25	km.	Hotel	je	díky	své	poloze	
ideálním	místem	k ozdravným	pobytům	a odpočin-
ku.	Autobusová	zastávka	přímo	u hotelu.	Los	Delfi-
nes	4*	se	nachází	hned	vedle	Las	Gaviotas	4*	a oba	
hotely	patří	pod	jeden	hotelový	řetězec	Hotelania.
Vybavení hotelu: Recepce	24	hodin	denně,	výtah,	
restaurace,	bar,	bar	u bazénu,	venkovní	bazén,	slu-
neční	terasa,	lehátka	u bazénu,	úschovna	zavazadel,	
TV	místnost,	Wi-Fi	připojení	v celém	hotelu	zdarma.
Vybavení pokoje: Pokoje	s vlastním	sociálním	za-
řízením	a balkonem,	telefonem,	satelitní	TV,	miniled-
nicí,	vysoušečem	vlasů	a klimatizací.	

HOTEL PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI V ROCE 2018!

 výlet v Ceně

voda a víno  
a večeři

pláž  
150 - 200M

Bazén 

 výlet v Ceně

voda a víno   
a večeři

pláž  
150 - 200M

Bazén 

las Gaviotas
Jelení ostrov

los delfines

Termín 7/10 nocí
(odletový den po/pá)

Las Gaviotas 4*
Los Delfines 4*

29. 05. – 08. 06. 2020 (10 nocí)* 17 290,-
08. 06. – 15. 06. 2020 16 290,-
15. 06. – 22. 06. 2020 17 290,-
22. 06. – 29. 06. 2020 18 490,-

Termín 10/11 nocí Las Gaviotas 4*
Los Delfines 4*

24.08. – 03.09. 2020 (10 nocí)* 22 490,-
28.08. – 07.09. 2020 (10 nocí)* 22 490,-
31.08. – 10.09. 2020 (10 nocí) 23 490,-
03.09. – 14.09. 2020 (11 nocí) 22 490,-
07.09. – 17.09. 2020 (10 nocí) 22 490,-
10.09. – 21.09. 2020 (11 nocí) 21 990,-
14.09. – 24.09. 2020 (10 nocí) 20 090,-
17.09. – 28.09. 2020 (11 nocí) 20 090,-
21.09. – 01.10. 2020 (10 nocí) 19 990,-
24.09. – 05.10. 2020 (11 nocí)* 17 990,-
28.09. – 08.10. 2020 (10 nocí)* 17 990,-
01.10. – 12.10. 2020 (11 nocí)* 16 990,-

Termín 7 nocí
(odletový den čtvrtek)

Las Gaviotas 4*
Los Delfines 4*

27.08. – 03.09. 2020* 17 490,-
03.09. – 10.09. 2020 17 990,-
10.09. – 17.09. 2020 16 990,-
17.09. – 24.09. 2020 16 290,-
24.09. – 01.10. 2020 15 490,-
01.10. – 08.10. 2020 14 690,-

*	Lety	29/5,	24/8,	27/8,	28/8,	5/10,	8/10,	12/10	budou	operovány	do/z	Murcie	nebo	Valencie.

ZREKONSTRUOVANý HOTEL
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Termín 10/ 11 nocí
(odletový den po, čt)

Abity La Manga 4*

07.09. – 17.09. 2020 22 990,-
17.09. – 28.09. 2020 20 990,-
28.09. – 08.10. 2020 19 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Murcia	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 10/11	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
	▪ Polopenze	formou	švédských	stolů	včetně	sklenice	
vody	a vína	k večeři
	▪ 1x	vstup	do hotelových	lázní	o rozloze	2000	m2

	▪ 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

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	7 500,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	2 000,-
	▪ Sleva	za dítě	2-11,99	se	2	dospělými	na pokoji	
7 000,-

Mar Menor

voda a víno  
K večeři 

pláž 200M

Bazén 

Španělsko

Mar Menor

Doba letu
 3 hod. 10 min.

transfer 
murcia 

1 hod. 15 min.

transfer 
Valencie 4 hod.

ABITy	LA	MANGA	SPA		4*	|	LA	MANGA	|
Popis hotelu: Tento	kvalitní	4*	hotel	se	nachází	v jedinečné	lokalitě,	jen	cca	200	m	od přístavu	na La	Manze.	
V okolí	hotelu	naleznete	restaurace,	bary,	obchůdky	a kousek	od hotelu	je	supermarket	Spar.	Autobusová	zastávka	
je	hned	vedle	hotelu.	Nejbližší	pláž	Středozemního	moře	se	nachází	 cca	200	m.	V přístavu	 je	možné	navštívit	
nepřeberné	množství	restaurací	se	specialitami	z ryb	a mořských	plodů	ulovených	přímo	v Mar	Menoru,	které	jsou	
díky	vyšší	salinitě	mnohem	šťavnatější	a chutnější	než	ryby	a plody	z klasického	moře.	
Vybavení hotelu:	Hotel	disponuje	non-stop	recepcí,	Wi-fi	zdarma,	bezbariérovým	přístupem,	bankomatem,	ven-
kovním	bazénem	s lehátky	a slunečníky,	výtahem,	lobby	barem,	barem	u bazénu,	kavárnou	a restaurací.	Hotel	
nabízí	fantastické	lázně	o rozloze	2000	m2	se	širokou	škálou	služeb	-	fitness,	sauna,	vířivka,	turecké	lázně,	vnitřní	
bazén	se	slanou	vodou,	bazén	s vodními	tryskami	a další.	Pro	naše	klienty	1x	vstup	do lázní	zdarma.
Vybavení pokoje: Minibar	 (lednička),	 klimatizace,	 trezor,	 fén,	 telefon,	SAT	TV,	 vlastní	 sociální	 zařízení,	balkon	
nebo	terasa.	
Pláž:	Výhodou	La	Mangy	je	jedinečná	možnost	se	rozhodnout,	zda	se	budete	chtít	jít	vykoupat	do moře	Středo-
zemního	nebo	laguny	Mar	Menor.	Nejbližší	pláž	cca	200	m.

Jedinečná	lokalita,	nový	hotel	Abity	La	Manga	4*	se	nachází	jen	cca	200	m	od přístavu,	odkud	plují	pravidelně	
lodě	na protější	břeh	Mar	Menoru.	Velkou	výhodou	je,	že	tak	můžete	téměř	každodenně	(kromě	neděle,	kdy	
trajekt	nejezdí)	a po vlastní	ose	navštěvovat	bahenní	lázně	v San	Pedro	del	Pinatar	s ložisky	nejkvalitnějšího	
léčivého	bahna,	což	bývá	hlavním	důvodem	návštěvy	této	lokality.	Trajekt	jezdí	několikrát	denně	mezi	přístavem	
(Puerto	Tomás	Maestre)	a San	Javier	(Santiago	de	la	Ribera),	cena	cca	5	Eur/	1	cesta.	Odtud	se	pak	pohodlně	
linkovým	autobusem	nebo	taxi	(cca	10	Eur/	1	cesta)	dopravíte	až	do San	Pedro	del	Pinatar	nebo	i kamkoli	jinam	
po pobřeží.	Naši	delegáti	Vám	samozřejmě	na místě	podají	veškeré	informace	potřebné	k cestě	vč.	 jízdních	
řádů.	Tato	nabídka	je	ideální	pro	ty,	kteří	chtějí	být	ubytováni	na krásné	La	Manze	mezi	dvěma	moři	a zároveň	
kdykoli	a dle	svého	uvážení	navštěvovat	a léčit	se	v bahenních	lázních.

Hotel mezi dvěma moři s výbornou 
dostupností k bahenním lázním.
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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.

4
 Projíždka vláčkem po La Manze  

 s certifikovanou průvodkyní,  
zastávka na kávu Asiaticos 700,-	Kč	/	25	€	
Mašinka	po La	Manze	s výkladem	historie	s průvodky-
ní,	zastávka	u majáku	a mostu	smíchu	na místní	vyhlá-
šenou	kávu	Asiatico,	dopolední	výlet	plný	překvapení,	
co	vše	se	na La	Manze	nachází.

5
 Návštěva muzea místního likéru  

 43 s ochutnávkou 1 250,-	Kč	/	45	€	
Likér	 43	 pochází	 z  tajného	 rodinného	 receptu	 a  je	
vyroben	 ze	 středomořských	 citrusů	 a  vybraných	 bo-
tanických	surovin.	Je	kombinací	43	přírodních	 ingre-
diencí,	 které	dodnes	 zůstávají	 tajemstvím.	Tento	 likér	
je	 také	 jednou	z  ingrediencí	místní	 kávy	 zvané	ASIA-
TICO.	Po návštěvě	likérky	budeme	pokračovat	k zálivu	
u vesničky	Portmán,	kde		se	nachází	krásná	černá	pláž,	
a kde	bude	zastávka.	

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 1080,-	Kč/	40	€	
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.

San pedro del pinatar

Murcia

roc doblemar

Gaviotas/delfines

Cartagena

Mapa výletů

Španělsko

Murcia -Tourspain

Cartagena -Costa Cálida.jpg

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.	
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.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.
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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 Palace 4*

05. 06. – 12. 06. 2020 15 490,-
12. 06. – 19. 06. 2020  16 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den pátek)

Hotel 
Gandía Palace 4*

04. 09. – 11. 09. 2020 18 490,-
11. 09. – 18. 09. 2020 17 990,-
18. 09. – 25. 09. 2020 15 990,-
25. 09. – 02. 10. 2020 14 990,-

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	5 200,-				
(pro	odlety	4/9	a 11/9	je	7 800,-)

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	400,-
	▪ Sleva	za dítě	do 10,99	let	2 100,-

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

 výlet v Ceně

voda a víno  
K oBědu 
a večeři

pláž 250 M

Bazén 
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1
 Polodenní výlet: GUADALEST 

 730,-	Kč	/	26	€	
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	
muzeum	panenek.	Guadalest	 je	kouzelná	vesnička,	kde	
si	můžete	vychutnat	úžasnou	krajinu	a tradiční	kuchyni.

5
 Celodenní výlet: TABARCA & ELCHE 

 1 350,-	Kč	/	48	€	
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 

 1 210,-	Kč	/	43	€	
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 

 730,-	Kč	/	26	€	
Cestou	do Benidormu	bude	krátká	zastávka	na  focení	v Levante	Beach.	Dále	bude	následovat	panoramatická	
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 krás-
nou	vyhlídku.	Pokračovat	budeme	do historického	centra	města	a z Parku	de	Elche	půjdeme	kolem	kostela	de	San	
Jaime	a k vyhlídce	„Balcony	of	the	Mediterranean“.

4
 Celodenní výlet: VALENCIA 

 1 120,-	Kč	/	40	€
Valencie	je	v pořadí	třetím	nejdůležitějším	a nejna-
vštěvovanějším	městem	ve Španělsku,	které	určitě	
stojí	za návštěvu,	pokud	do této	destinace	cestujete.	
Začneme	panoramatickou	prohlídkou.	

Poté	se	projdeme	po historickém	centru	města,	kde	
můžete	vidět	nejrůznější	památky	jako	například	Ka-
tedrálu,	 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.cestovaniproseniory.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

3
 Polodenní výlet: VILLAJOYOSA 

 (Chocolate and shops) 
 1 210,-	Kč	/	43	€	
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 středa)

Vacances Menorca 
Resort 4*

03. 06. - 10. 06. 2020  16 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den středa)

Vacances Menorca 
Resort 4*

16. 09. - 23. 09. 2020 17 990,-
23. 09. - 30. 09. 2020 15 990,-

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	0,35	l	
vody	a 0,2	l	vína	k večeři
	▪ 1x	procházka	s delegátem	po okolí	hotelu
	▪ 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,-
	▪ Plná	penze	2 500,-
	▪ All	Inclusive	3 500,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-
	▪ Sleva	za dítě	do 11,99	let	na přistýlce	2 500,-

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

voda a víno  
K večeři

pláž 50 M

Bazén 
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 Výletní loď po jižním pobřeží
Poznáte	ty	nejkrásnější	pláže	Menorky	z paluby	výletní	
lodě.	K dispozici	nám	bude	velká	stabilní	loď	výletního	
typu	 se	 zkušeným	 kapitánem.	 Poplujeme	 podél	 již-
ní	 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 palu-
bě	je	k dispozici	krytá	část,	nebo	solárium	se	stolečky	
k občerstvení,	kde	se	podává	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	 podle	 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	centra.	Sraz	je	u obelisku	na náměstí	Plaza	Des	Born.	Vyhlídka	
na  přístav,	 prohlídka	 katedrály,	muzea	 a  nejzajímavějších	 částí	 historického	 centra.	 Dále	 budeme	 pokračovat	
na náměstí,	kde	se	konají	rybí	a zelné	trhy,	poté	navštívíme	řemeslníka,	který	ručně	vyrábí	tradiční	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 historickém	centru	města.	Vstup	do katedrály.	

NEZAPOMEŇTE:	Doprava	je	individuálně	místní	autobusovou	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).

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,	helmy,	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.

Menorca 
FAKULTATIVNÍ VýLETY

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

Fr
om

	C
ov
a	
d‘
en

	X
or
o	
-	
Ba

lk
ov
ic
iu
s	
ht
tp
s:
//c

re
at
ive

co
m
m
on

s.
or
g/
lic
en

se
s/
by
-s
a/
2.
0/
		h

ttp
s:
//w

w
w.
fli
ck
r.c
om

/p
ho

to
s/
jik
at
u/

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.

Ciutadella  
de Menorca

vacances 
Menorca 

resort

Mahón

Cova d’en Xoroi

Monte toro

Mapa výletů

Menorca
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poRtugalsko

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 polopenzí
	▪ Služby	česky/slovensky	hovořícího	delegáta	
po celou	dobu	pobytu
	▪ Sklenička	vody	a vína	k večeři
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

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

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	hotel	Do Centro	3 500,-		
a hotel	Windsor	3 300,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	dospělou	osobu	v pokoji	
hotel	Do Centro	300,-	a hotel	Windsor	500,-
	▪ Sleva	za dítě	2	-	7,99	let	na přistýlce		
hotel	Do Centro	2 300,-	a hotel	Windsor	2 700,-

Další	nabídka	hotelů	na www.cestovaniproseniory.cz

Madeira
Portugalsko

Madeira
Maroko

Průměrná teplota

Květen 23° 21°
Červen 26° 24°

Červenec 28° 25°
Srpen 30° 26°
Září 27° 25°
Říjen 25° 23°

WINDSOR	4*	|	MADEIRA	|
Popis hotelu: Hotel	se	nachází	v samotném	srdci	města	Funchalu.	V blízkosti	hotelu	množství	restaurací,	barů,	
kaváren	a obchůdků.
Vybavení hotelu:	Recepce,	výtahy,	 restaurace,	na střeše	hotelu	bar,	 terasa	na slunění	s  lehátky,	venkovní	
bazén	s		výhledem	na centrum	města.	Přístup	na internet	v		recepci	(za poplatek).	
Vybavení pokoje: Vlastní	 sociální	 zařízení,	 fén,	 kabelová	TV,	 telefon,	minibar	 a  trezor	 (za  poplatek).	Wi-Fi	
přístup	(za poplatek).
Pláž u obou hotelů:	Známá	pláž	Barreirinha	cca	10	minut	pěší	chůze	od hotelu.	Oblíbené	lido	s přístupem	
do moře	a bazénem	s mořskou	vodou	cca	15	minut	autem	nebo	městskou	hromadnou	dopravou.

voda a víno  
K večeři

voda a víno  
K večeři

Bazén 

Termín 7 nocí
(odletový den pondělí)

Do Centro 3* Windsor 4*

11. 05. - 18. 05. 2020 17 990,- 19 490,-
18. 05. - 25. 05. 2020 18 490,- 19 990,-
25. 05. - 01. 06. 2020 18 490,- 19 990,-

DO CENTRO	3*	|	MADEIRA	|
Popis hotelu: Hotel	s		výbornou	polohou	nedaleko	historického	centra	Funchalu.	V blízkosti	hotelu	je	množství	
turistických	zajímavostí,	restaurací,	kaváren,	barů	a obchůdků.	Večeře	jsou	připravovány	pro	hosty	ve vedlejším	
hotelu	Windsor	4*.
Vybavení hotelu:	 Recepce,	 výtahy,	 restaurace,	 bar,	 přístup	 na  internet	 (za  poplatek).	 Klienti	mohou	 využít	
bazén	v hotelu	Windsor.
Vybavení pokoje: Vlastní	sociální	zařízení,	fén,	klimatizace,	TV,	telefon,	trezor	(za poplatek).	Okna	v pokojích	
mají	dvojitá	skla	proti	hluku.

Termín 7 nocí
(odletový den pondělí)

Do Centro 3* Windsor 4*

05. 10. - 12. 10. 2020 18 490,- 19 990,-
12. 10. - 19. 10. 2020 18 490,- 19 990,-
19. 10. - 26. 10. 2020 17 990,- 19 490,-

NOVÉ HOTELY

Doba letu
 4 hod. 35 min.

transfer 
40 min.



1
 ZÁPADNÍ OKRUH MADEIROU 

 
Během	tohoto	celodenního	výletu	navštívíme	nejzajímavější	místa	západní	části	ostrova.	Na jihu	začneme	městečkem	Câmara	de	Lobos.	Přesuneme	se	na jeden	z nejvyš-
ších	evropských	útesů	Cabo	Girão	(580	m)	a dále	do městečka	Ribeira	Brava.	Kolem	Pousady	dos	Vinháticos	vystoupáme	do horského	sedla	Encumeada	(1008	m).	Z této	
krásné	vyhlídky	se	vydáme	severním	směrem	přes	oblast	třetihorního	vavřínového	lesa	do městečka	Sao	Vicente,	kde	poobědváme.	Pojedeme	dál	podél	staré	útesovité	
silnice	směrem	do města	Porto	Moniz,	kde	bude	možnost	vykoupat	se	v lávových	jezírkách.	Na cestě	zpět	do Funchalu	zastavíme	ještě	na vyhlídce	u vodopádu	Véu	da	Noiva.	

2
 VýCHODNÍ OKRUH MADEIROU 

 
První	zastávka	bude	na krásné	vyhlídce	Terreiro	da	Luta	(s cizojazyčným	průvodcem	Camacha),	odkud	vyjedeme	na třetí	nejvyšší	vrchol	Madeiry	Pico	do Arieiro	(1818	m).	
Sjedeme	do Ribeiro	Frio	(přírodní	park	se	sádkou	pstruhů)	a projdeme	se	na vyhlídku	Balcões.	Hlavní	zastávka	a oběd	bude	v Santaně	(typické	trojúhelníkové	domečky),	
odkud	pokračujeme	na jihovýchod.	Čeká	nás	Portela	(vyhlídka	670	m)	a nejvýchodnější	cíp	ostrova,	P. de	São	Lourenço.	Nakonec	navštívíme	přímořské	městečko	Machico.	

pico do arieiro

Santana

hotel Windsor

terreiro da luta

Gabo Girão

porto Moniz

Balcões

Mapa výletů

Madeira

Madeira
FAKULTATIVNÍ VýLETY

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.

Funchal

hotel do Centro

hotel Muthu 
raga Madeira
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O Portugalsku Portugalsko	je	evropský	stát	nacházející	se	na jihozápadním	cípu	světadílu,	v západní	části	Py-
renejského	poloostrova.	Jediným	jeho	pevninským	sousedem	je	Španělsko,	západní	a jižní	břehy	země	omývají	
vody	Atlantského	oceánu.	V průběhu	posledních	3000	let	se	v Portugalsku	vystřídalo	mnoho	civilizací.	Své	stopy	
zde	zanechala	fénická,	řecká,	keltská,	kartaginská,	římská	i arabská	kultura.	Výrazný	místní	architektonický	styl	
pozdní	gotiky,	je	zde	spjat	s námořními	objevy	a s bohatstvím	plynoucím	z dovozu	zámořských	produktů,	tzv.	
manuelino	neboli	manuelský	styl,	který	byl	v 19.	století	nazván	národním	stylem.	Portugalsko	však	není	proslulé	
jen	svou	historií,	 ale	 i  svými	produkty.	Asi	nejslavnějším	gastronomickým	produktem	 je	portské	víno	 z  vinic	
v údolích	podél	řeky	Douro.	Nesmíme	však	opomenout	ani	uměleckou	tvorbu.	Tak	jako	Španělé	flamenco	či	
Francouzi	šanson,	tak	i Portugalci	rozvinuli	svůj	osobitý	národní	hudební	styl	zvaný	fado.	Zavítejte	s námi	do to-
hoto	pozoruhodného	státu,	kde	se	snoubí	divokost	pobřeží	s množstvím	kulturního	dědictví	a umělecké	tvorby.

Termín 7 nocí
(odletový den sobota)

Atlântida Sol 
Hotel 3*+

23.05. - 30.05. 2020 20 490,-
30.05. - 06.06. 2020 21 490,-

Termín 7 nocí
(odletový den sobota)

Atlântida Sol 
Hotel 3*+

12.09. - 19.09. 2020 21 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Lisabon	–	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
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj		3 500,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-

Průměrná teplota

Květen 23° 21°
Červen 26° 24°

Červenec 28° 25°
Srpen 30° 26°
Září 27° 25°
Říjen 25° 23°

portuGalsko

poRtugalsko

 výlet v Ceně

voda a víno  
K večeři

Bazén 

pláž  50 M
od hotelu

Doba letu
 3 hod. 30 min.

transfer 
 2 hod. 20 min.

NOVINKA

ATLÂNTIDA	SOL	HOTEL		3*+	|	FIGUEIRA	DA	FOZ	|
Popis hotelu: Hotel	s vynikající	polohou.	Nachází	se	naproti	krásné	pláže	s výhledem	na Atlantik	přímo	z úpatí	Serra	
da	Boa	viagem	a jen	několik	kilometrů	od centra	města.	V centru	se	nacházejí	obchůdky,	bary,	restaurace	a kavárny.	

Vybavení hotelu: Hotelová	recepce,	výtah,	Wi-Fi	(zdarma	ve společných	prostorách),	business	centrum,	re-
staurace,	bar,	krytý	a venkovní	bazén,	sluneční	terasa,	slunečníky	a lehátka	nebo	plážová	křesla,	ručníky	k ba-
zénu/na	pláž,	vířivka,	wellness	centrum,	masáže	 (za poplatek),	fitness	centrum.	Služby	prádelny,	obchod	se	
suvenýry.	Stolní	tenis,	kulečník,	tenisový	kurt,	pronájem	kol	za poplatek.

Vybavení pokoje:	Plně	zrekonstruované	pokoje	jsou	vybavené	vlastním	sociálním	zařízením	(v koupelnách	je	
umístěn	sprchový	kout),	klimatizací,	SAT	TV,	telefonem,	trezorem	(za poplatek).	K základnímu	vybavení	většiny	
pokojů	patří	balkon.		Velká	část	pokojů	má	výhled	na moře,	který	vytváří	příjemnou	atmosféru.	K dispozici	jsou	
také	pokoje	typu	suite	(za příplatek).

Pláž: Dlouhá	písčitá	pláž	je	od hotelu	vzdálená	do 50	m.	Vodní	sporty	na pláži	za poplatek.

Španělsko

Po
rt

ug
al

sk
o
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hotel atlantida Sol

letiště lisabon

porto

Mapa výletů

Portugalsko

portuGalsko
FAKULTATIVNÍ VýLETY

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.cz	nebo	na místě	u delegáta.
	▪ V ceně	je	zahrnuta	autobusová	doprava,	průvodce/delegát	(není	zahrnutý	oběd,	
vstupy).

	▪ Výlety	je	možné	předkoupit	v Kč	nebo	zakoupit	na místě	v Eur.
	▪ Fakultativní	výlety	se	uskuteční	při	min.	počtu	30	osob.

1
 Celodenní výlet: Porto 

 1 080,-	Kč	/	40	€
Při	 návštěvě	 nejvýznamnějšího	města	 severního	 Por-
tugalska,	které	 je	zároveň	druhým	největším	městem	
v  zemi,	 spatříte	 hned	několik	 legendárních	míst.	Na-
vštívíte	 historické	 nádraží	 São	 Bento,	 vyzdobené	 20	
tisíci	modrobílými	kachlíky	zvanými	azulejos.		Z nádraží	
je	 to	 jen	kousek	ke katedrále	Sé	z 12.	století.	Křivo-
lakými	uličkami	sestoupíte	až	k malebné	promenádě,	
která	se	rozléhá	podél	břehů	řeky	Douro	a nabízí	výhled	
na Barcos	Rabelo	–	staré	dřevěné	lodě	plné	sudů	vína	
či	na  ikonický	most	Ludvíka	 I.,	 jehož	architektem	byl	
žák	samotného	Eiffela.	Část	u řeky	se	nazývá	Ribeira	
a je	zapsána	na seznam	památek	UNESCO,	je	to	živé	
nábřeží	s typickými	barevnými	domy	zdobenými	fasá-
dami	z kachliček	a se	spoustou	restaurací,	barů	a ka-
várniček.	Na druhém	břehu	řeky	ve Vila	nova	de	Gaia	
se	nachází	sklípky,	kde	se	skladuje	portské	víno,	které	
zde	budete	moci	ochutnat.	Doporučujeme	také	podnik-
nout	hodinovou	plavbu	pod	všemi	slavnými	portskými	
mosty	s výhledem	na romantické	město.

2
 Celodenní výlet: Fátima, Batalha, Tomar  

 1 080,-	Kč	/	40	€
Fátima	je	bezpochyby	nejznámější	poutní	místo	v Portugalsku	a jedno	z nejvýznamnějších	na světě.	Při	návštěvě	
tohoto	symbolického	místa	navštívíte	prostorné	Santuário	s bazilikou	Panny	Marie,	kde	 jsou	pohřbeni	pasáčci,	
kteří	zde	v květnu	roku	1917	poprvé	spatřili	Fátimskou	Pannu	Marii,	tato	zjevení	se	opakovala	po dobu	6	měsíců.	
Na místě	těchto	zjevení	je	dnes	vybudována	kaple	Zjevení,	jež	byla	vůbec	první	fátimskou	stavbou.	Dnes	se	na ná-
městí,	jenž	je	dokonce	dvakrát	větší	než	náměstí	sv.	Petra	ve Vatikánu,	nachází	stavby,	které	pojmou	tisíce	věřících.	
Klášter	ve městě	Batalha,	zapsaný	na seznamu	památek	UNESCO,	je	připomínkou	nejslavnější	výhry	Portugalců	
nad	Španěly	v dějinách	země.	Král	Jan	I.	zde	nechal	jako	poděkování	Panně	Marii	za pomoc	v bitvě	u Aljubarroty	
z roku	1386	zřídit	dominikánský	klášter,	v němž	se	snoubí	prvky	čisté	gotiky	s gotikou	manuelinskou.	Nachází	se	
zde	Kaple	zakladatelů,	kde	naleznete	hrobku	Jindřicha	Mořeplavce,	průkopníka	portugalských	zámořských	obje-
vů.	Ojedinělým	úkazem	je	pak	takzvaná	nedokončená	kaple,	s jejíž	výstavbou	započal	v 15.	století	Dom	Duarte.	
Toto	plánované	mauzoleum	jeho	rodu	se	však	nedočkalo	své	dostavby,	a tak	zde	dnes	mramorové	hrobky	pod	
otevřeným	nebem	kouzlí	neobyčejnou	atmosféru.	Poklidné	městečko	Tomar	na řece	Nabão	a především	klášterní	
komplex,	ležící	na kopci	nad	ním,	bývalo	největším	sídlem	templářského	řádu	v Portugalsku.	Další	ze	seznamu	
portugalských	památek	UNESCO	v okolí	Lisabonu	se	chlubí	historií	sahající	až	do 12.	století,	kdy	bylo	město	za-
loženo	velmistrem	Řádu	portugalských	templářů	Gualdimem	Pais.	Jeho	socha	se	tyčí	na hlavním	náměstí.	Kolem	
šestnáctiboké	charoly,	postavené	k modlitbám	na pahorky	nad	městem,	se	postupem	času	vybudoval	rozsáhlý	
klášterní	komplex,	uchovávající	v sobě	jednu	z nejvýznamnějších	ukázek	slohu	krále	Manuela	I.	–	manuelské	okno,	
zdobené	symboly	zámořských	objevných	plaveb.

3
 Celodenní výlet: Aveiro a Coimbra 

 1 080,-	Kč	/	40	€	
Aveiro	patří	mezi	portugalské	klenoty.	Pro	množství	vod-
ních	kanálů,	kterými	křižují	barevné	motorizované	loďky	
takzvané	 moliceiros,	 se	 mu	 dokonce	 přezdívá	 portu-
galské	Benátky.	 Při	 toulkách	 tímto	malým	městečkem	
budete	 mít	 na  každém	 rohu	 možnost	 ochutnat	 ovos	
moles,	žloutkový	dezert	ve tvaru	mušle	či	soudku	nebo	
si	koupit	kvalitní	mořskou	sůl	z rozsáhlých	okolních	sol-
ných	polí.	Coimberský	královský	palác	se	stal	v 16.	stol	
sídlem	první	portugalské	univerzity	 založené	 již	 ve 13.
stol,	což	 ji	činí	 jednou	z nejstarších	univerzit	na světě.	
Univerzitního	ducha	má	město,	ležící	na řece	Mondego,	
dodnes.	Tato	atmosféra	inspirovala	například	J.K.	Row-
lingovou	při	psaní	slavných	knih	o Harrym	Potterovi.	I vy	
jistě	ve městě	spatříte	nejednoho	studenta	v černém	há-
bitu,	jemuž	se	říká	traje.	Coimberská	univerzita	je	mimo	
jiné	proslavená	i historickou	knihovou	Biblioteca	Joanina	
z 18.	století,	kterou	budete	moci	navštívit	spolu	s dalšími	
univerzitními	prostorami	bývalého	královského	paláce.

aveiro

Batalha
Fátima tomar
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itálie

O Apulii Apulie	(Puglia)	 je	 lemována	nejdelším	pobřežím	v celé	Itálii	a nachází	se	na podpatku	pomyslné	boty	
Apeninského	poloostrova.	Poloostrov	Gargano	je	pro	region	velmi	specifický	svými	překrásnými	jeskyněmi	a ro-
mantickými	 zálivy.	 Okouzlující	 poloostrov	 Salento	 je	místem,	 kde	 se	 setkávají	 dvě	moře	 omývající	Apulii,	 tedy	
Jaderské	moře	na severu	a Jónské	moře	na  jihu.	 	Hlavním	městem	Apulie	 je	Bari.	Apulie	 je	 známá	pro	svou	
nádhernou	přírodu,	dechberoucí	architekturu,	apulijské	víno,	časté	tradiční	slavnosti,	nebo	třeba	export	olivového	
oleje.	Místní	architektura	i umění	se	maličko	liší,	a to	zejména	historickým	vlivem	Řeků	a Turků.	Charakteristickými	
stavbami	jsou	tzv.	trulli,	neboli	původní	bílé	vápenné	domky	s kuželovitými	střechami	z kamenů.	Poznejte	s námi	
Apulii	s velmi	autentickou	atmosférou!	

Termín 7 nocí 
(odletový den středa)

Hotel Villaggio 
Santa Sabina 3*+/4*

03. 06. - 10. 06. 2020 15 990,-
10. 06. - 17. 06. 2020 16 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den středa)

Hotel Villaggio 
Santa Sabina 3*+/4*

09. 09. - 16. 09. 2020 17 490,-
16. 09. - 23. 09. 2020 16 490,-
23. 09. - 30. 09. 2020 15 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Bari–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	
	▪ 1x	procházka	s delegátem	k věži	Santa	Sabina
	▪ 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,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-
	▪ Sleva	za dítě	do 11,99	let	na přistýlce	1 400,-

Průměrná teplota

Květen 23° 19°
Červen 28° 23°

Červenec 29° 25°
Srpen 30° 26°
Září 27° 24°
Říjen 22° 21°

Doba letu
 1 hod. 50 min.

transfer 
1 hod. 30 min

pláž 200 M

Bazén 

plážový 
ServiS v Ceně

NOVINKA
PLÁžOVý 

SERVIS V CENě

VILLAGGIO	SANTA	SABINA		3*+/4*	|	CAROVIGNO	|
Popis hotelu: Toto	příjemné	villaggio,	které	má	zažádáno	o kategorii	4*	v průběhu	této	sezony,	se	nachází	
v srdci	části	Apulie	zvané	Salento,	jen	pár	minut	od pláže	(cca	200	metrů),	obklopené	zelení.	Hotel	se	nachází	
jen	pár	kilometrů	od přírodní	rezervace	Torre	Guaceto.	Okolí	hotelu	 je	velmi	klidné,	tedy	pro	relax	a pohodu	
na dovolené	jako	dělané.	Centrum	města	je	od hotelu	vzdálené	15	minutovou	procházkou.	

Vybavení hotelu:	Hotelová	recepce,	Wi-Fi	 (zdarma),	restaurace	s výhledem	na venkovní	bazén	s barem,	
2	bazény	(v provozu	v závislosti	na počasí,	cca	1.	5.	-	1.	10.),	slunečníky	s lehátky	u bazénu,	tenisový	kurt	
(za poplatek),	stolní	tenis,	plážový	volejbal,	dětský	koutek,	dětský	bazén,	parkoviště.	Upozorňujeme,	že	v ba-
zénu	může	být	vyžadováno	použití	koupací	čepice.	

Vybavení pokoje: Pokoje	jsou	zařízené	ve středomořském	stylu	a každý	z nich	má	vlastní	balkon	nebo	terasu.	
Hotelové	pokoje	jsou	rozmístěné	do 4	bloků	vil.	Jejich	vybavení	zahrnuje	vlastní	sociální	zařízení,	klimatizaci,	
fén,	SAT	TV,	miniledničku,	telefon.		

Pláž:	Soukromá	pláž	je	od hotelu	vzdálená	do 200	m.	Pro	tento	úsek	pobřeží	je	charakteristické	částečně	skal-
naté	dno.	Dopočujeme	tedy	si	s sebou	vzít	raději	boty	do vody.	Slunečníky	a lehátka	jsou	poskytovány	zdarma.		

Itálie

Neapol

Řím

Apulie

36 zdarma	800 707 111			|			www.qualitytours.cz			|			www.cestovaniproseniory.cz

apulie



1
 Celodenní výlet do Matery,  

 města kultury roku 2019 
 1 490,-	Kč/	55	Eur
Celodenní	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	i elegance	je	na tuto	
oblast	 neobvyklá.	 Zdejší	 pozoruhodností	 jsou	 sassi,	
obydlí	vyhloubená	v několika	vrstvách	do skály.	Návště-
va	dvou	nejslavnějších	oblastí	–	Malve	a Casalnuovo,	
při	kterých	se	podíváme	také	do Casa	Grotta,	typické-
ho	zrekonstruovaného	sassa	–	obydlí,	včetně	nábytku	
a předmětů	denní	potřeby.	Prohlídka	kostela	San	Pietro	
v Monterrone	a historické	vinice.	Zastávka	na několika	
místech,	kde	byl	natáčen	slavný	film	s Melem	Gibse-
nem.	 Individuální	volno	s možností	oběda.	Degustace	
typických	místních	produktů.	Poté	odjezd	do krypty	del	
Peccato,	přezdívané	také	„Sixtínská	kaple	Matery“.

2
 Polodenní výlet do jeskyní  

 Castellana 1 250,-	Kč/	46	Eur	
Odjezd	 do  Grotte	 di	 Castellana,	 jednoho	 z  největších	
speleologických	 komplexů	 celé	 Itálie	 a  bez	 nadsázky	
také	jednoho	z nejkrásnějších.	Jeskyně	se	začaly	utvářet	
před	cca	90	mil.	lety	na mořském	dně	a díky	posuvům	
půdy	 a  také	 následnému	 působení	 podzemní	 řeky	 je	
dnes	 najdeme	 v městečku	 Castellana.	 Obdivovat	mů-
žeme	nekonečnou	řadu	krápníků,	ale	 i zajímavé	bizar-
ní	útvary.	Prohlídka	s průvodcem	po cca	kilometrovém	
okruhu	trvá	necelou	hodinu.	

4
 Polodenní výlet Ostuni by night 

 810,-	Kč/	30	Eur	
Po večeři	se	vydáme	do malebného	městečka	Ostuni,	
které	si	 získalo	díky	oslnivě	bílým	domům,	přilepeným	
jeden	na druhém,	přezdívku	Bílé	město	a je	považová-
no	za jedno	z nejkrásnějších	městeček	jižní	Itálie.	Úzké	
uličky	 spojené	 strmými	 schody,	 malebná	 náměstíčka	
s  dominantou	 gotické	 katedrály,	 to	 vše	 charakterizuje	
Ostuni,	 živé	městečko	 s neuvěřitelnou	atmosférou,	 jež	
bylo	osídleno	již	v dobách	pravěku	a zmiňují	se	o něm	
i staří	Římané.	

5
 Polodenní výlet do Alberobella 

 1 080,-	Kč/	40	Eur
Polodenní	 výlet	 do  Alberobella,	 městečka	 zapsaného	
na seznam	UNESCO	r.	1996,	a to	právě	díky	tzv.	„tru-
lli“	–	pitoreskním	stavbám	s konickými	střechami,	které	
jsou	vystavěné	bez	malty	 jen	z opracovaných	kamenů.	
Původně	měly	trulli	jen	jednu	místnost.	Jejich	stěny	jsou	
natřeny	bílým	vápnem	a právě	kontrast	tmavých	střech	
a bílých	stěn	dodává	typický	kolorit	tomuto	malebnému	
městečku.	Kříže	a další	symboly,	jež	dekorují	střechu	ka-
ždé	trulli,	dodávají	tomuto	místu	mystický	ráz.	

3
 Celodenní výlet do Lecce a Gallipoli  

 1 490,-	Kč/	55	Eur	
Celodenní	výlet	do samého	srdce	Salenta,	pomyslného	podpatku	italské	boty.	Prohlídka	města	Lecce,	stotisícové-
ho	městečka,	které	se	proslavilo	jako	perla	baroka	a místní	barokní	stavby	jsou	natolik	významné	a uchvacující,	
že	daly	podnět	k vytvoření	termínu	“lecceské	baroko”.	Není	se	čemu	divit	–	díky	tvárnému	místnímu	zlatavému	
vápenci	vás	ornamenty	uchvátí	téměř	na každém	kroku	a budete	doslova	okouzleni	místní	atmosférou	doplněnou	
malebnými	zakoutími	s balkony	plné	květin.	Nicméně	Lecce	nabízí	 i památky	z daleko	starší	doby	–	 jako	 jsou	
římský	amfiteátr	a římské	divadlo	z prvních	století	našeho	letopočtu.	Právě	díky	všem	těmto	památkám	si	získalo	
Lecce	také	přezdívku	“Florencie	jihu”.	Poté	se	přesuneme	na druhou	stranu	italského	podpatku,	abychom	se	za-
stavili	v daleko	menším,	přesto	úchvatném,	městečku	Gallipoli.	Název	městu	dali	již	staří	Řekové	(Kallipolis	–	krás-
né	mesto).	Dnes	je	Galliopoli	rozděleno	do dvou	částí.	Nové	město	se	nachází	na poloostrově,	vybíhající	do moře,	
zatímco	staré	město	s aragonským	hradem	najdeme	na ostrůvku,	který	je	s novým	městem	spojen	kamenným	
mostem	z 16.	století,	u něhož	najdeme	také	původní	řeckou	kašnu.		

Castellana

letiště Bari

ostuni

hotel villaggio Santa Sabina

lecce

albertobello

Matera

Mapa výletů

Itálie

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.cz	nebo	na místě	u delegáta.
	▪ V ceně	je	zahrnuta	autobusová	(popř.	lodní)	doprava,	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.

 ▪ Akční balíček fakultativních výletů 	
1) Lecce a Gallipoli + 2) Ostuni by night  
Pouze za 2 160,- Kč/ 80 Eur.
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itálie

O Diamante Doslova	perlou	celého	pobřeží	Tyrhénského	moře	v této	oblasti,	nazývaného	Riviera	dei	Cedri	–	Ce-
drová	riviéra	/díky	místní	produkci	tohoto	specifického	citrusu/	a členěného	různými	výběžky	a menšími	ostrůvky,	
je	městečko	Diamante,	známého	také	jako	Citta	dei	Murales.	A není	se	čemu	divit	–	celé	městečko	je	pokryto	
nástěnnými	malbami	s kalábrijskou	tématikou,	díky	nimž	a také	festivalu	feferonek,	konanému	pravidelně	v první	
polovině	září,	získalo	Diamante	světovou	proslulost.	Turisty	nicméně	uchvátí	i procházky	místními	uličkami	s osobi-
tou	atmosférou	a zákoutími	s pohledy	na moře.

Termín 7 nocí 
(odletový den út/pá)

Hotel 
Dei Focesi 3*+

02. 06. – 09. 06. 2020 15 490,-
05. 06. – 12. 06. 2020 15 990,-
09. 06. – 16. 06. 2020 ! 15 990,-
12. 06. – 19. 06. 2020 16 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den út/pá)

Hotel 
Dei Focesi 3*+

11. 09. – 18. 09. 2020 16 990,-
15. 09. – 22. 09. 2020 ! 15 990,-
18. 09. – 25. 09. 2020 15 990,-
22. 09. – 29. 09. 2020 15 490,-
! 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	(snídaně	formou	bufetu,	večeře	výběrem	
z menu	a dezert)	vč.	sklenice	vody	a vína	k večeři	
	▪ 1x	vstup	do hotelového	SPA	
	▪ 1x	procházka	s delegátem	do městečka	Diamante	
	▪ 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	1 900,-
	▪ Plná	penze	1 500,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-
	▪ Sleva	za dítě	do 11,99	let	na přistýlce	500,-

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 
2 hod.

PLÁžOVý 
SERVIS V CENě

NOVý HOTEL
ODLETY 

TAKÉ Z BRNA

Kalábrie

Itálie

voda a víno  
K večeři

plážový 
ServiS v Ceně

pláž u hotelu

Bazén 

HOTEL	DEI	FOCESI		3*+	|	DIAMANTE	|
Popis hotelu: Tento	příjemný	hotel	 se	nachází	přímo	u pláže	Cedrové	 riviéry	u městečka	Diamante,	 jehož	
centrum	je	vzdálené	příjemnou	procházkou	cca	15	minut.	Z hotelové	pláže	je	krásný	výhled	na ostrov	Isola	di	
Cirella.	V blízkosti	i širším	okolí	hotelu	se	nachází	restaurace,	bary,	kavárny	a supermarkety	(menší	supermarket	
cca	600	m	od hotelu).	
Vybavení hotelu:	Vstupní	 hala	 s  recepcí,	 společenská	místnost,	 restaurace	 s  okouzlujícím	 výhledem	 na moře,		
2	bary,	Wi-fi,	2	bazény	(v provozu	v závislosti	na počasí,	jeden	s vířivou	částí,	druhý	vhodný	pro	děti)	se	sluneční	tera-
sou,	animační	program	(cca	1.	6.	–	30.	9.),	fotbalové	hřiště,	plážový	volejbal,	spa	(2	vířivky,	emocionální	sprcha,	sauna,	
turecká	lázeň,	solná	jeskyně,	relaxační	koutek,	masáže	a jiné	procedury	a každý	další	vstup	za poplatek,	nutno	rezer-
vovat	během	pobytu),	soukromé	parkoviště.	Upozorňujeme,	že	v bazénu	může	být	vyžadováno	použití	koupací	čepice.
Vybavení pokoje: Hotel	disponuje	celkem	122	pokoji	s možností	až	dvou	přistýlek	(formou	palandy)	s vlastním	
sociálním	zařízením,	fénem	(ve většině	pokojů	či	k vyžádání	na recepci),	klimatizací,	telefonem,	TV	a terasou	
(pokoje	umístěné	v přízemí)	nebo	pokoji	v patře	s balkonem	a výhledem	na moře	(za příplatek	na vyžádání).	
Pláž:	Krásná	pláž	s hrubozrnným	pískem	se	nachází	přímo	u hotelu.	Pro	naše	hosty	plážový	servis	v ceně	
(slunečník	a 2	lehátka	na pokoj).	
Stravování:	Snídaně	formou	bufetu,	večeře	servírovaný	výběr	ze	2	prvních	a dvou	druhých	chodů,	dezert,	
¼	l	vína	a ½	vody	na osobu	v ceně.		
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1
 Polodenní výlet do Maratey,  

 regionu Basilicata 850,-	Kč/	30	Eur	
Polodenní	výlet	do městečka,	které	se	nachází	v úzkém	
pásu	mezi	 Kalábrií	 a  Kampánií,	 spadající	 pod	 region	
Basilicata.	Městečko	 samo	 o  sobě	 si	 zachovalo	 svůj	
tradiční	 ráz	 s  typickými	 uličkami,	 nicméně	 je	 známé	
hlavně	 díky	 obrovské	 soše	 Krista	 Spasitele,	 jež	 patří	
k největším	svého	druhu	na světě.	Ten	stojí	majestátně	
na  vrcholku	 hory	 San	Biagio	 a  ochraňuje	 celé	 zdejší	
pobřeží.	Byl	postaven	florentským	umělcem	v 60.	 le-
tech	minulého	 století,	 částečně	 i  z  carrarského	mra-
moru.	(Pozn.:	V závislosti	na sezóně	nutnost	absolvovat	
poslední	úsek	ke Kristovi	místními	mikrobusy	-	v tako-
vém	případě	není	v ceně,	cena	cca	1	Eur).

5
 Polodenní výlet Scalea – prohlídka 

 historického centra a místního 
 typického trhu s možnostmi nákupu 
 590,-	Kč	/	20	Eur	
Odjezd	v ranních	hodinách	do Scaley.	Volno	s možností	
návštěvy	místního	typického	trhu,	kde	naleznete	takřka	
vše	–	od oděvů	za výhodné	ceny	až	po  typické	místní	
produkty.	 Poté	 se	 přesuneme	 do  historického	 centra	
města,	kde	stojí	za návštěvu	zejména	zřícenina	norman-
sko-aragonského	hradu	a byzantská	kaple	z 11.	století	
zdobená	freskami.	

2
 Celodenní výlet do Cosenzy 

 1 390,-	Kč/	50	Eur	
Cosenza,	 neboli	Athény	Kalábrie,	 jak	 se	 jí	 díky	 zdejší	
univerzitě	 také	 nadneseně	 říká,	 byla	 vždy	 důležitým	
obchodním	a intelektuálním	centrem	severní	Kalábrie.	
Je	obklopeno	pohořím	Sila	a nachází	se	na soutoku	řek	
Busento	a Crati,	jež	také	pomyslně	dělí	město	na starou	
a novou	část.	V řece	Busento	je	dle	legendy	pohřben	
vůdce	Vizigótů	Alarich,	který	se	proslavil	zejména	tím,	
že	v roce	410	dobyl	a vydrancoval	Řím.	V nové	části	
města	 stojí	 za návštěvu	 zejména	Corso	Mazzini,	 nic-
méně	za památkami	se	musíme	vydat	do staré	části,	
tvořené	spletí	uliček	a schodů	směřujicích	ke štaufské-
mu	hradu.	Kromě	pohledů	na hrad	si	určitě	nenechte	
ujít	návštěvu	místního	dómu,	vybudovaného	v průběhu	
12.	 století	 ve  stylu	 provensálské	 gotiky	 s  pozdějšími	
přestavbami.	Pro	zájemce	možnost	návštěvy	zdejšího	
archeologického	muzea,	 které	 vyniká	 zejména	 svými	
artefakty	z dob	římského	osídlení.	

4
 Polodenní lodní výlet kolem ostrova 

 Cirella 590,-	Kč/	20	Eur	
Nalodění	v Diamante.	Cca	hodinová	okružní	jízda	ko-
lem	ostrůvku	Cirella,	který	je	viditelný	z celého	pobře-
ží	městečka	Diamante,	a řadí	se	ke dvěma	ostrovům,	
které	dali	tvář	zdejší	riviéře,	zvané	Riviera	dei	Cedri.	
Přestože	 je	 nejmenší,	 budeme	 moci	 zde	 pozorovat	
nejen	zbytky	vojenské	pevnosti,	ale	i překrásný	výhled	
na celé	pobřeží.	

3
  Celodenní lodní výlet do Golfo di Policastro  

 1 390,-	Kč/	50	Eur	
Odjezd	do přístavu,	nalodění.	Během	plavby	uvidíme	San	Nicola	Arcella	se	svou	aragonskou	věží	a záliv	Baia	del	
Saraceno,	jedno	z nejnavštěvovanějších	míst	celého	zálivu	di	Policastro,	jemuž	vévodí	útvar	zvaný	Arco	Magno.	
Poté	se	přiblížíme	k ostrovu	Dino,	vedle	Cirelly	druhému	ostrovu	tohoto	pobřeží,	který	je	typický	svou	vůní	myrta.	
Dle	možnosti	vjezd	do Modré	jeskyně.	Poté	uvidíme	Tortoru	a následně	už	se	budeme	blížit	k regionu	Basilicata	se	
svými	nádhernými	plážemi	a vstoupíme	do vod	města	Sapri.	Dle	časových	možností	se	dostaneme	až	k Baia	degli	
Infreschi.	Během	dne	možnost	koupání.		

Golfo di policastro

letiště la lamezia terme

Cosenza

hotel dei Focesi

Maratea
ScaleaMapa výletů

Itálie

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.cz	nebo	na místě	u delegáta.
	▪ V ceně	je	zahrnuta	autobusová	(popř.	lodní)	doprava,	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.

 ▪ Akční balíček fakultativních výletů 	
1) Maratea + 2) Cirella 
Pouze za 1 290,- Kč/ 46 Eur.

diamante
Cirella
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O Sicílii Sicílie	je	jedním	z nejznámějších	ostrovů	na jihu	Itálie,	je	vyjímečná	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	do-
slova	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.

Termín 7 nocí 
(odletový den sobota)

Hotel Club 
La Playa 3*

30. 05. - 06. 06.2020 16 790,-

Termín 7 nocí 
(odletový den neděle)

Hotel Club 
La Playa 3*

06. 09. – 13 .09. 2020 17 290,-
13. 09. - 20. 09. 2020 16 790,-
20. 09. - 27. 09. 2020 16 290,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Catania	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	–	snídaně	formou	bufetu,	večeře	
výběrem	z menu	s bufetem	salátů	vč.	sklenice	
vody	a vína	k večeři
	▪ Plážový	servis	(slunečník	a 2	lehátka/křesílka	
na pokoj)
	▪ 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	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 700,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-	

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 
2 hod. 15 min.

sicílie

itálie

Sicilie

Itálie

PLÁžOVý 
SERVIS V CENě

NOVý HOTEL

voda a víno  
K večeři

plážový 
ServiS v Ceně

pláž u hotelu

Bazén 

HOTEL	CLUB	LA	PLAyA		3*	|	MESSINA	|
Popis hotelu: Tento	příjemný	hotel	nacházející	se	v italské	provincii	Messina	se	nachází	na nábřeží	Marina	di	
Patti	přímo	u krásné	pláže	a cca	1,5	km	od centra	města	Patti.	V okolí	hotelu	naleznete	menší	nákupní	centrum	
s barem,	další	služby	pak	směrem	do centra	letoviska.	Autobusová	zastávka	se	nachází	cca	200	metrů	od ho-
telu	a vlaková	zastávka	cca	2	km.	
Vybavení hotelu: Vstupní	hala	s TV	koutkem	a nonstop	recepcí,	Wi-Fi	zdarma,	dvě	restaurace,	dva	bary,	ka-
várna,	konferenční	místnost,	parkování	zdarma,	olympijský	bazén,	menší	bazén	s vířivkou,	zahrada	a soukromá	
pláž.	Hotel	je	vhodný	také	pro	osoby	s hendikepem	-		bezbariérový	přístup.	Upozorňujeme,	že	v bazénu	může	
být	požadováno	použití	koupací	čepice.
Vybavení pokoje:	Hotel	disponuje	celkem	71	pokoji	rozdělených	do hotelové	části	(kompletně	zrekonstruova-
né	s moderním	vybavením)	a aparthotelu	v bungalovech	blíže	k moři	(částečně	zrekonstruované	bez	moderního	
vybavení).	Všechny	jsou	s vlastním	sociálním	zařízením,	klimatizací,	ledničkou,	satelitní	TV,	telefonem,	trezorem,	
fénem	a balkonem	nebo	terasou.
Pláž:	Krásná	soukromá	písčito	-	oblázková	pláž	se	nachází	přímo	u hotelu.	Plážový	servis	(slunečník	a 2	lehát-
ka/křesílka	na pokoj)	v ceně.	
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1
 Celodenní výlet do Palerma  

 s návštěvou Monreale 
 1 490,-	Kč	/	55	€	
Výlet	do Palerma,	druhého	nejvýznamnějšího	města	Sicí-
lie	a v podstatě	jediného	velkoměsta	na ostrově,	které	se	
svým	počtem	obyvatel	 řadí	k pátému	největšímu	městu	
Itálie.	Svého	největšího	věhlasu	získalo	během	normanské	
vlády	(stačí	vzpomenout	jen	na Zlatou	bulu	sicilskou),	kdy	
bylo	považováno	za jedno	z nejkrásnějších	v celé	Evropě,	
Arabové	si	z něj	udělali	dokonce	centrum	Sicílie	a celého	
Středomoří.		Dnes	jeho	sláva	poněkud	vybledla,	nenajdete	
tu	naaranžované	památky	s  vyleštěnými	ulicemi,	přesto	
-	a možná	právě	proto	je	vyhledávaným	místem	mnoha	
turistů	 nejen	 díky	 své	 osobitosti,	 ale	 i  spoustě	 kostelů,	
mozaiek,	nádherných	výzdob	normansko-arabského	sty-
lu,		křivolakých	uliček,	nepřeberného	množství	památek,	
ale	třeba	i pouličního	trhu	a života.	Ne	nadarmo	se	říká:	
Kdo	 neviděl	 Palermo,	 jakoby	 na  Sicílii	 ani	 nebyl.	 Poté	
odjezd	do Monreale,	města	ve městě	Palermo,	které	se	
stejně	 jako	posledně	zmiňované	rozprostírá	u La	Conca	
d´Oro	 (zlatá	mušle),	velmi	úrodného	údolí.	Monreale	 leží	
na svahu	Monte	Caputo	a svůj	 věhlas	získalo	díky	nor-
manské	katedrále,	jež	je	jednou	z největších	dochovaných	
normanských	památek	na světě.	Cena	zahrnuje:	dopravu	
busem,	 doprovod	 delegáta.	 Cena	 nezahrnuje:	 vstupné	
do jednotlivých	objektů.

5
 Celodenní výlet na Liparské ostrovy 

  – Lipari a Vulcano 
 1 370,-	Kč	/	50	€	
Odjezd	do přístavu.	Nalodění,	odjezd	k ostrovu	Lipari,	
prohlídka	jeho	okolí	(Faraglioni	a další),	odjezd	do Ma-
rina	 Corta,	 kde	 si	můžete	 prohlédnout	 archeologický	
park	 a  historické	 centrum,	 či	 mít	 možnost	 posedět	
v  jedné	z nepřeberného	množství	zdejších	restaurací.	
Poté	přejezd	na další	ostrov	–	ostrov	Vulcano,	kde	se	
můžete	vydat	k místnímu	vulkánu	(v závislosti	na časo-
vých	možnostech)	nebo	si	vychutnat	koupele	v místním	
sirném	jezírku	s termální	vodou	vulkanického	původu,	
či	se	vykoupat	na místních	vyhlášených	černých	plá-
žích.	Cena	 zahrnuje:	 autobusovou	dopravu,	doprovod	
delegáta/průvodce,	lodní	lístek.

6
 Celodenní výlet na sopku Etnu  

 s návštěvou Taorminy 
 1 640,-	Kč	/	60	€	
Výlet	 k  největší	 a  nejaktivnější	 sopce	 Evropy,	 která	 nás	
neustále	překvapuje	svou	činností	a již	v dobách	starých	
Řeků	byla	označována	jako	Ohnivá	hora.	Se	svou	monu-
mentálností	a výškou	přes	3000	metrů	se	stala	symbolem	
celé	Sicílie,	viditelným	skoro	ze	všech	jejích	částí.	Od roku	
2013	je	také	na seznamu	Světového	kulturního	dědictví	
UNESCO.	Výjezd	autobusem	k Rifugio	Sapienza,	kde	bu-
dete	moci	obdivovat	panoramata	 vulkánů	či	 si	 zakoupit	
typické	místní	suvenýry.	Poté	odjezd	do Taorminy,	měs-
tečka,	které	je	obdivováno	turisty	z celého	světa	nejen	díky	
řeckořímskému	divadlu	s nezapomenutelnými	výhledy,	ale	
i spoustou	romantických	uliček	s typickými	produkty,	mezi	
nimiž	dominují	ty	cukrářské.	Jen	samotný	pohled	do výlo-
hy	je	nezapomenutelným	zážitkem.	Cena	zahrnuje:	auto-
busovou	dopravu,	doprovod	delegáta.	Pro	zájemce	–	pěší	
prohlídka	římské	vily	v Patti	–	vstup	není	v ceně.

2
 Polodenní výlet do Cefalu 

 990,-	Kč	/	36	€
Odjezd	do Cefalu,	malebného	městečka,	jež	si	Vás	zís-
ká	svou	spletí	uliček,	obklopenými	plážemi	a mořem,	
romantickými	 zákoutími	 i  skálou,	 jež	 celé	 městečko	
obepíná.	 Historie	 města	 sahá	 až	 do  pravěku,	 svého	
věhlasu	 dosáhlo	 i  v  období	 tzv.	 Velkého	 Řecka,	 nic-
méně	 dnes	 je	 známé	 především	 díky	 své	 katedrále,	
jež	 navštěvují	 turisté	 z  celého	 světa.	 Ta	 byla	 údajně	
postavena	jako	díky	za spásu	před	utonutím	norman-
ským	 králem	Rogerem	 II.	 a  patří	 k  tomu	 nejlepšímu,	
co	normanská	architektura	na ostrově	nabízí.	Věhlas-
né	jsou	zejména	byzantské	mozaiky,	vytvořené	umělci	
převážně	v průběhu	12.	století.	Cena	zahrnuje:	auto-
busovou	dopravu,	doprovod	delegáta/průvodce.	Cena	
nezahrnuje:	vstupy	do jednotlivých	objektů.

3
 Polodenní výlet do Tindari 

 780,-	Kč	/	28	€	
Odjezd	do Tindari,	městečka	s okouzlujícími	výhledy	
do  okolí,	 nacházející	 se	 na  stejnojmenném	 mysu.	
Toto	místo	bylo	věhlasné	zejména	za dob	antického	
světa,	založeno	bylo	ve 4.	století	př.	n.l.	 jako	 jedna	
z posledních	řeckých	osad	na Sicílii	a dodnes	 jsou	
zde	 patrné	 zbytky	 řeckého	 zdiva.	 Nicméně	 většina	
dochovaných	 památek	 je	 pozdějšího	 římského	 pů-
vodu,	včetně	zbytků	domů	a divadla.	Většinu	z do-
chovaných	 památek	 pak	 naleznete	 v místním	mu-
zeu.	 Tindari	 má	 ovšem	 i  další	 zajímavou	 památku	
–	poutní	svatyni	Černé	Matky	Boží,	stojící	na místě	
původní	nekropole.	Cena	zahrnuje:	dopravu	busem,	
doprovod	delegáta.	Cena	nezahrnuje:	vstupy	do jed-
notlivých	objektů.	

Catania letiště

palermo hotel la playa

Sopka etna

Cefalu

liparské ostrovy
Mapa výletů

Sicílie

sicílie
FAKULTATIVNÍ VýLETY

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.	
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.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.

tindari reggio Calabria

4
 Celodenní výlet do Reggio Calabria 

 1 590,-	Kč	/	58	€
Odjezd	do Messiny,	 původního	 řeckého	přístavu,	 dnes	
důležitého	města	s universitou	a přístavu	spojujícího	Si-
cílii	 pravidelnými	 trajekty	 se	 zbytkem	 Itálie,	 jež	 utrpělo	
obrovské	škody	nejen	za II.	Světové	války	při	náletech,	
ale	hlavně	při	zemětřesení	v  roce	1908,	které	nemělo	
v dějinách	obdoby	a poničilo	téměř	vše,	co	se	zde	na-
cházelo.	Nalodění	na trajekt,	přejezd	do Kalábrie.	Pokra-
čování	 do  Reggio	 Calabria,	 původního	 hlavního	města	
regionu	Kalábrie,	 jež	postihl	 stejný	osud	 jako	Messinu	
a  jež	 se	 pyšní	 nejen	 svou	 promenádou,	 ale	 i  nesčet-
nými	 památkami	 uchovanými	 v místním	muzeu	 z  dob	
tzv.	Velkého	Řecka.	 Za návštěvu	určitě	 stojí	 jak	místní	
katedrála,	znovuvybudovaná	po mohutném	zemětřesení,	
tak	pozůstatky	aragonského	hradu.	Cena	zahrnuje:	auto-
busovou	dopravu,	trajekt,	doprovod	delegáta/průvodce.	
Cena	nezahrnuje:	vstupy	do jednotlivých	objektů.
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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 so/st)

Palmasera 
Village 4*

30.05. - 06.06. 2020 17 490,-
03.06. - 10.06. 2020 17 490,-
06.06. - 13.06. 2020 17 790,-
13.06. - 20.06. 2020 17 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den so/st)

Palmasera 
Village 4*

05.09. - 12.09. 2020 19 490,-
09.09. - 16.09. 2020 18 990,-
12.09. - 19.09. 2020 18 490,-
16.09. - 23.09. 2020 17 990,-
19.09. - 26.09. 2020 17 490,-
23.09. - 30.09. 2020 16 990,-
26.09. - 03.10. 2020 16 990,-

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	skleni-
ce	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
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů	

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 500,-
	▪ Plná	penze	2 200,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-

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 
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1
 Celodenní výlet Barbagia –  

 perla Sardínie 
 1 820,-	Kč	/	65€
Výlet	 takřka	do samotného	srdce	Sardínie	a do divo-
kého	 pohoří	 Barbagia.	 Navštívíme	 městečko	 Nuoro,	
odkud	 se	 Vám	 naskytne	 nezapomenutelný	 výhled	
do  okolí,	 navštívíme	 kostel	 Santa	 Maria	 della	 Neve	
a  také	místní	 třídu.	Seznámíme	se	s  tradicemi	Sardů	
v městečku	Mamoiada,	kde	se	nachází	muzeum	stře-
domořských	masek.	V Orgosolo	si	obyvatelé	velmi	za-
kládají	na původních	zvycích,	mimo	to	je	proslulé	svými	
tzv.	Murale	–	nástěnnými	malbami.	Součástí	výletu	je	
i typický	oběd.

4
 Celodenní výlet Korsika a Bonifacio 

 cca	87	€	
Odjezd	z hotelu	do oblasti	Santa	Teresa,	nalodění	na tra-
jekt	a výlet	na sousední	ostrov,	který	spadá	pod	Francii.	
Vylodění	 v  Bonifaciu,	 které	 je	 považováno	 za  poklad	
Středozemí	a už	samotná	cesta	trajektem	skýtá	okouz-
lující	zážitek	pozorování	místní	místního	 fjordu	s bílými	
vápencovými	útesy.	K zakoupení	pouze	na místě.

2
 Celodenní výlet: To nejkrásnější  

 ze zálivu Golfo di Orosei 
 1 680,-	Kč	/	60	€
Golfo	di	Orosei	 -	 jeden	z nejkrásnějších	zálivů	Sardinie.	
Celodenní	výlet	na gumových	člunech	(každý	člun	je	cca	
pro	15	osob)	či	na lodi	(v závislosti	na počtu	osob).	Na-
vštívíme	 nádherné	 přírodní	 pláže	 omývané	 tyrkysovým	
mořem	a obklopené	skalními	útesy.	Projedeme	celý	záliv	
až	k pláži	Cala	Goloritze,	která	patří	pod	ochranu	UNESCO.	
V  rámci	možností	 se	 také	podíváme	k malým	 jeskyním	
s  úžasnými	 skalními	 útvary,	 po  cestě	 pak	 zastavíme	
na několika	nádherných	plážích	s možností	koupání	a ob-
čerstvení.	Cena	zahrnuje:	lodní	lístek,	služby	delegáta.

3
 Celodenní lodní výlet  na Maddalenské souostroví s lehkým obědem 

 1 680,-	Kč	/	60€	+	pobytová	taxa	cca	5€/osoba	
Odjezd	do Palau,	nalodění	v přístavu.	Výlet	na souostroví	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 kul-
turním	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.	

5
 Polodenní výlet Cala Luna a jeskyně 

 Grotta del Bue Marino  
 950,-	Kč	/	34€	
Mimořádně	 oblíbený	 lodní	 výlet	 (může	 být	 realizován	
i  na  gumových	 člunech)	 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.

olbia

la Maddalena

palmasera village
Cala luna

Golfo di orosei

Korsika

Barbagia

Mapa výletů

Sardinie

sardinie
FAKULTATIVNÍ VýLETY

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.	
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.cz	nebo	na místě	u delegáta.	
	▪ V ceně	výletů	je	zahrnuta	autobusová,	popř.	lodní	doprava	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.

 ▪ Akční balíček fakultativních výletů 	
1) Maddalenské souostroví 2) Barbagia 
Pouze za 3 305,- Kč / 118€.
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O Toskánsku Středověká	města,	renesance,	moře,	vinice,	olivové	háje,	cypřišové	aleje,	venkovská	sídla	a ze-
mědělské	usedlosti	krásně	zasazené	do okolní	krajiny	–	to	vše	je	Toskánsko.	Tento	kouzelný	region	se	nachá-
zí	ve střední	 Itálii	na pobřeží	Tyrhénského	moře.	Na severu	sousedí	s provinciemi	Emilia-Romagna	a Ligurií,	
na východě	s Umbrií	a na jihu	s Laziem.	Hlavním	městem	regionu	je	úchvatná	Florencie,	kolébka	renesance	
opěvovaná	jako	nejkrásnější	město	Itálie.		Siena,	Pisa,	Lucca,	San	Gimigiano	a bezpočet	menších	městeček	
a usedlostí	spolu	s Florencií	tvoří	společně	celek	obdivuhodného	architektonického	bohatství.	Silničky,	vedoucí	
k usedlostem	na vrcholcích,	se	klikatí	krajinou	mezi	zelenými	stráněmi,	vinicemi,	olivovými	háji	a alejemi	cypři-
šů.	Venkovské	statky,	panská	sídla	a středověké	osady,	které	se	dochovaly	téměř	nedotčené	od dob,	kdy	byly	
založeny	na vrcholcích	pahorků.	Objevte	s námi	kouzlo	a nadýchejte	se	opojné	atmosféry	jednoho	z nejkrás-
nějších	míst	Itálie,	Toskánska.	

Termín 7 nocí 
(odletový den středa)

Hotel Smeraldo 3*

27. 05. - 03. 06. 2020 16 990,-

Termín 7 nocí 
(odletový den středa)

Hotel Smeraldo 3*

16. 09. - 23. 09. 2020 16 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	-	Pisa/Boloňa	-	Praha	
(včetně	všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	-	hotel	-	letiště
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji
	▪ Polopenze	(snídaně	formou	bufetu,	večeře	
výběrem	z menu	s bufetem	salátů)	vč.	sklenice	
vody	a vína
	▪ 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,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	v pokoji	500,-
	▪ Sleva	za dítě	do 6,99	let	na přistýlce	1 400,-
	▪ Sleva	za dítě	do 11,99	let	na přistýlce	700,-

Průměrná teplota

Květen 24° 19°
Červen 29° 23°

Červenec 31° 24°
Srpen 30° 25°
Září 26° 23°
Říjen 20° 21°

toskánsko

itálie

HOTEL	SMERALDO		3*	|	LIDO	DI	CAMAIORE	|
Popis hotelu: Tento	příjemný	rodinný	hotel	se	nachází	v letovisku	Lido	di	Camaiore,	cca	120	metrů	od pláže.	
Je	nedaleko	restaurací,	barů	a obchodů,	včetně	pěkné	pobřežní	promenády,	která	se	táhne	celým	letoviskem.	
Autobusová	zastávka	se	nachází	cca	50	metrů	od hotelu.	Autobusem	se	pohodlně	dostanete	například	do Via-
reggia,	kde	naleznete	další	množství	obchodů,	barů	a restaurací.	Nedaleko	hotelu	u pobřežní	promenády	jednou	
týdně	místní	trhy	(pondělí).	

Vybavení hotelu: Recepce	s halou,	Wi-Fi	zdarma,	výtah,	bar,	restaurace,	udržovaná	zahrada,	menší	konfe-
renční	sál,	parkoviště.		

Vybavení pokoje:	Dvoulůžkové	pokoje	s možností	přistýlky	jsou	vkusně	zařízeny	a vybaveny	sociálním	zaříze-
ním,	SAT	TV,	klimatizací,	telefonem	a balkonem.	

Pláž: Písečná	pláž	s pozvolným	vstupem	do moře	se	nachází	cca	120	metrů	od hotelu.	Plážový	servis	za zvý-
hodněnou	cenu	pro	hotelové	hosty	(bližší	informace	na hotelu).	

voda a víno  
K večeři

Bazén 

pláž 120 M

Doba letu
Pisa

 2 hod. 15 min.
boloňa

 1 hod. 30 min.

transfer 
Pisa

 1 hod. 10 min.
boloňa

 2 hod. 30 min.

Itálie

Toskánsko
Pisa

Bologna

NOVý HOTEL
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lucca

Cinque terre
hotel Marina

Florenciepisa

Bologna

Carrara
Mapa výletů

Itálie

toskánsko
FAKULTATIVNÍ VýLETY

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Ceny	výletů	jsou	orientační	a během	sezony	se	mohou	změnit.	Pokud	není	
výslovně	uvedeno	jinak,	v ceně	výletu	je	technický	doprovod	delegáta.	

	▪ Ceny	výletů	nezahrnují	vstupy.
	▪ Programový	sled	jednotlivých	výletů	může	být	na místě	upraven
	▪ Na místě	můžete	zakoupit	jednotlivé	výlety	v Eurech
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění	výletu	je	25	osob

 ▪ Akční balíček fakultativních výletů 	
Pisa + Florencie + Lucca a Carrara 
Cena: 3 920,- Kč / 140€

1
 Celodenní výlet Cinque Terre 

 1 960,-	Kč	/	70€
Celodenní	 výlet	 do  oblasti	 Ligurského	moře,	 jednoho	
z nejslavnějších	a nekrásnějších	míst	celého	pobřeží,	
slavného	 Cinqueterre	 neboli	 Pětizemí,	 které	 je	 pod	
záštitou	UNESCO.	Původní	vesničky,	tyčící	se	na úpatí	
skal,	si	zachovaly	svůj	původní	ráz	díky	špatné	přístup-
nosti	až	do dnešních	dní.	Ročně	nadchne	svým	půva-
bem	a nezapomenutelnými	výhledy	tisíce	návštěvníků	
z celého	světa.	Monterosso	se	svým	středověkým	cen-
trem	se	pyšní	i plážemi,	Vernazza	Vás	okouzlí	malebný-
mi	věžemi,	Manarola	zase	nádherně	usazeným	středo-
věkým	hradem.	Cesta	tam	lodí,	zpět	a do jednotlivých	
městeček	vlakem.

4
 Celodenní výlet Lucca a Carrara 

 1 400,-	Kč	/	50€
Nádherný	 výlet	 přímo	 do  srdce	 nejznámějších	 lomů	
v  Carrara,	 kam	 si	 jezdil	 slavný	 Michelangelo	 vybírat	
jednotlivé	kameny	pro	své	sochy.	Úžasný	zážitek,	do-
plněný	 o možnost	 skupinové	 jízdy	 na  jeepech	 přímo	
do lomů	(fakultativně	za poplatek	cca	13	Eur	/	osoba),	
kde	 se	 těží	mramor	 s  výkladem,	 jak	 probíhají	 práce,	
na co	vše	se	mramor	využívá	a jaké	jsou	jednotlivé	pro-
cesy	 jeho	 zpracování.	Tento	 jedinečný	 zážitek	 si	mů-
žete	 doplnit	 též	 návštěvou	místního	muzea	mramoru	
a zakoupit	si	jednotlivé	předměty.	Poté	se	přesuneme	
do města	Lucca,	jehož	původ	sahá	až	do roku	170	př.	
n.	 l.	 Budete	 si	moci	 prohlédnout	 katedrálu	 v  román-
ském	 stylu	 na  náměstí	 San	 Martino,	 baptisterium,	
kostel	sv.	Jana	a kostel	sv.	Michala	či	si	vychutnat	ro-
mantickou	procházku	po hradbách	města.		

2
 Celodenní výlet Florencie 

 1 540,-	Kč	/	55€
Florencie,	hlavní	město	Toskánska,	je	mnohými	považována	za nejkrásnější	město	celé	Itálie	a nabízí	nepřeberné	
množství	zajímavostí.	Nachází	se	zde	mnoho	zajímavých	muzeí	a památek,	jako	například	bazilika	Santa	Croce,	
náměstí	Piazza	della	Signoria	se	slavnou	Neptunovou	fontánou	a palácem	Palazzo	Vecchio	nebo	otevřená	hala	
Loggia	dei	Lanzzi.	Zapomenout	nelze	ani	na katedrálu	Santa	Maria	dell	Fiore,	křestní	kapli	San	Giovanni,	paláce	
Bargello	a Piti.	Zřejmě	nejznámějšími	památkami	města	jsou	pak	slavný	most	Ponte	Vecchio	a Galleria	degli	Uffizi	
–	jedna	z největších	uměleckých	galerií	světa,	ve které	najdete	díla	takových	mistrů,	jako	jsou	da	Vinci,	Raphael	
nebo	Michelangelo.	Upozornění:	Poslední	úsek	z důvodu	provozu	a bližší	dostupnosti	realizován	vlakem.

3
 Polodenní výlet Pisa 

 1 180,-	Kč	/	42€	
V rámci	tohoto	polodenního	výletu	navštívíme	náměstí	Piazza	del	Duomo,	zvané	též	Piazza	dei	Miracoli	(Náměstí	
zázraků),	kde	 jsou	koncentrovány	nejvýznamnější	památky	města.	Uvidíme	majestátní	katedrálu,	světoznámou	
Šikmou	věž	a Baptiserium	(křestní	kapli)	Sv.	Jana.	
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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,	telefo-
nem,	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 neděle)

Villaggio Hotel 
Akiris 4*

07. 06. – 14. 06. 2020 15 490,-
14. 06. – 21. 06. 2020  16 490,-
21. 06. – 28. 06. 2020 16 990,-

Termín 7 nocí
(odletový den neděle)

Villaggio Hotel 
Akiris 4*

30. 08. – 06. 09. 2020 16 990,-
06. 09. - 13. 09. 2020 16 490,-
13. 09. – 20. 09. 2020 15 990,-
20. 09. – 27. 09. 2020 15 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Bari	–	Praha	(včetně	
všech	poplatků)
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště
	▪ 7/10	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,-/7	nocí	;	3 100,-/10	nocí
	▪ Plná	penze	2 000,-/7	nocí	;	2 800,-/10	nocí

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-/7	i 10	nocí
	▪ Sleva	za dítě	2	-	11,99	let	se	2	dospělými	na po-
koji	1 000,-/7	nocí	;	1 500,-/10	nocí

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

POBYT  
I NA 10 NOCÍ

Basilicata

Itálie

voda a víno  
K večeři

plážový 
ServiS v Ceně

pláž u hotelu

Bazén 

Termín 10 nocí NOVINKA
(odletový den neděle)

Villaggio Hotel 
Akiris 4*

13. 09. – 23. 09. 2020 18 990,-
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3
 Perly Apulie – městečka Martina   Franca a Alberobello 

 1 180,-	Kč	/	42€	
Polodenní	výlet	do Martina	Franca,	jednoho	z nejkrásnějších	městeček	Apulie,	pěší	prohlídka	historického	centra.	
Poté	pokračování	do Alberobella,	městečka	zapsaného	na seznam	UNESCO	roku	1996,	a to	právě	díky	tzv.	„tru-
lli“	–	pitoreskním	stavbám	s konickými	střechami,	které	jsou	vystavěné	bez	malty	jen	z opracovaných	kamenů	
a původně	měly	jen	jednu	místnost.

4
 Taranto – město dvou moří 

 1 240,-	Kč	/	44€	
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.

1
 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 
 980,-	Kč	/	35€	
Polodenní	 výlet,	 při	 kterém	 navštívíme	 nejdříve	 Ná-
rodní	muzeum	v Policoro	a také	kostel	Panny	Marie	
v Anglona,	který	je	považován	za nejslavnější	středo-
věkou	památku	 v  oblasti.	 Pokračování	 do Tursi,	 ná-
vštěva	Rabatana	či	Arabatana,	původního	arabského	
osídlení.	

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,	
obydlí	vyhloubená	v několika	vrstvách	do skály.

Bari

taranto

Martina Franca  
a alberobello

villaggio akiris

policoro

Matera

Mapa výletů

Itálie

basilicata
FAKULTATIVNÍ VýLETY

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.	
	▪ Aktuální	nabídka	na www.cestovaniproseniory.cz	nebo	na místě	u delegáta.
	▪ V ceně	výletů	je	zahrnuta	autobusová	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.

 ▪ Akční balíček fakultativních výletů 	
1) Matera 2) Za historií Basilicaty 
Pouze za 1 910,- Kč / 68€.
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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	DOMIZIA	PALACE		4*	|	BAIA	DOMIZIA	|
Popis hotelu: Hotel	se	nachází	v krásném	zálivu	Gulf	of	Gaeta	obklopen	piniovou	zahradou	s palmami.	V blíz-
kosti	hotelu	se	nacházejí	obchůdky	a bary.	Možnost	místní	dopravy	autobusem.

Vybavení hotelu: Recepce,	Wi-Fi	(zdarma),	2	bary,	restaurace,	konferenční	sál	až	pro	200	osob,	bazén	pro	
dospělé	s mělčí	částí	vhodnou	pro	děti	a sluneční	terasou	se	slunečníky,	udržovaná	zahrada,	animační	progra-
my	a hudební	večery,	tenisový	kurt,	parkoviště.	

Vybavení pokoje:	Pokoje	jsou	vkusně	zařízené	a vybavené	sociálním	zařízením	s fénem,	klimatizací,	SAT	TV,	
miniledničkou,	trezorem	a většinou	s balkonem	(s výjimkou	jednolůžkových	pokojů).	

Pláž: Písečná	pláž	se	nachází	jen	pár	metrů	od hotelu	s pozvolným	vstupem	do moře.	Slunečníky	a lehátka	
jsou	poskytovány	zdarma.

Termín 7 nocí 
(odletový den sobota)

Hotel Domizia 
Palace 4*

06. 06. – 13. 06. 2020 14 490,-
13. 06. – 20. 06. 2020 15 490,-

Termín 7 nocí 
(odletový den sobota)

Hotel Domizia 
Palace 4*

29. 08. – 05. 09. 2020 15 990,-
05. 09. – 12. 09. 2020 15 490,-
12. 09. – 19. 09. 2020 14 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Řím/Neapol	–	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
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	včetně	
pojištění	pro	případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů	

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 300,-
	▪ Plná	penze	2 000,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	500,-

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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3
 Ostrov Capri 

 2 450,-	Kč/	90	€
Celodenní	 výlet	 na  ostrov	 Capri,	 asi	 na  nejznámější	
a také	nejkrásnější	ostrov	Kampánie.	Mnozí	ho	přirovná-
vají	k rajské	zahradě.	Ostrov	Capri	má	dvě	hlavní	centra	
–	noblesní	městečko	Capri	a klidnější,	přesto	také	vel-
mi	zajímavé	městečko	Anacapri.	Pro	zájemce	možnost	
okružní	plavby	kolem	ostrova	(z přístavu	k Faraglioni	či	
k Modré	jeskyni,	není	v ceně	výletu).	Možnost	koupání.

2
 Klášter Montecassino  

 – polodenní výlet  
 810,-	Kč/	30	€
Klášter	 Montecassino,	 slavné	 	 benediktinské	 územní	
opatství	v Itálii	založené	cca	v roce	529	sv.	Benediktem	
z  Nursie,	 stojí	 na  stejnojmenné,	 520	m	 vysoké	 hoře,	
necelé	2	km	západně	od města	Cassino	a  je	nejstar-
ším	 klášterem	 západního	 mnišství.	 Po  staletí	 sloužil	
jako	vzor	pro	budování	dalších	klášterů	po celé	Evropě.	
Drancován	byl	již	od dob	svého	vzniku,	nejvíce	byl	ale	
poničen	při	slavné	bitvě	za 2.	světové	války	Němci,	kte-
ří	ho	posléze	využili	ke svému	úkrytu.	Nedaleko	tohoto	
místa	 se	natáčel	 také	 jeden	díl	 slavné	české	filmové	
trilogie	Slunce,	seno.

1
 Perla jižní Itálie – Neapol  

 980,-	Kč	/	35€	
V  dopoledních	 hodinách	 odjezd	 busem	 do  Neapole.	
Okružní	 jízda	po těch	nejzajímavějších	čtvrtích	–	 jako	
jsou	residentská	oblast	Posilipo	a Vomero,	Neapolský	
záliv,	 slavné	Marechiaro,	Megellina,	 Castel	 dell’Uovo,	
Santa	Lucia,	Piazza	del	Plebiscito.	Pěší	okruh	k Pala-
zzo	Reale,	divadlu	Opera	a monstrózní	galerii	Umberta	
I.	Rozchod	s možností	nákupů	či	ochutnávky	místních	
specialit.

4
 Vesuv a archeologický areál Pompeje 

 1 400,-	Kč	/	50€	
Celodenní	 výlet	 do  oblasti	 Vesuvu.	 V  ranních	 hodi-
nách	 odjezd	 k  Vesuvu,	 asi	 nejznámější	 evropské	
sopce	 (transfer	 na  Vesuv	 není	 zahrnut	 v  ceně	 -	 cca	
10€	 na  osobu).	 Dále	 budeme	 pokračovat	 do  areálu	
Pompeje,	kde	budeme	mít	procházku	s licencovaným	
průvodcem,	 při	 které	 budete	 mít	 možnost	 obdivovat	
gladiátorské	cely,	nevěstinec,	atd.

kaMpánie
FAKULTATIVNÍ VýLETY

Sorrento

pompeje

hotel domizia palace

neapol

Montecassino

Capri

Mapa výletů

Itálie

Důležité info  fakultativní výlety

	▪ Nabídka,	popisy	a ceny	výletů	jsou	pouze	orientační.	Aktuální	nabídka	na www.
cestovaniproseniory.cz.

	▪ 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.

 ▪ Akční balíček fakultativních výletů 	
1) Perla jižní Itálie - Neapol 
2) Vesuv a Pompeje 
81 € / 2 270 Kč

letiště řím

5
 Sorrento a amalfitánské pobřeží  

 1 900,-	Kč/	70	€	
V ranních	hodinách	odjezd	do Sorrenta,	malebného	měs-
tečka	umístěného	na skále	při	pobřeží	Tyrhénského	moře,	
jenž	bylo	oblíbeným	lázeňským	místem	již	v dobách	sta-
rověku.	Volno	k prohlídce	města,	které	se	proslavilo	mj.	
i produkcí	citrónů	a slavného	likéru	limoncella,	který	zde	
potkáte	 téměř	 na  každém	 kroku.	 Pokračování	 do měs-
tečka	 Amalfi.	 Již	 samotná	 cesta	 křivolakými	 silničkami	
Vám	poskytne	 nepřeberné	množství	 nádherých	 výhledů	
na  amalfitánské	 pobřeží,	 které	 je	 právem	 považováno	
za  jedno	 z nejkrásnějších	a nejromantičtějších	na světě	
(na  seznamu	 UNESCO	 od  roku	 1997)	 a  jemuž	 vévodí	
právě	město	Amalfi,	kdysi	nejdůležitější	město	celé	oblasti	
a námořní	velmoc,	ve které	žilo	70 000	obyvatel.	Přestože	
město	utrpělo	 velkým	zemětřesení	 spojeným	s  tsunami	
ve 14.	 století,	 najdete	 zde	mnoho	 zajímavých	památek,	
jimž	vévodí	katedrála	sv.	Ondřeje	z 11.	století	s ostatky	
tohoto	světce	a monumentálním	schodištěm.	Odtud	po-
kračování	lodí	až	do Salerna	s možností	obdivovat	zbytek	
pobřeží.	Návrat	do hotelu	ve večerních	hodinách.

NOVINKA

Sant egidio
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O Ischii Pobřeží	tohoto	italského	termálního	ostrova,	který	náleží	do oblasti	Kampánie,	je	omýváno	průzračnými	
vodami	Tyrhénského	moře.	Od hlavního	města	Kampánie	–	Neapole	–	je	vzdálen	cca	30	km,	cesta	trajektem	
z pevniny	na ostrov	trvá	cca	1	hod.	Ostrov	má	rozlohu	46	km2	a jeho	obvod	je	37	km.	Na pobřeží	jsou	písčité	
pláže	a malebné	zátoky.	Ischia	je	známá	ve světě	díky	mnoha	faktorům:	příjemné	podnebí,	barva	křišťálového	
moře,	 příjemné	písčité	 pláže	 a  přívětivost	místních	 obyvatel.	 Sen	 o  ideální	 dovolené,	 procházkách	 v  zeleni,	
koupání	v moři,	o volných	chvilkách	strávených	ve stínu	zahrad,	 to	vše,	a  ještě	 jiná	přání	Vám	ostrov	splní!	
A k tomuto	okouzlujícímu	zážitku	přibyde	ještě	naděje,	že	se	zbavíte	různých	zdravotních	potíží,	neboť	už	jenom	
termální	 koupele	patří	 k nejúčinnější	 léčbě	 revmatických,	 kloubních,	nervových	či	neurologických	potíží,	 ale	
i gynekologických	problémů	nebo	problémů	látkové	výměny.	

Termín Terme Park Imperial***

10. 04. - 18. 04. 2020 8 790,-
18. 04. - 30 .05. 2020 8 290,-
30. 05. - 08. 08. 2020 9 190,-
08. 08. - 22. 08. 2020 12 790,-

Termín Terme Park Imperial***

22. 08. - 19. 09. 2020 9 190,-
19. 09. – 31. 10. 2020 8 290,-

Výše	 uvedené	 ceny	 jsou	 platné	 pouze	 při	 zakoupení	
pobytu	včetně	dopravy.

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ 7x	ubytování	v pokoji	standard
	▪ 7x	polopenzi
	▪ Vstup	do bazénu/bazénů	v daném	hotelu
	▪ Služby	CK	a služby	průvodce	CK
	▪ Informační	materiály
	▪ Pojištění	CK	proti	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Dopravu:
	▪ 1/	autobusová	v období	19.6.	-	2.8.2020	včetně	
trajektu	a transferu	do/z	hotelu	4 490,-	Kč/osoba.	
Odjezd	vždy	v pátek,	návrat	v neděli.
	▪ 2/	letecká	doprava	–	cena	od 8.000,-	Kč/osoba,	
na vyžádání	v CK.	

Důležité informace: 

	▪ Speciální	podmínky:	min.	výše	stornopoplatku	pro	
zájezdy	s leteckou	dopravou	-	6.000,-	Kč/osoba.
	▪ Minimální	počet	účastníků	pro	uskutečnění	zájez-
du	s autobusovou	dopravou	-	35	osob.
	▪ Více	informací	na www.cestovaniproseniory.cz
	▪ Pořadatelem	zájezdu	je	CK	OSVĚTA

TERME	PARK	IMPERIAL	3*	|	ISCHIA	|
Popis hotelu: Moderní	a elegantní	hotelový	komplex	je	situovaný	ve velké	tropické	zahradě,	kde	se	nachází	
také	většina	pokojů.	K ideální	relaxaci	patří	pobyt	u jednoho	z největších	termálních	hotelových	bazénů	na ost-
rově.	Hotel	je	jen	cca	10	minut	chůze	od pláže	Citara	a slavných	Poseidonových	zahrad.	Minibus	na pláž	Citara	
ZDARMA.

Vybavení hotelu: 1x	venkovní	 termální	bazén	 (35	°C),	1x	vnitřní	 termální	bazén	 (38	°C),	 terasa	s  lehátky	
a slunečníky,	plážové	osušky	a župany	k zapůjčení	za poplatek	+	úhrada	kauce,	restaurace,	recepce,	bar,	inter-
net	koutek	–	za poplatek,	Wi-Fi	ve společných	prostorech	hotelu	zdarma,	sauna	za poplatek,	vlastní	lázeňské	
centrum,	parkoviště.

Vybavení pokoje:	Vlastní	 sociální	 zařízení,	 fén,	TV-SAT,	minibar,	 rádio,	 centrální	 klimatizace	 (cca	 polovina	
června	–	polovina	září),	trezor	za poplatek	(cca	1,5	eur/den	a vratná	kauce	cca	20	eur).	Balkón	nebo	terasa	
a výhled	na moře	za příplatek.

TERME	PARK	IMPERIAL	3*	|	ISCHIA	|
Popis hotelu: Moderní	a elegantní	hotelový	komplex	je	situovaný	ve velké	tropické	zahradě,	kde	se	nachází	
také	většina	pokojů.	K ideální	relaxaci	patří	pobyt	u jednoho	z největších	termálních	hotelových	bazénů	na ost-
rově.	Hotel	je	jen	cca	10	minut	chůze	od pláže	Citara	a slavných	Poseidonových	zahrad.

Vybavení hotelu: 1x	venkovní	 termální	bazén	 (35	°C),	1x	vnitřní	 termální	bazén	 (38	°C),	 terasa	s  lehátky	
a  slunečníky,	 restaurace,	 recepce,	 bar,	 internet	 koutek	 –	 za  poplatek,	 sauna	 za  poplatek,	 vlastní	 lázeňské	
centrum,	parkoviště.

Vybavení pokoje:	Vlastní	 sociální	 zařízení,	 fén,	TV-SAT,	minibar,	 rádio,	 centrální	 klimatizace	 (cca	 polovina	
června	–	polovina	září),	trezor	za poplatek.	Balkón	nebo	terasa	a výhled	na moře	za příplatek.

iscHia

itálie

NEJEN 
PRO SENIORY

Itálie

Ischia

Bazén 

Průměrná teplota

Duben 13° 16°
Květen 17° 19°
Červen 21° 23°

Červenec 24° 26°
Srpen 24° 26°
Září 21° 25°
Říjen 17° 22°
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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

14. 05. - 21. 05 . 2020 24 990,-

Termín Cena

01. 10. - 08. 10. 2020 24 990,-

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	
	▪ Fakultativní	výlety

Upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	Cena	
nezahrnuje	vstupy.
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na 	
www.cestovaniproseniory.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.

andalusie - poZnávací ZájeZd 

špaNělsko
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POBYT S VýLETY

Vydejte se na zájezd do střední části Španěl-
ska, do oblasti Mar Menor.  Moře v laguně Mar 
Menor mívá i  o několik stupňů vyšší teplotu 
než ve Středozemním moři a voda zde je sla-
nější. Proto získalo přezdívku „Mrtvé moře 
Evropy“.  Zdejší příznivé klima působí na dý-
chací cesty a napomáhá léčit kožní onemoc-
nění, bolavé klouby, revma a další onemocně-
ní pohybového aparátu. Mar Menor je velmi 
dobře znám i  pro výskyt „léčivého bahna“. 
Na  tomto zájezdu můžete kombinovat kou-
pání v moři i  laguně s návštěvou zajímavých 
turistických atrakcí této oblasti.

Termín Cena

08. 06. – 15. 06 . 2020 22 990,-

Termín Cena

24. 09. – 01. 10. 2020 22 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenku	Praha	–	Murcia	–	Praha		
(vč.	všech	poplatků)
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	4*	
	▪ Polopenzi	formou	švédských	stolů	vč.	skleničky	
vody	a vína	k večeři
	▪ Transfer	z/na	letiště
	▪ Průvodce
	▪ Autobusovou	dopravu	na výlety

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	pro	případ	
storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	
úřadů
	▪ Fakultativní	výlety

Upozornění: 

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

„Mrtvé MoŘe“ Mar Menor - poZnávací ZájeZd

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Přílet	do Španělska.	Transfer	do hotelu.	Ubytování.
2. DEN	–	Procházka	s průvodcem	po letovisku	LA	MANGA,	které	leží	na šíji	mezi	Středozemním	mořem	a lagunou.	
Výstup	na vyhlídku,	kde	se	Vám	otevře	panoramatický	pohled	na celou	zátoku,	moře	i lagunu.		Dále	„přebrodění“	
části	mělké	laguny	na ostrůvek	ISLA	DEL	CIERVO	(Jelenní	ostrov).					
3. DEN	–	Celodenní	autobusový	výlet	za krásami	kraje	Murcie.	Nejprve	se	zastavíme	u svatyně	patronky	města	
-	SANTUARIO	DE	LA	FUESANTA,	která	se	nachází	v horách	6	km	od Murcie.	Poté	následuje	návštěva	krásného
historického	města	MURCIE	s pěkným	starým	městem	a mnoha	památkami	připomínajícími	jeho	bohatou	minu-
lost.	Na závěr	dne	se	zastavíme	v přírodních	bahenních	lázních	v SAN	PEDRO	DEL	PINATAR.
4. DEN	–	Celodenní	výlet.	Ráno	nás	čeká	turistika	v národním	parku	-	NP	CALBLANQUE.	Jedná	se	o nenáročný	
pochod	cca	6	km	s převýšením	do 200	m,	převážně	pak	z kopce.	Po návratu	k autobusu	budeme	pokračovat	k zá-
livu	u vesničky	Portmán,	kde	se	nachází	krásný	záliv	s černou	pláží	(zde	se	zájemci	mohou	vykoupat).	Odpoledne	
se	zastavíme	na prohlídku	městečka	CARTAGENA,	jehož	historie	sahá	až	do starověku.	Projdeme	se	po hlavních	
ulicích	historického	centra,	kde	uvidíme	řadu	krásných	secesních	vil	z počátku	20.století.	Poté	navštívíme	římské	
divadlo	a další	památky.		
5. DEN –	Volný	den	u moře.	Pro	zájemce	doporučujeme	fakultativní	výlet	-	Okružní	plavba	lagunou.	Uvidíte	nej-
známější	zátoky	jako	„Tureckou	zátoku“	nebo	zátoku	nazývanou	„Borovice“.
Krásný	výhled	budete	mít	i na všech	pět	ostrovů	laguny	(Barón,	Perdiguera,	Redondela,	Ciervo	a Sujeto).
6. DEN –	Celodenní	výlet	–	ráno	si	prohlédneme	centrum	historického	městečka	ELCHE	s pěknou	katedrálou	
Panny	Marie	a rozsáhlým	palmovým	hájem,	který	je	největší	v Evropě.	Odpoledne	následuje	prohlídka	ALICANTE,	
významného	přímořského	města,	které	svojí	architekturou	připomíná	francouzské	Nice.	Projdeme	se	po pevnosti,	
přímořské	promenádě,	navštívíme	uličky	historického	středu.	
7. DEN –	Volný	den	u moře.
8. DEN	–	Transfer	na letiště,	odlet	do Prahy.	
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Navštivte s námi kouzelný ostrov Mallorca na-
bízející nadherná zákoutí i  vyhlídky ostrova, 
kouzelné pláže, historické poklady, roman-
tické přístavy a výborné jídlo. Dovolte, aby se 
Mallorca stala Vaším oblíbeným místem stejně 
jako pro F. Chopina.  

Termín Cena

28. 05. – 04. 06. 2020 21 990,-

Termín Cena

25. 09. – 02. 10. 2020 22 690,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Letecká	doprava	Praha-Mallorca-Praha
	▪ Doprava	autobusem	na výlety
	▪ 7x	ubytování	v hotelu	(dvoulůžkové	pokoje	s pří-
slušenstvím)
	▪ 7x	polopenze
	▪ Průvodce

Cena nezahrnuje

	▪ Pobytovou	taxu	(platba	na místě)

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 800	Kč
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	590	Kč

Upozornění

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.
	▪ Bližší	informace	naleznete	na		
www.cestovaniproseniory.cz.

Přírodní krásy a kultura Mallorcy

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Odlet	z ČR	na Mallorcu.
2. DEN	–	Volný	den	u moře.
3. DEN	–	Výlet	do jihozápadní	části	ostrova.	Přejezd	přes	jižní	část	pohoří	SERRA	DE	TRAMUNTANA	do městečka	
Valldemossa.	Městečko	VALLDEMOSSA	–	malebné	městečko	s kartuziánským	klášterem,	které	se	zalíbilo	i F.	Chopi-
novi	a G.	Sandové.	ESTELLENCS	–	starobylá	obec	na strmých	horských	svazích	s nádhernými	výhledy.	Přejezd	přes	
vyhlídku	MIRADOR	DE	RICARDO	ROCA	(výhledy	na temně	modré	moře	a příkrá	skaliska)	do původního	rybářského	
přístavu	PORT	D’ANDRATX.	Na závěr	dne	koupání	na plážích	jižní	části	ostrova.
4. DEN	–	Výlet	do severní	části	Mallorcy	k mysu	CAP	DE	FORMENTOR	–	poloostrov	s mohutnými	skalnatými	útesy.	
PORT	DE	POLLENCA	–	pěkný	přístav,	východisko	výletních	lodí.	Kouzelné	městečko	ALCÚDIA	připomínající	ve svém	
středu	barcelonskou	gotickou	čtvrť	s památkami	na římskou	část	dějin.	Koupání	na některé	ze	zdejších	nádherných	
pláží.	
5. DEN	–	Dopoledne	podrobná	prohlídka	města	PALMA	DE	MALLORCA	–	hlavní	město	ostrova	s významnými	pa-
mátkami	připomínajícími	 jeho	pohnutou	minulost.	Monumentální	gotická	katedrála	La	Seu	postavená	na zbytcích	
mešity,	palác	de	l’Almudaina	(původně	arabský	Alcazar),	kostel	sv.	Eulanie,	klášter	sv.	Františka,	Arabské	lázně	aj.	
Odpoledne	koupání	a odpočinek	na pláži.
6. DEN	–	Návštěva	romantických	městeček	SOLLER	a PORT	DE	SOLLER.	Zájemci	mohou	mezi	městečky	projet	
historickou	 tramvají.	V případě	pěkného	počasí	možnost	 výletu	 lodí	 (platí	 se	na místě)	do  romantické	 zátoky	SA	
CALOBRA.	Odtud	procházka	přes	několik	tunelů	k ústí	soutěsky	TORRENT	DE	PAREIS	a dále	do nitra	druhé	největší	
evropské	erozní	soutěsky	nebo	koupání	na romantické	pláži.	Cestou	návštěva	kláštera	LLUC	–	hlavní	poutní	místo	
na ostrově	proslulé	již	ve středověku	díky	tmavé	sošce	Panny	Marie	(La	Moreneta).
7. DEN –	Pobyt	u moře.
8. DEN	–	Odlet	do Prahy.

krásy Mallorcy - poZnávací ZájeZd 

špaNělsko

NOVINKA
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Podrobný poznávací zájezd do  Itálie, do  jedné 
z jejích nejkrásnějších částí - kopcovitého Tos-
kánska, je doslova nabitý starobylými stavba-
mi. Florencie je renesanční perlou a metropolí 
Toskánska s  monumentálním dómem a  vyso-
kou štíhlou kampanilou. Oproti tomu Siena je 
městem gotickým s  četnými velkými kostely. 
Procházka nádhernou pobřežní oblastí Cinque 
Terre, kolem terasovitě uspořádaných kopců 
porostlých vinicemi a  malebných historických 
městeček ve Vás zanechá jedinečné vzpomínky.

Termín Cena

20. 05. - 27. 05 . 2020 24 490,-

Termín Cena

23. 09. - 30. 09. 2020 23 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenku	Praha	–	Boloňa	–	Praha		
(vč.	všech	poplatků)
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	3*	
	▪ Polopenzi	vč.	skleničky	vody	a vína	k večeři
	▪ Transfer	z/na	letiště
	▪ Průvodce
	▪ Autobusovou	dopravu	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.cestovaniproseniory.cz.
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění:	26	osob

toskánsko a cinQue terre - poZnávací ZájeZd

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Odlet	z Prahy	do Toskánska,	transfer	na hotel,	ubytování.	
2. 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		–	ele-
gantní	podmanivé	město,	obklopené	hradbami,	nabízí	ve svém	středu	atraktivní	směs	náměstí,	malých	kostelů,	
muzeí,	galerií	a dlážděných	uliček.	PISA	(UNESCO)	-	prohlídka	slavného	Piazza	dei	Miracoli	–	Šikmá	věž,	Baptis-
terium,	Dóm	atd.
3. DEN -	SIENA	(historické	centrum	Sieny	je	pod	patronací	UNESCO)	-	město,	jehož	kostely	a paláce	vytvářejí	působi-
vý	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.
4. DEN –	Pobyt	u moře.
5. DEN -	FLORENCIE	(historické	centrum	je	pod	patronací	UNESCO)	–	perla	Toskánska	s monumentálními	stav-
bami	florentské	renesance	–	Dóm	Santa	Maria	dei	Fiori,	Giottova	Campanila,	Baptisterium,	hrobka	Medicejských,	
Ponte	Vecchio	přes	řeku	Arno,	kostel	Santa	Croce	s hrobkou	Michelangela.
6. DEN –	 Celodenní	 výlet	 do  oblasti	 malebných	 romantických	 „orlích“	 vesniček	 nad	mořem	 CINQUE	TERRE	
(UNESCO)	–	tato	jedinečná	oblast	je	dostupná	pouze	vláčky.		Navštívíme	vesničku	VERNAZZA	ležící	na skalna-
tém	ostrohu,	hrad	Doria,	z něhož	se	naskýtají	pohledy	jako	z ptačí	perspektivy	na zátoku	i křivolaké	uličky.	Dále	
vesničku	MANAROLA,	jejíž	barevné	domky	šplhají	vzhůru	po skále	a z druhé	strany	ji	obklopují	malebné	vinice.	
Další	možností	je	RIOMAGGIORE	–	působivá	ukázka	architektury	této	oblasti,	kde	úzké	domy	stoupají	od mořské	
hladiny	po svazích	kopců.
7. DEN –	Pobyt	u moře.	Pro	neposedné	možnost	výletu	místní	dopravou	do městečka	PIETRASANTA	–	romantické	
středověké	městečko	s historickým	středem	a úzkými	uličkami.
8. DEN –	Transfer	z hotelu	na letiště.	Odlet	do Prahy.
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itálie

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 . 2020 22 990,-

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.cestovaniproseniory.cz.
	▪ Minimální	počet	pro	uskutečnění:	26	osob.

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,	středověké-
ho	městečka	v provincii	Potenza,	v nadmořské	výšce	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,	spletitých	
úzkých	uliček	i návrší	s výhledy	do krajiny.	Druhým	městečkem	je	PIETRAPERTOSA,	která	je	nejvýše	posazené	městečko	
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.
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POBYT S VýLETY

Tento zájezd je zaměřen na poznání krás a pa-
mátek malebné Sardinie, jako je například 
přístav Alghero, který je nazýván „malá Bar-
celona“. Dále historické městečko Castelsar-
do, nad kterým se tyčí krásný hrad. Návštěva 
souostroví La Maddalena uchvátí svou příro-
dou a plážemi nejednoho návštěvníka. A mno-
ho dalších vyhlášených městeček na Sardinii, 
jako je například Porto Cervo či San Teodoro.

Termín Cena

30. 05. - 06. 06 . 2020 23 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	na Sardinii
	▪ 7	nocí	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	4*
	▪ Polopenzi	včetně	sklenice	vody	a vína	k večeři
	▪ Transfer	z/na	letiště
	▪ Výlety	dle	programu
	▪ Průvodce

Cena zájezdu nezahrnuje

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

Upozornění: 

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

krásy 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.	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	historického	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 příkrých	středověkých	uličkách	nalezneme	
množství	kostelíků,	náměstíčka,	restaurace.	Foto	zastávka	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’OR-
SO	(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 překrásné	pláže	se	stala	národním	parkem.	Trajektem	možnost	návštěvy	městečka	LA	MADDALENA	s kři-
volakými	uličkami,	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	plá-
žemi,	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	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	výlet	na NURAG	
MANNU,	který	se	nachází	na působivém	místě	nad	mo-
řem,	odkud	jsou	nádherné	výhledy	na východní	pobřeží	
Sardinie.
8. DEN	–	SAN	TEODORO	–	malebné	městečko	umís-
těné	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  dvanác-
tém	století	ze	žulových	bloků.	Odlet	do Prahy.

itálie
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sicílie, liparské ostrovy - poZnávací ZájeZd 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD - OKRUH 

Poznávací zájezd na  Sicílii ve  Vás zanechá 
doživotní vzpomínky na  jedinečnou krajinu 
doplněnou o  aktivní sopku či sirná bahenní 
jezírka. Uhrane Vás nádherná příroda, ale také 
jedinečná architektura nejen z  dávné antiky. 
Kromě poznávání budete mít čas i  relaxaci 
a koupání v moři. 

 

Termín Cena

20. 09. – 27. 09. 2020 24 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Leteckou	dopravu	do Catanie	a zpět
	▪ Transfery
	▪ Autobusovou	dopravu	na výlety
	▪ Průvodce
	▪ 7x	ubytování	v hotelu	(6x	v oblasti	Catanie,		
1x	Palerma)	–	dvoulůžkové	pokoje	s přísl.
	▪ 7x	polopenzi

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	

Upozornění 

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

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Let	Praha	–	Catania.	Nocleh.
2. 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.)	
3. 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,	aragonské	domy,	antické	divadlo	aj.	
4. DEN	–	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.
5. DEN	–	Přejezd	na jižní	pobřeží	Středozemního	moře	do AGRIGENTA	(UNESCO)	–	město	s významnými	památkami	
řecké	kolonizace,	jedno	z nejvýznamnějších	měst	antického	světa.	Dobře	zachovalé	chrámy	v krásné	krajině	nazý-
vané	Údolí	chrámů	–	chrám	Svornosti,	Héraklův	chrám,	chrám	Dia	Olympského,	chrám	Kastora	a Polluka.	Nocleh	
v oblasti	Palerma.
6. 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.	CEFALÚ	–	půvabné	historické	městečko	
s normanským	dómem,	nad	kterým	se	tyčí	jako	dominanta	mohutná	skála.	Návrat	na nocleh	do oblasti	Catanie.
7. DEN	–	Volný	den	u moře.
8. DEN –	Odlet	do Prahy.
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turecko: velkÝ okruH - poZnávací ZájeZd

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy,	přílet	do Istanbulu,	ubytování.	
2. DEN	–	ISTANBUL	(UNESCO)	–	různorodé	město	na dvou	kontinentech	s množstvím	byzantských	a osmanských	
památek	 (chrám	Hagia	Sofia,	Modrá	mešita,	Sulejmanova	mešita,	palác	Topkapi,	yerebatanská	cisterna).	Nocleh	
v Istanbulu.
3. DEN	–	Dokončení	prohlídky	ISTANBULU.	Odpoledne	přejezd	do Ankary.	Nocleh.
4. DEN	 	–	ANKARA	–	hlavní	město	Turecka	se	 známým	archeologickým	muzeem	Anatolských	civilizací.	Nocleh	
v Kappadokii.
5. DEN	–	Údolí	GÖREME	(UNESCO)	a CAVUSIN	–	jedny	z největších	přírodních	zajímavostí	v Turecku,	kde	byl	v so-
pečných	tufech	dešťovou	vodou	vymodelován	pohádkový	barevný	svět	skalních	pyramid	a různých	bizarních	útvarů,	
ve kterých	lidé	vyhloubili	řady	kostelů,	skalních	klášterů	i měst.	Návštěva	osady	UCHISAR.	Podzemní	město	DERIN-
KUyU	nebo	KAyMAKLI.	Nocleh	v Kappadokii.
6. DEN		–	Odjezd	v časných	ranních	hodinách	do Konye.	KARAVANSERAy	SULTANHANI	–	malá	pevnost,	která	slou-
žila	jako	ochrana	při	odpočinku	obchodních	karavan.	Prohlídka	KONyE	–	významného	města	muslimských	věřících	
s věhlasnou	mešitou.	Dojezd	na nocleh.
7. DEN		–	TURECKá	RIVIéRA	–	PERGE	–	impozantní	zříceniny	významného	antického	města,	monumentální	brány,	
stadion,	antické	lázně,	sloupová	kolonáda.	ASPENDOS	s jedinečně	dochovaným	římským	divadlem.	Vodopády	KUR-
SUNLU	–	soustava	jezírek	propojených	vodopády	připomínající	zmenšená	Plitvická	jezera.	Prohlídka	starého	centra	
ANTALyE	–	NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO	letoviska	na jižní	riviéře.	Nocleh.
8.- 9. DEN		–	PAMUKKALE	(UNESCO)–	travertinové	kaskády	a jezírka.	Jeden	z nejzajímavějších	přírodních	útvarů	
světa.	Antické	město	HIERáPOLIS	(UNESCO).	Jedna	z nejkrásnějších	antických	lokalit	AFRODISIAS.	Příjezd	k Egej-
skému	moři.	Nocleh.	
10. DEN		–	EFES	–	archeologický	areál	unikátních	antických	staveb,	trosky	jednoho	z divů	světa	–	ARTEMIDINA	CHRá-
MU.	DIDyMA	–	ve starověku	proslulá	věštírna.	PRIéNé	–	vykopávky	antického	města	zajímavé	svojí	pěknou	polohou.
11. DEN	–	PERGAMON,	pozdě	večer	příjezd	do Istanbulu,	nocleh.
12. DEN		–	Odlet	z Istanbulu	do Prahy.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD - OKRUH

Zájezd je zaměřen na  poznání hlavních za-
jímavostí v  Turecku. Navštívíme světově 
proslulá místa jako hlavní město Istanbul 
(UNESCO), vyhledávanou Tureckou riviéru, 
jedinečnou soustavu jezírek v  Pamukkale 
(UNESCO) či archeologický areál v Efesu.

Termín Cena

02. 10. – 13. 10. 2020 27 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Leteckou	dopravu	Praha	–	Istanbul	-	Praha	
(včetně	všech	poplatků)
	▪ 11x	ubytování	v hotelích	s polopenzí
	▪ Dopravu	tureckým	autokarem	dle	programu
	▪ Průvodce

Cena zájezdu nezahrnuje

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

Fakultativní příplatky: 

	▪ Jednolůžkový	pokoj	4 400,-

Upozornění: 

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

relaxace u jeZera ossiacHer see - poZnávací ZájeZd

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odjezd	z Prahy	v ranních	hodinách.	Příjezd	do Korutan,	podvečerní	relaxace	u jezera	OSSIACHER	SEE.
2. DEN	–		Přejezd	k nejkrásnější	rozhledně	Korutan	PyRAMIDENKOGEL,	kde	vás	výtah	dopraví	na vyhlídkovou	
plošinu	s nádhernými	pohledy	na oblast	jezera	WÖRTHER	SEE.	Malebná	obec	ležící	na poloostrově	jezera	Wörther	
See	MARIA	WÖRTH	označovaná	jako	srdce	oblasti.	Soutěska	TSCHEPPASCHLUCHT	–	s množstvím	mostíků	upev-
něných	ve skalách,	kde	se	vám	naskytnou	dechberoucí	pohledy	na vodopády	a peřeje,	které	vytváří	valící	se	voda.	
Na závěr	dne	KLAGENFURT-	hlavní	město	Korutan	přezdívané	renesanční	klenot,	díky	nádherně	restaurovaným	
palácům.	Staré	město	s náměstím	Neue	Platz	na němž	se	nachází	Dračí	kašna	s erbovním	zvířetem.
3. DEN	–	Výjezd	lanovkou	na vrchol	GERLITZEN	(1911	m),	odkud	se	naskýtají	pěkné	výhledy	z výšky	na jezero.	
Oblíbené	výletní	místo	s možnostmi	nenáročných	procházek.	Odpoledne	odpočinek	u malebného	korutanského	
jezera	OSSIACHER	SEE	nebo	možnost	romantické	plavby	lodí	po jezeře.
4. DEN	–	Výlet	do NP	NOCKBERGE.	Výjezd	lanovkou	z lázeňského	městečka	BAD	KLEINKIRCHHEIM	na KAISER-
GURG	(2	055	m).	Výlet	na vrchol	WÖLLANER	NOCK	(2	145	m)	nebo	návštěva	místních	termálních	lázní.	Přejezd	
k jezeru	TURRACH	SEE.	Výlet	lanovkou	Sommer-Rodelbahn	na PANORAMAHÜTTE(1	995	m),	krátký	výlet	skupinou	
TURRACHER	ALPE.	Možnost	sjezdu	lehkou	bobovou	dráhou	podél	hořců	a kosodřevin	zpět	k jezeru	Turrach	See.		
5. DEN	 –	Relaxace	u  jezera	Ossiacher	See	nebo	 výlet	 na  italsko-slovinské	pomezí	 JULSKÝCH	ALP.	Návštěva	
čarokrásné	oblasti	JEZER	FUSINE,	kde	se	bílé	štíty	Julských	Alp	zrcadlí	v modrozelené	vodě	jezer.	Výlet	od dolního	
jezera	k hornímu	a pod	Malý	a Velký	Mantgart.	Poté	výlet	do Slovinska	do horského	střediska	KRANJSKA	GORA.
6. DEN	–	Výlet	do údolí	MALTA.	V případě	hezkého	počasí	výlet	podél	přehrady	pod	masivy	ledovcových	třítisíco-
vek	(Ankogel,	Joch	Spitzai).	Poté	procházka	v údolí	Malta	podél	říčky	Malta,	kolem	tůní	a vodopádů	(VODOPáD	
MELNIK)	od chaty	Hochbrücke	přes	Falleralm	do městečka	BRAMSTATT.	Městečko	GMUND	s prohlídkou	muzea	
Porsche.	Historické	centrum	s malebným	náměstím.	Odjezd	do Prahy.	Příjezd	do Prahy	ve večerních	hodinách.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Korutanská oblast Rakouska vítá vstřícně 
turisty všech zemí k návštěvě svého půvabného 
kraje s horskými masivy, průzračnými jezery, 
čistými řekami, soutěskami a dalšími zajíma-
vostmi. Zájezd kombinuje relaxaci u  jezera 
Ossiacher See s  návštěvou přírodních i  kul-
turních zajímavostí Korutan.

Termín Cena

28. 06. – 03. 07. 2020 10 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Dopravu	autobusem
	▪ 5x	ubytování	v prázdninovém	hotelu	Sonnenresort	
Ossiacher	See	3*	u jezera	Ossiacher	See	(dvou-
lůžkové	pokoje	s příslušenstvím)
	▪ Vnitřní	bazén
	▪ 5x	polopenzi
	▪ Průvodce

Cena zájezdu nezahrnuje

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

Fakultativní příplatky: 

	▪ Jednolůžkový	pokoj	1 800,-

Upozornění 

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

10. 04. - 20. 04. 2020 29 990,-

Termín Cena

21. 09. – 30. 09. 2020 29 990,-

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

Fakultativní příplatky:  

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 600,-

Upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na 	
www.cestovaniproseniory.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	do Casablancy,	dokončení	prohlídky.	V nočních	hodinách	odlet.	V zářijovém	termínu	Odlet	do Pra-

hy	 (prohlídka	Casablancy	 je	2.	den),	 zářijový	 termín	 je	
10denní	program	dle	katalogu.
11. DEN	–	Přílet	do Prahy	v dopol.	hodinách.
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POBYT S VýLETY 

Zájezd do jedinečné nádherné části centrálních 
Pyrenejí ministátečku Andorra a NP St. Maurici. 
Spolu s kamennými městečky, bohatou horskou 
květenou (kvetou zde volně i kosatce) a pano-
ramatem horských velikánů tvoří malebnou 
horskou krajinu, která Vás okouzlí na  našich 
výletech. Na zájezdu budete obdivovat i bizarní 
skalní štíty a nespočet krásných jezer a jezírek 
v NP Sant Maurici. Tato oblast Vás nadchne doli-
nami, které jsou plné zurčících potoků, průzrač-
ných říček a  kaskád. Cestu z  Čech si zkrátíte 
leteckou dopravou do Katalánska. Celý zážitek 
umocní ubytování v krásném 4* hotelu Panora-
ma v Andoře.

Termín Cena

18. 06. – 25. 06. 2020 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

Fakultativní příplatky: 

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 500,-

Upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na 	
www.cestovaniproseniory.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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řeCko

Řecko: okruH - poZnávací ZájeZd

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy	do Řecka	(Soluň).	Přejezd	do oblasti	Kalambaky	na nocleh.
2. DEN	 –	 Kláštery	METEORA	 (UNESCO),	 tyčící	 se	 na  vrcholcích	 bizarních	 skalních	 útvarů.	 Návštěva	 několika	
klášterů.	Přejezd	do oblasti	Athén.
3. DEN	–	ATHéNy	(UNESCO)	–	metropole	Řecka,	která	si	z dob	své	největší	slávy	zachovala	množství	památek.	
Akropole	s kolosálním	Parthenónem,	divadlo	Héroda	Attica,	chrám	Athény	Niké,	Dionýsovo	divadlo,	aj.
4. DEN	–	Volný	den.	Fakultativní	výlet	na ostrovy:	ostrov	HyDRA,	který	si	zachovává	původní	atmosféru	a je	rájem	
pěších	turistů.	Ostrov	pistácií	AIGINA,	POROS	s krásnými	plážemi	i archeologickými	nalezišti.
5. DEN	–	Prohlídka	poloostrova	PELOPONéS	“kolébka	civilizace”.	Archeologický	areál	starověkého	KORINTU	
se	zbytky	chrámů	(Apollónův	chrám,	Octavin	chrám,	Odeion).	EPIDAUROS	(UNESCO)	-	posvátný	okrsek	boha	
lékařství	Asklépia	s největším	divadlem	opevněný	palácový	komplex	s proslulou	Lví	bránou,	Královský	palác	aj.	
NAVPLIO	–	elegantní	malebné	městečko	pod	pevností	s nádhernou	polohou,	mramorem	dlážděné	chodníky,	
přístav.	
6. DEN	–	OLyMPIE	 (UNESCO)	-	posvátný	okrsek	náboženství	a sportu.	Zbytky	Diova	chrámu,	kde	byl	 jeden	
ze	sedmi	divů	světa	–	socha	boha	Dia,	Archeologické	muzeum	–	jedno	z nejbohatších	a nejhezčích	v celém	
Řecku.
7. DEN	–	Starověké	DELFy	(UNESCO)	-	posvátný	Apollónův	okrsek:	Svatá	cesta,	Apollónův	chrám,	Tholos	–	Athé-
nin	chrám.	Dojezd	do Soluně.
8. DEN	–	Odlet	do Prahy.	V případě	odpoledního	letu	návštěva	SOLUNĚ	(UNESCO)	-	druhé	největší	město	Řecka	
–	pobřežní	promenáda,	Galériův	oblouk,	Rotunda,	byzantské	kostely	aj.	

POZNÁVACÍ ZÁJEZD - OKRUH

Tento zájezd je zaměřen na  poznání Řec-
ka a  jeho pamětihodností. Navštívíme nej-
známější místa, jako jsou krásné Athény se 
světově proslulou Akropolí. Kláštery Meteora 
(UNESCO), které jsou označovány za  osmý 
div světa. Dále bude cesta pokračovat na po-
svátný okrsek náboženství a  sportu OLYMPIE 
(UNESCO), kde jsou zbytky Diova chrámu 
a do Delfy (UNESCO), starověké kolébky zdej-
ší architektury.

Termín Cena

01. 06. – 08. 06. 2020 23 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Leteckou	přepravu	Praha	–	Soluň	–	Praha
	▪ Dopravu	autobusem	dle	programu
	▪ 7x	ubytování	v hotelu	(dvoulůžkové	pokoje	s pří-
slušenstvím)
	▪ 7x	polopenzi
	▪ Průvodce

Cena zájezdu nezahrnuje

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

Upozornění: 

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

Zažijte s námi poznávací zájezd do antického 
Řecka a na božský ostrov Korfu. Uvidíte mnoho 
úžasných památek UNESCO, spatříte jedineč-
nou pevnost na  vysokém skalisku, navštívíte 
romantické zátoky nebo vyhlídky ostrova a zá-
roveň si budete moct užít i koupání v moři. 

 

Termín Cena apartmán

16. 09. – 26. 09. 2020 21 990,- 

Termín Cena hotel s polopenzí

16. 09. – 26. 09. 2020 24 990,- 

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Letecká	přeprava
	▪ Doprava	autobusem	po Řecku
	▪ Průvodce
	▪ 4x	ubytování	v hotelích	v Řecku	se	snídaní	
	▪ 5	–	6x	(dle	času	příletu)	ubytování	v apartmánech	
bez	stravy	nebo	v hotelu	s polopenzí	(2lůžkové	
pokoje	s příslušenstvím,	bazén)	na Korfu
	▪ Letištní	taxy	a palubní	příplatky	

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	4 090,-
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	590,-
	▪ 4x	večeře		1 400,-/os.	

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Přílet	na Korfu.	
2. DEN	–	Přejezd	na řeckou	pevninu.	Skalní	kláštery	v METEOŘE	(UNESCO)	–	v minulosti	těžko	dostupné	kláštery	
na skalních	stěnách	bizarních	tvarů.	Nocleh.
3. DEN –	DELFy	(UNESCO)	-	světově	proslulý	archeologický	areál,	Apollónův	chrám,	záhadná	stavba	Tholos	aj.	OSIOS	
LOUKAS	(UNESCO)	-	věhlasný	byzantský	klášter.	Nocleh	v Athénách.
4. DEN –	ATHéNy	 (UNESCO)	–	metropole	Řecka,	která	si	 z dob	své	největší	slávy	zachovala	množství	památek	
(Akropolis,	Agora,	Diův	chrám,	Národní	archeologické	muzeum	aj.).	Nocleh.
5. DEN	–	Poloostrov	Peloponés:	KORINTSKÝ	PRŮPLAV,	archeologický	areál	starého	KORINTU	se	zbytky	chrámu,	
EPIDAUROS	(UNESCO)	–	posvátný	okrsek	boha	lékařství	Asklépia	s největším	divadlem	v Řecku,	MyKéNy	(UNESCO)	
–	hlavní	středisko	mykénské	kultury	s vykopávkami	mohutného	hradu.	Nocleh.
6. DEN	–	OLyMPIA	(UNESCO)	–	jeden	z nejhezčích	archeologických	areálů	v Řecku	a muzeum	s významnými	expo-
náty.	Přejezd	na ostrov	Korfu.	Nocleh	na Korfu.
7. DEN	–	Pobyt	u moře	na Korfu.	Nocleh.
8. DEN	–	Grand	Tour	po ostrově	Korfu:	hlavní	město	ostrova	KéRKyRA	(UNESCO)	s pevnostmi,	byzantskými	kostely	
a mnoha	dalšími	památkami.	Poloostrov	KANÓNy.	ACHILLION	–	zámeček	císařovny	Sissi.	Západní	pobřeží	–	PALEO-
KASTRITSA	–	jeden	z nejkrásnějších	a nejnavštěvovanějších	koutů	ostrova.	Malebná	zátoka	se	spletitými	poloostrovy	
v tyrkysovém	moři.	Vyhlídka	na ANGELÓKASTRO	–	zříceniny	byzantské	pevnosti	na vysokém	skalisku	vypínajícím	
se	nad	pobřežím,	kde	divoké	břehy	moře,	nádherný	výhled	a subtropická	vegetace	dávají	místu	magický	nádech.	
Vyhlídka	BELLA	VISTA.	Nocleh.
9. DEN –	Pobyt	u moře.	Fakultativní	výlet	do Albánie.	Nocleh.
10. DEN	–	Pobyt	u moře.	Fakultativně:	výlet	na řecký	ostrov	PAXOS	a malý	skalisky	obehnaný	ANTIPAXOS.
11. DEN	–	Odlet	do Prahy.

Řecko a jÓnské ostrovy  - poZnávací ZájeZd 

řeCko

NOVINKA
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polsko a pobaltířeCko a albáNie

korFu a albánie - poZnávací ZájeZd

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy	na Korfu.	Dle	času	letu	přejezd	trajektem	do Albánie.	Ubytování.
2. DEN	–	Celodenní	výlet	do starobylého	města	GJIROKASTRA	(UNESCO),	rodiště	bývalého	diktátora	Albá-
nie,	Envera	Hoxhy,	návštěva	citadely	s hodinovou	věží,	etnografického	muzea,	starého	bazaru,	či	nádherné	
otomanské	architektury	okolních	čtvrtí.	Cestou	zastávka	u přírodní	rezervace	„MODRé	OKO“,	kde	se	podívá-
me	na vyvěračku	křišťálové	(pitné)	vody	z jeskyní	přesahujících	hloubku	72	metrů.
3. DEN	-	Největší	archeologický	areál	v Albánii	–	BUTRINT	(UNESCO).	Procházka	mezi	zachovalými	antic-
kými	objekty	a nově	vybudovaným	špičkovým	muzeem.	Jedno	z nejhezčích	míst	Albánské	riviéry	–	KSAMIL	
–	koupání	v tyrkysové	zátoce.
4. DEN	–	Trajekt	zpět	na Korfu,	ubytování,	pobyt	u moře.
5. DEN	–	Celodenní	výlet:	Romantický	ACHILLION	-	zámeček	císařovny	Sissi,	přejezd	na poloostrov	KANÓNI	
s výhledem	na Myší	ostrov	(Pontikonisi),	klášter	Vlacherna	a přistávací	dráhu	korfského	letiště	umístěnou	
přímo	u moře.	Cestou	do hlavního	města	Kerkyra	zastávka	u vykopávek	starověkého	města	Korfu	a římských	
lázní,	park	MON	REPOS	s ruinami	dórského	chrámu	z 5.	stol.	př.	n.	 l.	KERKyRA	(UNESCO)	-	hlavní	město	
ostrova	 s  pevnostmi,	 byzantskými	 kostely	 a mnoha	 dalšími	 památkami.	 Procházka	 centrem	města	 okolo	
hlavních	památek	 (Stará	pevnost,	Palác	sv.	Michala	a Jiří,	 třída	Liston,	kostel	 sv.	Spyridona).	 Individuální	
volno	na nákupy	nebo	návštěvu	památek.
6. DEN	–	Pobyt	u moře.	Pro	zájemce	fakultativně:	Výlet	na řecký	ostrov	PAXOS	a maličký	skalisky	obehnaný	
ANTIPAXOS.
7. DEN	 –	 Severozápadní	 pobřeží	 ostrova	 -	městečko	 SIDáRI	 -	 krásně	 tvarované	 pískovcové	 skály,	 které	
dotvářejí	kulisu	plážím,	známý	Kanál	lásky.	Severovýchodní	pobřeží	ostrova	-	oblíbené	turistické	městečko	
KASSIOPI	s malým	přístavem,	zátoka	Kouloura,	malebná	vesnička	KALAMI,	kterou	si	za místo	svého	pobytu	
vybrali	spisovatelé	bratři	Durrellové.	Západní	pobřeží	-	PALEOKASTRITSA	-	jeden	z nejkrásnějších	a nejna-
vštěvovanějších	koutů	ostrova.	Malebná	zátoka	se	spletitými	poloostrovy	v tyrkysovém	moři.	Vyhlídka	BELLA	
VISTA	považovaná	 za  nejkrásnější	 na Korfu.	Vyhlídka	 na ANGELÓKASTRO	 -	 zříceniny	 byzantské	 pevnosti	

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Zavítejte s  námi na  magický ostrov Korfu 
a nechte se unést temperamentní Albánií. 

 

Termín Cena

25. 09. – 03. 10. 2020 22 690,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Letecká	přeprava	včetně	všech	tax
	▪ Doprava	autobusem	dle	programu
	▪ Průvodce
	▪ 8	nocí	v hotelu	(2lůžkové	pokoje	s příslušenstvím)
	▪ 7	-	8x	polopenze	(dle	času	letu)

Fakultativního příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 200	Kč

Cena zájezdu nezahrnuje

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

Upozornění

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.
	▪ Bližší	informace	na www.cestovaniproseniory.cz.

NOVINKA

na vysokém	skalisku	vypínajícím	se	nad	pobřežím.	
Nádherný	výhled	a subtropická	vegetace	dávají	mís-
tu	magický	nádech.
8. DEN	–	Pobyt	u moře.
9. DEN	–	Odlet	z Korfu	do Prahy.
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polsko a pobaltí

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Vyjeďte s námi na sever poznat přírodní i his-
torické krásy nejen našich polských sousedů, 
ale také v zemích u Baltského moře. Objevíte 
například nejkrásnější město na Baltu, polskou 
Saharu, Mazurská jezera, unikátní Národní 
park Gauja, ale i hlavní města Litvy, Estonska 
i Lotyšska. 

Termín Cena

06. 07. – 15. 07. 2020 11 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Doprava	autobusem
	▪ Průvodce
	▪ 7x	ubytování	v hotelu	(dvoulůžkové	pokoje	s vlast-
ním	příslušenstvím)
	▪ 7x	snídaně

Cena nezahrnuje

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

Fakultativní příplatky 

	▪ Jednolůžkový	pokoj	3 150,-

Národní parky, zámky i metropole severu Polska a Pobaltí

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Odjezd	z Prahy	ve večerních	hodinách.	
2. DEN	–	Oblast	Baltského	moře:	MALBORK	(UNESCO)	–	sídlo	Teutonských	rytířů,	nejvýznamnější	hrad	v Polsku.	
GDAŇSK	–	nejkrásnější	město	na Baltu,	přístav,	Královská	cesta,	Neptunova	fontána,	výstavné	domy,	Zlatá	brána	aj.		
3. DEN –	SOPOTy	–	významné	letovisko	u Baltského	moře,	lázně	zde	založil	v r.	1823	Napoleonův	lékař	Jean	Haffner.	
GDyNĚ	–	významné	přístavní	město	s Oceánografickým	a Námořním	muzeem.	SLOWINSKÝ	NáRODNÍ	PARK	–	polská	
Sahara,	pohyblivé,	až	40	metrů	vysoké	písečné	duny.	LEBA	–	původně	malý	rybářský	přístav,	dnes	významné	přímoř-
ské	letovisko	na pobřeží	Baltského	moře.
4. DEN –	OLSZTyN	–	muzeum	lidového	umění,	městská	brána	ze	14.	stol.,	kostel	sv.	Jakuba.	Oblast	MAZURSKÝCH	
JEZER	–	jedna	z nejoblíbenějších	rekreačních	oblastí	v Polsku.	Více	než	3 000	jezer	ledovcového	původu	je	ideálním	
prostředím	pro	kanoisty	a jachtaře.	Dojezd	na nocleh	do Litvy.
5. DEN	–	VILNIUS	(UNESCO)	–	hlavní	a největší	město	Litvy,	které	svým	půvabem	a atmosférou	připomíná	Prahu,	
staré	město	patří	k nejrozsáhlejším	městským	jádrům	v Evropě.	Jedinečnou	památkou	v přírodním	parku	nedaleko	
Vilniusu	 s 61	 jezery	 je	 vodní	 hrad	TRAKAI,	 kdysi	 sídlo	 litevských	 knížat.	Večerní	 procházka	historickým	centrem	
Kaunasu.	Nocleh.
6. DEN	–	KRIŽIU	KALNAS	–	Hora	křížů	–	několik	tisíc	křížů	symbolizuje	utrpení	Krista	i prostých	Litevců.	Přejezd	
do Lotyšska.	Barokní	zámek	RUNDALE.	Nocleh	v Tallinnu.
7. DEN	–	TALLINN	(UNESCO)	–	město	ležící	u Finského	zálivu.	V průběhu	prohlídky	navštívíme	Staré	město,	hanzovní	
cechovní	a kupecké	domy,	Katedrální	vrch	Toompea,	starobylé	kostely.	Přejezd	do Lotyšska,	nocleh	v Rize.
8. DEN	–	Nejznámější	národní	park	Lotyšska	–	NP	GAUJA.	Unikátní	přírodní	scenérie	se	zalesněným	údolím	řeky	Ga-
uji,	cihlový	HRAD	TURAIDA,	který	se	tyčí	přímo	nad	jejími	vodami.	Odpoledne	lázeňské	město	JURMALA	u Rižského	
zálivu	Baltského	moře,	33	km	bílých	písčitých	pláží.	Nocleh.

9. DEN	 –	 Hlavní	 město	 Lotyšska	 RIGA	 (UNESCO)	 se	
starým	městem	na východním	břehu	Daugavy.	Zde	se	
nacházejí	historické,	architektonické	a kulturní	památky	
od 14.	stol.	až	po dnešek.	Odjezd	do Čech.
10. DEN –	Příjezd	do Prahy.

polsko a pobaltí - poZnávací ZájeZd NOVINKA
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poRtugalskopoRtugalsko

Madeira – exotickÝ ráj - poZnávací ZájeZd

Květinový ostrov věčného jara 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy.	Přílet	na Madeiru	v pozdních	hodinách.
2. DEN	–	Prohlídka	hlavního	města	FUNCHALU.	Hlavní	třída	s katedrálou	Sé,	kostel	sv.	Petra,	přístav,	park	Santa	
Catarina,	stará	pevnost,	zahrada	Quinta	Vigia,	muzeum	madeirského	vína	aj.
3. DEN	–	Výlet	do zeleného	srdce	ostrova	a poté	přes	planinu	Da	Serra	až	na severozápadní	konec	ostrova.	První	
zastávka	je	na vyhlídce	u hotelu	ENCUMEADA	s výhledem	na rozeklané	stěny	kaňonu	a vesnice	SERRA	D’	AGUA.	
Následuje	krátká	procházka	po levadě	RABACAS,	která	je	lemována	bílými	a fialovými	kalokvěty.	Poté	se	podíváme	
na pustější	náhorní	plošinu	PAÚL	DA	SERRA.	Pěší	vycházka	na vyhlídku	BICA	DA	CANA	s úchvatným	výhledem	
na kaňon	a vesnici	SAO	VINCENTE.	Druhá	delší	vycházka	na plošině	nás	zavede	ke kaňonu	Janela,	kde	se	přes	
RABACAL	projdeme	podél	levady	k vodopádu	CASCATA	DO RISCO.	Den	zakončíme	v malebném	středisku	PORTO	
MONIZ,	kde	se	zájemci	mohou	vykoupat	v romantických	přírodních	bazéncích	s mořskou	vodou.
4. DEN –	Výlet	na střechu	ostrova	k nejvyšším	velikánům.	Příjezd	na vyhlídku	PICO	DO AREEIRO	do výšky	1 805	m.	
Pěší	procházka	na další	 vyhlídkový	bod	MIRADOURO	NINHO	DA	MANTA	 („hnízdo	káňat“).	Přejezd	do RIBEIRO	
FRIO,	kde	se	nachází	pstruží	farma	a odtud	procházka	po levadě	na vyhlídku	BALCOES	(„Balkóny“),	která	je	pova-
žována	za jednu	z nejhezčích	na ostrově.	Poté	se	zastavíme	ve vesničce	SANTANA	s typickými	barevnými	domky.	
Zájemci	se	mohou	vykoupat	na jediné	přírodní	písečné	pláži	ostrova	PRAINHA.
5. DEN	-	Den	začneme	průjezdem	do ještě	nedávno	těžce	dostupného	vnitrozemí	na vyhlídku	EIRA	DO SERRADO,	
ze	které	je	úžasný	výhled	na divoký	kaňon,	okolní	hory	a ves	nici	Curral	das	Freiras.	Návštěva	vesničky	CURRAL	
DAS	FREIRAS	v centru	hor,	která	dostala	svůj	název	podle	jeptišek	schovávajících	se	zde	před	piráty.	Dále	navští-
víme	rybářskou	vesničku	CAMARA	DE	LOBOS,	která	uchvátila	i Winstona	Churchilla.	Vyjedeme	na jeden	z nejvyš-
ších	útesů	v Evropě	CABO	GIRAO.	Poté	koupání	na pěkné	písečné	pláži	CALHETA	BEACH.	Den	zakončíme	v mlýnu	
na cukrovou	třtinu	s možností	ochutnání	třtinového	rumu.		
6. DEN –	Jardim	Botanico	–	botanická	zahrada	se	záplavou	madeirských	i exotických	květin	uspořádaných	do pů-
sobivých	ornamentů.	Odpoledne	vrchol	Monte,	ze	kterého	je	nádherný	výhled	na Funchal	i okolí,	kostel	Panny	Ma-
rie	s hrobkou	rakouského	císaře	Karla	I..	Jardim	Tropical	–	rozsáhlá	zahrada,	kde	řada	tropických	a subtropických	
rostlin	lemuje	potůčky,	jezírka,	exotické	pavilony.
7. DEN –	Odpočinkový	den.	Možnost	koupání	nebo	fakult.	lodních	výletů,	např.	na ostrov	Porto	Santo.
8. DEN –	Individuální	volno	nebo	výlet	s průvodcem	veřejnou	dopravou.	Pěší	 túra	po  levadě	LEV.	Možnost	ro-
mantického	posezení	u občerstvení	v kvetoucí	zahradě	čajovny	Hortenzie.	Cestu	zakončíme	ve vesnici	Palheiro.
9. DEN	–	Individuální	volno	nebo	možnost	druhého	výletu	veřejnou	dopravou.	Začátek	pěší	trasy	vede	z městečka	
Camacha,	kde	je	možné	nahlédnout	do výrobny	proutěného	zboží.	Da	Serra	da	Faial	přes	Vale	Paraiso	(„Rajské	
údolí“)	a vavřínový	les	do Funchalu.	
10. DEN	–	Odlet	do Prahy.	V případě	změny	letového	řádu	může	být	odlet	až	11.	den.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Hledáte ráj na  Zemi? Potom určitě zkuste 
navštívit nádherný ostrov Madeiru. Madeira 
je často přezdívaná „květinovým ostrovem“, 
protože ve zdejším subtropickém klimatu se 
daří i exotické květeně, která sem byla v hoj-
né míře dovážena z celého světa. Pobřeží le-
mují vysoké rozeklané útesy, uvnitř ostrova 
se vypínají vysoké hory sopečného původu. 
Díky subtropické poloze a vlivu Atlantického 
oceánu Madeira získala i  přívlastek „ostrov 
věčného jara“. Je až s podivem, že takto nád-
herný kus exotické přírody Evropě „na  do-
sah“, není výrazně přelidněn. 

Termín Cena

27. 04. – 06. 05. 2020 28 990,-
20. 07. – 29. 07. 2020 28 990,-

Termín Cena

03. 08. – 12. 08. 2020 28 990,-
05. 10. – 14. 10. 2020 27 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Letecká	přeprava	Praha-Madeira-Praha
	▪ Doprava	autobusem	na výlety
	▪ Průvodce
	▪ 9x	ubytování	v hotelu	(dvoulůžkové	pokoje	s vlast-
ním	příslušenstvím)
	▪ 9x	snídaně

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj			5 000,-
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	590,-
	▪ 8x	večeře	3 490,-

NOVINKA
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Tento podrobný okruh Portugalskem propojuje 
poznávání věhlasných památek této roztomilé 
země s návštěvou jedinečného pobřeží Algarve.

Termín Cena

16. 09. – 25. 09. 2020 27 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Letecká	doprava	Praha-Lisabon-Praha	vč.	všech	
poplatků	a tax
	▪ Doprava	autobusem	
	▪ Průvodce
	▪ 9x	ubytování	v hotelu	(dvoulůžkové	pokoje	s pří-
slušenstvím)
	▪ 9x	snídaně,	3x	večeře

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	4 800,-

Cena zájezdu nezahrnuje

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

Upozornění

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.
	▪ Bližší	informace	na www.cestovaniproseniory.cz.

Velmi podrobný okruh s rozšířeným pobytem na Algarve

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Odlet	z ČR	do Portugalska.	Transfer	do hotelu,	ubytování	v hotelu.	
2. DEN	–	Alcobaca	–	starobylé	městečko	s klášterem	P. Marie,	ve kterém	se	nachází	velkolepý	kostel,	největší	v Por-
tugalsku.		Batalha	–	pro	svou	krásu	ve všech	dějinách	umění	vyzdvihovaný	klášter.	Mistrovské	dílo	gotické	architektury	
v Portugalsku.		Tomar	–	historické	město,	kterému	vévodí	templářský	hrad	z 12.	století.	Síť	uliček	tvoří	malebné	centrum.			
3. DEN	–	Přístavní	město	Porto,	známé	svým	vinařstvím	(portské).	Centrum	s katedrálou	a dalšími	zajímavostmi.		
Efektní	most	přes	řeku	Douro	nad	kaňonem,	ve kterém	se	nachází	čtvrť	Ribeira	s křivolakými	uličkami	a  také	
sklípky	s ochutnávkou	portského	vína.	Coimbra	–	univerzitní	město	s velkým	množstvím	historických	památek,	
první	hlavní	město	Portugalska.	Stará	katedrála,	kostel	sv.	Kříže,	univerzita.	
4. DEN	–	Cabo	da	Rocca	–	nejzápadnější	výběžek	Evropy.	Sintra	–	královské	město	s nádhernou	polohou	na sva-
zích	žulového	hřebene	s množstvím	roklí	a bystřin.	Jedno	z nejstarších	v Portugalsku,	opěvované	pro	svoji	krásu	
mnoha	básníky.		Lisabon	–	metropole	Portugalska	s nejvýznamnější	památkou	klášterem	Belém,	který	je	vrcholem	
manuelské	architektury,	nádhernou	věží	Torre	de	Belém	 ležící	na břehu	mořské	úžiny,	 vedle	které	se	nachází	
známý	památník	objevitelů,	v jehož	čele	vyniká	Jindřich	Mořeplavec.		
5. DEN	–	Dokončení	prohlídky	LISABONU	-	prohlídka	historického	centra,	čtvrti	Alfama	s hustými	uličkami	kolem	
opevněného	hradu,	katedrály	Sé,	historický	výtah	Santa	Justa	s krásnými	výhledy	na město	aj.	Přejezd	na  jih	
Portugalska	na pobřeží	Algarve.
6. DEN	–	Algarve	–	 jedno	 z nejkrásnějších	pobřeží	 Evropy	 s písečnými	plážemi	 i  rozeklanými	útesy.	Koupání	
na  plážích	 zasazených	mezi	 skalisky.	Návštěva	Cabo	De	SaO	ViNcente	–	nejjihozápadnějšího	 výběžku	Evropy	
s majestátním	majákem.	PONTA	DA	PIEDALE	–	vyhlídka	na skalní	věže	a další	skalní	útvary	spadající	prudce	
do moře.	Možnost	plavby	lodičkami	kolem	rozeklaného	skalnatého	pobřeží.	Lagos	(bývalé	centrum	obchodu	s ot-
roky	za objevitelských	plaveb),	malebná	pěší	zóna.		
7. DEN	–	Pobyt	u moře.	Půldenní	výlet	do bílého	městečka	CARVOEIRO	-	pěší	procházka	po velkolepých	útesech,	

portuGalsko: okruH - poZnávací ZájeZd NOVINKA

dřevěné	lávky	a vyhlídky	na pláž,	rozeklané	útesy.	Pro-
hlídka	SILVES	-	historické	město	s gotickou	katedrálou	
a maurským	 hradem	 z  červeného	 kamene,	malebné	
městečko	s úzkými	uličkami	a bílými	domky.	
8. DEN	–	Pobyt	u moře.	Odpoledne	návštěva	ALBUFEIRy	
–	 jedno	z hlavních	 turistických	center	na pobřeží	Algar-
ve	se	širokou	písčitou	pláží,	četnými	rybími	restauracemi	
a centrem	plným	malebných	zákoutí	a bílých	domů.	
9. DEN	–	Přejezd	do střední	části	Portugalska.	évora	-	
město	pod	patronací	UNESCO	je	muzeem	portugalské	
architektury.	 Hradbami	 obehnané	město	 se	 působivě	
zvedá	z roviny.	Za hradbami	si	můžete	vychutnat	krásu	
této	památkově	chráněné	rezervace.	Nocleh.	
10. DEN	–	Odlet	z Portugalska	zpět	do ČR.



68 zdarma	800 707 111			|			www.qualitytours.cz			|			www.cestovaniproseniory.cz

sloveNskopoRtugalsko

aZorské ostrovy - poZnávací ZájeZd

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Let	přes	Lisabon,	přílet	na Azory	(ev.	i v noci).
2. DEN	–	OSTROV	SAO	MIGUEL	–	hlavní	a největší	 ostrov	Azor.	 	Výlet	 k  jezeru	FURNAS,	které	 je	proslavené	
geotermálními	jevy.	Výlet	od jezera	„tropickou“	přírodou	k vodopádu	s poetickým	názvem	Roses	„vodopád	růží“.	
Městečko	FURNAS	s možností	koupání	v přírodním	termálním	jezeru	v nádherné	botanické	zahradě	TERRA	NOST-
RA,	termální	oblast	Calderas	–	fumaroly,	termální	jezírka.	Další	termální	oblast	přímo	u jezera.	Zde	jsou	i speciální	
otvory,	využívající	termální	energii	na vaření	místních	specialit.	Pico	do Ferro	–	vyhlídka	na jezero	a celou	oblast	
kráteru	Furnas.	
3. DEN	–	Výlet	na západní	část	ostrova	k  jezerům	LAGOA	AZUL	a LAGOA	VERDE	 ležící	 v ohromném	kráteru.	
Vyhlídka	z hřebene	na jezera	a celý	kráter,	která	patří	k nejfotografovanějším	na ostrově.	Přesun	na Miradouro	da	
Vista	da	Rei.	Pěší	výlet	po hřebeni	kráteru,	ze	kterého	jsou	nádherné	výhledy	na hory	obklopující	jezera	a na dru-
hou	stranu	na Atlantický	oceán.	Sjezd	do městečka	SENTO	CIDADES	a přes	hranu	kráteru	do MOSTEIROS,	kde	
z pobřežní	cesty	jsou	pěkné	vyhlídky	na lávové	útvary	a vlnobití	Atlantiku.
4. DEN	–	Vyhlídka	STA.IRIA	–	 výhledy	na mohutné	útesy	 rozeklaného	pobřeží.	Oblast	NORDESTE	na  severo-
východní	straně	ostrova,	vyhlídka	Vista	dos	Barcos	na působivý	maják.	Městečko	NORDESTE	s  již	pětisetletou	
historií.	Upravené	centrum,	hlavní	kostel,	zajímavý	most.	Prohlídka	čajové	plantáže	a továrny	na zpracování	čaje.	
Romantická	zahrada	RIBEIRA	DOSCALDEIROES	s tropickou	vegetací	a vodopády.
5. DEN	–	Jezero	LAGOA	DO FOGO	položené	v horách	v centru	ostrova.	Výjezd	na působivé	vyhlídky	na jezero	
a kráter.	Při	hezkém	počasí	sestup	k jezeru.	Zahrada	CALDEIRA	VELHA	nacházející	se	v bujné	vegetaci	na úpatí	
hor	s přírodními	termálními	jezírky,	kde	je	možné	se	vykoupat.	Město	RIBEIRA	GRANDE	s pěkným	centrem,	vyhlíd-
kou	od hlavního	kostela	a malebnými	uličkami.	Hlavní	město	ostrova	PONTA	DELGADA	s typicky	bílým	kostelem	
a domy	na pěší	zóně	v centru.
6. DEN	–	Přelet	na OSTROV	TERCEIRA.	Hlavní	město	ostrova	ANGRA	DO HEROISMO	(UNESCO)	–	přístav,	staré	
typické	domy,	park	s panoramatickou	vyhlídkou	na město	od obelisku	Alto	da	Memória,	poloostrov	s pevností	
(vrcholek	MONTE	BrasiL)	s výhledem.	

POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Azorské ostrovy nabízejí úžasnou kombi-
naci nedotčené přírody, termálních oblastí, 
poklidných městeček, rozeklaného pobřeží 
Atlantiku i možnosti pěších výletů na vyhaslé 
krátery vulkánů aj. Též si užijete překrásné 
zahrady s  bujnou vegetací a  vodopády nebo 
příjemné vykoupání v termálních jezírkách.

Termín Cena

27.09. - 04.10. 2020 35 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Letecká	doprava	Praha-Azory-Praha
	▪ Doprava	mikrobusem/minivanem	
	▪ Průvodce
	▪ 7x	ubytování	(dvoulůžkové	pokoje	s příslušen-
stvím)
	▪ 7x	snídaně

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	9 500,-
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	590,-

Upozornění

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.
	▪ Bližší	informace	na www.cestovaniproseniory.cz.

NOVINKA

7. DEN	 –	 Okruh	 po  ostrově	TERCEIRA.	 Jezírko	 La-
goa	do Negro,	u kterého	se	nachází	též	jeskyně	Na-
tal.		Geotermální	okruh	v centru	ostrova	s výhledem	
na  nejvyšší	 pohoří	 ostrova.	Výjezd	 na  nejvyšší	 horu	
SANTA	 BARBARA	 –	 panoramatický	 rozhled.	 Lávová	
jezírka	 u  městečka	 Biscoitos.	 Zajímavé	 rozeklané	
pobřeží	 s  vytesanými	mořskými	bazénky.	Procházka	
podél	 pobřeží.	 Pohoří	 SERRA	 DO  CUME	 –	 výhledy	
na  oceán	 a  krajinu	 rozdělenou	 kamennými	 zídkami	
na políčka.
8. DEN	–	Odlet	přes	Lisabon	do Prahy.

Začátek	a konec	zájezdu	může	být	upraven	s ohledem	
na nový	letový	řád	(může	být	přidán	nutný	nocleh	v Li-
sabonu).
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Národní parky Slovenska, památky a termální lázně    

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odjezd	v časných	ranních	hodinách.	ČACHTICE	-	romantická	zřícenina	hradu	nechvalně	známá	vinou	
hraběnky	Alžběty	Báthoriové.	BECKOV	-	pěkná	zřícenina	hradu	zmiňovaná	již	začátkem	13.	století.
2. DEN –	VySOKé	TATRy	-	ŠTRBSKé	PLESO	-	druhé	největší	jezero	slovenské	části	Vysokých	Tater	s neopakova-
telnou	kulisou	tatranských	štítů.	Výlet	Mlynickou	dolinou	k vodopádu	Skok	a okolo	Štrbského	plesa.	V podvečer	
koupání	v POPRADĚ.
3. DEN	–	Výlet	do NP	NÍZKé	TATRy:	DÄMENOVSKá	JESKyNĚ	SLOBODy	-	jeskynní	systém	s 30	km	prozkouma-
ných	jeskynních	chodeb	byl	vytvořen	říčkou	Dämenovkou.	Jeskyně	s bohatou	výzdobou	všech	barev	i krásnými	
jezírky.	Výjezd	 lanovkou	 na  CHOPOK,	 v  případě	 hezkého	 počasí	 pro	 zdatné	 hřebenová	 túra	 na  nejvyšší	 horu	
Nízkých	Tater	ďUMBIER.
4. DEN –	Výlet	do oblasti	NP	VELKá	FATRA:	Ružomberok	-	výjezd	lanovkou	na MALINO	BRDO,	pěší	přechod	přes	
VLKOLÍNEC	(horská	osada	zapsaná	na seznamu	UNESCO,	žijící	skansen).	Odpoledne	koupání	v termálních	lázních	
BEŠEŇOVá	–	blahodárné	účinky	těchto	pramenů	využívali	 již	Keltové.	Je	zde	také	celoročně	fungující	 termální	
koupaliště.
5. DEN –	Druhý	výlet	do oblasti	NP	VySOKé	TATRy:	výjezd	lanovkou	na SKALNATé	PLESO.	Přechod	části	Tatran-
ské	magistrály	na		CHATU	PŘI	ZELENOM	PLESE,	cestou	výhledy	na vápencové	Belianské	Tatry,	sestup	Dolinou	
Kežmarskej	Bielej	Vody	do Tatranských	Matliarov.	
6. DEN –	BOJNICE	-	nádherný	romantický	zámek,	který	patří	mezi	nejnavštěvovanější	kulturně-historické	památky	
Slovenska.	Koupání	v termálním	koupališti	ČAJKA.	Příjezd	do Prahy	v nočních	hodinách.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD - POBYT

Týdenní pobyt v oblasti Liptova je spojen s po-
znáváním nejkrásnějších míst této části Slo-
venska. Vysoké a Nízké Tatry, NP Velká Fatra 
patří k nejúžasnějším pohořím na Slovensku. 
Opakem k  turistickým vycházkám v  horách 
bude poznávání kulturních a  architektonic-
kých památek, jako jsou například trosky 
hradu Beckov a  zámek Bojnice. Poznávací 
části programu jsou příjemně kombinovány 
s možností odpočinku v  různých lázeňských 
a termálních komplexech.

Termín Cena

12. 08. – 17. 08. 2020 7 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Doprava	autobusem	(odjezd	i z Brna)
	▪ Průvodce
	▪ 5x	ubytování	(dvoulůžkové	pokoje	s příslušenstvím)
	▪ 5x	polopenzi

Cena nezahrnuje

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

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 000,-

Upozornění

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program.
	▪ Bližší	informace	naleznete	na		
www.cestovaniproseniory.cz.

národní parky slovenska - poZnávací ZájeZd NOVINKA
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Tento zájezd Vás zavede za  romantikou 
rakouských a  německých Alp k  jedinečným 
jezerům, ve kterých se zrcadlí rozeklané štíty 
hor, na  krásné vyhlídkové vrcholy i  k  dalším 
přírodním zajímavostem jako jsou soutěsky 
a ledová jeskyně.

Termín Cena

07. 06. – 10. 06. 2020 6 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Dopravu	autobusem
	▪ Průvodce
	▪ 3x	ubytování	v hotelu***	(dvoulůžkové	pokoje	
s příslušenstvím)
	▪ 3x	snídaně

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj		1 000	Kč
	▪ 3x	večeře		540	Kč
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	290	Kč

Nejkrásnější jezera, soutěsky a vrcholy ra-
kouských a německých Alp

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Odjezd	z Prahy	v časných	ranních	hodinách.	
Pěkná	procházka	pod	severní	stěnou	DACHSTEINU	ko-
lem	jezer	VORDERER	A HINTERER	GOSAUSEE,	kde	z vod	
jezera	 vyrůstá	 ohromný,	 ledovcem	 pokrytý	 Dachstein.	
Zájemci	 si	 mohou	 vyjet	 lanovkou	 na  vyhlídkový	 bod	
a dojít	k chatě	GABLONZER	HÜTTE,	odkud	jsou	pohledy	
na jezera	a Dachstein	z výšky.	Nocleh.	
2. DEN	–	Výlet	do srdce	národních	parku	VySOKé	TAU-
Ry.	 Procházka	 jedinečnou	 soutěskou	 LICHTENSTEIN-
KLAMM	po dřevěných	mostkách	nad	dravou	bystřinou.	
Výlet	 do  malebného	 termálního	 údolí	 GASTEINERTAL.	
Výjezd	 lanovkou	 na  STUBNERKOGEL,	 kde	 se	 nachází	
jedinečná	 turistická	atrakce	–	 „visutý	most“.	Návštěva	
proslulých	 lázní	BAD	GASTEIN,	 kde	 se	přímo	 v  centru	
nachází	romantické	vodopády,	ev.	relaxace	v termálních	
lázních	Felsenbad.
3. DEN	–	Výjezd	lanovkou	na SCHMITTENHÖHE	(1956	
m),	významný	rozhledový	bod	s výhledy	na Vysoké	Taury	
a Kitzbühelské	Alpy	i na jezero	Zellersee.	Návštěva		ZELL	
AM	SEE	–	lázně	u stejnojmenného	jezera	se	secesními	
hotely	 a  nábřežní	 promenádou.	 SOUTĚSKA	 KITZLO-
CHKLAM	 –	 jedna	 z  nejkrásnějších	 soutěsek	 v  Alpách	
s  množstvím	 přírodních	 jezírek,	 skalních	 útesů	 kolem		
bouřících	vod	řeky	Rauriser	Ache.
4. DEN -	Výlet	k romantickému	jezeru	KÖNIGSSEE	pod	
monumentálním	skalním	masivem	Watzmannu.	Zájemci	

rakousko - poZnávací ZájeZdy 

Rakousko

NOVINKA
3 RůZNÉ 
ZÁJEZDY

mohou	absolvovat	projížďku	loďkou	ke kostelu	Sv.	Bar-
toloměje	a až	k  jezeru	OBERSEE	(na obou	místech	 lze	
vystoupit	na libovolnou	dobu,	od kostela	sv.	Bartoloměje	
možnost	vycházky	k Ledovcové	kapli	ve stěně	Watzman-
nu,	na druhém	místě	procházka	k jezeru	OBERSEE,	kte-
ré	je	lemováno	strmými	skalními	štíty).	Návrat	do Čech	
ve večerních	hodinách.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Tento rozmanitý zájezd Vás zavede do  ob-
lasti západního Tyrolska - oblasti ledovců 
a malebných údolí, jejichž krásu si budete 
moci vychutnat při výletech s  lehkou pěší 
turistikou. Ubytování je zajištěno v pěkném 
4* hotelu v  pokojích s  vlastním příslušen-
stvím. Stravování je formou polopenze (sní-
daňový bufet a večeře o 3 chodech). 

Termín Cena

18.07. - 24.07. 2020 12 390,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Dopravu	autobusem
	▪ 5x	ubytování	v ****hotelu	(2lůžkové	pokoje	
s příslušenstvím)
	▪ 5x	polopenze
	▪ Průvodce
	▪ Kartu	Silvretta	(vybrané	lanovky	a mýtné	v ceně	-	
3.,	4.	a 6.	den)

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 500	Kč
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	590	Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Zájezd do oblasti jižního Salzburska - ma-
lebného kraje, který nabízí rozeklané hory, 
burácející řeky, tajemné soutěsky, příjemná 
městečka a krásné vyhlídky. Na našem zá-
jezdu okusíme od každého kousek, což dělá 
zájezd pestrý a atraktivní.

Termín Cena

28. 06. – 03. 07. 2020 10 590,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Dopravu	autobusem
	▪ 5x	ubytování	v hotelu	***	s wellness	a bazénem
	▪ 5x	polopenze
	▪ Průvodce

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 000	Kč
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	590	Kč

Relaxace v Alpách – Tyrolské Alpy

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Odjezd	z Prahy	ve večerních	hodinách.
2. DEN	–	Průjezd	malebných	údolí	ÖTZTAL	a VENTER-
TAL	do nejvýše	položeného	horského	střediska	v Tyrol-
sku	VENT	(1	895	m).	Odtud	výlet	do údolí	ROFENTAL	
nebo	 možnost	 výjezdu	 lanovkou	 na  STABLEIN,	 která	
leží	pod	druhou	nejvyšší	horou	Rakouska	WILDSPITZE	
(3	772	m).	Pěší	túra	vyhlídkovou	cestou	k chatě	BRES-
LAUER	HÜTTE	s výhledy	na ledovce	okolních	třítisíco-
vek.	Dojezd	na ubytování.
3. DEN	 –	Turistické	 středisko	GALTÜR,	 výjezd	 lanov-
kou	 na  BIRKHAHNKOPF	 (2035	m)	 ležící	 na  hranicích	
Tyrolska-Vorarlberska,	 pohodlný	 sestup	 nádhernou	
přírodou	 k  jezerům	 KOPS	 STAUSEE	 (1809	m)	 a  ZEI-
NISSEE	 nebo	 výstup	 na  vrchol	 BREITSPITZ	 (2196	m)	
s kruhovým	rozhledem	na okolní	třítisícovky.
4. DEN	 –	 Výlet	 pod	 mohutný	 horský	 masiv	 SILVRE-
TTA:	 výjezd	 horskou	 vyhlídkovou	 silnicí	 SILVRETTA-
-HOCHALPENSTRASSE	k jezeru	SILVRETTA	STAUSEE.	
Od jezera	pěší	turistika	kolem	malinkých	jezírek	k hor-
ské	 chatě	 SAARBRÜCKNER	HÜTTE	 (2	 538	m),	 která	
leží	přímo	pod	třítisícovými	masivy	GROßES	SEEHORN	
a GROßLITZNER.
5. DEN	 –	Malebné	městečko	 UMHAUSEN,	 které	 leží	
na  začátku	 údolí	 Ötztal.	 Pěší	 výlet	 přes	 ÖTZI-DORF	
(historická	obydlí	Ötziho),	 kolem	masivního	 vodopádu	
STUIBENFALL,	který	je	největší	v Tyrolsku,	do vesnice	
NIEDERTHAI	a přes	zajímavé	vyhlídky	zpět	do Umhau-
senu.	LANDECK	–	město	v horní	části	údolí	Innu	s pů-
sobivým	 dominantním	 hradem.	 Turistické	 středisko	
a východisko	výletů	do západního	Tyrolska.

Čarovné pohoří Tennengebirge 
se zastávkou v Solné Komoře

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Odjezd	z Prahy	v ranních	hodinách.	V poledne	
příjezd	do oblasti	Solné	Komory.	Výjezd	lanovkou	na vr-
chol	 	 Katrin.	 Lehká	příjemná	procházka	 s  nádhernými	
výhledy	na Solnou	Komoru	i ledovec	mohutného	Dach-
steinu.	Zastávka	v centru	malebného	lázeňského	měs-
tečka	Bad	 Ischl,	 které	 proslavil	 pobyt	 císařského	 páru	
Sissi	a Františka	Josefa	I.	Přejezd	na ubytování.
2. DEN	 –	 Z  městečka	 	 ABTENAU	 lanovkou	 k  chatě	
KARKOGELHÜTE.	 Odtud	 výstup	 lesní	 cestou,	 později	
horskou	 pěšinou	 pod	 skalními	 velikány	 skupiny	 TEN-
NENGEBIRGE,	k salaši	GSENGALM	s příjemným	pose-
zením	a úchvatnou	vyhlídkou	na alpské	vrcholy.	Možnost	
vystoupit	 na  vyhlídku	 s  nádhernými	 pohledy	 na  vrchol	
GR.	 TRAUNSTEIN.	 Odvážnější	 mohou	 cestu	 lanovkou	
zpět	nahradit	 jízdou	po  letní	bobové	dráze.	SOUTĚSKA	
LAMMERKLAM	 -	 romantická	 procházka	 vede	 kolem	
bouřlivé	řeky	mezi	skalními	rozvalinami.	Nejatraktivnější	
část	soutěsky	je	tzv.“Tmavá	soutěska“,	která	je	vklíněná	
do  skály	 a  působí	 tak	 dojmem	malé	 jeskyně.	 	Mnoho	
dojmů	Vám	přinese	návštěva	vodopádu	GOLLINGER.	Ro-
mantická	vycházka	vede	podél	potoka	Schwarzenbach	
až	k úpatí	vodopádu,	který	padá		z výšky	75	m.
3. DEN	–		Výlet	do údolí	Hinterwinkl,	které	ohraničují	mo-
hutné	masivy	Gosaukamm	a Dachstein.	Příjezd	po mýt-
né	 silnici	 k  salaši	 Oberhofalm	 pod	 věhlasnou	 dvouvr-
cholovou	horu	Bischofsmütze.	Zde	je	možnost	pěkných	
túr	různé	náročnosti,	ať	 již	k chatě	Hofpürglhütte	nebo	
k jezeru	Almsee	a podél	potoka	Warme	Mandling.
4. DEN	 –	 Návštěva	 jedinečné	 přírodní	 zajímavosti	 –
jeskyně	 EISRIESENWELT	 –	 rozsáhlý	 jeskynní	 systém	
s celkovou	délkou	42	km.	Vchod	do jeskyně	je	ve výš-
ce	1 641	m.	K přístupu	k jeskyni	se	využívá	2x	lanovka		

rakousko - poZnávací ZájeZdy 

6. DEN	–	Městečko	ISCHGL	v údolí	Paznauntal.	Výjezd	
lanovkou	k hraničnímu	hřebeni	 se	Švýcarskem.	Výlet	
na VIDERJOCH	s výhledy	na Samnaugruppe	a ostatní	
okolní	horské	skupiny.
7. DEN	–	Výlet	do údolí	PITZTAL:	výjezd	lanovkou	k Ze-
iger	Restaurant	a pěší	okružní	výlet	přes	Sechszeiger	
(2	392	m)	a HOCHZEIGER	(2	560	m),	ze	kterého	jsou	
nádherné	kruhové	výhledy	po okolních	téměř	třítisíco-
vých	masívech.	 Návrat	 lanovkou	 k  autobusu.	 Odjezd	
do Čech.	Příjezd	v nočních	hodinách.

a 2x	i lehká	pěší	turistika.	Cestou	si	užijeme	dechberoucí	
výhledy	na Vysoké	Taury.	V  jeskyni	uvidíme	impozantní	
halu,	hrad,	ledový	palác	Eispalast	aj.	Odpoledne	výjezd	
autobusem	 k  chatě	ARTHURHAUS	 1502	m	 přímo	 pod	
jižní	stěnu	monumentálního	Hochkönigu.	Pěší	vyhlídková	
panoramatická	cesta	na MITTERFELD	ALM.
5. DEN	-	Výjezd	k malebnému	jezeru	ZAUCHENSEE,	dále	
lanovkou	k GAMSKOGELHÜTTE.	Odtud	pěší	výlet	s nád-
hernými	výhledy	panoramatickou	cestou	mezi	růžovými	
azalkami.	Nejzdatnější	mohou	vyjít	na vrcholy	TAGWEI-
DEGG	a SCHWARZKOPF.	V podvečer	možnost	koupání	
a  relaxace	v hotelovém	bazénu	nebo	v  lázních	Amadé	
Altenmarkt,	kde	najdete	soustavu	vnitřních	a venkovních	
termálních	bazénů.

6. DEN	–	Cestou	domů	výlet	na vyhlídkový	bod	Salc-
burku	–	horu	Untesberg.	Výjezd	lanovkou	ze	ST.	LEON-
HARDU	pod	vrchol		GEIRECK	(1805m),	odtud	procház-
ka	 po  německo-rakouské	 hranici	 na  vyhlídkový	 vrch	
SALZBURGER	HOCHTHRON	(1853	m).	Úchvatný	vyhlíd-
kový	 bod	 	 navazující	 na  horskou	 skupinu	 Untersberg.	
Hřeben	nabízí	nádherné	výhledy	na okolní	krajinu	i Alpy	
a zejména	na rozeklané	skály	v okolí.	Příjezd	do Prahy	
ve večerních	hodinách.

NOVINKA
3 RůZNÉ 
ZÁJEZDY
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keňa se saFari - exotickÝ poZnávací ZájeZd 

keŇa

POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

V Keni můžete spatřit zvěř, která se už jinde 
na světě ve volné přírodě nevyskytuje, napří-
klad volně žijící šelmy, největší stáda slonů či 
bílé i  černé nosorožce.  Tak neváhejte a po-
jeďte s námi objevovat „poslední ráj na zemi“.

Termín Cena

19. 02. - 06. 03. 2020 64 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Letecká	přeprava	Praha	–	Keňa	–	Praha	vč.	letištních	
tax	a poplatků
	▪ Transfer	letiště	–	hotel	–	letiště	
	▪ 13	nocí	v hotelu	Boutique	Nyumbani	Tembo	se	snídaní
	▪ 1	noc	ve VOI	Safari	Lodge	(v rámci	výletu	na Safari	
zahrnutého	v ceně)	vč.	oběda,	večeře	a snídaně	
(nápoje	za poplatek)
	▪ Česky	mluvící	průvodce
	▪ Technický	doprovod	pro	cestu	z/do	Prahy
	▪ Vstup	do Safari
	▪ Všechny	výlety	dle	programu	-	SAFARI	(Národní	park	
Tsavo	East),	Návštěva	řemeslnického	trhu,	Modré	
Safari,	Rovine	di	Gede	+	Che	Schale	+	Robinsonův	
ostrov	+	Marafa,	Watamu	day	s večeří	na bázi	kroko-
dýl	(náhrada	místo	krokodýla	lze	i jiný	pokrm)

Cena zájezdu nezahrnuje

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

Fakultativní příplatky

	▪ Dvoulůžkový	pokoj	superior	2 000	Kč/os.
	▪ Jednolůžkový	pokoj	standard	5 000	Kč,	pokoj	
superior	7 000	Kč

Upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program	a jsou	v dobré	fyzické	kondici.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na		
www.cestovaniproseniory.cz.

NOVINKA

Na dovolené	v Keni	si	zaručeně	odpočinete,	ale	zároveň	zažijete	veliká	dobrodružství.	Keňa	je	přímořský	stát	ve vý-
chodní	Africe	omývaný	Indickým	oceánem.	Sousedí	s Ugandou,	Súdánem,	Etiopií,	Somálskem	a Tanzanií.	Keňa	byla	
za své	existence	pod	nadvládou	mnoha	zemí,	jako	například	Portugalska,	ománského	imána,	Zanzibaru	či	Britů.	Až	
v prosinci	roku	1963	se	stala	nezávislou	republikou.	V přístavním	městě	Mombasa	v pevnosti	Fort	Jesus	(bývalá	
portugalská	pevnost)	se	nachází	muzeum	keňské	historie.

Keňa,	země	nekonečných	kontrastů	a možností,	 je	označována	za kolébku	života.	Naleznete	zde	jedny	z nejkrás-
nějších	pláží	Indického	oceánu	a ty	nejhezčí	a nejlépe	zachované	národní	parky	plné	ohrožených	a divokých	zvířat,	
které	můžete	spatřit	v jejich	přirozeném	prostředí.	Lidé,	kteří	zde	žijí,	jsou	jedni	z nejpřátelštějších	na světě.	V této	
pestré	zemi	naleznete	květy,	které	září	všemi	barvami,	nejdelší	puklinu	v zemi	plnou	jezer,	savany,	pouště,	tropické	
deštné	pralesy	nebo	také	suchem	sužované	keře.	Jen	zde	se	můžete	proletět	balónem	nad	milióny	kopytníků,	vylézt	
na druhou	nejvyšší	horu	Afriky	či	se	svézt	na velbloudovi.	

BOUTIQUE	HOTEL	NyUMBANI	TEMBO	|	WATAMU	|
Popis hotelu: Krásný	boutique	hotel	obklopený	exotickou	zahradou	disponuje	pouze	7	pokoji,	a to	buď	typu	standard	
nebo	superior.	Do centra	Watamu	je	to	cca	5	min	pěšky.	Nachází	se	zde	restaurace,	venkovní	bazén	a bar.	V blízkosti	
hotelu	je	mnoho	zajímavostí,	např.	700	m	od hotelu	leží	hadí	bio	farma,	méně	než	1	km	je	pak	mořský	přírodní	park	
Watamu		a cca	13	minut	pěšky	je	Watamu	Supermarket.

Vybavení hotelu:	Hotel	nabízí	bezplatné	Wi-Fi	ve společných	prostorách,	satelitní	TV,	masážní	místnost,	venkovní	
bazén,	charakteristickou	tropickou	zahradu	a pěkný	bar	(ideální	pro	relaxaci).	Bar	a restaurace	jsou	otevřeny	po celý	
den.	

Vybavení pokoje: Hotel	disponuje	dvoulůžkovými	pokoji	s vlastní	koupelnou	a klimatizací	rozloženými	ve 3	patrech,	
kdy	každé	patro	má	relaxační	část	a sdílenou	jídelní	část.

Pláž:	Hotel	se	nachází	cca	400	m	od krásné	písečné	pláže	Watamu.
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1.– 2. DEN –	Odlet	z Prahy,	přílet	do Keni.	Dle	času	
příletu	transfer,	ubytování	+	pláž.
3. – 4. DEN	–	Národní	park	Tsavo	East,	doprava	jeepem	
s otevřenou	střechou,	pozorování	krokodýlů	v řece	Gala-
na,	projetí	brány	Sala	Gate,	kde	začíná	opravdové	safari.	
Uvidíte	červené	africké	slony,	pasoucí	se	stáda	antilop	
a zeber,	zvědavé	paviány	a velmi	přísně	vypadající	bu-
voly.	 Přes	 cestu	 budou	 probíhat	 prasata	 bradavičnatá	
a  žirafy	 se	 kolem	 vás	 budou	 procházet	 jako	modelky.	
Ubytování	je	v hotelu	Voi	Safari	Lodge	s výhledem	na na-
pajedla,	kam	se	chodí	napájet	zvířata	z parku.	Dále	na-
vštívíte	Hippo	point,	kde	si	zblízka	prohlédneme	hrochy	
a safari	opět	opouštíme	bránou	Sala	Gate.
5. DEN	–	Pláž	+	odpoledne	návštěva	řemeslnického	trhu.
6. DEN	 -	Modré	 safari	–	Ranní	 odjezd	 z hotelu	mikro-
busem,	který	vás	dopraví	k výletnímu	trajektu.	Trajekt	má	
prosklené	dno,	kterým	můžete	pozorovat	mořský	svět.	Vy-
plouvat	budeme	ze	zátoky	Blue	Bay	a budeme	pozorovat	
okolí,	které	nám	nabídne	pohled	na překrásné	pláže	a ne-
kontaminovanou	přírodu.	Zastavíme	se	na pláži	Garoda,	
poté	budeme	pozorovat	mořské	želvy	a delfíny.	Navštívíme	
zátoku	Waka	Waka,	kde	budeme	obědvat	a uvidíme	lokál-
ní	folkloristické	vystoupení	kmenu	Ghiriama.	
7. – 8. DEN	–	Volno
9. DEN	-	Rovine	di	Gede	-	Výlet	do trosek	starobylého	
arabského	města,	 které	 pochází	 z  13.	 až	 17.	 století.	
Nalezneme	zde	trosky	osmi	moskejí	nebo	několik	vý-
znamných	hrobek.	Che	Schale,	po prohlédnutí	Rovine	
di	 Gede	 se	 přesuneme	 na  ohromnou	 písčitou	 pláž	
zvanou	 Che	 Schale,	 kde	 budeme	 pozorovat	 několik	
druhů	 z  ptačí	 říše.	 Uvidíme	 zde	 i  největší	 solné	 doly	
v Keni	zvané	Saline.	Dále	Robinsonův	ostrov,	na který	
nás	přepraví	převozník	zpívající	národní	písně,	přičemž	
se	budeme	kochat	panenskou	přírodou.	Jako	poslední	
atraktivitu	tento	den	navštívíme	Marafu,	což	 je	místní	
propast	zvaná	 též	ďáblova	kuchyně.	Nejkrásnější	po-

keňa se saFari - exotickÝ poZnávací ZájeZd  

hled	na ní	je	při	východu	a západu	slunce.	Propast	si	
můžeme	projít	nebo	se	jen	tak	unášet	krásami	propasti	
a jejího	okolí.
10. – 11. DEN	–	Volno
12. DEN	–	Watamu	-	prohlídka	rybářského	městečka,	
kde	se	setkáme	s pravým	keňským	životem.	Můžeme	
si	zde	projít	starobylé	ulice	s obchůdky.	Večer	budeme	
mít	příležitost	ochutnat	čerstvé	krokodýlí	maso	v pří-
jemné	restauraci	v centru	Watamu.
13. DEN	–	Volno
14. DEN	–	Odlet	zpět	z Keni	do Prahy.

Watamu

rovine de Gede
Butique hotel 
nyumbani tembo

národní park tsavo east

Waka Waka

Mapa výletů

Keňa
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čína a severní korea - exotickÝ poZnávací ZájeZd 

číNa a seveRNí koRea

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN –	Odlet	Praha	–	Peking
2. DEN	–	Peking
Brzy	ráno	je	plánován	přílet	do čínského	Pekingu,	kde	navštívíte	náměstí	Nebeského	klidu	známého	stejně	pojme-
novanou	bránou	oddělující	severní	stranu	náměstí	od Zakázaného	města.	Náměstí	Nebeského	klidu	je	považováno	
za srdce	celého	Pekingu	i Číny	a je	zároveň	největším	náměstím	světa.	Po shlédnutí	tohoto	jedinečného	místa	
se	přesunete	do Zakázaného	města,	bývalého	sídla	císařů,	památky	zapsané	na seznamu	UNESCO,	jedinečného	
komplexu	800	budov	obehnaného	vodním	příkopem	a dnešního	muzea.	Závěrem	v centru	navštívíte	ulici	Qianmen	
Street,	která	je	jedinečná	pro	svou	starověkou	čínskou	architekturu	a je	také	velmi	oblíbeným	místem	pro	nakupo-
vání.	Po obědě	bude	zajištěn	přesun	do hotelu,	po kterém	bude	následovat	individuální	program.	
3. DEN	–	Peking
Po snídani	se	vydáte	s Vaším	průvodcem	do Letního	paláce	na severozápadním	předměstí	Pekingu,	který	byl	v 18.	
století	postaven	jako	dárek	matce	císaře	z dynastie	Čching.	Letní	palác	se	nachází	u nádherného	jezera	s velmi	
impozantním	mramorovým	mostem	a dechberoucí	přilehlou	 zahradou.	Následně	se	přesunete	k nejznámnější	
Velké	čínské	zdi,	kde	navštívíte	část	Juyongguan	a budete	mít	možnost	vidět	západ	Slunce.	Po tomto	jedineč-
ném	zážitku	se	přesunete	do Pekingu,	kde	byste	rozhodně	měli	ochutnat	vyhlášenou	specialitu	čínské	kuchyně,	
Pekingskou	kachnu.	
4. DEN	–	Přesun	z Pekingu	do Tan-tung	(Dandong).	
5. DEN	–	Tan-tung
Navštívíte	převážně	neznámou	východní	část	Velké	čínské	zdi,	Hushan,	která	až	do roku	1989	byla	neobjevena	
a patří	mezi	méně	navštěvované	úseky	této	památky.	Poté	se	vydáte	na krátkou	plavbu	lodí	po řece	yalujiang,	při	
které	poprvé	spatříte	Severní	Koreu.	Prohlédnete	si	také	zbytky	mostu	zvaného	„Broken	Bridge“,	který	je	připo-
mínkou	na Korejskou	válku.
6. DEN	–	Tan-tung	-	Pchjongjang
Ráno	se	mezinárodním	vlakem	přesunete	až	do Pchjongjangu,	kde	se	ubytujete	na hotelu.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Využijte s námi jedinečné příležitosti a vydejte 
se do  naprosto odlišných a  vzdálených zemí, 
jako jsou Čína a Severní Korea. 

Termín Cena

15. 04. – 27. 04. 2020 72 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Přímý	let	Praha-Peking-Praha	s leteckou	spol.	Hainan	
Airlines	(vč.	letištních	tax)
	▪ Transfery	pronajatými	minibusy	dle	programu
	▪ Technický	česky	mluvící	doprovod	k dispozici	již	
z Prahy	po celou	dobu	pobytu
	▪ Místního	anglicky	hovořícího	průvodce
	▪ 10	nocí	se	snídaněmi	v hotelích	3*
	▪ 8x	oběd	a 4x	večeře
	▪ Prohlídky	zahrnuté	v programu	vč.	vstupů
	▪ Jízdenky	vlakem	
	▪ Vízum	do Severní	Korey

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Vízum	do Číny,	spropitné
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	
pro	případ	storna	zájezdu

Upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.	
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program	a jsou	v dobré	fyzické	kondici.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na		
www.cestovaniproseniory.cz.

NOVINKA

Čína	je	ojedinělá	svými	kulturními	a náboženskými	památkami,	východní	architekturou,	unikátní	atmosférou,	nád-
hernou	přírodou,	výbornou	kuchyní	a zcela	odlišnou	mentalitou.	Hlavní	město	Peking	Vám	nabídne	stát	se	na chvilku	
součástí	rozdílného	života	a poznat	jak	současnost,	tak	i historii	nejlidnatější	a čtvrté	největší	země	světa.	Pro	Čínu	je	
specifické	mimo	jiné	i učení	feng-šuej,	které	na Vás	bude	dýchat	při	každém	pohledu	ve městě	i na venkově.	

Severní Korea	 je	 jedna	 z nejhůře	přístupných	 zemí	na celém	světě,	 avšak	právě	 v poslední	 době	 se	 začíná	
otevírat	i pro	oči	turistů.	V Severní	Koreji	je	nastolen	totalitní	režim,	a proto	je	více	než	zajímavé	a jedinečné	se	
do tak	vzdálené	a odlišné	země	jet	podívat.	V Koreji	existuje	mnoho	nařízení	a zákazů.	Například	není	možné	se	
jako	turista	pohybovat	individuálně	či	vycházet	po setmění.	Modré	džíny	jsou	výsostně	zakázány	jakožto	symbol	
světového	imperialismu.	V Severní	Koree	se	nedostanete	na Wi-fi	a už	vůbec	ne	na mezinárodní	webové	stránky.	
Dejte	si	pozor	na fotografování	a komunikaci	s místními	obyvateli,	mohli	by	z toho	mít	opravdové	problémy.	Nechte	
si	v rámci	zájezdu	vykládat	o dalších	zajímavostech	této	naprosto	rozdílné	země.
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7. DEN –	Pchjongjang
Na kolech	se	vydáte	na prohlídku	velkolepého	metropole	Pchjongjang.	Cestou	uvidíte	například	gigantické	náměstí	Kim	II	Sung	Square,	dům	People´s	Large	Study	(s venkovní	vyhlíd-
kou),	Vítězný	oblouk	a věž	Juche,	kde	lze	vyjet	na vyhlídkovou	plošinu	a vychutnat	si	nádherný	výhled	na město	Pchjongjang.	Budete	mít	také	možnost	zažít	jízdu	s místními	obyvateli	
ve 100	m	hluboko	situovaném	metru.	Následně	se	vydáte	autobusem	na oběd,	po kterém	se	projdete	největším	parkem	Moranbong,	který	se	těší	veliké	oblibě	místních	obyvatel.
8. DEN –	Pchjongjang	-	Kaesong
Nejjižnější	severokorejské	město	Kaesong	budete	mít	možnost	objevit	osmý	den	zájezdu.	Kromě	toho	vkročíte	do vesnice	Pchanmundžom	slavné	především	díky	její	poloze.	
Vesnička	leží	přímo	na hranicích	Jižní	a Severní	Korey	(na mezikorejské	demarkační	linii)	a tvoří	takzvanou	Společnou	bezpečnostní	oblast.	Zde	se	podíváte	na hraniční	zeď.	
Po tomto	až	mrazícím	pocitu	vstoupíte	do mauzolea	krále	Kyongghya,	31.	krále	dynastie	Koryo	a do muzea	Koryo	Songgyunkwan.	Nakonec	se	vydáte	na procházku	do staré	
čtvrti	města	Kaesong.	Večer	si	můžete	pochutnat	na tradiční	místní	kuchyni	„Pansanggi“	a přenocovat	v klasickém	korejském	hotelu	Kaesong	Folkcustom	Hotel.
9. DEN	–	Kaesong	-	Pchjongjang
Další	den	se	vrátíte	zpátky	do Pchjongjangu,	kde	navštívíte	místní	farmu	a na vlastní	oči	uvidíte	taneční	show	farmáře.	Naplánovaná	je	pro	Vás	procházka	vinnou	zahradou	
se	zastávkou	ve vinařství.	Cestou	navštívíte	Mauzoleum	krále	Tongmyonga,	prvního	krále	dynastie	Koguryo.	V Pchjongjangu	se	bude	zůstávat	přes	noc.	
10. DEN	–	Pchjongjang	-	Peking
Kousek	od Pchjongjangu	Vám	průvodce	ukáže	bývalou	rezidenci	Mangyongdae,	zároveň	i		rodinný	dům	vůdce	Severní	Korey,	Kima	II	Sunga.	Následně	uvidíte	dvě	největší	
centra	Severní	Korey,	a to	Kwangbok	Department	Store,	největší	obchodní	centrum	a		Mansudae	Art	Studio,	tedy	největší	kulturní	centrum	založené	v roce	1959.	Po obědě	
je	naplánovaný	přelet	do Pekingu,	kde	na Vás	bude	čekat	průvodce,	jenž	Vás	zaveze	do hotelu.	
11.  DEN	–	Peking
Předposlední	den	se	vydáte	na procházku	kolem	Chrámu	Nebeského	parku	v jihovýchodní	části	Pekingu.	Chrám	Nebeského	parku	sloužil	císařům	dynastií	Ming	a Qing	jako	
místo	pro	modlení	za dobré	sklizně	a požehnání	pro	zemi.	Nakonec	se	vydáte	rikšou	na prohlídku	Hutongu	(typické	starobylé	uličky	v Pekingu),	kde	se	podíváte	do jednoho	
z místních	tradičních	domů.	Jako	poslední	je	pro	Vás	připravena	prohlídka	budhistického	chrámu	Lama	s uměleckými	poklady.	
12. DEN –	Odlet	Peking	–	Praha	

pchjongjang

tan-tung

peking

Mapa výletů

Čína

Kaesong

čína a severní korea - exotickÝ poZnávací ZájeZd 
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thajsko a kamboDža

NOVINKAMoskva, serGiev posad, tatarstán

Rusko

POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Tento netradiční zájezd Vás seznámí s  nád-
hernými památkami Moskvy, Sergieva Posadu 
a  Tatarstánu, kde budete moci obdivovat jak 
staré pravoslavné chrámy, tak zářící mešity 
i netradiční architekturu.

Termín Cena

08. 07. – 15. 07. 2020 29 990,- (do 29. 02. 2020)
31 990,- (od 01. 03. 2020)

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	(do 15 000	Kč)
	▪ Letenku	Praha	–	Moskva	a Kazaň	–	Praha
	▪ Noční	vlak	(4lůžková	kupé)	Moskva	–	Kazaň
	▪ 6x	nocleh	v hotelu	(2lůžkové	pokoje	s vl.	příslu-
šenstvím)
	▪ 6x	snídaně
	▪ Dopravu	na výlety
	▪ Průvodce

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Vízum	a povinné	vízové	centrum	do Ruska	
1 990	Kč	(vyřídí	naše	CK	1	měsíc	před	odletem)

Fakultativní příplatky

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	990,-

Upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.		
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program	a jsou	v dobré	fyzické	kondici.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na		
www.cestovaniproseniory.cz.

Moskva, zlatý kruh – Sergiev Posad a pohádkový Tatarstán

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Přílet	do Moskvy,	transfer	na hotel,	ubytování.
2. DEN –	Začátek	prohlídky	MOSKVy.	Navštívíte	KREML	–	nejkrásnější	pevnost	na světě,	ohromné	zdi	a věže	jsou	
i uměleckým	dílem.	Uvnitř	se	schovávají	bohatě	zdobené	paláce,	kde	se	po staletí	psala	historie.	A  také	mnoho	
nádherných	 chrámů,	 např.	 chrám	Zvěstování	 Panně	Marii,	Archandělský	 chrám,	Uspenský	 (korunovační)	 chrám,	
kostel	Dvanácti	apoštolů	aj.	Symbolem	Moskvy	je	RUDé	NáMĚSTÍ	s chrámem	Vasila	Blaženého,	Historickým	muzeem	
i jedinečným	nákupním	centrem	GUM	a na okraji	ležícím	Kazaňským	chrámem.
3. DEN	–	Druhá	část	prohlídky	MOSKVy	–	přepychový	NOVODĚVIČÍ	KLáŠTER	(UNESCO)	je	světově	proslulým	kul-
turně-historickým	klenotem.	Pozoruhodný	je	i hřbitov	s náhrobky	významných	umělců	a politiků.	Mimo	jiné	je	i jízda	
metrem	obrovským	zážitkem,	protože	na designu	a výzdobě	jednotlivých	stanic	se	podíleli	přední	architekti	Ruska.	
Dále	navštívíme	pozoruhodnou	novostavbu	chrám	Krista	Spasitele	i další	chrámy	jako	např.	chrám	Utěšení	všech	
smutků,	chrám	Sv.	Nikolaje,	chrám	sv.	Klementa	aj.
4. DEN –	Výlet	do nejvýznamnějšího	města	ZLATéHO	KRUHU,	do „duše	pravoslaví“		SERGIEV	POSADU.	Město	také	bývá	
nazýváno	„Římem	Ruska“,	protože	zdejší	úchvatný	Trojickosergievský	klášter	hraje	ve zdejší	církvi	významnou	roli	už	
od 14.	století.	Najdete	zde	nádherné	kostely,	např.	chrám	Zesnutí	Bohorodičky,	kostel	sv.	Jana	Křtitele,	chrám	sv.	Tojice	
aj.	Odpoledne	odjezd	zpět	do Moskvy	a přejezd	po prvním	úseku	Transibiřské	magistrály	nočním	vlakem	do Kazaně.
5. DEN –	Prohlídka	metropole	Tatarstánu	KAZANĚ	(UNESCO),	která	je	nazývána	„perlou	na Volze“.	Město	s tisíciletou	
historií	je	fascinujícím	centrem	islámu	v Rusku,	působivě	spojuje	to	nejlepší	z východu	i západu.	Navštívíte	běloka-
menný	Kreml	s nádhernými	mešitami	a chrámy	(mešita	Kul	Šarif,	chrám	Zvěstování	aj.),	chrám	sv.	Petra	a Pavla,	
živou	Baumanovu	ulici	aj.
6. DEN –	Výlet	na sever	od Kazaně	do města	yOSHKAR	OLA,	které	je	jedním	z nejzajímavějších	míst	ve střední	Asii	
pro	svoji	„pohádkovou“	architekturu,	která	je	ruskou	verzí	zámku	Neuschwanstein.	Kulturní	dědictví	zde	odráží	různá	
období	historie	města.
7. DEN	–	Výlet	BOLGAR	NA VOLZE:	BOLGAR	je	starobylé	opevněné	město	Volžských	Bulharů	s unikátním	souborem	
staveb	(UNESCO)	na soutoku	veletoků	Volhy	a Kamy.	Dominantou	je	zářící	Bílá	mešita,	kde	orientální	barvy	a archi-
tektura	navozují	atmosféru	jako	z pohádek	Tisíce	a jedné	noci.
8. DEN	–	Transfer	na letiště.	Odlet	do Prahy.
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odlet	do Bangkoku.
2. DEN	–	Přílet	do Bangkoku.	Tento	den	program	v Bangkoku	záleží	na času	příletu.	Památky		mohou	být	navštíveny	
až	další	den.	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.	Odjezd	na hotel	do čtvrti	SUKHUMVIT.	
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	ke krásnému	chrámu	WAT	SAKET	s vyhlídkou	na Bangkok.	
4. DEN	–	Výlet	na severozápad	od hlavního	města.	Nejdříve	zastávka	v městečku	MAEKLONG,	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 kte-
rých	dojedeme	až	na hlavní	kanál,	kde	se	vaří	a obchoduje	na loďkách.		Odpoledne	se	podíváme	ke známému	
železničnímu	mostu	přes	ŘEKU	KWAI.	
5. DEN	–	Dopoledne	se	po cestě	na sever	Thajska	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.	Dále	pokračujeme	do Lop	Buri.	Prohlídka	LOP	BURI	–	jedno	z nejstarších	thajských	měst,	nádherný	
příklad	kmérského	umění	a architektury,	chrámy	podobné	chrámu	Angkor	Wat.	Dojezd	na nocleh	do oblasti	Phit-
sanulok.	Večerní	procházka	po nábřeží	řeky	Nan	a místním	nočním	trhu.
6. DEN –	PHITSANULOK	–	prohlídka	chrámu	Wat	Phra	Si	Rattana	Mahathat	na břehu	řeky	Nan,	kde	se	nachází	
významná	socha	Buddhy	z bronzu.	Prohlídka	města	SUKHOTAI	–	klenot	Thajska,	historický	park	s mnoha	chrámy.	
Pro	svou	nádheru	a význam	byl	zařazen	na seznam	světového	dědictví	UNESCO.	Chrám	Wat	Maha	Dhat	–	hlavní	
královský	chrám	s 240	menšími	pagodami	a mnoho	dalších.	Přejezd	na sever	do Chiang	Mai.
7. DEN –	Dnešní	den	začneme	návštěvou	dvou	krásných	chrámových	komplexů	v CHIANG	MAI.	Jsou	to	chrámy	
WAT	CHEDÍ	LUANG	a WAT	PHRA	SINGH,	kde	poznáme	starou	chrámovou	architekturu	z doby	království	Lanna	
na  severu	Thajska.	 Poté	 si	 zajedeme	 za město	 do  krásné	 a  klidné	 venkovské	 krajiny,	 kde	 navštívíme	 vesnici	
udělanou	jako	skanzen	thajských	horských	kmenů,	kde	nechybí	ani	proslulé	ženy	s žirafími	krky.	Odpoledne	si	
prohlédneme	sloní	farmu	s možností	projížďky	na slonech.	Jako	poslední	zastávka	bude	chrám	WAT	DOI	SUTHEP	
nacházející	se	v nadmořské	výšce	1000	m.n.m.	
8. DEN –	Den	věnovaný	horám	severního	Thajska.	NáRODNÍ	PARK	DOI	 ITHANON	–	s nejvyššími	 vrcholky	až	
do výšky	2565	m,	kam	návštěvníci	přichází	pro	udivující	a úchvatné	scenérie	zahrnující	mnoho	vodopádů	a bo-
hatou	divokou	přírodu.	Návštěva	vesnice	kmene	Karen,	kde	je	krásný	vodopád	WACHIRATHAN.	Uvidíme	plantáže	
kmene	Hmong,	který	dříve	pěstoval	opium	a také	navštívíme	královské	pagody..	Dojedeme	až	na nejvyšší	vrchol	
Thajska	DOI	ITHANON	do výšky	2.565	m.n.m.,	kde	si	užijeme	příjemných	15	–	17	stupňů	Celsia	s vegetací	dešt-
ného	tropického	pralesa.	Večer	návrat	do Chiang	Mai.
9. DEN	-		Přelet	přes	Bangkok	do Kambodži.	Transfer	do hotelu	na ubytování.
10. – 11. DEN	–	Siem	Reap	–		prohlídka	památek	z období	khmérských	říší,	svého	času	nejmocnějších	a nej-

POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Vydejte se s námi do pohádkové země – exo-
tického Thajska. Náš zájezd zahrnuje jak 
překrásné kulturní památky připomínající bo-
hatou historii (Khmérské období – Lop Buri, 
období Sukhotai – památky v  Sukhothai, ob-
dobí Ayutthaya – chrámy v  Ayutthayi a  poz-
dější Lanna, Rattnakosin - nádherné chrámy 
v Bangkoku), tak i přírodní skvosty této země 
např. NP Doi Ithanon. K  zájezdu je připojena 
návštěva jedinečné oblasti v Kambodži – svě-
toznámý Angkor Wat.

Termín Cena

06. 03. – 18. 03. 2020 57 990,- (do 29. 02. 2020)
59 990,- (od 01. 03. 2020)

Termín Cena

20. 11. – 02. 12. 2020 57 990,- (do 29. 02. 2020)
59 990,- (od 01. 03. 2020)

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Leteckou	dopravu	včetně	letištních	tax
	▪ Dopravu	na sever	Thajska	mikrobusem
	▪ Místní	přelety	Chiang	Mai	–	Bangkok	–	Siem	Reap	–	
Bangkok
	▪ 10	-11x	ubytování	v hotelu	(dvoulůžkové	pokoje	
s příslušenstvím)
	▪ 10	-	11x	snídaně
	▪ Průvodce

Fakultativní příplatky 

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a rozšířeného	storna		

Upozornění

	▪ Návštěva	Kambodže	může	být	z důvodu	lepšího	
letového	spojení	přesunuta	i na začátek	zájezdu.	
Počet	noclehů	záleží	na časové	návaznosti	letů.
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program	a jsou	v dobré	fyzické	kondici.	
	▪ Bližší	informace	naleznete	na		
www.cestovaniproseniory.cz.

thajsko a kamboDža

skvělejších	v jihovýchodní	Asii.		Lokalita	Angkor	-	jedná	
se	o pozůstatky	desítek	chrámů	na mnoha	čtverečních	
metrech	 archeologického	 areálu.	 Navštívíme	 pralesní	
chrám	z 12.st.	Ta	Phrom,	památky	v Angkor	Tomu	–	
brány,	 centrální	 chrám	Bayon,	 chrámy	Baphuon	 (11.
st),	Phimenakas	(10.st.),	Terasu	slonů	a Terasu	malo-
mocného	krále.	Podrobně	si	prohlédnete	i vyfotíte	také	
proslulý	Angkor	Wat	z 12.	století,		atd.
12. DEN	–	Přelet	do Bangkoku	a následně	dle	letového	
řádu	do Prahy.
13. DEN	–	Přílet	do Prahy.
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íRáN

POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Irán – starověká Persie. Kolik starých kultur 
tudy prošlo a zanechalo zde své výrazné stopy. 
Pojeďte s námi poznat tuto nádhernou a turisty 
zatím nepříliš navštěvovanou zemi s krásnými 
mešitami, rozlehlými paláci, nádhernými 
zahradami, nekonečnou pouští, s  vysokými 
horami, starověkými památkami a hlavně pří-
jemnými a pohostinnými lidmi.

Termín Cena

31. 10. - 15.11. 2020 52 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Letecká	doprava	Praha-Teherán-Praha	(s přestu-
py,	letištní	taxy)
	▪ Vnitrostátní	let	Shiráz	–	Ahváz
	▪ Kompletní	doprava	autobusem	nebo	minibusem	
po Íránu	(dle	počtu	klientů)
	▪ Průvodce	a místní	průvodce
	▪ 13	-	14x	ubytování	v hotelu	(dle	časů	letů,	dvou-
lůžkové	pokoje	s příslušenstvím)
	▪ 14x	polopenze
	▪ Vstupy	dle	programu

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Vízum	(info	obdržíte	cca	2	měsíce	před	zájezdem)
	▪ Komplexní	pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	
pro	případ	storna	zájezdu

Fakultativní příplatky:  

	▪ Jednolůžkový	pokoj	5 800,-	(povinný	při	nedoobsa-
zení;	u ubytování	v oblasti	Ahvazu	je	omezený	pokoj	
jednolůžkových	pokojů	-	CK	si	vyhrazuje	právo	
v tomto	místě	na ubytování	ve 2lůžk.	pokojích.)

Upozornění: 

	▪ Pořadí	navštívených	míst	se	může	měnit.		
Program	2.	a 15.	dne	může	být	prohozen	dle	
aktuálních	letových	řádů.
	▪ K zájezdu	bude	organizována	informační	schůzka	
v lednu/únoru.	Prosíme	zájemce	o nahlášení.
	▪ Vhodné	pro	aktivní	seniory,	kterým	nevadí	nároč-
nější	program	a jsou	v dobré	fyzické	kondici.	

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy	do Teheránu	(s přestupem).
2. DEN	–	Přílet	do Teheránu	v nočních	–	ranních	hodinách.	Prohlídka	moderního	hlavního	města	dnešního	Íránu	
-	Teheránu:	 palác	Golestan,	National	 jewels	museum	–	 největší	 nerozřezaný	 diamant	 na  světě	Moře	 světla,	 34	
kilogramový	Globe	of	Jewels,	koruny	šáhů	atd.	Na závěr	dne	procházka	po jedinečném	zavěšeném	mostě	Tabia.
3. DEN	–	QOM	–	centrum	šíitů,	svatyně	Fatimah	Masumah	(sestra	8.	imáma	Rézy,	procházka	po nádvořích,	upozor-
ňujeme,	že	nelze	navštívit	prostor	s vlastní	hrobkou),	druhé	nejposvátnější	místo	v Iránu.	KESHAN	–	krásné	a rozsáhlé	
bohaté	tradiční	domy	a historické	lázně.
4. DEN	–	Dokončení	prohlídky	KESHANU	–	krásné	zahrady	Fin	s jezírky	a vodními	kanály	(perské	zahrady	jsou	za-
psané	na seznamu	UNESCO).	Esfahán	–	bývalé	hlavní	město	safíjovské	říše,	arménská	katedrála	Vank,	slavné	mosty	
přes	řeku	Zayandeh.
5. DEN	–	Dokončení	prohlídky	ESFAHáNU	-	nádherné	náměstí	Maidán	Emám	(UNESCO),	Šáhova	mešita,	mešita	
šejka	Lotfolláha,	paláce	Ali	Qapu	a Chehel	Sotún,	volno	na nákupy	na bazaru.	
6. DEN	–	Cestou	do pouštních	oblastí	se	zastavíme	ve starobylém	městě	NAIN,	kde	si	prohlédneme	mešitu	Jamme	
a projdeme	se	kolem	pozůstatků	mohutné	pevnosti.	CHAK	CHAK	–	nádherné	místo	v poušti,	stále	funkční	ohňový	
zoroastriánský	chrám,	výstup	k věčně	hořícímu	ohni	v jeskynním	chrámu.
7. DEN	–	yAZD	–	poslední	výspa	před	nekonečnými	pouštěmi,	centrum	zoroastriánského	náboženství,	chrám	ohně	
Ateshkadé,	Věže	mlčení,	 typické	kupolovité	pouštní	domy	s desítkami	badgírů	 (větracích	věží),	procházka	starým	
centrem	yazdu,	mešita	Jámé.
8. DEN	–	Ráno	odjezd	do Pasargád	(UNESCO)	-	hlavní	město	Perské	říše	za Kýra	II.	Velikého	(zakladatel	achajme-
novské	dynastie),	hrobka	Kýra	II.	Velikého,	procházka	tímto	rozlehlým	areálem	a vzpomínka	na kdysi	mocnou	Perskou	
říši.	Přejezd	do Shirázu.
9. DEN	–	Naghst-e	Rostam	–	4	impozantní	hrobky	perských	achajmenovských	králů	(období	5.stol.př.n.l.)	vytesané	
do  skal.	 Persepolis	 (UNESCO)	–	 achajmenovské	 sídlo	 patří	 k  nejpůsobivějším	 starověkým	místům	 v Přední	Asii.	
Začátek	prohlídky	SHIRáZU	-	starobylý	bazar	Vakil	a komplex	mešity	a lázní	Vakil.	Relaxace	v zahradách	v areálech	
hrobek	dvou	básníků	–	Háfeze	a Sa’dího.
10. DEN	–	SHIRáZ	-	hlavní	pozoruhodností	Shirázu	jsou	velké	mešity,	některé	z nich	si	samozřejmě	také	prohlédne-
me.	Na závěr	rozlehlé	zahrady	ráje	Bagh-e	Eram.	Přelet	do Ahvazu.
11. DEN	–	Tchoga	ZaMbil	(UNESCO)	-	nejlépe	dochovaný	(a zároveň	jediný)	elamitský	stupňovitý	chrám	-	zikkurat	
-	v Íránu	(13.	stol.př.n.l.,	dochovaly	se	tři	stupně).	Královské	město	SÚSy,	jedno	z hlavních	měst	Perské	říše,	údajný	
hrob	proroka	Daniela.	Historické	vodní	mlýny	v SUSHTARU	(UNESCO).
12. DEN	–	Přejezd	pohořím	Zagros	do oblasti	Khoramabadu.	Jedny	z nejkrásnějších	sásánovských	reliéfů	v Iránu	
v Tagh	e-Bostán.	Nocleh	v Bisotunu	v historickém	karavanseraji	přímo	v oblasti	archeologického	areálu.
13. DEN	–	Bisotun	(UNESCO)	-	skalní	reliéfy	a nápisy	Dareia	I.	–	procházka	pod	skalním	masivem.	Klínopisné	nápisy	
na skále	v GANJNAME,	krásná	krajina	v horách	s vodopádem.	Hamadan	–	starověká	Ecbatana,	jedno	z nejstarších	
měst	na světě,	hrobka	biblické	Ester,	hrobka	největšího	učence	islámského	světa	Avicenny.	
14. DEN	–	Takht-e	Solejman	(UNESCO)	–	jedna	z nejvýznamnějších	archeologických	lokalit	v Íránu,	„Šalamounův	
trůn“,	rozvaliny	města	na břehu	jezera.	Výstup	na tzv.	Šalamounovo	vězení	–	vysoký	kužel	zvedající	se	nad	Takht-e	
Solejman.	Dojezd	na ubytování	do Zanjanu.

15. DEN	 –	 SOLTANIyE	 (UNESCO)	 –	 hlavní	 město	 il-
chánských	Mongolů,	mauzoleum	sultána	Oljaitu	(kopule	
mauzolea	patří	k největším	na světě).	Zastávka	v býva-
lém	hlavním	městě	Persie	QAZVÍNU	s nejlepšími	příklady	
kádžárovské	architektury.	Dojezd	do Teheránu.
16. DEN –	Brzy	ráno	(může	být	 i v nočních	hodinách)	
odjezd	na letiště	a odlet	z Teheránu	zpět	do ČR.
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Termín Cena

05. 11. – 17. 11. 2020 58 990,- (do 29. 02. 2020)
59 990,- (od 01. 03. 2020)

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Leteckou	přepravu	Praha	–	Vietnam	–	Praha	vč.	
letištních	tax	
	▪ 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***,	1	x	nocleh	loď	
(džunka)
	▪ 8x	snídaně
	▪ 7x	oběd	nebo	večeři	
	▪ Českého	a místního	průvodce
	▪ Vstupy	(dle	programu)

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Vízum

Fakultativní příplatky

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	1 190	Kč
	▪ Jednolůžkový	pokoj	8 800	Kč

Upozornění

	▪ Bližší	informace	naleznete	na		
www.cestovaniproseniory.cz
	▪ Nedoporučujemem	klientům	s jakýmkoli	zdravot-
ním	omezením

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy.
2. DEN	–	Přílet	do Hanoje,	ubytování	v hotelu.
3. DEN	–	Prohlídka	hlavního	města	Hanoje,	Pagoda	jediného	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.	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	
sceneriemi	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	smarag-
dově	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 zátoce	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.).	 	 Odpoledne	 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 kambo-
džským	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 vietnamské	války	bylo	místo	těžce	bombardováno.	V roce	1988	byla	část	areálu	zpřístupněna	turistům.	Ná-

vrat	do SAIGONU	a prohlídka	sídla	bývalých	indočín-
ských	guvernérů	a později	prezidenta	Jihovietnamské	
republiky	–	tzv.	Paláce	Sjednocení.	 	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,	mož-
nost	ochutnávky	exotického	ovoce,	seznámení	s jeho	
pěstováním.	 Návštěva	 manufaktury	 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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POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Zájezd nás zavede do dvou zemí Blízkého vý-
chodu za poznáním antických, biblických i is-
lámských památek. K Jordánsku neodmyslitel-
ně patří starodávná pouštní města - nabatejská 
Petra, antický Jerash, uvidíme neskutečné 
přírodní scenérie Wádí Rum a  vykoupeme se 
v Mrtvém moři. Druhou zemí Blízkého východu 
je Izrael, navštívíme nejen biblický Jeruzalém 
s  nesčetnými památkami, kde se odehrávaly 
příběhy Starého a Nového zákona. 

Termín Cena

20. 05. – 28. 05. 2020 39 990,-

Termín Cena

04. 10. – 12. 10. 2020 39 690,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Leteckou	přepravu	Praha	(Vídeň)	–	Ammán	a zpět;	
Tel-Aviv	–	(Vídeň)	Praha	vč.	letištních	tax	a poplatků
	▪ Transfer	na letiště	a zpět
	▪ Transfery	klimatizovanými	minibusy	dle	programu
	▪ 8x	ubytování	v hotelu***	(5	nocí	v Jordánsku	a 3	
noci	v Izraeli)	–	2lůžk.	pokoje	s příslušenstvím
	▪ 8x	polopenzi
	▪ Jordánské	vízum
	▪ Vstupné	do navštívených	objektů	na území	Izraele
	▪ Český	průvodce	po celou	dobu	zájezdu
	▪ Místní	průvodce

Fakultativní příplatky

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	990	,-	
	▪ Jednolůžkový	pokoj	7 200,-	(zde	povinný	při	
nedoobsazení)
	▪ Odletová	taxa	cca	15	USD	(platba	na místě)

Upozornění: 

	▪ Bližší	informace	na www.cestovaniproseniory.cz
	▪ Jednorázové	turistické	vízum	do Jordánska	je	zahr-
nuto	v ceně	zájezdu.	Pro	Izrael	platí	bezvízový	styk.
	▪ Nedoporučujeme	klientům	s jakýmkoli	zdravotním	
omezením.

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy,	přílet	do Ammánu,	transfer	do hotelu,	dle	časových	možností	večerní	prohlídka	města.
2. DEN	 –	 Prohlídka	 jordánského	 hl.	 města	AMMáNU	 -	 starověká	 část,	 ammánská	 citadela	 na  kopci	 nad	
městem,	Archeologické	muzeum	a krátce	 i nový	Ammán	s moderní	a upravenou	podobou.	JERASH	-	perla	
Jordánska,	rozkládající	se	na svazích	návrší	Gilead,	nejvýstavnější	sídlo	Blízkého	východu	-	oválné	náměstí	tzv.	
Agora,	velmi	zachovalé	cesty	lemované	sloupovím,	„	šeptající	sloupy“,	tři	amfiteátry,	římské	lázně,	Hippodrom,	
chrám	boha	Dia,	chrám	bohyně	Artemis	s nádvořím	a majestátní	bránou.	Projedeme	krajinou	mezi	plantážemi	
oliv	a piniovými	háji	do městečka	AJLUN	-	jeden	z nejvýznamnějších	křižáckých	pouštních	hradů	-	HRAD	AJ-
LUN,	islámská	pevnost	postavená	r.	1184-85	na obranu	proti	vojenským	nájezdům	křižáků,	železné	doly	města	
Ajlun	a obchodní	cesty	mezi	Jordánskem	a Sýrií.	Krásné	výhledy	na údolí	Jordánu,	do Sýrie,	Libanonu	i Izraele.	
K večeru	návrat	na ubytování.	
3. DEN	–	Královská	cesta	-		starověké	město	MADABA	-	město	Nabatejců,	byzantské	a umajjovské	umění.	Město	
proslulé	svými	mozaikami.	Následuje	posvátná	hora	NEBO	(802	m	n.m.),	kam	Mojžíš	přivedl	svůj	 lid	při	útěku	
z Egypta,	aby	odtud	ukázal	„Zemi	zaslíbenou“,	byzantský	kostel,	nádherná	mozaika.	Otevře	se	nám	překrásný	vý-
hled	na údolí	řeky	Jordán,	ale	i na velkou	část	Jordánska,	Izraele	a Palestiny.	Před	ubytováním	u Petry,	navštívíme	
další	z nejznámějších	a nejlépe	dochovaných	křižáckých	hradů	KERAK	z 12.	století.	
4. DEN	–	Celodenní	prohlídka	fascinujícího	„růžového”	skalního	města	PETRA	(UNESCO),	unikátní	komplex	na-
batejských	monolitických	chrámů	vytesaných	do skal,	vysokých	až	100	m.	Město	je	přístupné	pouze	úzkou	skalní	
soutěskou	Siq	 (1.200	m),	 na  jejímž	 konci	 je	mnoho	chrámů,	 klášterů,	 paláců	 vytesaných	do  skal,	 zdobených	
složitými	sochami	-	Pokladnice,	Vítězný	oblouk,	antické	divadlo,	královské	hrobky	a klášter	aj.	
5. DEN	–	Nádherná	divoká	pouštní	 krajina	u hranic	 se	Saudskou	Arábií,	 pod	horou	Džabal	Ram.	WáDÍ	RUM	
(UNESCO),	známá	 také	 jako	The	Valley	of	Moon,	 	skalní	věže	z narůžovělého	pískovce,	měsíční	krajina,	skalní	
brány,	rokle	a soutěsky,	fakult.	2	hod.	projížďka	terénními	vozy	určitě	stojí	za to	-	úžasné	skalní	scenérie	z bílého,	
růžového	a fialového	písku.	Ubytování	v populárním	přímořském	letovisku	AQABA,	možnost	kouppání,	dle	časo-
vých	možností	prohlídka	města	s průvodcem.	
6. DEN	–	Po snídani	opustíme	Jordánsko	na hraničním	přechodu	Allenby	Bridge	-	asistence	při	vyřízení	nutných		
formalit.	IZRAEL	-	přes	nádherné	údolí	Wádí	Qilt	odjedeme	ke krátké	prohlídce	nejstaršího	města	na světě	(9	000	
let)		-	JERICHO,	oáza	se	zavodňovacím	systémem,	obklopená	datlovníky	a palmami,	mešity,	římské	paláce	a krás-
né	mozaikové	dlažby.	Nad	městem	se	tyčí	Hora	Pokušení.	QUMRAN	-	proslulé	naleziště	svitků	s texty	Starého	
zákona.	Nejníže	položené	odkryté	místo	světa	MRTVé	MOŘE	-	unikátní	slané	jezero,	vysoká	koncentrace	minerálů	
s léčivými	účinky,	koupání.	Příjezd	přes	okraj	Judské	pouště	do města	JERUZALéM.
7. DEN	–	JERUZALéM	-		Svaté	město	pro	věřící	tří	náboženství,	město,	které	před	více	jak	3 000	lety	prohlásil	král	
David	za hlavní	město	a jeho	syn	Šalamoun	nechal	postavit	První	chrám.	Prohlídka	-	OLIVETSKá	HORA	-	místo	Na-
nebevstoupení	Krista,	chrám	Pater	Noster,	jeskyně,	nádherné	výhledy	na celé	Staré	město,	návštěva	Getsemanské	
zahrady,	bazilika	Utrpení	a chrám	hrobu	Panny	Marie	aj.		Odjezd	do BETLéMA	-	chrám	Narození	páně	s jeskyní,	
návštěva	kostelů	svaté	Kateřiny	a Grotto.
8. DEN	–	Hora	SION	-	archeologický	areál	Davidova	města,	Cenaculum	-	místo	poslední	večeře,	hrob	krále	
Davida,	Dormition	-	místo	Nanebevzetí	Panny	Marie,	Bazilika	zesnutí.	Pokračujeme	ke Zdi	nářků,	Staré	město,	

židovská	 čtvrť,	 Křížová	 cesta	 -	Via	Dolorosa,	Chrám	
Božího	hrobu	-	uctívaný	jako	Golgota	neboli	hora	Kal-
várie,	kostel	sv.	Anny	a nádrž	Bethesda	aj.		
9. DEN	–	Okružní	 jízda	novými	částmi	JERUZALéMA	
-	památník	holocaustu	yad	Vashem,	 zastávka	u  izra-
elského	 parlamentu	 -	 budova	 Knesset	 z  červeného	
jeruzalémského	 pískovce.	 Dle	 časových	 možností	 se	
podíváme	 na  Menorah,	 sedmiramenný	 svícen,	 který	
zdobil	starověký	chrám	v Jeruzalémě	a je	od té	doby	
židovským	symbolem,	 transfer	na  letiště	do Tel-Avivu	
a odlet	do Prahy.

biblické paMátky a Mrtvé MoŘe - poZnávací ZájeZd 

joRDáNsko a iZRael
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Připravili jsme pro Vás kombinovaný zájezd 
do  oblasti jižního Kavkazu a  pod biblickou 
horu Ararat – do Arménie a Gruzie. Na  tomto 
podrobném poznávacím zájezdu se budete 
moci seznámit s  významnými křesťanskými 
památkami, ale také s  přírodními krásami 
s dominujícím 5 160 metrů vysokým Araratem 
v Arménii a Vysokým Kavkazem v Gruzii. Na-
jdete zde hluboké soutěsky i blankytně modré 
vody jezera Sevan a v Gruzii hlavně majestátní 
horské scenérie.

Termín Cena

16. 09. – 03. 10. 2020 55 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Letenky	Praha	–	Tbilisi	a Jerevan	–	Praha	včetně	
letištních	tax	a palivových	příplatků
	▪ Dopravu	v Arménii	a Gruzii	(autobus	nebo	minibus	
dle	počtu	klientů)
	▪ Terénní	auta	v Horní	Svanetii
	▪ 16x	ubytování	v hotelích	kategorie	3*	s polopenzí
	▪ 2x	oběd
	▪ Českého	a místního	průvodce
	▪ Vstupy	dle	programu

Fakultativní příplatky

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	1 190	Kč
	▪ Jednolůžkový	pokoj	–	7 480	Kč	(zde	povinný	při	
nedoobsazení)

Upozornění: 

	▪ Bližší	informace	na www.cestovaniproseniory.cz
	▪ Nedoporučujeme	klientům	s jakýmkoli	zdravotním	
omezením.

putování pod kavkaZeM a ararateM - poZnávací ZájeZd

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Odlet	z Prahy	do Tbilisi.
2. DEN	–	Brzy	ráno	přílet	do TBILISI:	staré	město	mezi	řekou	a pevností	Narikala	s úzkými	uličkami	a pitoreskními	
zákoutími,	katedrála	Sioni	–	sídlo	gruzínského	katholikose,	Most	míru,	synagoga,	kostel	Metekhi	a Anchiskhati,	pro-
hlídka	pevnosti	Narikala,	návštěva	vynikajícího	Národního	muzea	se	zlatými	artefakty.
3. DEN	–	Na východ	od Tbilisi	do vinařského	kraje	Kvareli,	kde	je	historie	výroby	vína	dlouhá	8 000	let:	nejlepší	gru-
zínská	vinařská	oblast	a ukázka	tradičního	zpracování	vína	v KVARELI	s možností	ochutnávky	(tradiční	způsob	výroby	
vína	v Gruzii	je	zapsán	na seznam	UNESCO).	Zastávka	v TELAVI.	Prohlídka	katedrály	ALAVERDI	a pevnosti	GREMI.
4. DEN	-	TBILISI	–	dokončení	prohlídky	metropole	Gruzie,	pěší	ulice	New	Tiflis	a Suchý	most	s trhem	rukodělných	
výrobků.	Po obědě	lanovkou	na Mt.	Mtatsminda	s nádherným	výhledem	na město.	Volno	v Tbilisi.	
5. DEN	–	Bývalé	hlavní	město	Gruzie	MCCHETA	(UNESCO)	se	starodávnými	kostely	a katedrálou	Sveti	Tskhoveli	
a klášterem	Jvari.	Jeskynní	komplex	UPLISTSIKHE	se	150	vzájemně	propojenými	 jeskyněmi.	Unikátní	kombinace	
různých	stylů	a soch	vytesaných	ve skále.	Přejezd	do Kutaisi.
6. DEN	–	KUTAISI	(UNESCO)	–	osídlení	od 17.stol.př.n.l.,	od 3.stol.př.n.l.	hlavní	město	Kolchidy,	Bagratovská	kate-
drála	jako	symbol	sjednocení	Gruzie	v 11.stol.,	velmi	zajímavý	farmářský	trh.	Kousek	od Kutaisi	stojí	klášter	GELATI	
(UNESCO),	 jedno	 z  nejkrásnějších	míst	 v Gruzii	 s  katedrálou	 Panny	Marie	 postavenou	 králem	Davidem.	 Přejezd	
do oblasti	Svanetie	–	městečko	Mestia,	centrum	Horní	Svanetie	(UNESCO),	jedinečné	svanské	věže,	jedinečná	oblast	
položená	vysoko	v horách	pod	masívem	Kavkazu.
7. DEN	–	Celodenní	výlet	jeepy	až	do nejvzdálenější	a zároveň	nejvýše	v Evropě	položené	vesnice	UŠGULI	(UNESCO)	
s typickými	svanskými	věžemi,	turistika	směrem	k ledovci	a nejvyššímu	vrcholu	Gruzie	–	hoře	Šchara	(5	068	mnm.)	
Návrat	zpět	do Mestie.
8. DEN	–	Přejezd	subtropickou	krajinou	citrusových	a čajových	plantáží	 k Černému	moři.	Krátký	okruh	centrem	
BATUMI	–	mondénní	letovisko	u Černého	moře.
9. DEN	-	Návštěva	ZELENéHO	MySU	s jedinečnou	botanickou	zahradou	s vice	než	5000	druhy	rostlin	z celého	světa	
a PEVNOSTI	GONIO.	Volno	ke koupání.	
10. DEN	–	Ráno	farmářský	trh	v Kutaisi.	Průjezd	soutěskou	Mtkwari	a pod	hřebenem	Malého	Kavkazu,	cestou	čet-
ných	klášterů	a pevností.	Prohlídka	pevnosti	RABAT.
11. DEN	–	Středověké	jeskynní	město	VARDZIA,	postavené	ve 12.stol.	za gruzínské	královny	Tamar,	vytesané	do skal.	
Překročení	hranice	s Arménií.
12. DEN	 –	Sever	Arménie	 -	 údolí	Debed,	 kde	 stojí	 tři	 nádherné	 kláštery	 z 10.-13.stol.	 a  kostely	 pod	patronací	
UNESCO:	klášter	SANAHIN	z 10.stol.	a klášter	HAGHPAT	z 11.	–	12.stol.
13. DEN	–	Přejezd	k vysoko	položenému	JEZERU	SEVAN	–	největší	jezero	v Arménii	v nadm.	výšce	1 915	metrů.	
Jeden	z nejvíce	navštěvovaných	klášterů	v Arménii	–	SEVANAVANK	z 9.stol.	Pole	chačkarů	NORATUS	(celkem	asi	
900	kamenných	křížů	a náhrobků).	Průjezd	po Hedvábné	stezce	přes	2 300	metrů	vysoko	položený	průsmyk	ke ka-
ravanseraji	SELIM	ze	14.stol.
14. DEN	–	Dopoledne	prohlídka	majestátního	kláštera	TATEV,	budovaného	mezi	9.-15.stol.,	výjezd	ke klášteru	la-
novkou.	Odpoledne	nádherný	klášter	NORAVANK	nad	kaňonem	řeky	Ghnishik.	Ochutnávka	vína	ve vyhlášeném	vi-
nařském	regionu	Areni,	kde	se	produkuje	nejlepší	arménské	víno.	Odjezd	pod	biblický	Ararat	–	nádherně	položený	
KLáŠTER	KHOR	VIRAP.
15. DEN	–	EDŽMIACIN	(UNESCO)	–	náboženské	centrum	Arménie	již	od doby	oficiálního	přijetí	křesťanství	na poč.	
4.stol.,	centrum	arménské	apoštolské	církve,	katedrála	a několik	dalších	kostelů.	ZVARTNOTS	(UNESCO)	–	monu-
mentální	kostel	z poloviny	7.stol.,	jedna	z nejznámějších	křesťanských	staveb	na území	Arménie.	Začátek	prohlídky	
hlavního	města	Arménie	JEREVANU:	Historické	muzeum	na náměstí	Republiky,	památník	Genocidy,	slavné	Kaskády	
v centru	města.	
16. DEN	–	Výjezd	pod	nejvyšší	horu	Arménie	Aragac	(4	090	mnm.),	malebně	položené	JEZERO	KARI	v sopečné	
krajině	v nadm.	vášce	3 190	metrů.	PEVNOST	AMBERD	v krásné	krajině	v nadm.	výšce	2 200	metrů.	Velmi	pěkný	
klášter		SAGHMOSAVANK	ze	13.stol.
17. DEN	–	Dokončení	prohlídky	JEREVANU	a prohlídka	slavného	muzea	manuskriptů	Matenadaran.	Jedna	z nej-
lepších	arménských	památek	klášter	GEGHARD	 (UNESCO),	 z  části	 vytesaný	do  skály.	 Jedno	 z nejvýznamnějších	
poutních	míst,	kde	se	uchovávalo	kopí,	kterým	byl	probodnut	bok	Ježíše	Krista	(dnes	v muzeu	v Edžmiacinu).	Sestup	

aRmÉNie a gRuZie

do soutěsky	řeky	Azat	s přírodním	monumentem	„Sym-
fonie	 v  kameni“	 (fakult.	 možnost	 místo	 pěší	 turistiky	
jízdy	 terénními	 vozy	–	 cca	5	 Eur	 /	 os.).	 Řecko-římský	
chrám	slunce	v GARNI	z 1.stol.n.l.,	vybudovaný	na skal-
ním	hřbetu	nad	hlubokým	kaňonem,	nádherné	výhledy	
na skalní	varhany.
18. DEN	–	Brzy	ráno	odlet	do Prahy.
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HOTEL	HERTELENDy	HOUSE	4*	|	KEHIDAKUSTáNy	|
Popis hotelu: Hotel	Hertelendy	House	se	nachází	cca	150	m	od lázeňského	areálu	Kehida	Thermal.

Vybavení hotelu Kehida Termal: Hertelendy	House	je	součástí	hotelu	Kehida	Termal	****,	se	kterým	má	spo-
lečné	některé	vybavení:	recepce,	restaurace	s maďarskou	a mezinárodní	kuchyní,	samoobslužná	restaurace,	bar,	
cukrárna,	dětský	miniklub,	kosmetický	salón,	kadeřnictví,	obchůdky,	bankomat.

Vybavení hotelu Hertelendy House:	stylová	společenská	místnost	s posezením,	krbem	a TV,	wellness	centrum,	
panoramatický	výtah.

Wellness centrum:	Whirlpool,	finská	sauna,	parní	kabina,	solárium,	mini	fitness.

Vybavení pokoje: dvoulůžkové	pokoje	s terasou	(přízemí)	/	dvoulůžkové	pokoje	s balkonem	(1.	patro)	/	dvoulůž-
kové	pokoje	bez	balkonu	(2.	patro),	možnost	1	dětské	přistýlky,	vlastní	sociální	zařízení,	fén,	TV,	minibar,	klimati-
zace,	trezor,	telefon,	župan	na pokoji,	WIFI.

Stravování:	polopenze	–	snídaně	a večeře	formou	bohatého	bufetu,	strava	se	podává	v restauraci	hotelu	Kehida	
Termal	****	(cca	150	m).

Lázeňský	komplex	Kehidakustány	se	nachází	cca	13	km	
od Hévízu	a 25	km	od jezera	Balaton	v údolí	řeky	Zala.	
Vesnička,	která	je	schovaná	uprostřed	zalesněné	pahor-
katiny	se	zviditelnila	po objevení	pramenu	termální	vody	
v roce	2003.	Termální	minerální	voda	vyvěrá	z pramene	
o teplotě	49°C	a je	bohatá	na hořčík	a vápník.	Okouzlu-
jící	okolní	krajina	a klidné	prostředí	venkova	je	ideálním	
místem	k fyzickému	i duševnímu	odpočinku.

MaĎarsko - láZně keHidakustány

maĎaRsko

2 VýLETY 
V CENě

Termín Cena

31. 05. – 06. 06. 2020 9 990,- 
12. 06. – 18. 06. 2020* 10 390,-
18. 06. – 24. 06. 2020 10 390,-
24. 06. – 30. 06. 2020* 10 690,-
17. 08. – 23. 08. 2020 11 590,-
23. 08 – 29. 08. 2020* 10 690,-
29. 08. – 04. 09. 2020 10 390,-
04. 09. – 10. 09. 2020* 10 390,- 

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ 6x	ubytování
	▪ 6x	polopenzi
	▪ Neomezený	vstup	do lázní
	▪ Vstup	do hotelového	wellness	centra
	▪ Vypůjčení	županu
	▪ Dopravu	autobusem	Česká	republika	-	Kehida-
kustány
	▪ 2	výlety	do Hévízu	a vinných	sklepů	Hevíz-Egregy	
s ochutnávkou	7	druhů	místních	vín
	▪ Pobytovou	taxu
	▪ Delegátský	servis

Fakultativní příplatky

	▪ Pokoj	s terasou	nebo	balkonem	200,-	Kč	/	pokoj
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	590	Kč
	▪ Jednolůžkový	pokoj	1 700,-	Kč

Slevy

	▪ Časová	sleva	6	%	do 29.	02.	2020
	▪ Senioři	nad	65	let	mají	5%	slevu	
Slevy	nelze	sčítat.	

Indikace Léčba	 onemocnění	 pohybového	 ústrojí	
(klouby,	 páteř,	 revmatismus),	 osteoporózy,	 poúrazová	
a pooperační	rehabilitace,	 léčba	chronických	gyneko-
logických	onemocnění,	poruch	trávení	a kožních	cho-
rob	(lupénka,	ekzém).

Lázeňský areál	Moderní	 lázeňský	 areál	 rozkládající	
se	 v  parku	o  rozloze	3	ha	 s  vodní	 plochou	2.600m²	

nabízí	svým	návštěvníkům	3	propojené	části	-	 léčeb-
nou,	 zážitkovou	 část	 a  saunový	 svět.	 Za  příplatek	 je	
možné	si	objednat	řadu	masáží	a zábalů.	V bazénech	
s  termální	 vodou	 se	 doporučuje	 pobýt	max.	 20	min,	
a poté	si	odpočinout.	Areál	je	vhodný	pro	návštěvníky	
všech	věkových	kategorií.	
Léčebná	část:	2	vnitřní	 termální	bazény	s masážními	
tryskami	(34-36°C)	a pitná	fontána.	Do této	části	ne-
mají	přístup	děti.	
Zážitková	část:	Venkovní	termální	bazén	s vodními	atr-
akcemi	(30-34°C),	venkovní	termální	bazén	(34-36°C),	
venkovní	 termální	 sedací	 bazén	 zakrytý	 (34-36°C),	
bazén	s vlnobitím	 (22-24°C),	2	plavecké	bazény	
(22-32°C),	 obří	 skluzavky	 a  dětský	 bazén	 (26-30°C).	
Vnitřní	 zážitkový	bazén	 s masážními	 tryskami	 a  lehát-
ky	 (28-30°C),	whirlpool	 (28-30°C),	 divoká	 řeka,	 94	m	
dlouhý	tobogán,	dětský	bazén	se	skluzavkou	(30-32°C).	
Saunový	svět:	Finská	sauna,	infrasauna,	aromasauna,	
parní	 kabina,	 whirlpool	 s  termální	 vodou,	 Kneippův	
chodník.	Sportovní	vyžití	nabízí	fittness,	aqua	aerobic,	
stolní	tenis	a půjčovna	kol.

Doprava autobusem Doprava	do lázní	Kehidakustá-
ny	je	zajišťována	klimatizovanými	autobusy	s možností	
občerstvení.	
Standardní	trasa:	ČR	-	Bratislava	-	Csorna	-	Sárvár	-	
Kehidakustány
Nástupní	místa:	Praha	-	Kolín	-	Kutná	Hora	-	Havlíčkův	
Brod	-	Jihlava	(Pávov)	–	Brno
*	V termínech	označených	hvězdičkou	je	možný	odjezd	
z Hradce	Králové	a Pardubic	(svoz	mikrobusem	do Ko-
lína	bez	příplatku).	
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HOTEL	RéPCE	3*	|	BÜKFÜRDÖ	|
Popis hotelu: Hotel	je	spojen	s lázeňským	areálem	krytou	chodbou	a je	cca	100	m	od nákupního	centra.	V hotelu	
lze	najít	výbornou	restauraci	s maďarskou	i mezinárodní	kuchyní,	bar,	wellness	centrum	(bazén,	whirpool,	sauna,	
parní	kabina)	a výtahy.

HOTEL	RéPCE	GOLD	4*	|	BÜKFÜRDÖ	|
Popis hotelu: Hotel	 Répce	Gold	 se	 nachází	 přímo	u  lázeňského	 areálu,	 se	 kterým	ho	 spojuje	 krytá	 chodba.	
Hotel	nabízí	dvoulůžkové	pokoje	s balkonem	(většina	pokojů),	vlastním	sociálním	zařízením,	klimatizací,	trezorem,	
telefonem,	županem,	minibarem,	SAT-TV	a Wi-Fi	zdarma.	V hotelu	lze	najít	restauraci	s maďarskou	i mezinárodní	
kuchyní,	lobby	bar,	solnou	komoru,	solárium,	masáže,	kosmetiku,	manikúru,	pedikúru,	dětský	koutek,	biliár,	výtahy	
a wellness	centrum.	V rámci	wellness	centra	je	bazén,	jacuzzi,	whirpool,	sauna	a parní	kabina.

Městečko	Bük	leží	na severozápadě	Maďarska,	neda-
leko	rakouských	hranic.	Je	známé	díky	zdejším	lázním,	
které	 jsou	 jedny	 z  nejoblíbenějších	 v  Evropě.	 Léčivá	
termální	a minerální	voda	s vysokým	obsahem	železa,	
která	je	bohatá	na vápník,	hořčík	a hydrogen	uhličitany,	
vyvěrá	na povrch	z pramene	o teplotě	až	58°C.	První	
termální	bazén	byl	otevřen	v roce	1962	a dodnes	fun-
guje	jako	bazén	č.	5.
Indikace Léčba	 onemocnění	 pohybového	 ústrojí	
(klouby,	páteř,	revmatismus),	Bechtěrevovy	nemoci,	os-

MaĎarsko - láZně bükFürdö

maĎaRsko

NOVINKA

Termín Répce 
3*

Répce 
Gold 4*

16. 04. – 19. 04. 2020 (3 noci) 7 090 7 890
30. 04. – 03. 05. 2020 (3 noci) 7 490 8 690
07. 05. – 10. 05. 2020 (3 noci) 7 490 8 690
03. 06. – 10. 06. 2020 (7 nocí) 11 790 13 390
10. 06. – 17. 06. 2020 (7 nocí) 11 790 13 390
17. 06. – 24. 06. 2020 (7 nocí) 11 790 13 390
24. 06. – 01. 07. 2020 (7 nocí) 11 790 13 390
19. 08. – 25. 08. 2020 (6 nocí) 11 690 13 190
25. 08. – 31. 08. 2020 (6 nocí) 11 590 12 990
31. 08. – 07. 09. 2020 (7 nocí) 12 190 13 490
07. 09. – 13. 09. 2020 (6 nocí) 10 890 11 990
25. 09. – 28. 09. 2020 (3 noci) 7 490 8 690
01. 10. – 04. 10. 2020 (3 noci) 7 090 7 890
15. 10. – 18. 10. 2020 (3 noci) 7 090 7 890
26. 11. – 29. 11. 2020 (3 noci) 7 090 7 890

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Ubytování	3	–	7	nocí
	▪ Polopenzi	formou	bohatého	bufetu	vč.	0,25	l	
minerální	vody	k večeři
	▪ Vstup	do léčebné	i zážitkové	části	lázní	(počet	nocí	
=	počet	vstupů)	
	▪ Vstup	do hotelového	wellness	centra
	▪ Vypůjčení	županu	(*pouze	u hotelu	Répce	Gold,	
u hotelu	Répce	za 500	HUF/den)
	▪ Dopravu	autobusem	Česká	republika	–	Bükfürdö
	▪ Pobytovou	taxu
	▪ Delegátský	servis

Fakultativní příplatky

	▪ Pojištění	léčebných	výloh	a storna	590	Kč
	▪ Jednolůžkový	pokoj	
Hotel	Répce:	1 000,-	Kč/os./3	noci;		
1 600	–	1 800,-	Kč/os./6	nocí;		
1 900	–	2 100,-	Kč/os./7	nocí	(dle	termínu)	
Hotel	Répce	Gold:	1 000	–	1 100,-	Kč/os./3	noci;	
1 500	–	1 800,-	Kč/os./6	nocí;		
1 900	–	2 000,-	Kč/os./7	nocí	(dle	termínu)
	▪ Dospělá	osoba	na přistýlce	
Hotel	Répce:	6 390,-	Kč/os./3	noci;		
9 690	–	9 790,-	Kč/os./6	nocí;		
10 690,-	Kč/os./7	nocí	(dle	termínu)
	▪ Hotel	Répce	Gold:	6 490	–	6 590,-	Kč/os./3	noci;	
9 990	–	10 190,-	Kč/os./6	nocí;		
11 090,-	Kč/os./7	nocí	(dle	termínu)

Slevy

	▪ Časová	sleva	6	%	do 29.	02.	2020
	▪ Senioři	nad	65	let	mají	5%	slevu	
Slevy	nelze	sčítat.	

teoporózy,	poúrazová	a pooperační	rehabilitace,	léčba	
chronických	gynekologických	a urologických	onemoc-
nění,	zažívacích	potíží	a poruch	trávení.

Lázeňský areál	 Lázeňský	 komplex	 o  rozloze	 14	 ha	
s vodní	plochou	více	než	5.000	m2	se	nachází	v krásné	
zeleni	 přírodního	 parku.	 Moderní	 areál	 svým	 návštěv-
níkům	 nabízí	 léčebnou	 část,	 zážitkovou	 část	 a  saunový	
svět.	Za příplatek	 je	možné	si	 objednat	 řadu	 léčebných	
procedur,	masáží	a zábalů.	V bazénech	s termální	vodou	
se	doporučuje	pobýt	max.	20	min,	a poté	si	odpočinout.	
Areál	je	vhodný	pro	návštěvníky	všech	věkových	kategorií.	
Od sezóny	2019	je	léčebná	a zážitková	část	sloučena.
Léčebná	část:	4	vnitřní	léčebné	bazény	(30-39°C),	2	po-
lokryté	bazény	(33-36°C),	venkovní	bazén	(26-28°C),	2	
venkovní	plavecké	bazény	(22-26°C),	venkovní	a vnitřní	
plavecký	bazén	 (28-30°C),	 vnitřní	bazén	na vodní	cvi-
čení	 (33-35°C),	2	dětské	 venkovní	 bazény	 (27-32°C),	
venkovní	bazén	se	skluzavkou	(25-27°C).	Dětem	do 14	
let	 je	vstup	do 4	vnitřních	 léčebných	bazénů	umožněn	
pouze	na základě	lékařského	doporučení.		
Zážitková	 část:	 Venkovní	 zážitkový	 bazén	 (31-33°C),	
venkovní	 léčebný	 bazén	 (33-35°C),	 částečně	 krytý	
léčebný	 bazén	 (33-35°C),	 částečně	 krytý	 zážitkový	
bazén	 (31-33°C),	 vnitřní	 zážitkový	 bazén	 (32-34°C),	
vnitřní	 perličkový	 bazén	 (34-35°C),	 2	 vnitřní	 dětské	
bazény	(31-33°C),	skluzavky	a zážitkové	koupele.
Saunový	 svět:	Aroma	 sauna,	 finská	 sauna	 (kamenná	
a dřevěná),	infrasauna,	bylinná	sauna,	tepidárium,	par-
ní	 krystalická	 sauna,	 ledová	 kabina,	 Kneippův	 bazén	
(16-18°C),	ochlazovací	bazén	(16-18°C),	jacuzzi	(34-

36°C)	 a  zážitkový	 bazén	 (34-36°C).	 Saunový	 svět	 je	
za poplatek.

Doprava autobusem Doprava	do lázní	Bükfürdö	je
zajišťována	klimatizovanými	autobusy	s možností	ob-
čerstvení.	
Standardní	trasa:	ČR	-	Bratislava	-	Csorna	-	Bükfürdö
Nástupní	místa:	Praha	-	Kolín	-	Kutná	Hora	-	Havlíčkův	
Brod	-	Jihlava	(Pávov)	–	Brno
*	V termínech	označených	hvězdičkou	je	možný	odjezd	
z Hradce	Králové	a Pardubic	(svoz	mikrobusem	do Ko-
lína	bez	příplatku).	

Hotel Répce

Hotel Répce Gold
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itálie

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Přílet	do Říma,	transfer	do hotelu	spojený	s okružní	panoramatickou	jízdou.	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. 03. - 22. 03 . 2020 12 490,-

Termín Cena

14. 11. - 17. 11. 2020 12 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	do Itálie	vč.	všech	poplatků	
	▪ 3	noci	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	v ho-
telu	3*	v centru	Říma	poblíž	baziliky	San	Giovanni	
in	Laterano
	▪ Polopenze
	▪ Transfery
	▪ Delegát	po celou	dobu	pobytu	již	z Prahy
	▪ 2	polodenní	procházky	Římem	s licencovaným	
průvodcem
	▪ Okružní	panoramatická	jízda

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).

Fakultativní příplatky 

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 000,-

Upozornění: 

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

prodlouŽenÝ víkend v ŘíMě
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Přílet	do Valencie,	transfer	do hotelu,	ubytování,	nocleh.
2. DEN	–	Snídaně.	Po snídani	pěší	prohlídka	města	s českým	delegátem:	calle	de	Xátiva,	ulice	na místě	původních	
hradeb,	Plaza	de	Toros	s jednou	z nejkrásnějších	býčích	arén	celého	Španělska,	secesní	budova	hlavního	nádraží	
Estación	 del	 Norte,	 stará	 secesní	 tržnice	Mercado	Central	 s  jedinečnou	 atmosférou,	 La	 Lonja	 (hedvábná	 burza,	
krásná	stavba	v gotickém	slohu	–	památka		UNESCO),	katedrála	s věží	Miquelet,	Torre	de	Serranos	(zachovalé	věže	
původního	městského	opevnění).	Dále	k vidění	kostel	Santa	Catalina,	Palacio	del	Marquéz	de	Dos	Aguas,	Královnino	
náměstí,	Panenské	náměstí	s bazilikou	a Neptunovou	kašnou.	Individuální	volno,	nocleh.
3. DEN	–	Snídaně.	Po snídani	možnost	fakultativního	výletu	(není	zahrnut	v ceně)	-	Město	umění	a věd		(Ciudad	de	las	
Artes	y	las	Ciencias).	Návštěva	rozsáhlého	komplexu	staveb	architekta	Santiaga	Calatravy	-	Palau	de	les	Arts	Reina	
Sofia	(budova	opery),	Planetárium	a hemisférický	objekt,	Muzeum	vědy,	ágora,	Oceánografický	park	(jedno	z největ-
ších	akvárií	světa,	kde	jsou	všechny	druhy	mořských	živočichů,	možnost	představení	s delfíny).	Fakultativně,	cena:	
30	Eur	(zahrnuje	autobusovou	dopravu,	delegáta,	nezahrnuje	vstupy).	Návrat	do hotelu,	individuální	volno,	nocleh.	
4. DEN		–	Snídaně,	vyklizení	pokojů	dle	pokynů	delegáta,	dle	časových	možností	individuální	procházky	městem,	návště-
vy	muzeí	či	procházky	po přístavu,	městských	pláží	s restauracemi	a kavárnami,	transfer	na letiště,	odlet	zpět	do Prahy.	

Termín Cena

02. 04. - 05. 04 . 2020 13 490,-

Termín Cena

22. 10. - 25. 10. 2020 14 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenku	vč.	všech	poplatků	do Valencie
	▪ 3	noci	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	4*	Checkin	Valencia
	▪ Snídaně
	▪ Transfery
	▪ Delegáta	po celou	dobu	pobytu	
	▪ Polodenní	výlet	Valencia

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Vstupné	do jednotlivých	objektů
	▪ Lístky	na MHD
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	pro	případ	
storna	zájezdu
	▪ Pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	na jaře	2 800,-
	▪ Jednolůžkový	pokoj	na podzim	3 800,-

Upozornění: 

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

prodlouŽenÝ víkend ve valencii

HOTEL	CHECKIN	VALENCIA	4*	|	VALENCIE	|
Popis hotelu: Tento	jedinečný	hotel	vybudovaný	ze	staré	továrny	nabízí	veškerý	komfort.	Nachází	se	na jedné	
z hlavních	tříd	a nabízí	vynikající	spojení	s přístavem	či	centrem	města.	Historické	centrum	města	Valencie	je	zhru-
ba	2,9	km	od hotelu.	Písečná	pláž	se	nachází	cca	2,5	km	od hotelu.	V blízkosti	jsou	k dispozici	restaurace,	bary	
a obchůdky.	Kousek	od hotelu	se	nachází	zastávka	autobusu,	stanice	metra	se	nachází	cca	700	metrů	od hotelu.
Vybavení hotelu: nonstop	recepce,	 restaurace,	bar,	obchodní	centrum,	Wi-Fi,	úschovna	zavazadel,	prádelna,	
tělocvična,	terasa,	konferenční	místnost,	půjčovna	kol.	
Vybavení pokoje: vlastní	sociální	zařízení,	fén,	klimatizace,	trezor,	minibar,	TV,	Wi-Fi.	
Stravování: Snídaně	formou	bufetu	
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Přílet	a polodenní	výlet	Lisabon
Po příletu	do Lisabonu	bude	v příletové	hale	čekat	na skupinu	místní	česky	nebo	slovensky	mluvící	průvodce	a rovnou	z letiště	vyrazíme	na prohlídku	Lisabonské	čtvrťi	Belém.	
Prohlídku	začneme	kávou	a dortíkem,	protože	každý	návštěvník	Belému	by	měl	ochutnat	typické	smetanové	dortíky.	Poté	bude	následovat	prohlídka	kostela	Sv.	Jeronýma	a dále	
se	přesuneme	k Belémské	věži,	která		je	bránou	do Lisabonu	a symbolem	města.	Odpoledne	volné.	Nocleh	v hotelu	3*	v Lisabonu.
2. DEN	–	Fakultativní	výlet	SINTRA/CABO	DA	ROCA	(není	zahrnut	v ceně)
Po snídani	odjezd	do Sintry	-	pohádkové	město,	které	se	nachází	jen	pár	kilometrů	od Lisabonu,	uprostřed	věčně	zelených	lesů	přírodního	parku	Serra	de	Sintra	a Cascais.		
Odpoledne	se	vydáme	na cestu	na konec	světa,	na mys	Cabo	da	Roca,	který	je	nejzápadnějším	pevninským	výběžkem	kontinentální	Evropy.		Fakultativně	-	cena	23	Eur.
3. DEN	–		Fakultativní	výlet	FáTIMA/BATALHA/NAZARé/OBIDOS	(není	zahrnut	v ceně)
V ranních	hodinách	se	vydáme	na výlet	do Fátimy,	která	je	jedním	z nejvyhledávanějších	poutních	míst	na světě.	Dále	budeme	pokračovat	do města	Batalha	a na závěr	dne	
zavítáme	do malebného	středověkého	městečka	Obidos.	V odpoledních	hodinách	návrat	do Lisabonu.	Fakultativně	-	cena	35	Eur.
4. DEN	-	Volný	den	v Lisabonu	nebo	fakultativní		výlet	PARK	NáRODŮ	(není	zahrnut	v ceně)
Prohlídka	moderní	části	Lisabonu	s názvem	Park	národů,	která	byla	vystavěna	k příležitosti	celosvětové	výstavy.	Fakultativně	-	cena	10	Eur.	Transfer	na letiště,	odlet	do Prahy.

HOTEL	AMAZONIA	LISBOA		3*	|	LISABON	|
Popis hotelu: Tento	kvalitní	hotel	se	nachází	v centru	Lisabonu	a pouhých	500m	od hlavního	bulváru	Avenue	de	
Liberdade.	Hotel	prošel	v nedávné	době	částečnou	rekonstrukcí.	Ubytování	je	zajištěno	v prostorných	a klimati-
zovaných	pokojích.	Je	zde	k dispozici	venkovní	bazén.	V blízkosti	hotelu	naleznete	bary,	restaurace	(restaurace	
s pokrmy	místní	kuchyně	v krátké	pěší	vzdálenosti),	zahrady	a mnoho	kulturního	vyžití.			

Vybavení hotelu: Vstupní	hala	s non	stop	recepcí,	venkovní	bazén	s dřevěnou	terasou,	 lehátka	a slunečníky,	
bezplatný	Wifi	servis,	restaurace	a bar	Xingu,	parkování	v garáži	(za poplatek),	internetové	centrum.	

Vybavení pokoje: Hotel	disponuje	192	pokoji,	které	jsou	vzdušné	a světlé	s vlastním	sociálním	zařízením,	psacím	
stolem,	kabelovou	TV	a minibarem.	

Stravování: Snídaně.	

Termín Cena

29.02. - 03.03. 2020 13 990,-

Termín Cena

07.11. - 10.11. 2020 13 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	včetně	všech	poplatků	do Lisabonu
	▪ 3	noci	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	v ho-
telu	Amazonia	Lisboa	3*	nebo	podobném
	▪ Snídaně
	▪ Transfery
	▪ Delegáta/průvodce	po celou	dobu	pobytu
	▪ Polodenní	prohlídku	Lisabonu	s česky	nebo	
slovensky	mluvícím	průvodcem	v den	příletu

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Vstupné	do jednotlivých	objektů,	oběd	
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Pobytovou	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů.	
V současné	době	je	stanovena	na cca	2	Eur/
osoba/noc	(splatná	na místě	v hotovosti	v EUR).	
Upozorňujeme,	že	výše	tax	se	může	změnit.	
Aktuální	informaci	dostanete	vždy	na místě.
	▪ Fakultativní	výlety	a služby

Fakultativní příplatky 

	▪ Jednolůžkový	pokoj	2 700,-

Upozornění: 

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

prodlouŽenÝ víkend v lisabonu NOVINKA
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN	–	Přílet	do Barcelony,	transfer	do hotelu,	ubytování,	individuální	volno,	nocleh.	
2. DEN	–	Snídaně.	Po snídani	pěší	prohlídka	s českým	průvodcem	historickým	centrem	Barcelony,	při	které	si	budete	
moci	prohlédnout	skvostné	architektonické	stavby	a pocítíte	osobitý	styl	této	katalánské	metropole.	Mezi	nejvýznam-
nější	památky	a místa,	která	budete	mít	příležitost	spatřit	patří	Barcelonská	surrealistická	katedrála	Sagrada	Família	
(vstup	cca	15	Eur	-	nutno	rezervovat	předem	v ck)	hlavní	městská	třída	Las	Ramblas,	která	je	vyhlášená	množstvím	
pouličních	umělců	a květinovým	trhem.	Dále	náměstí	Plaza	Cataluňa	nebo	také	Gotická	čtvrť	s katedrálou	Sv.	Eulálie.	
Po prohlídce	následuje	volný	program,	který	lze	využít	k návštěvě	unikátního	mořského	akvária	nebo	muzea	Maritim	
případně	nákupům.	Za vidění	také	rozhodně	stojí	místní	tržnice	La	Boquería.	Fanoušci	fotbalu	nemohou	opomenout	
návštěvu	fotbalového	stadionu	a Muzea	fotbalového	klubu	FC	Barcelona.	Nocleh	v hotelu.
3. DEN	–	Snídaně.	Dopoledne	fakultativně	možnost	okružní	projížďky	městem,	kdy	budete	mít	možnost	spatřit	Gaudí-
ho	domy	La	Pedrera	a Casa	Batlló	a navštívíte	Gaudího	park	Guell	(vstup	cca	7	Eur	-	nutné	rezervovat	předem	v ck),	
který	je	zapsán	na seznamu	světového	dědictví	UNESCO.	Jedná	se	o komplex	zahrad,	kde	naleznete	velké	množství	
uměleckých	děl	od tohoto	vyhlášeného	katalánského	architekta.	Projížďka	bude	zakončena	na kopci	Montjuic,	ze	kte-
rého	je	nádherný	výhled	na město	s přístavem.	Odpoledne	individuální	volno	nebo	fakultativně	možnost	polodenního	
výletu	do pohoří	Montserrat,	kde	se	nachází	jedno	z nejposvátnějších	míst	Katalánska	a slavné	poutní	místo.		Možnost	
prohlídky	benediktinského	kláštera,	který	je	zasvěcený	Panně	Marii	Montserratské,	jejíž	socha	Černá	Madonna	je	zde	
uložena.	Návrat	do Barcelony	v pozdních	odpoledních	hodinách.	Nocleh	v hotelu.
4. DEN	–	Snídaně,	vyklizení	pokojů	dle	pokynů	delegáta,	dle	časových	možností	 individuální	procházka	městem	
s možností	prohlídek	památek	a nákupu	suvenýrů.	Transfer	na letiště,	odlet	zpět	do Prahy.

Termín Cena

16.04. - 19.04. 2020 12 990,-

Termín Cena

12.11. - 15.11. 2020 12 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenka	Praha	–	Barcelona–	Praha	
(včetně	všech	poplatků)
	▪ 3	noci	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	centru	nebo	s dobrou	dostupností
	▪ Transfery
	▪ Snídaně
	▪ Delegáta/průvodce	po celou	dobu	pobytu
	▪ Polodenní	výlet	Barcelona	(druhý	den	programu)
	▪ Zákonné	pojištění	CK	pro	případ	úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Vstupné	do jednotlivých	objektů
	▪ Lístky	na MHD
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	vč.	pojištění	pro	případ	
storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů

Fakultativní příplatky

	▪ Jednolůžkový	pokoj	1 500,-

Slevy

	▪ Sleva	za 3.	osobu	na přistýlce	400,-

Upozornění: 

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

prodlouŽenÝ víkend v barceloně NOVINKA
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Prodloužený víkend v termálním letovisku Abano Terme s návštěvou Verony a Lago di Garda 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. DEN	–	Přílet,	transfer	do hotelu	Alexander	Palace	v Abano	Terme.	Hotel	cca	600	metrů	od pěší	zóny	letoviska.	
Večeře,	nocleh.	
2. DEN	–	Snídaně,	celodenní	výlet	do Verony	a na Lago	di	Garda.	Příjezd	do Verony,	prohlídka	města	s individuálním	vol-
nem.	Poté	návštěva	Sirmione,	úchvatného	městečka	v jižní	části	jezera	Lago	di	Garda.	Návrat	do hotelu,	večeře,	nocleh.	
3. DEN	–	Snídaně,	volno	s možností	koupání	ve vnitřním	i venkovním	bazénu,	zdarma	vstup	do wellness	(pro-
cedury	za poplatek,	od 12	let	věku).	Pro	zájemce	možnost	výletu	do Benátek	(k zakoupení	fakultativně	na místě	
za 60	€).	Večeře,	nocleh.	
4. DEN	–	Snídaně,	transfer	na letiště,	odlet.	

Termín Cena

16.05. – 19.05. 2020   12 990,-

Termín Cena

17.10. - 20.10. 2020 12 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

	▪ Zpáteční	letenku	vč.	všech	poplatků	do Itálie
	▪ 3	noci	pro	1	osobu	ve dvoulůžkovém	pokoji	
v hotelu	Alexander	Palace	3*/4*
	▪ Transfery
	▪ Polopenze	
	▪ Delegáta	po celou	dobu	pobytu	po všechny	dny
	▪ Výlet	do oblasti	Lago	di	Garda	a Verony
	▪ Vstup	do vnitřního	a venkovního	bazénu,	vstup	
do wellness	centra	(od 12	let,	procedury	za po-
platek,	turecká	lázeň,	solná	jeskyně,	termální	voda	
s hydromasáží,	termální	jeskyně,	sauna	a další)

Cena zájezdu nezahrnuje

	▪ Vstupné	do jednotlivých	objektů
	▪ Lístky	na MHD	
	▪ Pojištění	léčebných	výloh	včetně	pojištění	pro	
případ	storna	zájezdu
	▪ Případnou	pobyt.	taxu	dle	vyhlášky	místních	úřadů

Fakultativní příplatky: 

	▪ Jednolůžkový	pokoj	1 100,-

Slevy: 

	▪ Sleva	za dítě	do 11,99	let	na přistýlce	800,-

Upozornění: 

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

prodlouŽenÝ víkend abano terMe

HOTEL	ALEXANDER	PALACE		3*/4*	|	ABANO	TERME	|
Popis hotelu: Hotel	se	nachází	v letovisku	Abano	Terme,	cca	600	metrů	od pěší	zóny	směřující	do jeho	centra	
s bary,	restauracemi	a obchody.	Jen	pár	kroků	od hotelu	také	autobusová	zastávka,	ze	které	se	dá	dostat	do Pa-
dovy,	Vicenzy	a dalších	významných	měst	regionu	Veneto.		

Vybavení hotelu: Recepce	s americkým	barem,	restaurace/snídaňová	místnost,	sluneční	terasa	a bazén	(25x6	
metrů),	vnitřní	bazén	(3x25	metrů),	sauna	a fitness,	Wi-Fi,	parkování	zdarma	i za poplatek,	garáže	za poplatek,	
spa	(otevřeno	v určitých	hodinách	dle	dnů	v týdnu,	vstup	od 12	let	–	turecká	lázeň,	solná	jeskyně,	aroma	sprchy,	
termální	lázně	s hydromasáží,	termální	jeskyně	se	saunou,	procedury	za poplatek).		

Vybavení pokoje: Hotel	disponuje	192	pokoji,	všechny	mají	sociální	zařízení,	fén,	telefon,	TV,	trezor,	miniledničku	
(otevřené	a naplnění	na vyžádání),	klimatizaci	a topení	(hotel	je	otevřen	celoročně).	Cca	polovina	pokojů	má	také	
balkon.	Pokoje	mají	možnost	jedné	přistýlky.			

Stravování: Zesílená	italská	snídaně	a servírovaná	večeře,	výběr	o 3	chodech.		

NOVINKA



Limity pojistného plnění (v Kč) Quality Europe

Územní rozsah *Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření 
Fyzioterapie

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení, repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech 30 000 1)

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

3 000 000
1 500 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3)

Zimní sporty ano

Rizikové sporty volitelně

* Evropa zahrnuje také všechny státy na pobřeží Středozemního moře (např. 
Turecko, Izrael, Egypt, Tunisko či Maroko), Kanárské ostrovy a Madieru. 
 
 V případě zájmu o vyšší limit u pojištění storna kontaktujte svého prodejce. 
 
Tato inzerce má pouze informativní charakter.  
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

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

Cestovní pojištění od skutečných specialistů 
z ERV Evropské v nabídce naší kanceláře

www.ERVpojistovna.cz

Exkluzivní nabídka  

pro klienty Quality Tours

Pojistné bez  
rizikových sportů

Quality Europe

*Evropa

osoba dítě (do 18 let)

do 5 dní 290 Kč 190 Kč

do 24 dní 590 Kč 340 Kč

Pojistné včetně 
rizikových sportů

Quality Europe

*Evropa

osoba

do 5 dní 490 Kč

do 24 dní 990 Kč



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 „zákaz-
ník“) a CK. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se s těmito VSP seznámil 
před uzavřením smlouvy o zájezdu 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 prodá-
vané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu (dále jen jako „zájezd“)
nebo
2) souboru/kombinace služeb cestovního ruchu v tuzemsku či v zahraničí 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 zajiš-
ťuje CK zákazníkům přímým dodáním vlastních služeb nebo jejich zprostředkováním 
u jiných dodavatelů v tuzemsku i v zahraničí jako jednotlivé služby dle individuálního 
přání či požadavku 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.
Tyto VSP obsahují zvláštní podmínky pro exotické zájezdy a  zájezdy na  vyžádání. 
Exotickým zájezdem je zájezd takto označený v nabídce zájezdů CK. 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 
na specializovaném formuláři, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VSP stejně jako nabíd-
ka zájezdu na webových stránkách CK, na letáku nebo v katalogu, (dále jen „katalog“), 
(vše společně dále též „smlouva“, a úhrady zálohy na cenu zájezdu na účet CK. Za den 
úhrady se považuje den, kdy byla příslušná částka připsána na účet CK. 
CK se podpisem smlouvy zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém roz-
sahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami. Vzhledem k tomu, že katalogy 
zájezdů a služeb jsou vydávány v předstihu, CK si vyhrazuje právo, oznámit před uza-
vřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V případě, kdy se údaje 
ve formuláři smlouvy o zájezdu a v katalogu nebo ve VSP odlišují, jsou vždy závazné 
údaje uvedené ve formuláři smlouvy o zájezdu.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA 
Zákazník se zavazuje uhradit cenu služeb dle smlouvy před jejich poskytnutím. CK 
je oprávněna požadovat zálohu ve  výši minimálně 50% z  celkové ceny (včetně fa-
kultativních 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, pokud byla letenka zákaz-
níkovi předem vystavena, provést platbu ve 100% výši při podpisu smlouvy. Zákazník 
je povinen u exotických zájezdů a zájezdů na vyžádání uhradit zálohu ve výši 100% 
z ceny letenky a 50% z ceny ubytování, pokud nebude ve smlouvě ujednáno jinak. 
Zbylou cenu zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dní před realizací sou-
boru služeb (zájezdu). V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů 
před realizací souboru služeb je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny slu-
žeb. Při porušení závazku zákazníka zaplatit cenu za služby má CK právo od Smlouvy 
o zájezdu odstoupit dle ust. § 2533 OZ.
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 zástup-
ce CK, je srozuměn 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 zákazní-
kem, je CK oprávněna služby neposkytnout a od smlouvy odstoupit s tím, že náklady 
spojené se zrušením smlouvy (tzv. stornopoplatky) hradí výlučně zákazník.
Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve  smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK 
po  datu podpisu smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na  zlevněnou 
cenu.

Bonusy a slevy uváděné v nabídkách CK nelze mezi sebou navzájem sčítat ani jinak 
kombinovat.
Cena zájezdu je odvozena od  počtu nocí strávených v  dané destinaci, přičemž 
ve smlouvě jsou uvedena data odjezdu a příjezdu, od nichž se počet nocí odvozuje. 
U zájezdů do zahraničí jsou data odjezdu a příjezdu, tedy první a poslední den, urče-
ny především k zajištění dopravy, transferů z letiště do místa ubytování a organizaci 
v  místě ubytování a  nejsou považovány za  dny plnocenného rekreačního pobytu 
a  po  tyto dny nemá zákazník nárok na  plnohodnotné stravování podle sjednaných 
podmínek. V  tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení „pobytu“ či 
ušlou večeři apod.

Zákazník bere na vědomí, že cena zájezdu nezahrnuje případnou pobytovou taxu dle 
vyhlášky místních úřadů, která činí zpravidla 0,5 - 3 Eur za  osobu a  noc. V  případě 
jejího zavedení je splatná na místě v hotovosti, v Eur. Zavedení taxy a její výše mohou 
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezony změněny. Aktuální informace budou 
k dispozici vždy po příjezdu do ubytovacího zařízení.

IV.SPECIFIKACE SLUŽEB
Zákazník obdrží nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro 
zákazníka důležité pokyny a informace, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě, anebo v ka-
talogu, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, (dále jen „pokyny k zájezdu“). 
U leteckých zájezdů je ujednaným dopravním prostředkem dopravní letadlo a u au-
tobusových zájezdů je to standardní turistický autobus. Obojí v nejnižší možné kni-
hovací třídě bez určení čísla sedadla (určení sedadla za poplatek). Přesný čas odjezdu 
a příjezdu, trvání a místa zastávek budou uvedeny v pokynech k zájezdu. Tyto časy 
a místa mohou být kdykoli, i těsně před odjezdem, změněny v závislosti na konkrétní 
dopravní situaci. Transfer v destinaci je zajištěn standardním turistickým autobusem/
minibusem/osobním autem, přičemž rozvoz klientů probíhá na  trase z/na letiště 
do několika různých ubytovacích zařízeních. Cesta z/na letiště do ubytovacího zařízení 
může trvat až pět hodin. U poznávacích zájezdů/výletů je doprava zajištěna standard-

ním turistickým autobusem v  doprovodu česky nebo slovensky mluvícího delegáta 
CK. Délka a program výletu se může měnit v závislosti na počasí a dalších okolnostech 
v  destinaci, program bude upřesněn před započetím výletu. CK může před zaháje-
ním výletu tento výlet zrušit z důvodu špatného počasí nebo nedostatečného počtu 
zákazníku. Minimální počet zákazníků pro uskutečnění výletu je uveden v katalogu. 
Ubytovací zařízení je zařazené do kategorie podle pravidel konkrétní destinace. Kon-
krétní ubytovací zařízení a  jeho popis vč. kategorie stanoví katalog. Zákazník bere 
na vědomí, že v případě, že v ceně pobytově-poznávacího zájezdu je zahrnut výlet či 
výlety, tyto výlet/y mohou být spojeny s transferem z/na letiště. 
CK zajišťuje výhradně skupinové zájezdy o velikosti až 200 osob/termín.
Zákazník může nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu a po uhrazení dodateč-
ných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu, pokud tato osoba splňuje 
podmínky pro účast na zájezdu.
Služby CK jsou poskytovány v českém/slovenském jazyce. Organizaci v místě pobytu 
zajišťuje určený delegát CK.
Zájezdy CK nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. V přípa-
dě, že se zájezdu chce na vlastní odpovědnost účastnit zákazník s určitým pohybovým 
či jiným zdravotním omezením, bere na  vědomí, že musí před uzavřením smlouvy 
tuto skutečnost sdělit CK a nechat si v textové podobě potvrdit možnost účasti na zá-
jezdu s případnou asistencí. 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním právům zákazníka patří:
a) právo na  řádné poskytnutí smluvně sjednaných a  zaplacených služeb a  právo 
na pomoc v nesnázích;
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 zástupce CK, zastupitelský úřad – adresa a tele-
fon), 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 na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s čl. IX. VSP;
g) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou uvedeny v při-
hlášce na zájezd a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami;
K základním povinnostem zákazníka patří, zejména:
a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí 
služeb, zejména úplné a pravdivé uvedení osobních údajů včetně adresy trvalého by-
dliště, telefonu, elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailové adresy) 
pro doručování písemností, v případě nemožnosti uvést elektronickou adresu, uve-
dení adresy pro doručování písemností, vyplnění potřebných formulářů a předložení 
potřebných dokladů (fotografie, 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 účastníka 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; ne-
uhradí-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 pod-
mínkám 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 zbytečné-
ho odkladu kontaktovat CK s žádostí o dodání chybějících dokladů, jinak nese odpo-
vědnost za škodu, které tímto mohl zabránit;
h) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu nebo jiném podob-
ném místě) se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů;
i) při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do pří-
slušných zemí pobytu i  tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o  zdravotním 
pojištění, očkovací průkaz atp., pokud jsou vyžadovány), cizí státní příslušníci jsou po-
vinni se informovat 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 delegáta/průvodce zájezdu nebo jiné CK určené osoby a dodržovat 
stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a ob-
jektu, 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,
n) oznámit CK před uzavřením smlouvy o zájezdu jakékoli zdravotní, pohybové či jiné 
omezení, které by mohlo mít vliv na jeho účast na zájezdu či na některé z poskytova-
ných služeb CK v průběhu zájezdu. 

VI. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY, RUŠENÍ ZÁJEZDU
1) Před zahájením zájezdu a čerpáním služeb
Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných pod-
mínek, 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. Nepodstatné změny smlouvy, které nemají 
vliv na cenu zájezdu, může CK provést jednostranně. Za nepodstatnou změnu se po-
važuje např. změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší 
kategorie, změna pořadí míst navštívených po  trase, změna příjezdové/odjezdové 
trasy z dopravních, bezpečnostních důvodů apod. 
 V  případě, že vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z  hlavních nále-
žitostí zájezdu nebo nemůže-li pořadatel splnit zvláštní požadavky zákazníka, které 
přijal, navrhne CK změnu smlouvy, zákazník může návrh přijmout nebo může odstou-
pit od smlouvy ve lhůtě podle smlouvy, aniž by musel hradit odstupné za předčasné 
ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit 
před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že 
se změnou včetně změny ceny zájezdu souhlasí. 
c) Dojde – li vlivem objektivních okolností (např. dopravní situace, povětrnostní 

nebo technické podmínky) ke změně či zpoždění odjezdu, které nemůže CK ovlivnit 
(k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odjezdem), vyhrazuje si CK prá-
vo případné změny trasy, času odjezdu/příjezdu až o 36 hodin (přičemž se považuje 
za začátek a ukončení zájezdu čas odbavení na letišti), změnu dopravní společnosti 
či typu dopravního prostředku. Taková změna se nepovažuje za podstatnou 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 neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.
d) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálo-
hy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchko-
liv stornopoplatků při zrušení zájezdu ze strany CK.
Odstoupení CK od smlouvy o zájezdu
CK je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zá-
jezdu, od smlouvy o zájezdu odstoupit pokud
a)počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet, přičemž nejnižší počet 
účastníků pro jakýkoli zájezd je 120 osob, a CK oznámila zákazníkovi zrušení zájezdu 
ve lhůtě do 20 dnů, nebo
b) v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu CK 
oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.
CK v těchto případech vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí 
však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
CK je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníka. CK je 
oprávněna zrušit zájezd i bez udání důvodu.
Nedojde-li k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CK povinna bez zbytečného odkladu 
vrátit zákazníkovi vše, co od  něho obdržela na  úhradu ceny zájezdu podle zrušené 
smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na zá-
kladě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového 
zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CK povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi 
bez zbytečného odkladu vrátit. 
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu zašle CK poštou na adresu zá-
kazníka či na emailovou adresu zákazníka uvedenou ve smlouvě; účinky odstoupení 
od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.
2) V průběhu zájezdu 
CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v prů-
běhu 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 ji-
nak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlou-
vě, nebo pokud 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 důvodu zásahu vyšší 
moci, z  důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá 
bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK 
nemohla ovlivnit ani předvídat) a  nepřebírá odpovědnost za  důsledky, plynoucí ze 
změny programu zájezdu.
CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, 
příp. z důvodů přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci, ces-
tující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost 
výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na od-
stoupení 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):
- 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 neob-
sazenosti původního termínu/zájezdu žádosti zákazníka vyhovět, odpovídá poplatek 
výše uvedeným stornopoplatkům.
Pro exotické zájezdy a zájezdy na vyžádání platí specifické stornopoplatky. Zákazník 
je zde v případě odstoupení od smlouvy povinen uhradit CK následující odstupné:
- při stornování více než 35 dnů před začátkem zájezdu, skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 40% z celkové ceny zájezdu za osobu,
- při stornování od 35 do 23 dnů před začátkem zájezdu, skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 60% z celkové ceny zájezdu za osobu,
- při stornování od 22 a méně dnů před začátkem zájezdu, 100% z celkové ceny zá-
jezdu za osobu.
Zákazník není oprávněn provádět jakékoli změny týkající se letenek a/nebo zájezdů 
na vyžádání (včetně letenky v rámci zájezdu), například změnu odletového a příleto-
vého letiště, změnu data letu, změnu či opravu jména cestujícího apod. Požadavky 
na změnu letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) nelze realizovat a je třeba vystavit 
novou letenku, kterou je zákazník povinen uhradit. Odstupné (storno poplatek) v pří-
padě zrušení letenek (včetně letenek zakoupených v rámci zájezdu) činí 100 % z ceny 
letenek. Příslušná letecká společnost může v konkrétních případech rozhodnout jinak. 
V takovém případě CK klienta informuje o skutečné výši poplatků a dalších nákladů 
souvisejících se změnou či zrušením letenek.
d) společná ustanovení:
Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena zájezdu, včetně všech objednaných 
fakultativních služeb.
V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit 
příplatek za  jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/
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apartmá nižším počtem osob. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se 
do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do po-
čtu dnů se nezapočítává 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 zaplace-
ných služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

VIII. ZÁJEZD NA VYŽÁDÁNÍ
Zajištění zákazníkem požadovaného ubytování na  základě smlouvy je podmíněno 
předchozím vyžádáním u poskytovatele ubytování. CK je povinna zákazníkovi sdělit, 
zda došlo k  vyžádání požadované služby ubytování nejpozději do  čtyř pracovních 
dnů od podpisu smlouvy. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že v případě 
nemožnosti zajištění ubytování od poskytovatele), se smlouva od počátku ruší na zá-
kladě oznámení této skutečnosti zákazníkovi. 
Většina exotických zájezdů je operována na pravidelných linkách leteckých společnos-
tí a celková cena zájezdu se odvíjí od aktuální ceny letenky v den rezervace. Ceny jsou 
stanovené pro lety v ekonomické třídě a platí pouze pro rezervace v optimální kni-
hovací třídě, což znamená, že nabídka platí při dosažení nejvýhodnější ceny letenky. 
Může tudíž dojít k navýšení, ale i ponížení oproti ceně, která je uvedena v nabídce CK 
na webových stránkách.

IX. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do  zájezdu 
poskytována v souladu se smlouvou. V případě vadně poskytnutých služeb nebo v pří-
padě neposkytnutí služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CK, vzniká zákazníkovi právo 
na reklamaci. Zákazník má právo uplatnit reklamaci e-mailem, popř. poštou, ústně 
nebo telefonicky do protokolu, který sepíše zaměstnanec CK, přičemž zákazník je po-
vinen 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 zákaz-
ník reklamaci uplatnit u této zprostředkující kanceláře či agentury.
Zákazník je povinen uplatnit své právo na reklamaci v souladu s § 2537 OZ bez zby-
tečného odkladu, tedy ihned po  zjištění vady okamžitým oznámením delegátovi 
(průvodci) CK anebo přímo CK a je povinen poskytnout součinnost (například umožnit 
vstup do pokoje) tak, aby mohla být sjednána náprava v místě poskytované služby. 
Opožděné nebo nepodložené reklamaci nebude vyhověno. CK odstraní vadu zájez-
du, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady 
s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu. Má-li zájezd 
vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu v souladu s § 2537 odst. 2 OZ, má 
zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Reklamace 
uplatněná v souladu s těmito VSP bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplat-
nění. CK doručí zákazníkovi oznámení o způsobu vyřízení reklamace na e-mailovou 
adresu uvedenou zákazníkem ve smlouvě o zájezdu, pokud zákazník výslovně nepo-
žádá o jiný způsob doručení.
CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě zájezdu řešit reklamaci poskytnutím 
náhradní služby či jinou kompenzací.
CK upozorňuje zákazníky na skutečnost, že snímky ubytovacích kapacit, jejich vyba-
vení a snímky pláží a dalších míst v jejích nabídkových listech a katalozích, jsou pouze 
ilustrační. Vzhledem k tomu, že každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, kte-
ré 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 kata-
logu 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 hotelového komplexu. CK rovněž upozorňuje zákazníky na skutečnost, 
že v případě mimosezónních zájezdů nemusí být v provozu všechny sezónní služby 
hotelu, stejně jako letoviska a obchody. Ubytování zajišťuje CK vždy v souladu s práv-
ními předpisy příslušného státu. CK si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení 
v rámci zvolené destinace, a to ve stejné či vyšší kategorii.
Náhradu újmy vzniklé z  porušení smluvní povinnosti CK není CK povinna nahradit 
nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR 
vázána. V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pra-
videl v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) 
a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění 
nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z  Montrealské úmluvy 
a vztahuje se jak na mezinárodní, tak i na vnitrostátní leteckou dopravu.

X. POJIŠTĚNÍ
CK prohlašuje, že uzavřela u pojistitele Slavia pojišťovna a.s. pojištění, na jehož zákla-
dě 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 případě, že se zájezd 
neuskuteční,
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskyt-
nutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
CK je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu kartu pojišťovny, 
obsahující název pojišťovny, číslo pojistné smlouvy a  kontakty na  pojišťovnu. Pod-
mínky pojištění a způsob oznámení pojistné události zákazník nalezne na webových 
stránkách pojišťovny https://www.slavia-pojistovna.cz/.
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 jiných služeb, které 
si zákazník zajistí v místě pobytu uzavřením smlouvy s jiným poskytovatelem služeb. 
CK rovněž neodpovídá za kvalitu a úroveň jiných služeb u akcí, které si zákazník zajistí 
sám prostřednictvím delegáta, v hotelu či jiného poskytovatele služeb. 
CK neodpovídá za škodu, která byla zákazníkovi způsobena třetí osobou, která není 
spojena s poskytnutím zájezdu. CK rovněž nemůže ovlivnit místní poměry v dané lo-
kalitě, 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.
CK nemůže ovlivnit případné změny v  dopravních dispozicích, které mohou nastat 
v souladu s mezinárodními úmluvami. Může se jednat např. o trasu letu, mezipřistání, 

ale i místo odletu, typ letadla nebo letový plán. Platné údaje (časy a místa odletu) 
jsou vždy uvedeny na letenkách, avšak některé změny mohou nastat i několik hodin 
před plánovaným odletem (zpoždění vlivem přeplněných vzdušných koridorů, změna 
povětrnostních podmínek apod.). Změnou řádu, především v případě nočních přele-
tů, muže být zkrácen celkový počet dní trvání zájezdu, avšak bez vlivu na délku pobytu 
v cílovém místě. Klient, který si zakoupí pouze letenku nebo individuální zájezd, je 
povinen si 48 hodin před odletem ověřit časy svých odletů (cestovní kancelář v tomto 
případě neodpovídá za případné zmeškání letu v případě změny odletu). První a po-
slední den leteckých zájezdů je určen k přepravě, nelze tedy vycházet z  toho, že se 
odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. U charterových letů si CK vyhrazuje 
právo na změnu odletu až o 24 hodin bez jakékoliv následné kompenzace klientům.
Písemnosti doručuje CK zákazníkovi na jím uvedenou doručovací adresu nebo e-mail. 
CK neodpovídá za škodu způsobenou nedoručením zásilky v případě chybně uvede-
ných údajů zákazníkem. V případě písemností zasílaných prostřednictvím provozova-
tele poštovních služeb se v  případě pochybností považuje písemnost za  doručenou 
třetím dnem po jejím odeslání.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) CK zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o  ochraně osobních údajů 
(„GDPR“) a dalšími právními předpisy.
2) CK jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů zákazníka: 
jméno a příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt pro elektronickou 
poštu (e-mailovou adresu), příp. i  jím uvedenou kontaktní adresu, telefonické spo-
jení, číslo letu, a to na základě smlouvy o zájezdu. Osobní údaje jsou zpracovávány 
za účelem: (i) poskytnutí služeb zákazníkovi a splnění dalších povinností ze smlouvy 
o zájezdu mezi zákazníkem a CK po dobu trvání zájezdu a (ii) realizace oprávněné-
ho zájmu CK, doba uložení 4 let ode dne ukončení zájezdu. Oprávněným zájmem je 
ochrana a  prokázání práv a  právních nároků CK, zejména z  uzavřených smluv. Tato 
lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se 
o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho 
uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv vzájemné 
komunikace mezi CK a zákazníkem. Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. 
Pro účely zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich 
klientů: e-mailová adresa.
3) Osobní údaje bude CK zpracovávat manuálně i  automatizovaně přímo prostřed-
nictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů 
pověřených CK na základě smluv o zpracování osobních údajů. Poskytnutí osobních 
údajů zákazníka je smluvním požadavkem.
4) Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje zákazníka 
zpřístupněny, naleznete na https://www.qualitytours.cz/soubory-ke-stazeni/ 
5) Právním důvodem zpracování osobních údajů je smlouva o zájezdu a oprávněný 
zájem CK.
6) Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných CK, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a  právo vznést námitku proti 
zpracování.
7) Zákazník má dále právo získat od CK osobní údaje, které se zákazníka týkají a jež 
zákazník CK poskytnul. CK na základě žádosti zákazníka poskytne zákazníkovi údaje 
bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 
formátu nebo je na žádost zákazníka poskytne jinému jednoznačně určenému správ-
ci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automati-
zovaně.
8) CK má úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
9) Domnívá-li se zákazník, že dochází k  neoprávněnému zpracování jeho osobních 
údajů, může se obrátit se stížností na  dozorový orgán, kterým je pro území České 
republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
10) Kontaktní údaje CK: info@qualitytours.cz

XIII. ASISTENČNÍSLUŽBA 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. XII. bod 1 osobní údaje uvedené v čl. XII. bod 2 těch-
to VSP, a to za účelem vymáhání kompenzace v případě 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 zpož-
děný let podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, v platném 
znění, a dále vyslovuje souhlas, že se CK může nechat pro výše uvedené jednání za-
stoupit 3. stranou ve smyslu čl. XII. bod 1. V případě požadavku dopravce na prokázání 
zmocnění k jednání a vymáhání kompenzace, se zavazuje 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 nahttp://
www.qualitytours.cz/meli-jste-problem-s-letem/

XIV. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění. Rozhodným právem 
pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu je právo ČR.
CK a zákazník souhlasí s tím, že si budou písemnosti doručovat elektronickou formou, 
s tím, že písemnost (elektronická zpráva) se v případě pochybností považuje za doru-
čenou v den odeslání na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem a v případě CK 
na adresu info@qualitytours.cz.
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 pro-
střednictvím 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 zá-
kazníky, 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 21.10. 2019.

XV. PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE
Zákazník výslovně prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o zájezdu obdržel a sezná-
mil se s následujícími informacemi k zájezdu podle zákona č. 159/1999 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů:
 
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle 
zákona č. 159/1999 Sb., o  některých podmínkách podnikání a  o  výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směr-
nici (EU) 2015/2302.
 
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Ev-
ropské unie týkajících se zájezdů. CK ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí 
služeb zahrnutých do zájezdu.
 
CK má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo 
bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, 
které Vám nebyly poskytnuty z  důvodu jejího úpadku, a  pokud je součástí zájezdu 
doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.
 
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
- Před uzavřením smlouvy o  zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace 
o  zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o  některých podmínkách podniká-
ní a  o  výkonu některých činností v  oblasti cestovního ruchu, ve  znění pozdějších 
předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, 
stravování a další.
- Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb 
zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
- Telefonní číslo pro naléhavé případy je +420 226  259  060-2, +420 724  246  562 
nebo můžete kontaktovat příslušného delegáta zájezdu, jehož kontakt bude uveden 
v pokynech k zájezdu. 
-Zákazník může nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu a po uhrazení dodateč-
ných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
- Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen 
pohonných hmot) a  pokud je to výslovně stanoveno ve  smlouvě o  zájezdu či VSP, 
a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny 
zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo 
na  zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v  případě snížení příslušných nákladů právo 
na slevu z ceny zájezdu.
- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) 
a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku 
zájezdu, s výjimkou ceny. Za zásadní prvek zájezdu se nepovažuje změna ubytovacího 
zařízení za zařízení stejné kategorie a obdobné vybavenosti. Pokud cestovní kancelář 
před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení 
ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) 
před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezpro-
středním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný 
dopad na  poskytování zájezdu nebo na  přepravu osob do  místa určení cesty nebo 
pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpeč-
nostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
- Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud 
zaplatí odstupné (storno poplatek) dle příslušných ustanovení VSP. 
- Pokud nelze po  zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky 
v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez 
dalších nákladů. Zákazník může od  smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného 
(storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž 
tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní 
kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
- V  případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu 
zahrnutých do  zájezdu má zákazník právo na  slevu z  ceny zájezdu, náhradu škody 
nebo obojí.
- Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v ne-
snázích.
- Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha 
nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskuteč-
nění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnu-
tého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li 
se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu 
doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. CK si zajistila ochranu pro případ úpad-
ku pojištění záruky u subjektu Slavia pojišťovna, a.s., Revoluční 1/655, 110 00, Praha 
1, +420 242 452 652. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly 
služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
 
Směrnice Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2015/2302 je provedena v  českém 
právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výko-
nu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 
2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 
Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.
mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

XVI. PŘEDBĚŽNÉ ČASY ODLETŮ
Předběžné časy odletů do  jednotlivých destinací jsou uvedeny níže. Zákazník bere 
na vědomí, že časy odletů jsou pouze orientační a mohou se až do dne odletu do de-
stinace změnit i o více než 12 hodin. Čas odletu bude upřesněn v pokynech k zájezdu.

BASILICATA
W6 2693 19:30 PRAHA - BARI 21:20
W6 2694 17:00 BARI - PRAHA 18:55
KALÁBRIE
QS1026 11:15 PRAHA - LAMEZIA TERME 13:30
QS1027 14:15 LAMEZIA TERME - PRAHA 16:30
QS1470 17:40 BRNO - LAMEZIA TERME 19:50
QS1471 20:40 LAMEZIA TERME - BRNO 22:45
KAMPÁNIE
OK 724 12:05 PRAHA - ŘÍM 14:00
OK 725 14:50 ŘÍM - PRAHA 16:45
ŘÍM
OK 724 12:05 PRAHA - ŘÍM 14:00
OK 727 19:25 ŘÍM - PRAHA 21:20
SARDINIE
QS1020 12:30 PRAHA - OLBIA 14:35
QS1021 15:20 OLBIA - PRAHA 17:25
SICÍLIE
QS1016 12:40 PRAHA - CATANIA 14:55
QS1017 15:40 CATANIA - PRAHA 18:05
KYPR
QS1108 04:05 PRAHA - LARNACA 08:30
QS1109 09:15 LARNACA - PRAHA 12:00

COSTA DE ALMERÍA
QS1158 18:00 PRAHA - ALMERIA 21:15
QS1159 22:00 ALMERIA - PRAHA 01:10
COSTA DE LA LUZ
QS1174 17:15 PRAHA - FARO 19:55
QS1175 20:40 FARO- PRAHA 01:00
COSTA DEL SOL, COSTA TROPICAL A 
TORROX COSTA
QS1152 18:05 PRAHA - MALAGA 21:30 
QS1153 22:15 MALAGA - PRAHA 01:30
LA MANGA DEL MAR MENOR
QS2000 06:20 PRAHA - MURCIA 09:30
QS2001 10:15 MURCIA - PRAHA 13:05
MENORCA
QS1168 18:30 PRAHA - MAHON 21:05
QS1169 21:55 MAHON - PRAHA 00:10
VALENCIE
QS1054 18:35 PRAHA - VALENCIE 21:20
QS1055 22:05 VALENCIE - PRAHA 00:45
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QualItY tours s.r.o.

Myslíkova 174/23, 110 00 – praha 1
Mukařovská 1740/22, 100 00 – praha 10
tel.: 800 707 111 – zdarma, 226 259 060

email: info@qualitytours.cz, rezervace@qualitytours.cz

Cestujte s námi až na kraj světa


