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Zájezdy a výlety jsou realizovány ve spolupráci CK ROSLO s.r.o. a CK MÁJ spol. s r.o.
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POZNÁVACÍ VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY
Francie
Řecko s výletem do Albánie
Holandsko
Španělsko
Itálie
Bosna a Hercegovina
Irsko a Anglie
Velká Británie, Skotsko
Skandinávie
Slovinsko, Černá Hora, Albánie
NP Chorvatska, Švýcarsko
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Rakousko
Slovensko
Polsko
Česko

POZNÁVACÍ JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
Rakousko
Německo
Česko

CYKLOTURISTIKA
Maďarsko
Rakousko, Německo

ADVENTNÍ ZÁJEZDY VÍCEDENNÍ
Rakousko, Slovensko
Maďarsko, Polsko

ADVENTNÍ VÝLETY JEDNODENNÍ
Česko, Rakousko
Slovensko, Maďarsko
Německo

VÝLETY ZA KOUPÁNÍM
Česko, Rakousko, Německo

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Slovensko, Polsko
Slovinsko
Maďarsko

POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD
Portugalsko

POBYTOVÉ ZÁJEZDY – VÝBĚR
Víkendové koupání Itálie
Itálie
Chorvatsko
Řecko
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Sleva za včasný nákup u poznávacích zájezdů na 3 a více dní: 
200,- Kč / osoba při úhradě 50% zálohy do 26.01.2018
100,- Kč / osoba při úhradě 50% zálohy do 28.02.2018

Skupinám nad 15 osob poskytujeme slevy
V případě, že je již sleva u zájezdu uvedena, platí vždy ta vyšší. Slevy se nesčítají.

OBSAH KATALOGU

V případě zavedení dálničních poplatků v SRN dojde k navýšení cen zájezdů do těchto destinací - info v CK.



POZNÁVACÍ  ZÁJEZDY VÍCEDENNÍ

Zájezdy a výlety jsou realizovány při minimálním počtu 35 osob. 3

1. den - odjezd z Č.Budějovic v odpoledních hodinách, noční přejezd Německem. 
2. den - ráno zastávka u římského akvaduktu Pont du Gard, který patří mezi největší                  
a nejzachovalejší na světě. Prohlídka historického centra Avignonu  (most a papežský        
palác), průjezd vápencovým pohořím les Alpilles a prohlídka středověkého trubadúrského 
střediska Les-Baux-de Provence. Nocleh.
3. den - dopoledne prohlídka Arles (římská aréna, kostel Saint Trophime, aj.), průjezd  
rezervací Camargue (plameňáci a polodivocí koně), prohlídka cikánského poutního  
městečka St.Marie de la Mer. Možnost koupání v moři nebo návštěva Aigues Mortes,  
středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý  
na křížové výpravy. Nocleh.
4. den – výlet do kaňonu řeky Hérault, možnost koupání. Prohlídka krasové jeskyně Grotte 
des Demoiselles a návštěva skalní vesnice St. Guilhem le Désert s nejstarším platanem 
Francie. Lehká turistika v oblasti. Nocleh.
5. den - dopoledne návštěva francouzských Benátek - Port Grimaud a prohlídka známého 
letoviska St. Tropez. Odpoledne volno a koupání v moři. Nocleh. 
6. den - celodenní výlet do Grand Canyon du Verdon, kde budete moci obdivovat úžasnou 
barvitost přírody, zeleň a srázy tohoto přírodního úkazu. Turistika v oblasti. Nocleh. 
7. den - zastávka v malebné středomořské vesnici Eze. Až do pozdních večerních hodin 
prohlídka Monackého knížectví (Monte Carlo, Oceánografické muzeum či Knížecí palác). 
Noční přejezd do ČR. 
8. den - okolo poledne příjezd do Č.Budějovic.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 5x ubytování ve 2-3lůžkovém pokoji v hotelu s vlastním příslušenstvím, 
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: stravování (5x snídaně za příplatek 700,- Kč), vstupné, pojištění 
léčebných výloh            Doporučená částka na vstupy: cca 60 EUR

JIŽNÍ FRANCIE / PROVENCE A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Termín Osoba / 2 lůžkový pokoj Osoba / 3 lůžkový pokoj
16.06. - 23.06. 8.990,- Kč       8.690,- Kč      

1. den - odjezd z Č.Budějovic, Písku, Strakonic, Plzně v odpoledních hodinách, noční  
přejezd Německem.
2. den - příjezd do Paříže, okružní jízda městem, dále pěšky náměstí Trocadéro, Eiffelova 
věž, Invalidovna, Madeleine, Opera Garnier, Champs Élysées, odjezd z náměstí Concorde 
na ubytování.
3. den - zámek a zahrady ve Versailles, prohlídka a nákupy v moderní čtvrti Paříže  
La Défense, vrchol Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, Moulin Rouge a noční projížďka 
Paříží.
4.den - návštěva Louvru nebo Musée d ́Orsay, Les Halles, Centre Pompidou, pařížská  
radnice, chrám Notre-Dame, Latinská čtvrť a Lucemburské zahrady, možnost romantické plavby  
po Seině. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
5. den - v dopoledních hodinách příjezd do Č.Budějovic.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu F1 v 1-3 lůžkových pokojích se sociálním  
příslušenstvím na patře, pobytovou taxu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstupné do památkových objektů a jízdenky na metro, doplatek  
za 2 snídaně 300,- Kč                           Doporučená částka na vstupy cca 55 EUR

FRANCIE / PAŘÍŽ ROZKVETLÁ  A PODZIMNÍ

Termín Osoba
ve 2 lůžk. pokoji

Osoba
ve 3 lůžk. pokoji

Osoba
v 1 lůžk. pokoji

04.05. - 08.05.
26.09. - 30.09.

4.200,- Kč     
4.200,- Kč

3.900,- Kč
3.900,- Kč

5.300,- Kč 
5.300,- Kč
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S možnostmi mnoha dalších fakultativních výletů Vás seznámí průvodce.
Ubytování: přímořské letovisko Sivota (naproti ostrovu Korfu), 2 - 4lůžková studia  
s příslušenstvím a vybavenou kuchyňkou, balkonem nebo terasou a Wi-Fi. 
Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, palubní lodní lístek, 10x* / 11x ubytování, výlety dle programu, služby 
průvodce, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, stravování, fakultativní výlety, vstupné.  
Příplatek za 1 lůžko ve čtyřlůžkové kajutě na lodi 890,-Kč / osoba / 1 cesta. 
Příplatek za neobsazené lůžko ve studiu 150,- Kč / noc, 1 večeře 290,- Kč, 1 polopenze 
420,- Kč.               Doporučená částka na vstupy 25 EUR.
Vzhledem k tomu, že v době tisku katalogu nebyly ještě oficiální lodní řády, CK si vyhrazuje právo na případný 
posun termínů o 1- 2 dny. Informace o přesných termínech v CK a na www stránkách.

Termín Osoba Dítě do 12 let
22.05.- 06.06., 02.06.- 16.06., 13.06.- 27.06.*
19.09.- 03.10.*

8.790,- Kč       
8.190,- Kč      

6.990,- Kč      
6.390,- Kč     

1. den - odjezd z Prahy a Č. Budějovic přes Rakousko do Itálie.
2. - 3. den - nalodění na trajekt, plavba po moři do Řecka. Ubytování v letovisku Sivota  
s mnoha rozličnými plážemi. Pobyt u moře.
4. den - pobyt u moře nebo možnost fakultativního výletu.
5. den - celodenní výlet do nedaleké Albánie: dopoledne prohlídka archeologického areálu 
Butrint (UNESCO) – amfiteátr, římské lázně, bazilika, byzantské baptisterium, centrální  
Akropole, pevnostní zdi. Odpoledne přejezd do letoviska Saranda – možnost nákupů, koupání.
6. den - okružní plavba podél pobřeží, při které ochutnáte řecké víno a vykoupete  
se u některé z ostrovních pláží.
7. den – fakultativní výlet do centrální oblasti Řecka, kde se nad městečkem Kalambaka 
zvedá kamenný les hrubozrnných pískovců, na jejichž vrcholech jsou postaveny kláštery  
z 16.století - Meteory. Dopoledne prohlídka archeologického areálu Dodoni - areál starověké 
Diovy věštírny, která byla zároveň s Delfskou nejvýznamnější v celém starověkém řeckém 
státě, amfiteátr, pozůstatky chrámů i křesťanské baziliky (cca 37 EUR).
8. den - pobyt u moře nebo možnost fakultativního výletu.
9. den - fakultativní výlet do vnitrozemí, nenapodobitelná atmosféra horské vesničky Kipi 
a Monodendri, staré kamenné klenuté mosty a unikátní přírodní kaňon Vikos (zapsán  
v Guinnessově knize rekordů) hluboký 1 000 m ve Vás zanechá určitě hluboký dojem  
(cca 25 EUR).
10. den -  fakultativní výlet na ostrov Lefkada, prohlídka stejnojmenného hlavního  
města, zastávka v rybářském městečku Sivota, na jedné z nejkrásnějších řeckých pláží  
Porto Katsiki, koupání.
11. den – fakultativní výlet k bájné řece do podsvětí, kde se můžete brouzdat křišťálově 
čistým proudem Acheronu a obdivovat nádhernou přírodu. Pokud půjdete zpáteční cestu 
vodou, budete učarováni romantickým kaňon této říčky s několika přítoky. Navštívit můžete 
věštírnu mrtvých Nekromanteion (cca 20 EUR)
12. den - pobyt u moře nebo možnost fakultativního výletu.
13. den – fakultativní výlet do nevšedního kláštera Kipina vestavěného přímo do skály,  
prohlídka unikátní kamenné vesničky Sirrako, procházka podél řeky Arachthos (cca 26 EUR).
14. den - 15. den / 16. den - nalodění na trajekt, cesta po moři. Připlutí do přístavu
v Itálii, cesta autobusem zpět do ČR. V odpoledních hodinách návrat do ČR.

ŘECKO / EPIRUS S VÝLETEM DO ALBÁNIE

Pro milovníky historie, úchvatné přírody i krásného moře 
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Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v 1-3lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2x snídani, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: 
pojištění léčebných výloh, vstupné, projížďku po grachtech, příplatek za jednolůžkový pokoj 
1.250,- Kč, za svozy Veselí n/Lužnicí, Soběslav, Tábor 200,- Kč / os, Třeboň 50,- Kč / os.  
(při minimálním počtu 4 osob)       Doporučená částka na vstupy cca 40 EUR

Termín Osoba
19.04. - 23.04. 6.150,- Kč       

1. den - odjezd z Č. Budějovic (svoz z Třeboně), Písku, Plzně v odpoledních hodinách. 
Noční přejezd Německem.
2. den – ráno příjezd do Aalsmeeru, – možnost návštěvy největší květinové burzy na světě, 
přejezd do Alkmaaru - prohlídka města s návštěvou tradičního sýrového trhu, pořádaného
v dobových kostýmech a podle historických tradic (nenapodobitelná atmosféra starých  
sýrových tradic). Přejezd do Volendamu - poklidné starobylé rybářské osady u jezera  
Markermeer, která kromě rybářských specialit (mimo jiných ryb také úhoři) nabízí  
i možnost zakoupení vaflí (zajímavé je také malé muzeum této sladkosti). Exkurze v nedale-
ké sýrové soukromé farmě Nico (dříve Alida Hoeve) s ochutnávkou čerstvého domácího sýru  
s možností nákupu sýrů (vstup zdarma). Přejezd na ubytování. 
3. den – po snídani přejezd k městu Noordwijk na jarní květinové korzo (účast zdarma). 
Jedná se o světoznámý průvod alegorických vozů z tisíců řezaných květů – tato akce patří  
k nejkrásnějšímu a nejvoňavějšímu, co můžete v Holandsku spatřit a zažít. Přejezd  
k nejznámějšímu květinovému parku v Nizozemsku Keukenhof (Lisse) – cca tříhodinová 
prohlídka 32 hektarového parku, kde vykvétá 6-7 milionů cibulovin, sázených ve 3 vrstvách 
– podle období květu. Jedinečná seskupení květin s různými trvalkami v zeleni členitého 
parku s vodními plochami, kvetoucími keři, starými stromy a uměleckými pracemi sochařů 
utváří neopakovatelnou podívanou. Cestou nazpět přejezd nejznámějším krajem tulipánů  
v oblasti Haarlemu. Na závěr dne návštěva skanzenu Zaanse Schans. Jedná se o obydlený 
skanzen s dřevěnými domky a větrnými mlýny ze 17.- 18.století s ukázkami ruční výroby  
dřeváků, sýrů, ukázky výroby Delftského porcelánu (vstup zdarma). Zajímavá je také  
prohlídka větrného mlýnu „Kočka“.
4. den - po snídani odjezd do Amsterodamu – nádherné město nazývané „Benátkami  
severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty) – fakultativně projížďka lodí  
po starých městských grachtech, návštěva brusírny diamantů (vstup zdarma), pěší  
procházka městem s návštěvou např. náměstí Dam s královským palácem, možnost nákupu 
květin na květinového trhu. Ve volném čase možnost návštěvy Rijksmuseum (Rembrandt),  
Madame Tussauds Scenerama (muzeum voskových figurín) nebo Van Gogh Museum.  
Ve večerního hodinách  odjezd do ČR. Noční přejezd přes Německo.
5. den - příjezd do Č. Budějovic v dopoledních hodinách.

ROZKVETLÉ HOLANDSKO

Květinový park Keukenhof a květinové korzo



Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 7x ubytování ve 2-3lůžkovém pokoji v hotelu  s vlastním příslušenstvím 
s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje:
lodní výlet, vstupné, cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 0,50 - 1 EUR / osoba / noc
Doporučené kapesné na vstupy a lodě: cca 60 EUR
* ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 31.1.2018 – 600,- Kč, do 28.2.2018 – 300,- Kč.

1.den – v poledních hodinách odjezd z Č. Budějovic přes Písek, Plzeň, (Praha za příplatek 
230,- Kč), noční přejezd Německem a Francií.
2.den - příjezd na pobřeží Costa Brava, v odpoledních hodinách ubytování, volný  
program (možnost koupání), večeře.
3.den – po snídani celodenní výlet do Barcelony - prohlídka města: promenáda  
La Rambla, gotická čtvrť s katedrálou, průjezd bizarní architektonickou čtvrtí   
Eixample, Casa Batló, Casa Mila, La Pedrera, stavby A. Gaudího - Sagrada Familia, Guell  
park s pitoreskními stavbami. Návrat na ubytování, večeře.
4.den – snídaně, výlet na nejvýznamnější poutní místo Katalánska - horský klášter  
Montserrat - prohlídka interiéru, procházka po skalách. Návštěva vinného sklepa - komento-
vaná prohlídka. Návrat na ubytování, možnost koupání, večeře.
5.den – snídaně, odjezd do Girony, města s jednou z nejzachovalejších středověkých  
židovských čtvrtí, kouzelnými středověkými hradbami a krásnými románskými kostely  
(katedrála s věží Karla Velikého, románské kostely San Pere de Galligants a Sant  
Nicolau, židovská čtvrť, středověké hradby). Odjezd do Besalú (UNESCO), nádherné  
středověké město s románskými kostely Sant Vicenc a Sant Pere, pozůstatek  
benediktinského kláštera se zachovalou lázní mikve, opevněný most přes řeku Fluviá.  
Návrat na ubytování, večeře. 
6.den – snídaně, výlet do Pyrenejí. Jízda autobusem do Ribes de Freser, odtud úzkou 
soutěskou stoupání zubačkou do horského střediska Nuria (2.000 m), pěší turistika - sestup 
do Querallbs, odtud zubačkou do Ribes. Cestou zpět zastávka u slavného románského 
kláštera v Ripollu. Večeře.
7.den – snídaně, odjezd do Blanes, návštěva nejkrásnější botanické zahrady Costa Bravy 
Jardí Botanic Marimurtra založené roku 1928 se 7000 druhy středozemních a tropických 
rostlin, afrických sukulentů. Z Blanes fakultativně odjezd lodí do Tossa de Mar, jednoho  
z nejkrásnějších letovisek na pobřeží Costa Brava. Výhledy na divoké skalnaté pobřeží. 
Zpět autobusem. Večeře. 
8.den – snídaně, odjezd do Figueras, návštěva muzea Salvadora Dalího. Zastávka  
ve středověkém městečku Castello d‘ Empúrias. Prohlídka přímořského městečka  
Cadaques, které si oblíbilo mnoho umělců, návrat na ubytování, večeře.
9.den – snídaně, možnost koupání. Odpoledne odjezd. Noční přejezd přes Francii  
a Německo do ČR. 
10.den – příjezd do Č. Budějovic v odpoledních hodinách.

ŠPANĚLSKO / KATALÁNSKO, PYRENEJE A BARCELONA
Pobytový zájezd s výlety
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Termín Osoba * Děti do 11,99 let
25.05. - 03.06.
01.06. - 10.06.

10.990,- Kč       
10.990,- Kč      

7.690,- Kč      
7.690,- Kč     
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1. den - odjezd ve večerních hod. z Č. Budějovic. Noční přejezd přes Rakousko do Itálie.
2. den - příjezd do přístavu Punta Sabbioni v ranních hodinách, plavba lodí do Benátek  
s průvodcem, výstup na náměstí Sv. Marka, prohlídka nejznámějších památek. Dóžecí palác, 
basilika San Marco, Kampanila, Prokuratura, Museo Correr, Torre dell Orologio a most Rialto. 
Poté volný program - rej karnevalových masek. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
3. den - příjezd do Č. Budějovic v ranních hodinách.

ITÁLIE / KARNEVAL V BENÁTKÁCH

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lodní lístek (cca 20 EUR), vstupné

Termín Osoba
09.02. - 11.02.          1.490,- Kč       

Termín Osoba ve 2lůžkovém bungalovu Osoba v karavanu pro 4-6 osob
05.07. - 08.07. 2.890,- Kč 2.990,- Kč

1. den - odjezd ve večerních hod. z Č. Budějovic. Noční přejezd přes Rakousko do Itálie.
2. den - ubytování v kempu. Prohlídka města s průvodcem, projížďka po Canale Grande, 
basilika San Marco, Dóžecí palác, zvonice Campanilla… Nocleh.
3. den - dopoledne dokončení prohlídky s průvodcem, odpoledne volný program.  
Individuální návštěvy muzeí, koupání na ostrově Lido, možnost výletů na okolní ostrovy 
Murano, Burano, Torcello. Ve večerních hodinách odjezd z Benátek do ČR.
4. den - návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.

ITÁLIE / BENÁTKY - VYCHUTNEJTE SI KOUZLO MĚSTA

Ubytování: 2lůžkové bungalovy s příslušenstvím a klimatizací nebo 4 – 6lůžkové karavany 
(2 oddělené 2lůžkové ložnice, společný obývák s 2lůžky a vybaveným kuchyňským koutem, 
vlastní sociální zařízení, klimatizace).
Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v kempu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné (cca 15 EUR), lístek na autobusy i lodě (cca 27 EUR / 24 hodin), 
svoz z Třeboně 50,- Kč / osoba (při minimálním počtu 4 os.).

1. den - odjezd z Č. Budějovic ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den – Příjezd do Říma, prohlídka  Vatikánu, Vatikánského náměstí a Chrámu svatého 
Petra. Ubytování v hotelu.
3. den – prohlídka antických památek Colloseum, Forum Romanum, Palatin. Poté Kapitol, 
Svaté Jezulátko v kostele Santa Maria In Aracoeli, Pantheon a náměstí Piazza Navona. 
Návrat na ubytování. 
4. den – zájemci se mohou zúčastnit Generální Audience u papeže (pokud bude  
papež přítomen), ostatním průvodce doporučí program podle zájmu – např. Andělský  
hrad. Odpoledne navštívíme Vatikánská muzea a večer se vydáme do římské čtvrti  
Trastevere. Návrat na ubytování. 
5. den – prohlídka trhu na Náměstí Květin - Campo dei Fiori, Fontána di Trevi, Španělské 
schody, zmrzlinárna  Giolitti a další zajímavá místa. Odjezd z Říma do ČR ve večerních 
hodinách.
6. den – návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.

ŘĺM A VATIKÁN – ubytování v Římě

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu 4* s vlastním příslušenstvím se snídaní, služby 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pobytovou taxu 4 EUR / osoba / noc, jízdenky na metro cca 9 EUR.
Doplatek za jednolůžkový pokoj  1.500,- Kč.         Doporučená částka na vstupy cca 45 EUR
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 31.01.2018 – 300,- Kč.

Termín Osoba
04.05. – 09.05. 6.990,- Kč       
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Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 7x ubytování v apartmánech nebo chatkách (dvoulůžkové pokoje)  
s možností vaření, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, příplatek na výběr ložnice 350,- Kč / osoba (větší pokoj mívá zpravidla 
manželské dvoulůžko, menší pokoj oddělená lůžka), ložní prádlo vlastní nebo zapůjčení  
lůžkovin na místě cca 25,- EUR / osoba. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2.400,- Kč / osoba
Orientační částka na vstupy je cca 160 EUR + cca 24 EUR na místní průvodce.
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 15.02.2018 – 300,- Kč. 

Termín Osoba
01.09. - 10.09. 9.390,- Kč       

Program ve spolupráci s CK Mayer Crocus:
1. den - odjezd v odpoledních hodinách z Prahy a Č. Budějovic. Noční přejezd do Itálie.
2. den - výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem Cinque 
Terre (UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Autobusem přijedeme 
do obce Levanto, odtud možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat  
v Levantu – pěkné městečko a písčitá pláž) do obce Monterosso a dále některý  
z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na romantická městečka u moře, 
skalnaté pobřeží, romantické zátoky. Večer dojezd na ubytování.
3. den - návštěva nádherných zahrad Vily Garzoni, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. 
Návštěvníky ohromí nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované  
pestrými květinovými záhony. 
Lucca – elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní 
směs náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček.
4. den - pobyt u moře. 
5. den - Siena (historické centrum Sieny je pod patronací UNESCO) - město, jehož kostely  
a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del Campo ve tvaru  
půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. San Gimignano (UNESCO) 
- jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby a historické rodové věže  
dokreslují malebný obraz středověkého města. Volterra město alabastru, které dosáhlo svého  
největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné městské brány, impozantní středověké paláce,  
gotická katedrála ze 13. stol., římské divadlo.
6. den - Pisa (UNESCO) - prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá věž, Baptisterium, 
Dóm atd. Odpoledne pobyt u moře.
7. den - ostrov Elba, proslavený pobytem Napoleona, je jeden z nejmalebnějších ostrovů 
Středozemního moře s velmi členitým pobřežím: výlet do Portoferraia - Napoleonova vila, 
Medicejská pevnost, možnost koupání (lodě se platí na místě cca 30 EUR).
8. den - pobyt u moře.
9. den - Florencie (UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami  
florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium,  
hrobka  Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou  
Michelangela. 
Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
10. den - příjezd do Č. Budějovic v dopoledních hodinách.

ITÁLIE / TOSKÁNSKO, CINQUE TERRE A OSTROV ELBA - NOVINKA



1. den - odjezd z Prahy a Č. Budějovic v dopoledních hodinách. Noční přejezd do jižní Itálie.
2. den - dopoledne příjezd do letoviska, odpoledne ubytování.
3. den - volno, pobyt u moře.
4. den - volno, pobyt u moře. Polodenní výlet do malebného městečka na skále nad mořem  
- Tropea s úzkými uličkami, které pochází z řecko-normanské doby a na útesy Capo Vaticano.
5. den - celodenní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostro-
va: mytická Skylla, Messinská úžina, největší kalábrijské město – Reggio di Calabria,  
nejfotografovanější místo v Kalábrii městečko duchů – Pentedattilo, pobřeží Jónského  
moře a středověké normanské město na skále – Gerace (vláček cca 2,50 EUR) 
6. den - volno, pobyt u moře 
7. den - celodenní fakultativní výlet lodí na Liparské ostrovy známé svou sopečnou aktivitou: 
sopka Vulcano a starobylé město Lipari s akropolí a barokními kostely (cca 50 EUR).
8. den - polodenní fakultativní výlet lodí za erupcemi činné sopky na ostrově Stromboli,  
který se zvedá do výšky kolem 925 metrů. Zajímavý je boj mořské vody s lávou (cca 50 EUR).
9. den - volno, pobyt u moře 
10. den - dopoledne uvolnění bungalovů, celodenní volno u moře, odjezd z letoviska  
v podvečer. Noční přejezd do ČR.
11. den - v odpoledních hodinách návrat do Č. Budějovic. 

ITÁLIE / KALÁBRIE, TYRHÉNSKÉ MOŘE A JÓNSKÉ MOŘE

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 8x ubytování v kompletně vybavených  
bungalovech (se dvěma oddělenými ložnicemi) s příslušenstvím a s možností vaření,  
průvodce, komplexní cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, lodní výlety
Ubytování: Areál bungalovů má sugestivní polohu na svahu nad mořem a je vystavěn  
ve stínu borovic a eukalyptů v těsné blízkosti písečné pláže. Apartmány se skládají  
ze dvou oddělených dvoulůžkových ložnic, sociálního zařízení, kompletně vybavené kuchyňky  
a terasy. Hostům jsou zdarma k dispozici lehátka, slunečníky a bazén. V areálu se nachází 
bar, kde si lze zakoupit italské snídaně.             Doporučená částka na vstupy 30 EUR
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 30.04.2018 – 2.000,- Kč

Termín Osoba
14.06. - 24.06. 9.990,- Kč       

Program ve spolupráci s CK Osvěta:
1. den - odjezd z Prahy (možný svoz z Č. Budějovic) v odpoledních hodinách, noční přejezd do Itálie
2. den - pěší procházka po Florencii (dóm St. Maria del Fiore, Campanila, galerie Degli  
Uffizi, socha Davida, most zlatníků..). Přejezd do oblasti Neapolského zálivu, ubytování  
v hotelu na ostrově Ischia, možnost koupání v moři nebo v termálních bazénech, večeře, 
nocleh. Fakultativně okruh ostrovem Ischia - např. Aragonský hrad, městečko Ischia Porto  
a Ponte, vyhlídka v Serrara Fontana, poloostrůvek Sant Angelo s prohlídkou centra. Cena 
za program na tento den cca 18 EUR / osoba.
3. den - po snídani přejezd trajektem na pevninu, pěší výstup na Vesuv (vstup 10 EUR/ 
os.), Pompeje (vstup cca 13 EUR / os.) - prohlídka bývalého antického města. Odjezd zpět 
na ostrov Ischia, možnost koupání v termálních bazénech a v moři, večeře, nocleh. Cena  
za program na tento den cca 50 EUR / osoba + vstupné. Večeře, nocleh.
4. den - po snídani odjezd autobusem do přístavu. Jízda lodí na ostrov Capri. Prohlídka ostrova, 
měst Capri a Anacapri, případně vily San Michel a Monte Solara - nejvyššího vrcholu ostrova,  
z něhož je velkolepý výhled na celý ostrov, Neapolský záliv, Vesuv a okolní ostrovy. Dále  
je možná okružní plavba lodí kolem ostrova. Navečer odjezd lodí zpět na Ischii. Návrat  
na hotel, možnost koupání v moři nebo v termálních bazénech, večeře, nocleh. Cena  
za program na tento den cca 81 EUR / osoba včetně lodě.
5. den -  dopoledne možnost koupání. Odpoledne možnost kombinace výletu Pizza party  
a Aragonský hrad v ceně  28 EUR / osoba (vstupné na hrad 12 EUR) nebo jen Pizza party  
v ceně 15 EUR / osoba s ochutnávkou místní typické pizzy a vína z Ischie.  
6. den - po snídani přejezd trajektem do Neapole, krátká zastávka na Santa Lucii. Odjezd 
do Říma, přeprava metrem do centra města, kde následuje půldenní prohlídka s průvodcem. 
Ve Vatikánu prohlídka Svatopetrského náměstí a chrámu sv. Petra. Dále Andělský hrad, 
Pantheon, náměstí Navone, Fontána di Trevi, Kapitol a památník Emanuela II., Forum Roma-
num a Colosseum, atd. Cena za program v Římě cca 20 EUR / osoba. Noční přejezd do ČR. 
7. den - návrat v odpoledních hodinách. 

ITÁLIE / OKRUH JIŽNÍ ITÁLIÍ
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Termín Osoba
14.05. - 20.05., 11.06. - 17.07., 02.07. - 08.07. 
30.07. - 05.08., 17.09. - 23.09.

8.590,- Kč       

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, obousměrné trajektové lístky, 4x ubytování  
v hotelu*** / dependance (nedaleko moře na termálním ostrově Ischia) s termálním  
bazénem a polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, fakultativní výlety – tj. trajekt na ostrovy 
Ischia a Capri, okružní jízdy místním autobusem, okružní plavba lodí kolem ostrova  
Capri, vstup do Pompejí a na Vesuv, metro v Římě. Pro absolvování celého programu bude  
zapotřebí cca 185 EUR. Příplatek za jednolůžkový pokoj 1.500,- Kč, pokoj s balkonem  
nebo terasou 600,- Kč / osoba, pobytová taxa cca 2 EUR / osoba / den, svoz Č. Budějovice, 
Písek + 500,- Kč / os. (při počtu min. 4 osob).     Doporučená částka na vstupy cca 70 EUR
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 31.01.2018 –  10%, do 15.03.2018 – 5%.

Program ve spolupráci s CK Mayer Crocus:
1. den – odjezd z Prahy a Č. Budějovic ve večerních hodinách do Itálie.
2. den  - ráno krátká procházka kolem jezera Misurina. Zastávka v olympijské Cortina  
d‘Ampezzo. Poté panoramatická trasa průsmyky s výhledy na rozeklané vrcholky dolomit-
ských velikánů a na nejvyšší vrchol Marmoladu (3.342 m). Možnost výjezdu lanovkou do výšky 
téměř 3.000 m ze sedla Pordoi. Ve večerních hodinách ubytování v oblasti Lago di Garda. 
3. den – jezero Lago di Garda: malebná Sirmione - pohádkový scaligerský hrad,  
který je téměř celý obklopený vodou. Saló - místo, odkud řídil republiku B. Mussolini.  
Procházka přístavním městečkem Riva del Garda. Návrat na nocleh do hotelu.
4. den – ráno prohlídka historického centra Bolzana a návštěva muzea s expozicí  
ledového muže Ötziho. V poledne výjezd lanovkou na náhorní plošinu Ritten. Dále přejezd 
horským vláčkem do Collalba. Zastávka u rychlobruslařského areálu (tréninkové centrum  
M.Sáblíkové). Odpoledne nenáročná turistická vycházka (cca 4 km) k unikátním skalním 
útvarům Pyramidy di Terra. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.
5.den – návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.

ITÁLIE / PALETA Z DOLOMIT A JEZERO LAGO DI GARDA

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu s vlastním  
příslušenstvím, 2x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, lanovku, cestovní pojištění             
ČASOVÁ SLEVA: do 15.02.2018 – 200,- Kč.             Doporučená částka na vstupy 30 EUR

Termín Osoba
13.06. – 17.06., 20.09. - 24.09. 5.990,- Kč       
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1. den – odjezd z Č. Budějovic, (Praha za příplatek 350,- Kč), ve večerních hodinách, noční 
přejezd do Itálie.
2. den – Pisa (UNESCO) - prohlédneme si Náměstí Zázraků, Dóm, Campo Santo  
a Baptistérium a zájemci vystoupají na proslulou šikmou věž. Následuje město Lucca  
s mohutnými hradbami ukrývajícími historické centrum. Po ubytování v Montecatini di Terme 
vyjedeme lanovkou do starobylého městečka Montecatini Alto – nádherné výhledy.
3. den – San Gimignano (UNESCO) – středověké město proslavily historické rodové věže, 
šafrán a víno Vernaccia. Siena (UNESCO) - středověký gotický klenot - uličky, kostely  
a paláce, náměstí Piazza del Campo, nádherný gotický dóm. Návrat na ubytování.
4. den – celodenní návštěva Florencie (UNESCO) – hlavního města renesance, dopolední  
3 hod. prohlídka s místní odbornou průvodkyní, poté následuje čas na občerstvení a další 
program s naší průvodkyní nebo individuální prohlídky muzeí a galerií. Noční přejezd do ČR.
5. den - návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.

ITÁLIE / TOSKÁNSKO - Florencie, Pisa, Lucca, Siena, San Gimignano

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
2x polopenzi, služby průvodce, místní průvodce ve Florencii, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné, jízdné MHD, pobytovou taxu cca 2 EUR / noc, platbu 2 EUR  
za sluchátka ve Florencii         Doporučená částka na vstupy cca 55 EUR

Termín Osoba
04.05. – 08.05., 26.10. – 30.10. 5.790,- Kč       
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1. den - odjezd z Č. Budějovic (Praha za příplatek 350,- Kč) ve večerních hodinách,  
přejezd do Visoku v Bosně a Hercegovině.
2. den - dopoledne prohlídka podzemního labyrintu tunelu Ravne s průvodcem. Dva kilome-
try od největší pyramidy Slunce byl objeven vstup do podzemních prostor, které jsou stále 
odhalovány a je zde předpoklad, že vedou pod pyramidy v údolí. V chodbách byly nalezeny 
keramické bloky (megality) staré více než 30 tis. let, v jejich okolí byla zjištěna harmonizující 
Schummannova rezonance a veliké množství negativních iontů s revitalizujícími účinky. Lidé 
popisují zejména ústup dýchacích problémů a chronických bolestí zad a popisují přítomnost 
silných energetických míst. Možnost meditace nebo ozdravného pobytu v podzemí. 
Odpoledne návštěva mohyly ve Vrátnici (Tumulus) 4 km od Visoku. Jedná se o kopec  
postavený z pravidelných pískovcových bloků o váze až 20 tun. Geologické vrty  
potvrdily dutý prostor uvnitř mohyly. Pak návštěva archeologických výkopů na úpatí  
pyramidy Slunce.
3. den - Pyramida Měsíce - návštěva archeologických výkopů na úpatí této pyramidy  
a pak možnost výstupu na vrchol. Odpoledne výstup na vrchol pyramidy Slunce (možnost  
vyvezení taxi), prohlídka zříceniny vrcholového hradu nebo individuální ozdravný či meditač-
ní pobyt  v podzemních prostorech v Ravne nebo individuální prohlídka a nákupy ve Visoku. 
4. den – výlet do Mostaru (UNESCO) - stará část s výrazně orientálním rázem  
se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Návštěva dervišského kláštera Blagaj  
a romantických vodopádů na řece Kravice, které při vyšším stavu vody připomínají Plitvice.  
5. den - Sarajevo - prohlídka kompletně opraveného města s průvodcem (muslimská,  
židovská, katolická a pravoslavná část), možnost návštěvy muzeí, individuální program,  
odjezd v odpoledních hodinách, po cestě zastávka v areálu kamenných koulí.
6. den - návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.

BOSNA A HERCEGOVINA – ÚDOLÍ PYRAMID VE VISOKU

- jedna z největších pyramid světa (220 m)

Termín Osoba se snídaní Osoba s polopenzí
04.05. - 09.05., 27.09. - 02.10. 5.490,- Kč       5.890,- Kč      

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní nebo polopenzí ve 2lůžkových  
pokojích s příslušenstvím, služby průvodce, pojištění CK
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstup do podzemního labyrintu Ravne (cca 6 EUR), opakovaný vstup 
do podzemního labyrintu cca 3,50 EUR / každá další hodina, archeologické vykopávky  
na pyramidě Slunce cca 3,50 EUR, pyramidě Měsíce cca 3,50 EUR, případné použití taxi 
pod vrchol pyramidy Slunce, vstupné do muzeí, doporučujeme vzít s sebou baterku        
Příplatek: 600,- Kč/osoba za pokoj s výhledem na město Sarajevo.
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1. den – odjezd z Č. Budějovic, Písku a Plzně, (Praha za příplatek 230,- Kč), v dopoledních 
hod. Cesta přes Německo do Calais. Noční trajekt do Doveru.                                                
2. den – prohlídka historického města Bath (muzeum římských lázní, katedrála Lucerna 
západu, muzeum Jane Austenové, procházka mezi nádhernými georgiánskými domy  
a parky z 18. století), noční přejezd Walesem.
3. den – trajekt do Irska. Příjezd do NP Wiclow Mountains. Prohlídka údolí Dvou jezer  
(Glendalough) se slavným klášterem sv Kevina – tzv. irských Delf. Lehká turistika v okolí. 
Přejezd na ubytování. 
4. den - okruh podél poloostrova Dingle - rybářské městečko Dingle, keltská pevnost  
Dunbeg, nejzápadnější mys Irska Dunmore s vyhlídkou na soustroví Blasket, nejstarší  
kostelík v Irsku Gallarova oratoř, románské opatství Kilmalkedar.
5. den - vyhlídková cesta Ring of Kerry (přírodní a historické zajímavosti) podél pobřeží 
poloostrova Iveragh. Zastávky v městečkách Waterville a Sneem. Průsmyk Moll´s Gap  
s vyhlídkou na nejvyšší horu Irska Carrauntoohill (1.038 m).
6. den - výlet na 200 m vysoké Moherské útesy a fakultativně na Aranské ostrovy. Fakulta-
tivně plavba na ostrov Inisheer (cca 25,- EUR), odkud jsou hezké výhledy a kde je možné 
zahlédnou tuleně. Procházka k posvátnému prameni, pevnosti z doby bronzové a k ruinám 
středověkého strážního hradu.
7. den - výlet do pohoří Macgillycuddys Reeks: procházka soutěskou Gap of Dunloe  
(cca 12 km), poté přesedneme na loďky a vydáme se na 20 km dlouhou romantickou plavbu 
NP Killarney.
8. den - okruh podél jižního pobřeží Irska. Kolem zálivu Bantry do městečka  
Glengarriff, odtud plavba kolem skalisek, na kterých žijí desítky tuleňů, na ostrůvek Garinish  
(cca 13,- EUR), kde je možnost návštěvy pěkné botanické zahrady. Zastávka u šlechtického 
sídla Muckross.
9. den - turistika v NP Killarney – cesta k jezeru Devil´s Punch Bowl. Poté  
prohlídka města Killarney s katedrálou Panny Marie a příjemnými hospůdkami.
10. den - přejezd do centra irské metropole Dublinu, prohlídka města. Noční trajekt  
do Walesu.
11. den – ráno příjezd do Londýna do čtvrti Greenwich (prohlídka lodi Cutty Sark,  
areálu Old Royal Naval College, Národního námořního muzea, slavného parku, kterým 
prochází nultý poledník a Královské observatoře s jedinečným panoramatickým výhledem  
na Londýn). Nebo možnost fakultativně jízda metrem do centa Londýna. Večer trajekt  
do Francie.
12. den – příjezd do Č. Budějovic v odpoledních hodinách.

OKRUH IRSKEM A ANGLIE

Cena zájezdu zahrnuje: 
7x ubytování ve 4 lůžkových mobilhomech, dopravu klimatizovaným autobusem, trajekty,  
průvodce, pojištění CK proti úpadku.  
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, stravu, vstupy do objektů a lodě. 
Ubytování: 7x nocleh v kompletně vybavených 4-5 lůžkových mobilhomech  
(s oddělenými dvoulůžkovými ložnicemi). Mobilhomy jsou vytápěny, mají vlastní  
sociální zařízení a lze si v nich připravovat stravu ve vybavené kuchyňce. Rekreační areál  
se nachází v oblasti jezera Leane nedaleko Killarney.  
Doporučená částka na vstupy: 70 EUR
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 23.1.2018 – 600,- Kč, do 28.2.2018 – 300,- Kč

Termín Osoba 
19.07. - 30.07. 13.990,- Kč       
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1. den – odjezd z Č. Budějovic, Písku, Prahy a Plzně v ranních hodinách. Cesta  
přes Německo. Nocleh nedaleko města Calais.  
2. den – ráno trajekt přes průliv La Manche. Celodenní prohlídka Londýna (Westminster, 
St.James Park, Hyde Park, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác, muzea). Noční 
přejezd do Skotska.
3. den – prohlídka skotské metropole Edinburghu (Královská míle – ulice vedoucí od hradu 
kolem katedrály St. Gilese až k paláci Holyrood, rezidenci britských panovníků ve Skotsku).
Odpoledne zastávka u Rosslynské kaple (známá ze Šifry mistra Leonarda). Večer příjezd 
do Glen Affric, ubytování. 
4. den – program u jezera Loch Ness (hrad Urquarth, městečko Drumnadrochid, muzeum  
lochnessky). Prohlídka Invernessu a zastávka na bitevním poli u Cullodenu.
5. den – fakultativní výlet na ostrov Sky (hrad Eileen Donan a skanzen, Portree, poloostrov Tro-
tternish, Kilt Rock, skalní útvar Old man of Storr, zříceniny hradu Duntulm a jiné...). Cena 650,- Kč. 
6. den – cesta na severozápad krajem fjordů, hor a jezer: vodopády Raven Falls, zahrady 
Inverewe, jezero Loch Marree.
7. den –  fakultativní výlet lodí na Orkneje: ostrov Mainland, megalitické památky,  
městečko Kirkwall, památky na Kelty i Vikingy, drsná příroda skotského severu. Cena 650,- Kč  
+ cca 40,- GBP.
8. den – návštěva palírny skotské whisky, prohlídka prehistorické lokality Clava Cairns  
a prohlídka hradu Cawdor.
9. den – zastávka u vodních kaskád ve Fort Augustus, vyhlídková jízda údolím Glencoe 
(nejpůsobivější scenérie Skotské vysočiny), zastávka u jezera Loch Lomond a v malebném 
městečku Luss. Večer zastávka u opatství Melrose. Noční přejezd do Londýna.
10. den – celodenní prohlídka Londýna (katedrála, Tower, London Eye, Piccadilly Circus, 
Soho a jiné). Osobní volno k návštěvě muzeí: Národní galerie, British Museum, Madame 
Tussaud nebo na nákupy. Noční přejezd do ČR.
11. den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

VELKÝ OKRUH SKOTSKEM S NÁVŠTĚVOU LONDÝNA

VELKÁ BRITÁNIE / PERLY JIŽNÍ ANGLIE

Sleva: 3.osoba na přistýlce 300,- Kč /os. / pobyt.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní  
ve 2-3 lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2x trajekt, služby průvodce, komplexní pojištění
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, svoz z Č. Budějovic do Prahy a zpět + 450,- Kč  
(minimální počet 3 osoby)                Doporučená částka na vstupy: 100 GBP

Termín Osoba
14.08. – 19.08.  8.890,- Kč       

Program ve spolupráci s CK Intertrans.
1. den - odjezd z Č. Budějovic a Plzně, tranzit Německem a Belgií do francouzského Calais.
2. den - dopoledne přejezd trajektem do Británie. Odpoledne návštěva královského  
městečka Windsor s možností prohlídky zámku, který je víkendovou rezidencí britské  
královny Alžběty II. V rámci prohlídky navštívíte státní apartmány i bohatě zdobenou kapli  
sv. Jiří, kde je pohřbeno mnoho králů a královen. Ubytování.
3. den - dopoledne návštěva univerzitního města Oxford s Christ Church College. Přejezd
ke Stonehenge – nejznámější prehistorické památce v Evropě, kterou tvoří soubor megalitů
obrovské velikosti a váhy až 50 tun. Na závěr středověké městečko Salisbury, jehož perlou
je raně gotická katedrála s nejvyšší kostelní věží v Anglii. Návrat do hotelu, nocleh.
4. den - prohlídka největšího přímořského letoviska v jižní Anglii, Brightonu (úzké uličky, 
které tvoří jádro staré rybářské vesničky, z níž se vyvinul Brighton...) Odpoledne přejezd 
do blízkého národního parku Seven Sisters s úchvatnými přírodními scenériemi, skalnatým 
pobřežím s výhledy na slavné, zářivě bílé křídové útesy. Večer návrat do hotelu, nocleh.
5. den - pěší prohlídka aristokratického Westminsteru – budovy Parlamentu s věží  
se zvonem Big Ben, vládní třída Whitehall včetně známé Downing Street, Buckinghamský 
palác – sídlo královny, čtvrť Soho, tržnice Covent Garden, náměstí Piccadilly Circus a Tra-
falgar Square. Odpoledne možnost návštěvy Muzea voskových figurín Madame Tussaud’s 
nebo věhlasné British Museum či National Gallery. Osobní volno je možné využít k nákupům 
na nejznámější londýnské obchodní třídě Oxford Street. Okružní jízda - most Tower Bridge, 
pevnost Tower, katedrála sv. Pavla. Večer odjezd z Londýna a Eurotunelem zpět do Francie.
6. den - tranzit Belgií a Německem, příjezd do ČR v odpoledních (večerních) hodinách.
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Program ve spolupráci s CK Mayer Crocus:
1. den - odjezd z Prahy (možný svoz z Č. Budějovic) v odpoledních hodinách.
2. den - prohlídka druhého největšího města Švédska Göteborgu.
3. den - zastávka u hraničního fjordu Iddefjord. Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského 
jezera Mjøsa. Návštěva městečka Lillehammer – turistické a sportovní centrum, dějiště zim-
ních olympijských her, věhlasný skanzen. Příjezd do „srdce“ Norska – údolí Gudbrandsdalen.
4. den - výlet k největšímu evropskému pevninskému ledovci Jostedalsbreen. Ledovco-
vý splaz Nigardsbreen. Horská krajina Sognefjell – průjezd horskou silnicí s nádhernými  
scenériemi, kterou se dostaneme k bočnímu rameni nejdelšího norského fjordu Sognefjord.
5. den - průjezd divokým údolím Romsdalen, jejž lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka 
u pověstné převislé horolezecké stěny Trollů - Trolltindan. Výjezd věhlasnou cestou Trollů 
– Trollstigveien. Prohlídka města Ålesund, které je nazývané klenotnicí secesního umění  
a je překrásně položené na břehu a ostrůvcích Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél 
Romsdalsfjordu a Storfjordu.
6. den - vyhlídková jízda malebným údolím Ottadalen. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku  
Dalsnibba s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější fjord Geiranger (UNESCO), jehož 
strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů. Lom – městečko s rázovitým 
dřevěným kostelíkem.
7. den - průjezd údolím říčky Sjøa mezi našimi sportovci známé raftovými sjezdy. Největší 
norské pohoří Jotunheimen (Domov obrů) – pěší túra na vyhlídku Besseggen nad jeze-
rem Gjende (panoramatické rozhledy na rozeklané a zasněžené vrcholy). Pro slabší turisty  
možnost procházky kolem jezera. Městečko Vågåmo – krásná ukázka staré norské dřevěné 
architektury.
8. den – Oslo – vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek  
i s věhlasnými muzei. Noční přejezd.
9. den – prohlídka Kodaně - královský palác Amalienborg, Christianborg, velkolepá radnice, 
možnost okružní plavby přístavem. Dánsko nemůžete opustit bez fotografie Malé mořské 
víly, symbolu Kodaně. Noční přejezd.
10. den – příjezd do Prahy v ranních hodinách.

SKANDINÁVIE / NORSKÉ FJORDY 
Atraktivní místa středního Norska se zastávkou v Dánsku

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem a trajekty, 6x ubytování (1x ubytování po trase, 5x ve 4lůžkových  
chatičkách v Norsku s možností vaření), 5x snídani, 4x večeři (česká kempingová kuchyně), 
služby průvodce, pojištění CK.
Příplatek: 
malá 2lůžková chatička v Norsku, skromnější než 4lůžková: 1.200,- Kč / osoba (5 nocí).
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, svoz z Č. Budějovic do Prahy a zpět + 500,- Kč (minimální počet 4 osoby)
Doporučená částka na vstupy cca 15 EUR + 650 NOK
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 16.02.2018 – 400,- Kč 

Termín Osoba
06.07. - 15.07., 20.07. - 29.07., 10.08. - 19.08.
17.08. - 26.08.

13.490,- Kč
12.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 6x ubytování ve vybavených chatách ve Skotsku, 1x ubytování v hotelu 
F1 u Calais (společné WC na patře), trajekty, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje:
pojištění léčebných výloh, stravování, vstupné, MHD v Londýně (cca 5,- GBP), lodní výlet 
Ubytování: 6x nocleh v kompletně vybavených 6lůžkových chatách (s oddělenými  
2lůžkovými ložnicemi). Chatky jsou vytápěny, mají vlastní sociální zařízení a lze si v nich  
připravovat stravu. Rekreační areál se nachází v jednom z nejkrásnějších skotských  
údolí - Glen Affric. 1x nocleh v hotelu F1 u Calais. 
Doporučená částka na vstupy: cca 60 GBP
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 28.02.2018 –  500,- Kč

Termín Osoba Osoba ubytování 
v ložnici s palandami

09.08. - 19.08. 12.990,- Kč       11.990,- Kč      
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1. den – v nočních hodinách odjezd z Č. Budějovic, přejezd přes Rakousko do Slovinska.  
NP Triglav – výjezd do nejvýše položeného průsmyku - Vršič 1.611 m, lehká turistika.  
Podhorské středisko Kranjska Gora a procházka k vodopádu Gozd Martuljek. Odpoledne 
odjezd na ubytování a koupání v termálním areálu.
2. den – prohlídka lázeňské města Bled s majestátním hradem na skále 126 m vysoko 
nad Bledským jezerem. Přejezd k Bohinjskému jezeru, výjezd lanovkou na vrchol Vogel  
s krásnými výledy na Julské Alpy s dominantou Triglavem. Lehká turistika k vodopádu  
(67 m) na řece Savici. Možnost koupání v termálním areálu.
3. den – prohlídka největší krápníkové jeskyně Evropy v Postojanské jeskyni, kde pojede-
me podzemním vláčkem. Zastávka u malebného Predjamského hradu, který byl vybudován  
pod převisem skalní stěny vysoké 123 m. Odpoledne návštěva Lublaně - katedrála  
sv. Mikuláše, tržnice se sloupořadím vedoucím až k Dračímu mostu, malebné uličky  
na nábřeží u řeky Lublanice a středověký Lublaňský hrad. 
4. den – unikátní krasový systém Škocjanské jamy (UNESCO). Návštěva Lipice, proslulé 
chovem bílých koní – Lipicánů. Odpoledne slovinské pobřeží. Procházka letoviskem Portorož 
„Přístav růží“ - láká  turisty nejen na moře, lázeňské procedury - již v roce 1891 zde založili 
první koupele. Navštívíme drahokam slovinského pobřeží, krásné historické městečko Piran 
vystavené v benátském stylu. Netradiční šat mu dalo několik století strávených pod vlajkou 
Benátské republiky. Noční  přejezd do ČR.
5. den – příjezd do Č. Budějovic v ranních hodinách.

KRÁSY SLOVINSKA - NOVINKA

Termín Osoba Děti do 11,99 let
06.06. - 10.06., 19.09. - 23.09. 6.390,- Kč       4.890,- Kč      

Ubytování v termálním areálu Therme Snovik 4* (popis viz.str. 29).
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí (formou bufetu), 
vstup do bazénů, výlety, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné, lázeňskou taxu (cca 1,30 EUR / noc 
/ osoba), příplatek za 1lůžkový pokoj 800,- Kč.   Doporučená částka na vstupy: cca 50 EUR

1. den – odjezd z Č. Budějovic, (Praha za příplatek 350,- Kč), v odpoledních hodinách. 
2. den – průjezd oblastí Boky Kotorské, jedno z nejkrásnějších míst na pobřeží, záliv  
podobající se skandinávským fjordům zařezávající se do strmých svahů pohoří Orjen  
a Lovčen. Příjezd do města Ulcinj. Ubytování a koupání.
3. den – relaxace u moře a odpoledne návštěva města Ulcinj s jeho historickými památkami.
4. den – ráno odjezd do NP Lovčen. Výstup k symbolu černohorské nezávislosti –  
Njegošovu mauzoleu na vrcholu hory Lovčen. Turistika v oblasti – sestup z pohoří do Kotoru  
(možnost přejezdu autobusem) – prohlídka nejzachovalejšího středověkého města  
v Č. Hoře, které je na seznamu UNESCO. 
5. den - pobyt  u moře.
6. den – dopoledne prohlídka města Budva (UNESCO). Návštěva prvního hlavního města 
Cetinje a jeho kláštera. Přejezd ke Skadarskému jezeru – nejkrásnější balkánské jezero, 
domov mnoha vzácných ryb i ptáků. Fakultativně projížďka lodí kolem ostrůvků na jezeře. 
7. den – výlet do Albánie. Návštěva města Shkodra (pevnost Rzafa, odkud je výhled na Skadarské 
jezero z albánské strany a na albánské řeky Bojanu a Drin). Lehká turistika. 
8. den – pobyt u moře.
9. den – v odpoledních hodinách návštěva „města duchů“ Stari Bar. Poté noční přejezd do ČR.
10. den – návrat do Č. Budějovic v dopoledních hodinách.

ČERNÁ HORA S VÝLETEM DO ALBÁNIE

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 7x ubytování v hotelu s vlastním příslušenstvím, 7x polopenzi  
(snídaně a večeře formou bufetu),  pobytovou taxu,  průvodce,  pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy, plavbu lodí.      
Doporučená částka na vstupy cca 40 EUR
* ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 31.01.2018 - 400,- Kč, do 28.02.2018 - 200,- Kč

Termín Osoba * Dítě do 13,99let
01.06. - 10.06.
31.08. - 09.09.

9.990,- Kč
9.690,- Kč

6.790,- Kč
6.690,- Kč



16

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí v hotelu (pokoje  
s příslušenstvím), vstup do relaxačního centra s bazénem v hotelu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, cestovní pojištění, svoz z Č. Budějovic za příplatek  
400,- Kč při 4 účastnících.      Doporučená částka na vstupy, lanovky a loď: 57 CHF
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 03.01.2018 – 8%, do 26.01.2018 – 6%

Termín Osoba 3. a 4. osoba na přistýlce 1 lůžk. pokoj
12.07. - 16.07. 7.990,- Kč 6.490,- Kč 8.990,- Kč

Program ve spolupráci CK Inex:
1. den - odjezd z Prahy, Plzně a Č. Budějovic ve večerních hodinách.
2. den - průjezd Německem do Švýcarska. Příjezd do Gruyéres pod stejnojmenným  
hradem, prohlídka městečka. Odjezd do Lutry u Ženevského jezera. Lodní výlet  
podél vinařské oblasti Lavaux (UNESCO) do Vevey, prohlídka mondénního města. Odjezd  
do luxusního Montreux. Procházka pobřežní promenádou lemovanou palmami z Montreux  
k středověkému hradu Chillon. Ubytování v hotelu Central Residence & Spa na nádherné slun-
né terase v Leysin, v hotelu zdarma k dispozici krytý bazén, vířivka, sauna. Večeře. Nocleh. 
3. den - snídaně. Odjezd krásným údolím Rhony do Täsche. Vlakem do luxusního  
Zermattu, nejbohatší obce ve Švýcarsku s nádherným výhledem na Matterhorn. Prohlídka  
Zermattu, vlakem návrat zpět do Täsche. Odjezd do Saas Fee, alpského střediska  
obklopeného 13 čtyřtisícovkami a mohutnými ledovci, prohlídka. Při návratu do hotelu  
pohledy na mohutný hrad Aigle. Večeře. Nocleh. 
4. den - snídaně. Odjezd do oblasti Bernských Alp. Prohlídka Grindelwaldu  
pod světoznámou severní stěnou Eigeru. Návštěva trümmelbašských vodopádů. Výjezd  
lanovkou do starobylého Mürrenu s výhledem na trojici Jungfrau, Mönch a Eiger.  
Okružní jízda luxusními lázněmi Interlaken. Prohlídka Luzernu pod masivem Pilatu  
na břehu Vierwaldstättersee, populární dřevěné kryté mosty. Odjezd do ČR.
5. den - příjezd do ČR v ranních hodinách.

ŠVÝCARSKÁ ROZMANITOST

Program ve spolupráci s CK Travel Sport
1. den - odjezd z Prahy a Č. Budějovic (cca 24.00hod.) noční přejezd přes Rakousko.
2. den - NP Plitvická jezera (UNESCO), který se stal kulisou slavného westernu „Poklad 
na Stříbrném jezeře“. Procházka úžasným přírodním amfiteátrem, jehož osu tvoří 16 jezer 
spojených 92 kaskádami s průzračně čistou vodou.  Přejezd na Trogirskou riviéru, ubytování 
v hotelu Kairos situovaném cca 100 m od moře a pobřežní promenády. 
3. den - dopoledne fakultativní lodní výlet podél malebných ostrovů Drvenik, Krnjaši  
a Šolta (cena včetně občerstvení cca 100,- Kn/os., platba na místě) nebo odpočinek u moře  
v místě pobytu. V odpoledních hodinách prohlídka Splitu, významného chorvatského přístavu  
s pestrou paletou historických a kulturních památek (staré město, Diokleciánův palác…).  
4. den - prohlídka „perly Jadranu“ Šibeniku s impozantní katedrálou sv. Jakuba  
a útulnými uličkami stvořenými pro romantické duše. Přejezd do NP Krka, fascinující  
krajinné scenérie s kaskádami na řece Krka, z nichž nejznámější je Skradinská peřej,  
kterou tvoří 17 kaskád širokých až 100 m s výškovým rozdílem 45 m.  Je možná projížďka 
lodí proti proudu řeky Krky až do přístaviště pod Skardinski vodopád. V podvečer návštěva 
Trogiru, města s pozoruhodně zachovaným historickým jádrem ležícím na malém ostrůvku  
spojeném s pevninou kamenným mostem.
5. den - zastávka v Zadaru, pátém největším městě Chorvatska s půvabným centrem  
nacházejícím se na poloostrově odděleném od pevniny tzv. Zadarským kanálem (římské 
fórum, chrám a bazilika, středověké kláštery a kostely…). Nenáročná procházka NP Pakle-
nica, dech beroucí přírodní rezervací, jejíž páteří jsou kaňony dravých řek Malé a Velké 
Paklenice ležící ve stínu majestátného horského masivu Velebit. Noční přejezd do ČR.
6. den – příjezd do Č. Budějovic  v ranních hodinách.

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA A POBŘEŽNÍ MĚSTA DALMÁCIE

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích  
v hotelu s polopenzí, pobytovou taxu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy do objektů
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1.500,-Kč  Doporučená částka na vstupy cca 60 EUR
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 31.01.2018 - 200,- Kč / osoba. 

Termín Osoba
04.05. -  09.05., 21.09. - 26.09. 6.290,- Kč          
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Program ve spolupráci s CK Osvěta:    
1. den - odjezd z Prahy, Č. Budějovic v ranních hodinách. Dopoledne prohlídka  
městečka Mondsee. Poté přejezd do oblasti Salzburku, návštěva Berchtesgadenu a známého  
„Hitlerova Orlího hnízda“ umístěného v horské oblasti s překrásnými pohledy na okolní Alpy. 
Zastávka u nedalekého jezera Königsee a ve známém turistickém městečku Lofer. Odjezd  
do Maishofenu na ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
2. den - po snídani návštěva známého údolí Kaprunnertal, kde se nachází mohutné přehradní 
dílo dvou vodních jezer a třech přehrad až ve výšce 2040 m.n.m.. Cesta vede tunely, horskou 
krajinou, místními autobusy a největším, otevřeným výtahem světa pro 185 osob jedoucím  
po svahu. Shlédnete zajímavé, technické vymoženosti a úchvatné přírodní scenérie.  
Program pokračuje soutěskou Sigmund –Thun Klamm, kterou vytvořila po století říčka vytékající  
z Klammského jezera. Jedná se o 320 metrů dlouhou cestu, po dřevěných schodech  
podél stěny soutěsky nad dravou říčkou. Poté odjezd do romantického údolí Vysokých Taur  
s mohutnými Krimmelskými vodopády. Procházka podél překrásných kaskád vodopádů řeky 
Aache (3,5 km, je možné použít i místní minibusem). Při návratu na ubytování krátká návštěva 
městečka Zell am See - s malebným jezerem. Ubytování, večeře, nocleh.
3. den - po snídani odjezd přes krásné rakouské vesničky romantickou přírodou  
k horskému jezeru Gossausee pod ledovcem Dachstein, procházka u jezera nebo výjezd 
lanovkou na okolní vrcholky. Dále návštěva městečka Hallstatt, ležícího nad stejnojmenným 
jezerem. Po prohlídce návrat do ČR. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

OKRUH NĚMECKEM A RAKOUSKEM
Solnohradská jezera, Berchtesgaden, Orlí hnízdo, Kaprun, 
Krimmelské vodopády, Zell am See, Gossausee, Hallstatt

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupné, příplatek za jednolůžkový 
pokoj 800,- Kč              Doporučená částka na vstupy, lanovky cca 70 EUR
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 31.01.2018 –  10%, do 15.03.2018 – 5%.

Termín Osoba v pokoji se spol. 
sociálním zařízením

Osoba v pokoji s vlastním 
sociálním zařízením

25.05. - 27.05., 08.06. - 10.06.
31.08. - 02.09., 28.09. - 30.09.

3.890,- Kč
3.890,- Kč

4.690,- Kč
4.690,- Kč

1. den - odjezd z Č. Budějovic po půlnoci, noční přejezd přes Prahu, Ústí nad Labem  
a Německo. Příjezd na ostrov Usedom – druhý největší v Baltském moři. Navštívíme  
Kaiserbäder – císařské lázně. Promenáda kolem moře spojuje 3 městečka – Ahlbeck,  
Heringsdorf a Bansin. Dovolenou zde trávila pruská šlechta včetně císaře. V Ahlbecku  
se nachází impozantní náplavka z roku 1898, jediný zachovaný originál na Baltu. V kavárně 
Augusty Viktorie ochutnáme místní specialitu: rakytníkový dort. Další zastávkou v císař-
ských lázních bude klidný Bansin – zde možnost koupání a ochutnávka rybích specialit. 
Přejezd na nocleh.  
2. den - celodenní návštěva Stralsundu (památka UNESCO). Prohlídka hansovního města, 
cihlová gotika, Starý trh, radnice, kostel sv. Mikuláše, přístav, Oceaneum (mořské muzeum). 
Možnost hodinové plavby lodí po Baltu nebo koupání za hezkého počasí. Nocleh.
3. den - okruh po ostrově Rujána – křídové útesy v Národním parku Jasmund a letovisko 
Binz  - nejkrásnější a nejluxusnější letovisko na Rujáně. Nádherné secesní stavby kontras-
tují s ošklivou architekturou s domy nacismu v nedaleké Proře. Nocleh.
4. den - po snídani odjezd zpět do ČR, při cestě zastávka u velkolepého barokního zámku 
Moritzburg, který je známý z pohádky „Tři oříšky pro Popelku“. Zámek obklopuje umělé 
jezírko s přírodním parkem. Příjezd do Č. Budějovic v nočních hodinách. 

NĚMECKO / NÁVRAT NA BALT – USEDOM – RUJÁNA – STRALSUND 

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, služby průvodce, informační materiály, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupné 
Doporučená částka na vstupy: cca 45 EUR

Termín Osoba
12.07. - 15.07. 6.690,- Kč      
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NĚMECKO /  LÁZNĚ ERDING  A  SEA LIFE NEBO BMW A MNICHOV

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování ve 2-4lůžkovém pokoji  
v hotelu s vlastním příslušenstvím, 1x snídaně, vstup do lázní Erding (Galaxy a Termální svět),  
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstup do Sea Life (cca 17,95 EUR / dospělý, 
14,50 EUR / děti 3–14 let), vstupné do BMW muzea cca 9 EUR (BMW Welt je zdarma)

Termín Osoba
19.05. - 20.05. 3.590,- Kč       

Termín Osoba
08.06. - 10.06. 4.990,- Kč        

1.den - odjezd v 06.00 hodin z Č. Budějovic do Erdingu u Mnichova. Termální lázně  
Erding jsou jedinečným vodním světem, který zaručuje zábavu nejen milovníkům sklu-
zavek a adrenalinu. Část Galaxy je jeden z největších tobogánových světů v Evropě  
s nejdelším tobogánem v Evropě. Na extrémních skluzavkách dosáhnete rychlosti  
až 60 km/hod. Na Kamikaze Vás zase čeká sklon až 60 stupňů. V části Termálního světa  
si užijete exotiku, vnitřní a venkovní bazény, solné jeskyně, sauny, restaurace, vodopády,  
bublinkové masáže apod. Za příplatek cca 7 EUR je možné navštívit Vital Oasis a Saunový 
svět (pro děti od 16 let). Odpoledne odjezd na ubytování. 
2.den - odjezd do Sea Life Mnichov, kde můžete obdivovat více jak 8000 živočichů 
umístěných ve 30 akváriích. Největším lákadlem je nádrž s objemem 400.000 litrů  
a 10 metrů dlouhým skleněným tunelem. Uvidíte pestrobarevné korálové rybičky,  
žraloky, mořské želvy a chobotnice. Kdo má raději automobily může místo akvária 
navštívit areál BMW. BMW Welt nadchne nejen futuristickou architekturou, ale hlav-
ně výstavou od automobilů až po motorky. Nedaleko se nachází olympijský park  
s věží Olympiaturm (291 m), která má ve výšce 190 m vyhlídkovou plošinu s otáčivou  
restaurací. Odpoledne prohlídka Mnichova. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu 3* se snídaní, služby průvodce, Schladming-Dach-
stein card - všechny vstupy a lanovky, které nejsou uvedené v programu, pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, ostatní vstupné
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 31.01.2018 – 300,- Kč / osoba

1. den – odjezd z Č. Budějovic v 06.00 hodin, přejezd k druhé nejdelší soutěsce v Rakous-
ku Dr. Vogelgesang Klamm, kde nás čeká stezka dlouhá cca 1,5 km a kolem 500 schodů  
ze dřeva a kamene (náročnost lehká). Poté prohlídka romantického hradu Strechau –  
2. nejrozsáhlejší ve Štýrsku se sbírkou historických automobilů (cca 8 EUR). 
Odpoledne se vydáme stezkou podél „Divoké vody“ (Wilde Wasser). Uvidíme  
nejvyšší vodopád Štýrska, překonáme několik ocelových žebříků, lávek a schodů  
dojdeme k jezeru Riesachsee. Možnost občerstvení v salaši Gfölleralm domácími  
specialitami a odvážní se mohou i vykoupat (převýšení na trase 240 m). Přejezd na ubytování.
2. den – odjezd do Pichlu, jízda lanovkou do horské oblasti Reiteralm. Lehká turistika,  
procházka podél jezer Waldsee a Untersee až k jezeru Spiegelsee (cca 1,5-2 hod.)  
nebo středně náročná turistika, panoramatický okruh s řadou plesových jezírek vč. jezera  
Spiegelsee, stoupání na hřebeny k vrcholu Gasselhöhe (2.001 m), sestup k chatě  
Gasselhöhehütte (cca 3,5-4 hod.). Ti co by nechtěli túru absolvovat si prohlédnou město 
Schladming a mohou navštívit místní zážitkový vniřni i venkovní bazén. 
3. den – po snídani přejezd do Ramsau am Dachstein. Vyjedeme po vysokohorské  
silnici Dachsteinstrasse ke spodní stanici. Lanovkou Dachstein Panorama-Gondel  
překonáme převýšení cca 1000 m na Hunerkogel (2.687 m). 
U horní stanice lanovky se budeme kochat výhledy ze Sky Walk, která trůní na 250 m  
vysoké strmé skalní stěně Hunerkogel s výhledem na krásy Dachsteinu. V jasných dnech 
jsou vidět celé Taury, Triglav a až do Čech. Možnost procházky po 100 metrů dlouhém 
nejvyšším mostu  v Rakousku – Dachstein Hängebrücke s adrenalinovou plošinou „Schody  
do prázdna“ - 14 skleněných schodů (3 EUR). Za mostem možnost návštěvy ledového  
království, včetně hluboké ledovcové trhliny (10 EUR včetně mostu). Lehká turistika  
v oblasti. Zpět sjedeme lanovkou. Odpoledne zamíříme do soutěsky Wörschach,  
kde budeme obdivovat krásu vodopádů. Cestou zpět k autobusu projdeme kolem zříceniny 
hradu Wolkenstein. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

RAKOUSKO / KRÁSY DACHSTEINU A SOUTĚSKY V OKOLÍ



1. den – odjezd z Č. Budějovic v 06.00 hod. Příjezd do Ebensee a odtud výjezd lanovkou  
k chatě Feuerkogelhaus (1.592 m). Odtud budeme pokračovat po náhorní plošině  
až na vrchol Grosser Höllkogel (1.862 m). Zastavíme se v horské chatě Riederhütte (1.752 m).  
Dál budeme pokračovat krásnou krajinou s výhledy přes několik vrcholů až k chatě  
Hochleckenhaus (1.572 m). Celkem cca 7 hodin.
2. den – od chaty se vydáme na vrchol s křížem Brunnkogel (1.708 m) odkud  
je možné vidět až 6 jezer Solné komory. Poté následuje sestup k jezeru Hinterer Langbathsee  
(732 m) a Vorderer Langbathsee (664 m), kde na nás bude čekat autobus. Celkem cca 5 hodin. 
Procházky k pozoruhodnému Grüner See. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Výlet je naplánován na září, kdy se krajina krásně probarvuje podzimními barvami  
a cestou jsou úžasné výhledy.

RAKOUSKO / PEKELNÉ HORY – NOVINKA

Ubytování: nocleh na příjemné horské chatě Hochleckenhaus. Spí se na matracích  
ve společné noclehárně, teplé deky jsou k dispozici. Je nutná vlastní vložka do spacáku.
Stravování: 
doporučujeme si kupovat večeři a snídani na chatách. Snídaně v ceně cca 9,50 EUR, polévka  
cca 5 EUR, hlavní jídlo od cca 10 EUR a pivo od cca 4 EUR. Pokud si chcete vařit sami,  
je nutné mít vlastní věci na vaření včetně vařiče. Vařit lze pouze venku, ne v chatě. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v horské chatě v hromadné 
útulně, služby průvodce, informační materiály, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: stravu a cestovní pojištění, lanovka cca 15 EUR

Termín Osoba Člen Alpenverein
22.09. - 23.09. 2.390,- Kč 2.150,- Kč
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1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Vydáme se z parkoviště Kanzelkehre  
(896 m) po lesní cestě směrem k chatě Schermsteinalm a přes sedlo Krahnsattel  
se dostaneme do nitra sice nevelkého, ale krásného pohoří Rofan. Kdo bude mít ještě  
dostatek sil a chuti, může si túru prodloužit výstupem na Vorderes Sonnwendjoch (2.224 m)  
a po úžasné a nenáročné hřebenovce Schafsteig přejít do sedla Schafsattel (2.000 m).  
Po cestě uvidíme pasoucí se ovce, kamzíky, sviště aj. Následuje pohodový sestup k chatě 
Efurter Hütte (1.831 m). (Celkem cca 15 km / 1.200 m ↑).
2. den – čeká nás pohodový výlet ke krásnému jezeru Zireiner See (1.800 m). Cestu  
k jezeru si zpestříme přechodem přes vrchol Haidachstellwand (2.192 m). Cestu zpět  
po hřebenovce přes vrcholy Rofanspitze (2.259 m), Rosskopf, Seekarlspitze (2.261 m)  
a Spieljoch. Tímto obejdeme po turistické cestě všech 5 vrcholů a vrátíme se zpět na chatu 
Efurter Hütte. (Celkem cca 14 km / 800 m ↑↓).
3. den – Po noci strávené v příjemné chatě nás bude čekat výstup na nejvyšší vrchol pohoří 
Hochiss (2.299 m). Půjdeme po nenáročné horské pěšině až do sedla pod tímto vrcholem. 
Odtud bude následovat krátký výstup k vrcholovému kříži a stejnou cestou zpět do sedla. 
Déle budeme pokračovat sestupem širokým údolím k chatě Dalfazalm (1.692 m) a dále  
k vodopádům Dalfazer Wasserfall. Sestup k jezeru Achensee (970 m) k autobusu. Možnost 
koupání. (Celkem cca 12 km / 500 m ↑ + 1.500 m ↓).

RAKOUSKO / POHOŘÍ ROFAN - NOVINKA

Ubytování: nocleh na horské chatě Efurter Hütte (1.831 m). Spí se na matracích ve společné  
noclehárně, teplé deky jsou k dispozici. Je nutná vlastní vložka do spacáku. Doporučujeme 
vzít si vlastní spacák. Příplatek za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 400,- Kč / osoba.
Stravování: 
doporučujeme si kupovat večeři  a snídani na chatě. Snídaně v ceně cca 8 EUR, polévka 
cca 5 EUR, hlavní jídlo od cca 10 EUR a pivo od cca 4 EUR. Pokud si chcete vařit sami,  
je nutné mít vlastní věci na vaření, včetně vařiče. Vařit lze pouze venku, ne v chatě.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování na horské chatě v hromadné 
útulně, služby průvodce, pobytovou taxu, informační materiály, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: stravu, cestovní pojištění

Termín Osoba Člen Alpenverein
27.07. - 29.07 3.590,- Kč 3.070,- Kč

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
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1.den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd do Zell am See, odtud výjezd 
lanovkou do výšky 2.000 m.n.m. na Schmittenhöhe, nenáročný sestup krajinou s výhledy  
a po pohádkové stezce s různými atrakcemi pro děti i dospělé, na Sonnenkogel do výšky 
1.830 m.n.m. Sjezd sedačkovou lanovkou na Sonnenalm. Odpoledne okružní projížďka lodí  
po jezeře Zell am Zee, prohlídka městečka a možnost koupání v jezeře. Nocleh..
2.den – dopoledne návštěva neuvěřitelné soustavy vodních nádrží a přečerpávacích 
elektráren Kaprun, výjezd autobusem na Mooserboden do výšky 2.000 m.n.m., volno  
na procházku s výhledy na okolní třítisícovky. Sjezd do Kaprunu a návštěva Muzea  
automobilových veteránů. Procházka divokou soutěskou Sigmund – Thun. Možnost  
večerního koupání v Zell am See ve vnitřním bazénu, kde najdeme i skluzavku pro děti.
3.den – odjezd do Kaprunu, výjezd lanovkou do Alpincentra (2.452 m.n.m.) a poté  
výjezd lanovkou nad ledovci do výšky 3.029 m.n.m. na Kitzsteinhorn, vyhlídková plošina,  
sáňkování, bobování, sjezd lanovkou zpět do údolí. Přejezd do Taxenbachu a procházka 
divou soutěskou Kitzlochklamm. Odjezd do ČR. Příjezd ve večerních hodinách.

RAKOUSKO / KAPRUN A ZELL AM SEE  - lanovky a vstupy v ceně

Ubytování v hotelu Schütthoff ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, Wi-Fi 
zdarma. Hotel má welness (2 sauny a parní lázeň).
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí (bufet), 
veškeré vstupy a lanovky, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 3,10 EUR / pobyt
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 28.2.2018 – 300,- Kč

Termín Osoba Dítě 6 - 11,99 let Dítě do 6 let
27.07. - 29.07. 5.190,- Kč 3.890,- Kč 1.990,- Kč

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Výjezd lanovkou na vrchol  
Gerlitzen (1.911 m), odkud se naskýtají pěkné výhledy na jezero. Lehká turistika. Odpoledne  
odpočinek u malebného korutanského jezera Ossiacher See nebo možnost romantické 
plavby lodí po jezeře. Ubytování.
2. den – výjezd na masiv Reisseck unikátní pozemní lanovkou se stoupáním  
až 82 %, lehká turistika kolem horské chaty s krásnými výhledy do údolí. Poté výlet  
do soutěsky Raggaschlucht v údolí Mölltal. Procházka po dřevěných chodnících  
jednou z nejkrásnějších alpských skalních propastí s několika vodopády na řece  
Ragga. Dále pak procházka u nejvýše položeného korutanského jezera Weissensee,  
s průzračnou vodou až do hloubky 6ti metrů. 
3. den – odjezd k unikátním jeskyním Obir Tropsteinhöhlen. Přejezd k jedné  
z největších dřevěných rozhleden na světě Pyramidenkogel. Z výšky 100 metrů své  
návštěvníky potěší úžasným pohledem na panorama Alp a jezero Wörthersee. Prohlídka 
malebného městečka Maria Wörth a možnost plavby po nejkrásnějším korutanském jezeře 
Wörthersee (s kartou cca 6 EUR) nebo možnost koupání. 
4. den – výlet do NP Nockberge. Výjezd lanovkou z lázeňského městečka Bad  
Kleinkirchheim na Kaisergurg (2.055 m). Odsud nenáročný výstup na vrchol Wöllaner 
Nock (2.145 m) nebo návštěva místních lázní (cca 20 EUR / 3 hod.). Odpoledne oblast  
Millstätter See.
5. den – prohlídka Gmündu (Starý a Nový zámek, příp. muzeum Porsche). Přejezd  
do údolí Maltatal s množstvím úchvatných vodopádů. Výjezd autobusem vysokohorskou  
silnicí Malta Hochalmstrasse k obrovské přehradě Kölnbreinsperre, v nadmořské výšce 1.933 m  
s vyhlídkovou lávkou Airwalk, ze které si můžete užít dechberoucí výhledy do dvěstě  
metrové hloubky. Lehká turistika s krásnými výhledy na ledovce Tauernských Alp. Odjezd  
na ubytování, večeře, nocleh. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu 3* s polopenzí, Korutanskou kartou – všechny 
vstupy a lanovky, které nejsou uvedeny v programu, služby průvodce, pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné nad rámec Korutanské karty, cestovní pojištění,  
pobytovou taxu cca 3,5 EUR / osoba / noc.

RAKOUSKO / KORUTANY - lanovky a vstupy v ceně - NOVINKA

Termín Osoba
08.09. – 12.09. 7.990,- Kč      
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1. den – v časných ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic, Třeboně, J. Hradce, Pelhřimova.  
Příjezd do NP Nízké Tatry. Průjezd Demänovskou dolinou k Vrbickému plesu. Výjezd  
lanovkou pod vrchol Chopku, odtud výstup na vrchol s překrásným výhledem na Vysoké Tatry.  
Občerstvení v Chatě pod Chopkom a sestup dolů do údolí (možnost použít lanovku  
pro cestu zpět, je počítáno i s méně náročnou variantou). Návštěva Demänovské jeskyně 
Slobody. Ubytování. 
2. den – turistika v NP Vysoké Tatry – od Štrbského plesa pěší procházka k Popradskému ple-
su nebo procházka k vodopádu Skok a na Solisko. Odpoledne koupání v termálním koupališti. 
3. den – NP Slovenský Ráj – středně náročná turistika v NP podél vodopádů (je počítáno  
i s méně náročnou variantou). Odpoledne koupání v termálním koupališti.
4. den – NP Pieniny – patří k nejkrásnějším a nejcennějším územím Evropy. Možnost 
plavby na pltích po řece Dunajec a prohlídka Červeného kláštera. Turistika po vyhlídkách  
národního parku . 
5. den – po snídani odjezd zpět do ČR, zastávka u Trenčínského hradu. Příjezd ve večerních 
hodinách.

SLOVENSKO / NÁRODNÍ PARKY

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu s polopenzí ve 2lůžkových pokojích  
s příslušenstvím, služby průvodce, informační materiály, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění a vstupné, pobyt. taxu cca 4 EUR / os. / pobyt 
Doporučená částka na vstupy: cca 45 EUR

NP VYSOKÉ TATRY, NÍZKÉ TATRY, SLOVENSKÝ RÁJ, PIENINY

Termín Osoba Dítě do 14,99 let
20.06. - 24.06. 5.590,- Kč 4.190,- Kč

1. den – odjezd z Č. Budějovic v 05.00 hodin. Návštěva Vlkolínce (UNESCO) – živá obec  
a zároveň památková rezervace lidové architektury. Přejezd na ubytování v Popradu,  
po večeři relaxace v termálních bazénech v Aquaparku. 
2. den – čtyři spišské památky zařazené do seznamu UNESCO. Poznáme město  
Levoča - jedno z nejkrásnějších slovenských historických měst se světoznámým křídlovým  
oltářem Mistra Pavla. Projdeme Spišský hrad, který je druhou nejrozsáhlejší hradní zříceninou  
na Slovensku. Následuje církevní městečko Spišská Kapitula – slovenský Vatikán a vesnice 
Žehra s jedinečným kostelem s nádhernými freskami.Večer návrat do Popradu a možnost 
večerní vycházky do městečka Spišská Sobota. 
3. den – projedeme autobusem Vysoké Tatry Cestou Slobody od Tatranské Lomnice,  
přes Smokovce až na Štrbské Pleso. Zde se projdeme kolem plesa až ke skokanským 
můstkům pod Solisko. Prohlídka dřevěného evangelického kostela Svätý Kríž. V pozdních 
večerních hodinách návrat do Č. Budějovic.

SLOVENSKO / PAMÁTKY UNESCO
Termální koupele a výlet do Vysokých Tater 

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí v pokojích s vlastním příslušenstvím, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění a vstupné
Doporučená částka na vstupy cca 35 EUR

Termín Osoba
20.07. - 22.07. 3.890,- Kč
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1. den – v nočních hodinách (po půlnoci) odjezd z Č. Budějovic, Třeboně do Polska. Ráno 
exkurze do solných dolů Vělička (až 130 m hluboko, kaple, sochy, reliéfy – vše ze soli, 
UNESCO). Přejezd do Krakova (UNESCO) – prohlídka města – hlavní náměstí, tržnice 
Soukenice, sídlo polských králů – hrad Wawel, katedrála, nábřeží Visly a další. Fakultativně 
možnost plavby po Visle nebo návštěva židovské čtvrti. Nocleh.
2. den – dopoledne dokončení prohlídky Krakova. V nočních hodinách příjezd  
do Č. Budějovic.

POLSKO / KRAKOV, SOLNÉ DOLY VĚLIČKA

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování  v hotelu se snídaní v pokojích s vlastním příslušenstvím, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh
Doporučená částka na vstupy: 30 EUR

Termín Osoba
12.05. – 13.05., 15.09. - 16.09. 2.690,- Kč

POLSKO / ZA NÁKUPY DO TĚŠÍNA

Termín Osoba
27.04. - 28.04., 16.11. - 17.11. 590,- Kč      

Odjezd: v pátek ve 23.45 hodin z Č. Budějovic, Mariánského náměstí, stanoviště MHD,  
ve 24.00 z Třeboně. V sobotu brzy ráno příjezd do polského Těšína, nákup na tržnicích (lze  
i za české koruny), popř. v kamenných obchodech. Návrat cca do 18 hod.do Č. B.

1. den – v časných ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic, Třeboně, J. Hradce, Pelhřimo-
va. Příjezd do polského Chocholowe, kde se zachovala řada tradičních „goralských“ chalup.  
Zbytek dne strávíme v Koscieliské dolině obklopené panenskou přírodou a protkané nesčetnými  
jeskynními labyrinty. Projdeme jedinou osvětlenou jeskyni Mroźna a dále si můžeme vybrat  
procházku s průlezem skalním tunelem Dračí jeskyně. Potůček nás dovede na konec doliny  
k horské chatě Ornak. Trasu si můžeme prodloužit k nevelkému, leč malebnému plesu  
Smreczyński. Návrat k autobusu.                                         
2. den – polská strana Vysokých Tater. Koňské povozy nás zavezou k dolině Rybího potoka. 
Pěšky budeme stoupat k největšímu  tatranskému plesu k Morskému oku (1.398 m) a dále  
k Černému plesu s výhledem na Mořské oko a nejvyšší horu Polska - Rysy (2.499 m). Přes masív 
Opalone (1.763 m) dojdeme do Doliny pěti polských ples (1.669 m), horská chata. Podél téměř  
70 m vodopádu Siklawa sestoupíme do doliny Roztoki, která je ve spodní části zakončena  
skalním prahem s tříkaskádovým vodopádem Miczkiewicza. 
3. den – na polské straně Vysokých Tater se díky kabinkové lanovce s dráhou dlouhou  
4.291 m dostaneme na Kasprowy vrch (1.987 m) s dech beroucími vyhlídkami. Sestup dolů pěšky  
nebo jízda lanovkou zpět. Prohlídka polského tatranského střediska Zakopaného. Zastávka  
u kaple v Jaszczurówce. Odpoledne koupání v termálních lázních.         
4. den – Roháče – vydáme se Roháčskou dolinou k Roháčským plesům pod vrcholy  
Plačlivé (2.125 m) a Ostrý Roháč (2.087 m). Okružní trasou půjdeme kolem Tatliakové chaty  
zpět k autobusu. Milovníci relaxu a koupání mohou strávit celý den v termálních lázních  
v Chocholowe.
5. den – po snídani odjezd k Oravskému hradu, který byl založený ve 13. století a patří  
k nejznámějším na Slovensku. Po prohlídce odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách.
Turistické trasy mohou být uzpůsobeny jako nenáročné vycházkové trasy pro každého. 
Plný program je středně náročný.

POLSKÁ STRANA VYSOKÝCH TATER A ROHÁČE 

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu s polopenzí ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, služby průvodce, informační materiály, pojištění CK proti úpadku  
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění a vstupné, pobytovou taxu cca 2 EUR / osoba / pobyt
Doporučená částka na vstupy: cca 10 EUR, 150 PLZ

Termín Osoba Dítě do 5,99 let
26.09. - 30.09. 5.890,- Kč 3.990,- Kč



1. den – ráno odjezd z Č. Budějovic, Tábora (Písku), Prahy do Rokytnice nad Jizerou.  
Turistika přes Dvoračky a Zadní Plech (1.210 m) k údolí řeky Mumlava a sestup stejnojmen-
ným údolím kolem Mumlavského vodopádu do Harrachova. Přejezd na ubytování.
2. den – výjezd na Špindlerovku na hřebeni na česko-polské hranici. Odtud více  
možností pěších tras zpět do Špindlerova Mlýna. Nejzajímavější vede po Cestě českopolského  
přátelství přes Petrovu boudu, Mužské a Dívčí kameny a Vysoké kolo (1.508 m) ke Sněžným 
jámám. Dále přes pramen Labe a Labskou boudu kolem vodopádů Labským dolem zpět  
do Špindlerova Mlýna. 
3. den – výlet do polského krkonošského střediska Karpacz, prohlídka zdejší rarity –  
dřevěného kostelíka Wang přivezeného z Norska. Možnost výjezdu lanovkou na Kopu  
a pěší výstup na vrchol Sněžky (1.602 m) z polské strany. Přechod do ČR a sestup Obřím 
dolem do Pece pod Sněžkou nebo jízda lanovkou dolů. 
4. den – dopoledne návštěva Bozkovské jeskyně a lehká turistika v Českém ráji.  
Ve večerních hodinách příjezd do Č. Budějovic.

POLSKÁ A ČESKÁ STRANA NP KRKONOŠE

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí ve 2-3lůžkových pokojích v hotelu s vlastním 
příslušenstvím, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: 
vstupné, lanovky, pojištění léčebných výloh

Termín Osoba
07.06. – 10.06. 3.990,- Kč
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Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí ve 2lůžkových pokojích s příslušen-
stvím, 1x ubytování v Chatě pod Rysmi bez stravy ve společné nocležně, služby průvodce, 
informační materiály, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění a vstupné, pobytovou taxu cca 2 EUR / osoba / pobyt, stravu v Chatě 
pod Rysmi
Doporučená částka na vstupy: cca 10 EUR, 150 PLZ

1. den – v časných ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic, Třeboně, J. Hradce,  
Pelhřimova. Příjezd do polských Tater. Vyjdeme z parkoviště Kiry a vydáme se nejprve 
Koscielinskou dolinou, ale po cca 1,5 km začneme z doliny stoupat směrem  
na Kominiarskou Polanu (1.307 m). Sejdeme do Chocholowské doliny a dojdeme  
až na stejnojmenou chatu. Pak se vydáme po proudu Chocholovského potoka  
na parkoviště v Siwe Polaně, kde na nás bude čekat autobus a odveze nás na ubytování. 
2. den – necháme se vyvést koňskými povozy k dolině Rybího potoka. Pěšky  
budeme stoupat k největšímu tatranskému plesu k Morskému oku (1.395 m) a dále  
k jezeru Czarny Stav pod Rysy (1.583). Nyní se chodník začne velice prudce zvedat  
a čeká nás přes 900 m výškového rozdílu, ale výhledy budou úchvatné. Poslední úsek 
před vrcholem vystoupáme za pomoci řetězů a stupadel, které na trase pomohou.  
Samotný vrchol 2.499 m nabízí fantastické rozhledy, které mnozí znalci považují  
za nejkrásnější v celých Tatrách. Sestup přes sedlo Váha na chatu pod Rysmi (2.250 m). 
Ubytování. Celkem cca 6,5 hod., 1.200m ↑ + 250m ↓. Náročná trasa.
3. den – sestupová cesta vede dolů po chodníku, nejexponovanější úseky jsou zajištěny  
fixními řetězy a lany. Cesta vede kolem Žabích ples ve stejnojmenné kotlince  
do Mengusovské doliny a k Popradskému plesu. Poté ke Štrbskému plesu (1.347 m).  
Odjezd na ubytování. Celkem cca 5 hod., 900m ↓.
4. den – celodenní relax v termálních lázní v polském Chocholowe nebo možnost výstupu 
ze Zakopaného na horu Giewont (1.905 m), odkud jsou nádherné výhledy do kraje (celkem 
cca 6 hodin).
5. den – po snídani odjezd k Oravskému hradu, který byl založený ve 13. století a patří  
k nejznámějším na Slovensku. Po prohlídce odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách.

POLSKÉ TATRY A PŘECHOD PŘES RYSY - NOVINKA

Termín Osoba
26.09. - 30.09. 5.990,- Kč
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1. den – odjezd z Č. Budějovic a Prahy v ranních hodinách. Příjezd na Mezní louku, odkud  
půjdeme na pěší výlet k Pravčické bráně a do Hřenska. Odpoledne nás lodníci provezou  
Divokou a Edmundovou soutěskou říčky Kamenice. Následovat bude večerní prohlídka  
loupežnického hradu Šaunštejn. Příjezd na ubytování, večeře.
2. den – příjezd do Saského Švýcarska na Bastei – jedinečný přírodní útvar s kamenným 
labyrintem plným roklí a strží, které jsou přemostěny lávkami a odkud je pěkný výhled  
na Labe, sestup do lázeňského městečka Rathen a poté výstup na tabulovou horu  
Lilienstein s nádhernými výhledy.
3. den – v Saském Švýcarsku vystoupíme (možno i výtahem) na tabulovou horu  
Königstein, kde si prohlédneme opevněné vojenské město. Zastávka v lázeňském  
městečku Bad Schandau. Odpoledne přejezd do obce Hinterhermsdorf. Pěší turistika v okolí 
soutěsky Kirnitzsch-klamm, kde návštěvníky vozí lodičky.
4. den – odjezd do Jetřichovic – procházka po vyhlášených vyhlídkách Mariina skála  
a Vilemínina stěna. Zastávka u čedičových varhan u Kamenického Šenova a u skalního 
hradu Sloup. Návrat ve večerních hodinách.

ČR / NĚMECKO / NP ČESKO - SASKÉ ŠVÝCARSKO

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné     
Doporučená částka na vstupy cca 20 EUR a 300,- Kč

Termín Osoba
05.05. - 08.05. 3.950,- Kč

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hod. Příjezd do Ostravy a prohlídka Dolní oblas-
ti Vítkovic – jedná se o jedinečnou národní technickou památku. Projdeme zde areálem  
historických železáren, včetně výjezdu výtahem na vysokou pec. Odpoledne prohlídka  
centra Ostravy včetně Stodolní ulice. Přejezd do Rožnova pod Radhoštěm na ubytování.
2. den – vyjedeme do Beskyd na Pustevny. Prohlídka Jurkovičových staveb a turistika  
k soše Radegasta s možností vyjít až na vrcholek nejznámější hory Beskyd Radhošť.  
Odpoledne návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, což je největší 
a nejstarší skanzen ve střední Evropě, založený v roce 1925 a v jeho třech expozicích,  
Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině, je rozmístěno téměř 100 památko-
vých objektů. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.  

OSTRAVA, PUSTEVNY A SKANZEN V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM 

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné    Doporučená částka na vstupy cca 500,- Kč

Termín Osoba Dítě do 5,99 let
25.08. - 26.08. 1.790,- Kč 1.440,- Kč

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd do Ostravy a buď návštěva tamní 
ZOO, která chová vzácné druhy lemurů, dále pak asijské kopytníky, slony, hrochy, krokodýly, 
lvy a další zvířata nebo návštěva Dinoparku Ostrava. Odjezd do Rožnova pod Radhoštěm 
na ubytování.
2. den – vyjedeme do Beskyd na Pustevny. Prohlídka Jurkovičových staveb a turistika  
k soše Radegasta s možností vyjít až na vrcholek nejznámější hory Beskyd Radhošť.  
Odpoledne návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, což je největší 
a nejstarší skanzen ve střední Evropě, založený v roce 1925 a v jeho třech expozicích,  
Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině, je rozmístěno téměř 100 památko-
vých objektů. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.  

ZOO NEBO DINOPARK V OSTRAVĚ A SKANZEN V ROŽNOVĚ

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné   Doporučená částka na vstupy cca 500,- Kč

Termín Osoba Dítě do 5,99 let
25.08. - 26.08. 1.790,- Kč 1.440,- Kč
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1. den – v ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic do Velkých Losin, prohlídka zámku –  
renesanční skvost a zároveň místo, kde se psaly nejtemnější kapitoly historie. Prohlídka 
NKP ruční papírny ve Velkých Losinách. Odpoledne návštěva přírodní rezervace Rejvíz 
– důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku.   
Prohlídka lázeňského města Jeseník, Prissnitzova naučná stezka. Nocleh. 
2. den – návštěva horského střediska Ramzová a turistický výlet na Šerák a Červeno-
horské sedlo po trase: Ramzová – sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na Keprník  
(2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5 km) – sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) 
– prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet 
lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle. Nocleh.
3. den – výstup na nejvyšší horu Hrubého Jeseníku a Moravy Praděd (1.491 m). Pěší  
trasa povede z Videlského sedla na chatu Švýcárna (3,5 km) – výstup na Praděd (4 km) –  
na Ovčárnu (2,5 km). Sestup do Karlovy Studánky (5 km) údolím Bílé Opavy. Z Ovčárny  
je možné využít místní kyvadlové autobusové dopravy do Karlovy Studánky. Prohlídka       
půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit 
volný čas v Karlově Studánce. Nocleh.
4. den – dopoledne prohlídka unikátního vodního díla Dlouhé Stráně – přečerpávací vodní 
elektrárna (jeden ze 7 největších divů ČR). Na cestě zpět návštěva romantického hradu 
Bouzov. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

ČR / PUTOVÁNÍ PO KRÁSÁCH JESENÍKŮ

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování ve 2-3lůžkovém pokoji v hotelu s vlastním příslušenstvím, 
3x polopenze, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné a lanovku
Doporučená částka na vstupy cca 700,- Kč

Termín Osoba Děti do 11,99 let
30.08. – 02.09. 4.190,- Kč 3.390,- Kč

ČR / ADRŠPAŠSKO - TEPLICKÉ SKÁLY, BROUMOV, NÁCHOD

1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd do Hronova, prohlídka  
města spojeného se životem a tvorbou A. Jiráska. Obec Stárkov, návštěva Mlýna Dřevíček  
s ukázkami mlynářského řemesla i spuštěním mlýnského kola. Odpoledne návštěva  
Adršpašských skal a turistický okruh po nejznámějších skalních útvarech - nenáročná trasa 
na cca 3 hod. V rámci prohlídkové trasy je také možná projížďka na lodičce po romantickém 
Adršpašském jezírku mezi skalami. K večeru odjezd na ubytování. 
2. den – prohlídka města Police nad Metují - náměstí s radnicí a muzea stavebnice  
Merkur. Odjezd do polského lázeňského městečka Kudowa - Zdroj, procházka lázeňským  
květinovým  parkem i zajímavými lázeňskými stavbami. Odpoledne návštěva Náchoda  
– zámek, náměstí s kostelem sv. Vavřince, pranýř, kašna a vojenská pevnost Dobrošov.  
K večeru prohlídka pivovaru Primátor, jehož pivo bylo v roce 2013 oceněno jako nejlepší 
pivo na světě. 
3. den – Broumovské stěny -  jedna z nejhezčích vyhlídek od kaple Panny Marie Sněžné 
na Hvězdě. Procházka po hřebeni skal bohatém na zajímavé skalní útvary až k jednomu  
z nejkrásnějších panoramat, které se otvírá z tzv. Skalního divadla (cca 1 hod). Přejezd  
k obci Slavný, odkud opět následuje procházka k hřebeni Broumovských stěn.  
Odjezd do Broumova, návštěva areálu Broumovského kláštera (jediná kopie Turínského 
plátna ve střední Evropě).
4. den - areál Teplických skal - naučná stezka údolími a skalními chrámovými náměstí-
mi. Vyhlídka ze zříceniny skalního hradu Střmen – středně náročná pěší túra (8 km),  
cca 3 hodiny. Odpoledne zastávka v Třebechovicích pod Orebem s návštěvou Třebochovic-
kého muzea betlémů. Návrat ve večerních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné.  Doporučená částka na vstupy: cca 500,- Kč

Termín Osoba
16.08. - 19.08. 3.990,- Kč
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1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Návštěva původně barokního zámku 
Sychrov, který obklopuje rozhlehlý anglický park. Poté vyjedeme lanovkou na horu Ještěd, 
odkud se z nadmořské výšky 1.012 m n. m. naskýtá nádherný výhled na okolní krajinu. 
Přejedeme do centra Liberce a projdeme se okolo nejvýznamnějších památek - novorene-
sanční radnice, Divadlo F. X. Šaldy, Severočeské muzeum a další. Zájemci mohou ve městě 
navštívit nejstarší botanickou zahradu v ČR. Ubytování.
2. den – návštěva Frýdlantu, středověkého hradu a renesančního zámku, který se pne  
na šedesát metrů vysoké čedičové skále nad řekou Smědá. Poté přejezd na hrad Grabštejn, 
prohlídka areálu ze 13. století. Odpoledne zastávka v malebné vesnici Jiřetín pod Jedlovou 
na úpatí Lužických hor, kde se zachovaly krásné roubenky. Vydáme se po Křížové cestě 
s 11 zděnými kapličkami až na vrchol Křížové hory. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních 
hodinách.

ČR / SYCHROV, JEŠTĚD, LIBEREC, FRÝDLANT A GRABŠTEJN

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v pokoji s vlastním příslušenstvím s polopenzí, služby 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné a lanovku. 
Doporučená částka na vstupy: cca 600,- Kč

Termín Osoba
19.05. - 20.05. 1.750,- Kč

Termín Osoba
26.05. - 27.05. 1.690,- Kč

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd do Liberce,  
kde navštívíme aquapark Babylon a odpoledne moderní science centrum iQlandii,  
kde hlavním tahákem je humanoidní robot Thespian a také špičkové Planetárium.  
Velký zájem je i o další interaktivní exponáty, kterých je zde více než čtyři stovky.  
Ubytování v centru Liberce.
2. den – dopoledne návštěva ZOO Liberec, která je nejstarší v ČR. Budete moci vidět  
bílého tygra indického, takiny čínské, slony, žirafy, zebry a řadu dalších zvířat. Odpoledne  
vyjedeme lanovkou na horu Ještěd, odkud se z nadmořské výšky 1.012 m n. m. naskýtá 
nádherný výhled na okolní krajinu. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

ČR / JEŠTĚD, ZOO, IQLANDIE A BABYLON V LIBERCI  – pro děti

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v pokoji s vlastním příslušenstvím s polopenzí, služby
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné a lanovku. 
Doporučená částka na vstupy: 850,- Kč

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hod. Příjezd do Žitavy a prohlídka  
historického centra - náměstí Mládeže, radnice ve stylu italské renesance, Martova kašna, 
kostel sv.Jana a barokní domy. Přejezd do Jiřetína pod Jedlovou, kde se vydáme nejprve  
po Křížové cestě a poté dojdeme až na vrchol Jedlová (774 m n. m), kde je restaurace  
a rozhledna. Při cestě zpět zastávka na loupeživém hradu Tolštejn. Ubytování. 
2. den – výstup na vyhlídkovou horu Hvozd (750 m n. m), která patří k nejkrásnějším  
kopcům Lužických hor. Odpoledne prohlídka zámku Lemberk a také zámku Zákupy.  
Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

CHKO LUŽICKÉ HORY  A NĚMECKÁ ŽITAVA - NOVINKA

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v pokoji s vlastním příslušenstvím s polopenzí, služby 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné.    
Doporučená částka na vstupy: cca 260,- Kč

Termín Osoba
02.06. - 03.06. 1.690,- Kč



TERMÁLNÍ  LÁZNĚ S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

Termální voda v Podhájské je světovým unikátem s blahodárnými účinky na lidský  
organismus. Podrobná studie ukázala, že při některých zdravotních problémech (především  
astma a některé kožní vyrážky) má lepší a trvalejší regenerační efekt než voda z Mrtvého moře. 
Má také velice dobré účinky při léčbě dny, štítné žlázy a pohybového ústrojí. V areálu termálního 
koupaliště je celkem 7 bazénů včetně tobogánu a nově otevřené kryté wellness centrum.

Polské Chochołowské lázně jsou otevřeny od roku 2016. Voda extrahuje z hloubky  
téměř 3600 metrů. Obsahuje síru, vápník, hořčík a sodík. Působí na zjemnění kůže a její  
regeneraci. Pomáhá při kožních onemocněních, jako je lupénka, ekzém, sklerodermie,  
seborea nebo při aknózní a atopické pleti. Sirné lázně mají i regenerační účinek  
na kloubní chrupavky,  podporují léčbu revmatických onemocnění, osteoartritidy,  
revmatoidní artritidy, onemocnění plotének a poúrazových stavů pohybového aparátu.  
Léčivá voda má také pozitivní vliv na oběhový systém, poruchy kosterního svalstva  
jakéhokoliv původu, poruchy potence a nervového systému. 
Vodní svět zahrnuje: 8 vířivek s termální vodou, 1 vířivka se solným roztokem, 2 venkovní 
bazény s termální vodou a vodními atrakcemi, skluzavky a tobogán, solnou jeskyni, suchou 
textilní saunu, 2x plavecký bazén 16 x 8 m a 25 x 10 m. Celková vodní plocha je téměř  
3.000  m². Zahřát se můžete ve finské sauně, goralském domku, BIO sauně s jalovcem, 
suché sauně s vodním mlýnem, parních lázních, aromatické lázni a infračervené sauně. 

SLOVENSKO / PODHÁJSKÁ - Mrtvé moře na Slovensku

POLSKO / CHOCHOLOWSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ – NOVINKA

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování se snídaní, pobytovou taxu,  
pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné do termálních bazénů (vstup  
6x: dosp. osoba cca 33 EUR, dítě 3-15let cca 22 EUR, ZTP cca 30 EUR). 
Doplatek za jednolůžk. pokoj 1.120,- Kč / pobyt / Quatro IV, 1.680,- Kč / pobyt / Quatro II, III

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu s polopenzí ve 2lůžkových 
pokojích s příslušenstvím, služby průvodce, informační materiály, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 2 EUR / osoba / pobyt, 
vstupy do termálů: 350,- Kč / os. / den, 300,- Kč senior / den, 240,- Kč dítě do 15 let / den.
Doplatek za 1lůžkový pokoj 840,- Kč / pobyt.             Vstup do hradu: cca 10 EUR.

Termín Osoba Dítě 3 -12let
12.05. – 19.05., 
16.06. - 23.06., 08.09. - 15.09.

5.350,- Kč       
5.350,- Kč      

4.150,- Kč      
4.150,- Kč     

Quatro IV
Quatro II, III

Termín Osoba Dítě do 5,99 let
26.09. – 30.09. 5.890,- Kč       3.990,- Kč      

PENZION QUATRO II, III - rodinný penzion se skládá ze 2 budov a je pouze 300 m  
od termálního koupaliště. Nový PENZION QUATRO IV se nachází v mírném svahu,  
cca 400m od termálního koupaliště. Svoz na koupaliště je zdarma. Vybavení: společenská 
místnost, kde se podávají snídaně, terasa k posezení. Ubytování: 2 a 3 lůžkové pokoje 
s možností přistýlky se sprchou, WC, TV, ledničkou, internetem, balkonem nebo terasou. 
Stravování: snídaně formou bufetu.
1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Ubytování, koupání.  
2. – 7. den – volný program, koupání. 
8. den – po snídani odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic v odpoledních hodinách.

1. den - v časných ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic, Třeboně, J. Hradce, Pelhřimo-
va. Příjezd do polského Chocholowe. Celodenní koupání v termálních lázních. Odpoledne 
odjezd na ubytování.
2. – 4. den – po snídani odjezd do lázní a celodenní koupání v termálech. Zájezd je spojený 
s programem zájezdu Polská strana Vysokých Tater a Roháče (str. 22), proto lázenští klienti 
mohou v případě zájmu kterýkoli den absolvovat program se skupinou poznávacího zájezdu 
místo koupání v lázních.
5. den – po snídani odjezd k Oravskému hradu, který byl založený ve 13. století a patří  
k nejznámějším na Slovensku. Po prohlídkce odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách.

Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.
27
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Lázně Terme 3000 se nacházejí v malém městečku Moravské Toplice, celková vodní plocha  
je 5.000 m2. Vodní svět zahrnuje – 22 bazénů, 4 otevřené skluzavky, skluzavky s volným 
pádem, největší atrakcí je 22 metrová rampa s dvěma skluzavkami o délce 170 m a 140 m.  
Lázně dále nabízejí Tureckou a Finskou saunu, solárium, dětské hřiště, několik restaurací.
Jedinečná tmavá termální voda (v některých bazénech) s výjimečnými léčebnými  
vlastnostmi vyvěrá z hloubky 1175 až 1467 metrů a má teplotu 72 °C, čímž je tento  
přírodní zázrak zcela unikátní (uhličité prameny jsou většinou studené).   
Termo–minerální voda a přírodní léčebné bahno pomáhají při léčbě revmatických  
onemocnění, dechových potížích a kožních onemocnění (lupenka), rovněž při rehabilitacích 
po zranění a operacích pohybového aparátu.
HOTEL TERMAL**** se nachází v areálu termálního komplexu Terme 3000. Hotel je přímo 
propojen krytou chodbou s léčebným centrem Thermalium, s ostatními částmi komplexu 
není spojen chodbou.
Klimatizované pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, WC, 
fénem, SAT-TV, telefonem, županem, mini-barem. Většina pokojů má balkon.

APARTMÁNY**** – s možností přistýlky jsou 350 m od hotelu Termal, kam klienti  docházejí 
na polopenzi. Jsou vybaveny klimatizací, terasou, kuchyňkou, TV a telefonem.

SLOVINSKO / MORAVSKÉ TOPLICE – TERME 3000 

Dětské ceny při ubytování dvou dospělých osob. Ubytování osoby s 1 dítětem na dotaz v CK.

Dětské ceny při ubytování dvou dospělých osob. Ubytování osoby s 1 dítětem na dotaz v CK.

Termín Dní Osoba Přist. od 15let Dítě 12-15let Dítě 6 - 12let Dítě do 6let

06.06. - 10.06.
14.06. - 17.06.
04.07. - 08.07.
23.08. - 26.08.
20.09. - 23.09.
11.10. - 14.10.

5
4
5
4
4
4

7.190,- Kč
5.990,- Kč
7.190,- Kč
5.990,- Kč
5.990,- Kč
5.990,- Kč

6.690,- Kč
5.590,- Kč
6.690,- Kč
5.590,- Kč
5.590,- Kč
5.590,- Kč

5.690,- Kč
4.890,- Kč
5.690,- Kč 
4.890,- Kč
4.890,- Kč
4.890,- Kč

4.690,- Kč
3.990,- Kč
4.690,- Kč
3.990,- Kč
3.990,- Kč
3.990,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč

Termín Dní Osoba Přist. od 15let Dítě 12-15let Dítě 6 - 12let Dítě do 6let

06.06. - 10.06.
14.06. - 17.06.
04.07. - 08.07.
23.08. - 26.08.
20.09. - 23.09.
11.10. - 14.10.

5
4
5
4
4
4

6.190,- Kč
5.190,- Kč
6.190,- Kč
5.190,- Kč
5.190,- Kč
5.190,- Kč

5.790,- Kč
4.890,- Kč
5.790,- Kč
4.890,- Kč
4.890,- Kč
4.890,- Kč

4.990,- Kč
4.290,- Kč
4.990,- Kč
4.290,- Kč
4.290,- Kč
4.290,- Kč

4.190,- Kč
3.690,- Kč
4.190,- Kč
3.690,- Kč
3.690,- Kč
3.690,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč

1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách přes Rakousko do Slovinska. Příjezd  
do Moravských Toplic, ubytování a od 13.00 hod. možnost koupání v termálním areálu.
2. – 3. – 4. den – celodenní odpočinek v lázních,
4. nebo 5. den – odjezd ze Slovinska, zastávka v metropoli Štýrska v rakouském  
Grazu (UNESCO). Město bylo jedním z center vlády Habsburků. Příjezd do Č.B. ve več. hod.
Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu nebo v apartmánu s polopenzí (bufet),  
neomezené vstupné do sauny a hotelových bazénů a také do lázní Terme 3000, župan 
(pouze u hotelu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,40 EUR / noc / osoba – platba na místě).  
Příplatek za 1lůžkový pokoj v hotelu 1.400,- Kč / 3 noci, 1.900,- Kč / 4 noci
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Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí (formou bufetu), neomezený vstup  
do bazénů, výlety, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné a lanovku, lázeňskou taxu (cca 1,30 EUR / noc / osoba).  
Doporučená částka na vstupy: cca 20 EUR

1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách přes Rakousko do Slovinska. Příjezd  
do Tuhinjské doliny do lázní Snovik. Ubytování a od cca 13.00 hod. koupání v termálním areálu.
2. den – dopoledne návštěva Julských Alp. Procházka soutěsou Vintgar podél divokých 
zurčících vod řeky Vintgar. Návštěva městečka Bled u stejnojmenného Bledského jezera. 
Odpoledne návrat a koupání v termálním areálu.
3. den – dopoledne návštěva Velike planiny. Lanovkou vyjedeme do 1.667 m na vrchol  
Gradišce. Lehká turistika po náhorní plošině kolem malebných dřevěných salaší  
se šindelovými střechami a s výhledy na skalnatý masiv hlavního hřebene v pozadí.  
Odpoledne návrat na koupání v termálním areálu.
4. den – odjezd ze Slovinska, zastávka v metropoli Štýrska v rakouském Grazu  
(UNESCO). Město bylo jedním z center vlády Habsburků. Příjezd do Č. Budějovic  
ve večerních hodinách.

MAĎARSKO / KRÁSY BALATONU

Ubytování  v DANUBIUS HOTEL ANNABELLA BEACH RESORT***+, který se nachází  
v Balatonfüred na slavné promenádě u jezera. Hotel je vybaven vnitřním a venkovním  
bazénem, saunou a soukromou pláží, Wi-Fi zdarma ve společenských prostorách. Všechny 
pokoje jsou vybaveny satelitní TV, koupelnou, WC, minibarem a balkonem.
Cena zájezdu zahrnuje: 
autobusovou dopravu, 3x ubytování v hotelu s polopenzí (bufet), služby průvodce, pojištění 
CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 1,80 EUR / noc, vstupné do objektů, plavbu lodí

Termín Osoba Dítě 6 - 12,99 let Dítě do 6 let 1 lůžk. pokoj
09.06. - 12.06.
07.09. - 10.09.

5.190,- Kč 
5.490,- Kč

3.990,- Kč
4.090,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč

5.990,- Kč
6.050,- Kč

Termín Osoba Dítě 4 - 11,99 let Dítě do 4 let 1 lůžk. pokoj
23.08. - 28.08. 5.990,- Kč       4.190,- Kč     1.990,- Kč      6.690,- Kč     

1. den -  odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Prohlídka Veszprému – měs-
ta královen a sídla uherských králů ve středověku. Příjezd do Balatonfüred, prohlídka  
nejstaršího lázeňského letoviska Balatonu, kde si stavěli vily proslulé osobnosti 19. století.  
Ubytování v hotelu, možnost volného odpoledne, procházky po klasicistní kolonádě z roku 
1800 vybudované přímo nad Kossuthovým pramenem, večeře.
2. den – návštěva poloostrova Tihany s výhledem na Balaton, proslulé opatství  
s kryptou Ondřeje I., Levandulový dům, vnitří jezero. Z Tihany plavba lodí po jezeře do Siofoku,  
kde navštívíme zážitkové termální lázně Galerius (cca 2.400 HUF/3 hodiny).
3. den – dopoledne návštěva “hlavního města” Balatonu -  Keszthely se zámkem rodiny 
Festetics Helikon, třetí největší a nejkrásnější aristokratická budova Maďarska. Zastávka 
u zříceniny hradu Szigliget, poté přejezd do jedné z nejproslulejších vinařských oblastí  
Badascony, ochutnávka vín místních vinařů s jedním z nejhezčích výhledů na Balaton. 
4. den – po snídani odjezd, cestou zastávka v městě Hevíz u největšího termálního jezera 
v Evropě, možnost koupání (2.400,- HUF/3 hod.). Odjezd do ČR, příjezd ve večerních hod.

LÁZEŇSKÝ KOMPLEX TERME SNOVIK**** se nachází 30 km od Lublaně v údolí  
Tuhinjské doliny, v srdci Kamnických a Savinjských Alp. Po výletech můžete relaxovat  
v termálním bazénu, sauně nebo při masáži. Termální voda je čistá a průzračná, bohatá 
na vápník a hořčík a vhodná ke koupání, na masáže, pití a různé terapeutické procedury.
V ceně ubytování je vstup do areálu, kde se nachází krytý a venkovní bazén s termální 
vodou a 3 vodními skluzavkami, dětský bazén, masážní trysky, vodní gymnastika, podvodní 
masáže, vířivka a dětské hřiště. Moderně zařízené pokoje a apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, telefon, TV, fén, Wi-Fi, některé s balkonem nebo terasou.

SLOVINSKO / LÁZNĚ SNOVIK  s výlety do okolí
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1.  BÜKFÜRDÖ      2. SARVAR 
3.  MOSONMAGYARÓVÁR          4.  HEVÍZ
5.  KEHIDAKUSTÁNY      6. TAPOLCA    
7.  ZALAKAROS             8. LENTI   
9.  BUDAPEŠŤ                           10. HARKÁNY
11. EGERSZALÓK                12. DEBRECÍN  
13. GYÖR          14. HAJDÚSZOBOSZLÓ
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1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách, prohlídka Budapešti (UNESCO) –  
Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše,  
královský palác, řetězový most, budova parlamentu…. Odpoledne ubytování a koupání  
v hotelovém welness (pouze u hotelu Lion´s Garden) nebo volný program. Nocleh.
2. den – dopoledne dokončení prohlídky města, popř. volný program, odpoledne  
návštěva termálních lázní Széchenyi (vstup cca 4.900 HUF), které se pyšní  
nejteplejšími termálními prameny v Budapešti a nádhernou neobarokní architekturou.  
Nocleh.
3. den – po snídani odjezd do luxusních termálních lázní Gellért (vstup cca 5.500 HUF),  
postavené v secesním stylu, jež napájejí prameny známé již přes dva tisíce let,  
popř. volný program (nákupní centrum). Odpoledne odjezd do Č. Budějovic. Návrat  
ve večerních hodinách.

MAĎARSKO / BUDAPEŠŤ – LÁZNĚ A PAMÁTKY

Ubytování v hotelech: 
GREEN HOTEL**** 1 - jen pár kroků od stanice metra.  
LION´S GARDEN**** 2 - wellness zahrnuje bazén, vířivku, klasickou a infra saunu.  
Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování se snídaní nebo polopenzí (2 večeře za příplatek  
550,- Kč 1, 780,- Kč 2), služby průvodce, pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy. 

Termín Osoba Dítě 6 - 11,99 let Dítě do 5,99 let 1 lůžk. pokoj
13.04. - 15.04.1

16.11. - 18.11.2
3.490,- Kč 
3.890,- Kč

2.890,- Kč
3.150,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč

4.190,- Kč
5.090,- Kč

Historické město Győr s krásným barokním centrem leží na soutoku čtyř řek, cca 60 km  
jižně od Bratislavy. 
Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 67°C teplá voda s vyšším obsahem jodidu tryská 
z hloubky 2.000 m a je vhodná k léčbě pohybového ústrojí (klouby, páteř, svaly,  
rehabilitace po úrazu), revmatizmu, deformity, gynekologické choroby. Jedny z mála  
bezchlorových lázní v Maďarsku. Lázně disponují termálními bazény s léčivou vodou  
34 - 38°C (3x venkovní a 2x vnitřní bazény), 5 zážitkovými bazény s atrakcemi,  
dále zde najdete 2x plavecký bazén venkovní, 2x dětský bazén, 2x tobogán (vnitřní  
36 m, venkovní 68 m), zahradu saun, jacuzzi, dětský bazén a hřiště.

MAĎARSKO / LÁZNĚ GYÖR -  HOTEL KLASTROM*** - NOVINKA

HOTEL KLASTROM***  se nachází v objektu bývalého kláštera, přímo v historickém  
centru města Győr, 5 minut od hlavních zajímavostí města, cca 500 metrů od lázeňského 
komplexu Rába-Quelle Spa, Thermal & Adventure Bath. Vyznačuje se jedinečnou atmosférou 
a nabízí 2 - 3 lůžkové pokoje se satelitní TV, Wi-Fi připojení, minibar. 
V hotelové restauraci se podává snídaně formou bufetu, večeře je výběrem ze 3 menu.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
taxu (cca 1,80 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě), cestovní pojištění, vstup  
do termálního areálu. 
Celodenní vstupenka pro dospělé cca 3.150 HUF (2 950 HUF 3 hod.), pro seniory  
2.550 HUF (2 400 HUF 3 hod.), pro děti do 14 let 2.100 HUF (1 950 HUF 3 hod.).  
Doplatek za jednolůžkový pokoj: 1.590,- Kč / pobyt.

1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko.
Ubytování v hotelu, cca od 13.00 hodin možnost koupání v lázních.
2. - 3. den – možnost celodenního koupání v lázních, volný program.
4. den – po snídani možnost koupání v lázních cca do 13.00 hodin, poté odjezd do ČR.  
Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Termín Dní Osoba Dítě 6 -11,99let Dítě do 6let
17.05. - 20.05.
08.11. - 11.11.

4
4

4.990,- Kč
4.990,- Kč

3.590,- Kč
3.590,- Kč

1.900,- Kč
1.900,- Kč
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Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x / 3x / 4x / 6x ubytování s polopenzí formou bufetu, 0.25 l minerál 
vody k večeři, 2x / 3x / 4x / 6x neomezené vstupné do termálních lázní (v den odjezdu  
již vstup do termálních lázní není v ceně), využívání wellness ostrova hotelu (plavecký  
bazén, whirlpool, jacuzzi, sauna, parní kabina), zapůjčení županu, služby průvodce,  
pojištění CK 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 2 EUR / noc / osoba nad 18 let -  
platba na místě), celodenní vstupné do zážitkové části lázní cca 2.800 HUF / osoba,  
cca 1.500 HUF dítě do 14let. Po 17. hodině 1.500 HUF / osoba 800 HUF dítě do 14let.
Během pobytu možnost fakultativních výletů.

*  SLEVA 400,- Kč / osoba na hlavním lůžku při koupi do 31.01.2018
** SLEVA 500,- Kč / osoba na hlavním lůžku při koupi do 30.07.2018

Dítě do 3let 1.490,- Kč

Dítě do 3let 1.490,- Kč

Třetí největší lázně Maďarska. Termální léčivá voda s vysokým obsahem železa, vápníku, 
hořčíku, manganu, draslíku a sodíku vyvěrá z hloubky 1282 m při teplotě 55°C. Léčí se zde 
nemoci pohybového ústrojí, osteoporóza, opotřebování chrupavky, vápenatění, zápal klou-
bů, revma, poúrazové stavy, terapie po ortopedických a neurologických operacích, vředové 
choroby, zažívací poruchy, gynekologické a urologické potíže.
UBYTOVÁNÍ V HOTELU RÉPCE GOLD ****, který je s lázněmi spojen krytou chodbou  
a má vlastní bazén a jacuzzi. Klimatizované pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, telefon, 
mini-bar, trezor, Wi-Fi zdarma a balkon (pouze pokoje s přistýlkou balkon nemají).

UBYTOVÁNÍ V HOTELU RÉPCE***, který je spojen s lázněmi krytou chodbou a má krytý 
bazén a jacuzzi. Pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, telefon, rádio a mini-bar. Pokoje 
nemají balkony, pouze francouzské okno. Internet zdarma k dispozici pouze v Lobby hotelu.

MAĎARSKO / LÁZNĚ BÜKFÜRDÖ

Termín Dní Osoba Přistýlka od 12let Dítě 6 -12let Dítě 3 - 6let 1 lůžk. pokoj

21.03. - 25.03.*
30.03. - 02.04.
11.04. - 15.04.
21.04. - 25.04.
12.05. - 15.05.
09.06. - 11.06.
09.06. - 12.06.
04.07. - 08.07.
14.09. - 18.09.
27.09. - 30.09.
07.10. - 13.10.
27.10. - 31.10.
07.11. - 11.11.**
26.12. - 28.12.

5
4
5
5
4
3
4
5
5
4
7
5
5
3

6.790,- Kč
7.190,- Kč
6.890,- Kč
6.990,- Kč
5.750,- Kč
4.450,- Kč
5.690,- Kč
7.150,- Kč
6.990,- Kč
5.890,- Kč
9.990,- Kč
7.150,- Kč
6.890,- Kč
5.450,- Kč

5.290,- Kč
5.390,- Kč
6.150,- Kč
6.150,- Kč
5.190,- Kč
4.090,- Kč
5.190,- Kč 
6.350,- Kč 
6.150,- Kč 
5.290,- Kč
8.690,- Kč 
6.350,- Kč
6.150,- Kč
4.290,- Kč

4.390,- Kč
4.590,- Kč
4.490,- Kč
4.490,- Kč
3.890,- Kč
3.190,- Kč
3.890,- Kč
4.590,- Kč
4.490,- Kč
3.890,- Kč 
6.190,- Kč
4.590,- Kč
4.490,- Kč
3.690,- Kč

3.490,- Kč
3.290,- Kč
3.190,- Kč
3.190,- Kč
2.890,- Kč
2.590,- Kč
2.890,- Kč
3.290,- Kč
3.190,- Kč
2.990,- Kč
4.390,- Kč
3.290,- Kč
3.190,- Kč
2.890,- Kč

7.690,- Kč
8.890,- Kč
8.290,- Kč
8.440,- Kč
6.850,- Kč
5.150,- Kč
6.790,- Kč
8.650,- Kč
8.440,- Kč
6.990,- Kč
12.190,- Kč
8.650,- Kč
7.290,- Kč
6.550,- Kč

Termín Dní Osoba Přistýlka od 12let Dítě 6 -12let Dítě 3 - 6let 1 lůžk. pokoj

21.03. - 25.03.
30.03. - 02.04.
11.04. - 15.04.
21.04. - 25.04.
12.05. - 15.05.
09.06. - 11.06.
09.06. - 12.06.
04.07. - 08.07.
14.09. - 18.09.
27.09. - 30.09.
07.10. - 13.10.
27.10. - 31.10.
07.11. - 11.11.
26.12. - 28.12.

5
4
5
5
4
3
4
5
5
4
7
5
5
3

5.990,- Kč
5.890,- Kč
6.090,- Kč
6.290,- Kč
5.190,- Kč
4.090,- Kč
5.190,- Kč
6.290,- Kč
6.290,- Kč
5.290,- Kč
8.890,- Kč
6.350,- Kč
5.990,- Kč
4.550,- Kč

5.590,- Kč
4.990,- Kč
5.690,- Kč
5.650,- Kč
4.690,- Kč
3.790,- Kč
4.690,- Kč 
5.650,- Kč 
5.650,- Kč 
4.790,- Kč
7.950,- Kč 
5.690,- Kč
5.590,- Kč
3.990,- Kč

3.990,- Kč
3.890,- Kč
3.990,- Kč
4.090,- Kč
3.590,- Kč
2.990,- Kč
3.590,- Kč
4.190,- Kč
4.090,- Kč
3.590,- Kč
5.690,- Kč
4.190,- Kč
3.990,- Kč
3.290,- Kč

2.990,- Kč
2.990,- Kč
2.990,- Kč
2.990,- Kč
2.790,- Kč
2.490,- Kč
2.790,- Kč
3.090,- Kč
2.990,- Kč
2.790,- Kč
4.090,- Kč
3.090,- Kč
2.990,- Kč
2.590,- Kč

7.290,- Kč
6.990,- Kč
7.390,- Kč
7.540,- Kč
6.090,- Kč
4.740,- Kč
6.090,- Kč
7.640,- Kč
7.540,- Kč
6.290,- Kč
10.790,- Kč
7.700,- Kč
7.290,- Kč
5.300,- Kč
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Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí formou bufetu,  
neomezené vstupné do termálních bazénů hotelu, služby průvodce, pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu cca 1,80 EUR / noc / osoba,  
celodenní vstupné do lázní cca 2.990 HUF (nad 62 let 2.200 HUF), venkovní vstup  
cca 1.990 HUF (nad 62 let 1.400 HUF).

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x / 3x / 4x ubytování s ALL INCLUSIVE,  
neomezený vstup do termálních bazénů hotelu (v den příjezdu od 14.00 hod., v den odjezdu  
do 11.00 hod.), „Sport all inclusive“: tenis - venkovní kurty (kurty v hale za poplatek!),  
squash, minigolf, fitness, zapůjčení županu, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: nápoje z minibaru, bowling, pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoba 
nad 18 let – platba na místě, cestovní pojištění

Hotel Thermal **** se nachází v centru města cca 600 m od lázní. Nově rekonstuované 
pokoje s příslušenstvím mají televizi, minibar, fén, telefon, balkon. Klimatizace za poplatek. 
Hotel má vnitřní léčebný a plavecký bazén a venkovní plavecký bazén, fitness a tělocvičnu, 
saunu, jacuzzi, sluneční terasu. Polopenze formou bufetu.
1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko.  
Ubytování v hotelu, cca od 14.00 hod. koupání v termálních hotelových bazénech.
2. - 3. den  - celodenní koupání v lázních, volný program.
4. den - po snídani možnost koupání v termálním hotelovém bazénu do cca 13.00 hod.,  
poté odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

ALL INCLUSIVE zahrnuje: snídani, oběd a večeři (bufet), kávu, čaj, ovocné  
a zeleninové šťávy, pečivo, jogurt, ovoce, pizzu, palačiny, dorty, zmrzlinu v průběhu dne  
v určených barech a restauracích. V nabídce nápoje (11.00 - 22.00 hod. – rozlévaná  
vína a točené pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj).

1. den -  odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko. 
Ubytování v hotelu, cca od 14.00 hod. koupání v lázních.
2. - 3. - 4. - 6. den – celodenní  koupání v lázních, volný program.
3., 4., 5. nebo 7. den – po  snídani  možnost  koupání v hotelovém bazénu  
do cca 12.00 hodin, poté  odjezd  do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

MAĎARSKO / LÁZNĚ HARKÁNY - HOTEL THERMAL****

Lázně Harkány chrání pohoří Villány před větry a vytváří téměř středozemní klimatické  
podmínky. Léčivá voda vyvěrá o teplotě 62°C a jako jediná na světě obsahuje síru  
v plynné podobě, která se 150x rychleji vstřebává a zrychluje tak látkovou výměnu uvnitř 
tkáně. V pěkném parku lázní o rozloze 13 ha jsou k dispozici 2 termální bazény, 3 bazény  
na koupání, plavecký bazén, bazén pro děti. V hlavní budově lázní jsou umístěny bazény  
jacuzzi, vodní masáž, finské sauny. Teplota termální vody je cca 34-36°C, teplota sladké vody 
je cca 24-27°C. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, gynekologické nemoci a kožní nemo-
ci. Lázně jsou známé úspěšnou léčbou lupenky. Jsou nazývány „Rájem revmatiků“. Nacházejí 
se 25 km od města Péczi a jsou uznávány jako jedny z nejvíce účinných lázní na světě.

Termín Osoba Dítě do 11,99 let 1lůžk. pokoj
31.05. - 03.06., 04.10. - 07.10. 5.990,- Kč      4.390,- Kč      7.890,- Kč       

UBYTOVÁNÍ V HOTELU DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BÜK**** (ALL INCLUSIVE), 
který má svůj vnitřní termální bazén 37 ºC, vnitřní plavecký bazén 26-28 ºC,  
venkovní plavecký bazén 25-26 ºC, vnitřní a venkovní zážitkový bazén s masážními  
tryskami 32-36 ºC, římské parní lázně, finskou saunu, jacuzzi, posilovnu. 
Pro děti je zde vnitřní dětský zážitkový bazén, malé dětské hřiště, herna s konzolí  
pro teenagery a dospělé (za poplatek). 
Klimatizované pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, telefon, mini-bar, župan  
a balkon. Ve společných prostorách je zdarma k dispozici Wi-Fi. 

Termín Dní Osoba Přistýlka od 14let Dítě 6 -14let Dítě do 6let 1 lůžk. pokoj

30.03. - 02.04.
11.04. - 15.04.
04.07. - 08.07.
14.09. - 18.09.
27.10. - 31.10.
07.11. - 11.11.
26.12. - 28.12

4
5
5
5
5
5
3

7.890,- Kč
7.890,- Kč
8.250,- Kč
7.890,- Kč
7.890,- Kč
7.390,- Kč
6.090,- Kč

7.090,- Kč
7.190,- Kč
7.190,- Kč
7.190,- Kč
7.190,- Kč
7.190,- Kč
5.390,- Kč

4.890,- Kč
5.890,- Kč
5.890,- Kč
5.890,- Kč
5.890,- Kč
5.890,- Kč
3.990,- Kč

1.490,- Kč
1.490,- Kč
1.490,- Kč
1.490,- Kč
1.490,- Kč
1.490,- Kč
1.490,- Kč

8.690,- Kč
8.790,- Kč
9.190,- Kč
8.790,- Kč
8.790,- Kč
8.790,- Kč
6.790,- Kč



Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3 - 4x ubytování v hotelu s polopenzí formou bufetu, vstup  
do termálních lázní a fitness, zapůjčení županu, služby průvodce, pojištění CK proti  
úpadku. Wi-Fi připojení k internetu ve veřejných prostorách hotelu zdarma.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
pojištění léčebných výloh, vstupné do Exkluzivního světa sauny (dvě finské sauny, bio sauna, 
infrasauna, parní lázeň, aroma kabina, ruská sauna a ponorný bazén – příplatek cca 1.500 HUF), 
lázeň. taxu cca 1,80 EUR / noc / os. nad 18 let – platba na místě. 
Doplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání): 1.480,- Kč / noc.

Termín Dní Osoba Dítě na přistýlce do 13let
27.09. - 30.09.
04.11. - 07.11. 
22.04. - 26.04.

4
4
5

7.790,- Kč
7.390,- Kč
8.290,- Kč

6.440,- Kč
6.040,- Kč
6.490,- Kč

Městečko Egerszalók se nachází cca 6 km od města Eger a je známé nejen díky vínu, 
ale především díky pozoruhodnému termálnímu prameni, který vyvěrá z hloubky  
cca 420 metrů o teplotě 65-68 °C. Po úbočí kopce odtékající voda z pramene vytvořila  
solný kopec (usazeninu z vápence). 
Sirná, léčivá, termální voda je vhodná na léčení kloubních a revmatických bolestí,  
nemocí páteře, kostních zranění, deformací pohybového ústrojí a některých gynekolog. 
nemocí.
Exkluzivní termální a wellness lázně byly otevřeny v létě 2007 a jsou jedinečné  
v kraji se svými vícestrannými léčebnými a wellness službami na vysoké úrovni.  
Bazény v lázních zaujímají vodní plochu 1900 m2. Najdete zde celkem 17 bazénů  
venkovních a vnitřních (sedavý bazén s léčivou vodou, perličková koupel, bazény  
s různými atrakcemi, skluzavka, bazény pro děti), jacuzzi, tureckou perličkovou  
lázeň, svět sauny, aromatizované kabiny, parní lázeň, fitness, salón krásy (kosmetika,  
kadeřnictví, manikúra, pedikúra), restauraci se samoobsluhou, kavárnu a wellness-bar. 
V okolí lázní se postupně vytvářejí zelené sady, umělé jezero, stezky pro pěší a cyklisty.
Hotel SALIRIS RESORT**** je propojen s termálním areálem, 2 lůžkové pokoje (přistýlka  
pro dospělou osobu není možná – na dotaz rodinné pokoje, tj. dva 2 lůžkové pokoje  
propojené dveřmi, s možností přistýlky) mají vlastní  sociální zařízení, fén, TV, telefon, 
mini-bar, k dispozici varná konvice, káva, čaj, klimatizace, každý pokoj má terasu  
s možností posezení. Snídaně i večeře je formou bufetu (v ojedinělém případě,  
když hotel není plně obsazen, může být večeře formou menu o 4 chodech).
1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v brzkých ranních hodinách přes Rakousko.  
Cestou zastávka v Budapešti – krásný výhled z Gelletrova vrchu. Ubytování v hotelu Saliris 
Resort****, odpolední návštěva lázní.
2. - 3. - 4. den  - celodenní odpočinek v lázních. Možnost fakultativních výletů:  
dopolední výlet do města Eger, večerní posezení v příjemném vinném sklípku  
(např. návštěva „ Údolí krásné paní “), možnost procházky městečkem s návštěvou  
místního skanzenu (domy ve skalách).
4. - 5. den - dopoledne relaxace v lázních, odpoledne odjezd do ČR, návrat v nočních 
hodinách.

MAĎARSKO / LÁZNĚ EGERSZALÓK („PAMUKKALE“)

HOTEL SALIRIS RESORT  ****
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1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v brzkých ranních hodinách přes Rakousko. Ráno
příjezd do Budapešti, výhled z Gellertova vrchu, okružní jízda, ubytování v hotelu. Večerní 
prohlídka Budapešti s průvodcem, odjezd nejstarším metrem v Evropě na hotel.
2. den – po snídani možnost nákupu nebo procházky po Budapešti (dle možnosti  
návštěva Parlamentu vč. korunovačních klenotů). Přejezd na ubytování v Debrecínu.  
Ubytování, odpoledne koupání v lázních.
3. - 4. - 5.den – relaxace v lázních, procházka městem
5. - 6. den – po snídani (cca v 10 hodin) odjezd do Č. Budějovic, návrat ve večerních hod.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v Budapešti se snídaní, 3x ubytování v hotelu  
v Debrecínu s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku, vstupné do hotelových 
lázní vč. poskytnutí županu u hotelu Aquaticum Debrecen Termál.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
pojištění léčebných výloh, lázeňskou taxu (cca 1,80 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba  
na místě), u hotelu Nagyerdö*** vstup do termálního areálu. 
Celodenní vstupenka (aquapark+ thermal) cca 4.000 HUF (2 950 HUF 2 hod.),  
pro děti a seniory 3.450 HUF (2 400 HUF 2 hod.), možnost rodinných vstupenek.

Hunguest Hotel Nagyerdö *** leží v nejhezčí části města Debrecín, v zeleném srdci  
města, v idylickém a klidném prostředí. Hotel nabízí renovované dvoulůžkové pokoje,  
oblíbený vitální bazén a hotelovou terasu s úchvatným výhledem na Debrecín. Hunguest  
Hotel Nagyerdö má vlastní léčebné oddělení. V kupolovité dvoraně léčebných lázní  
jsou termální bazény, sauny a solárium. Cca 300m od hotelu je kryté přímořské aquacentrum 
Aqauticum, skutečné centrum vodních radovánek pro všechny generace.
Dvoulůžkové pokoje s možností dětské přistýlky mají vlastní soc. zařízení, Wi-Fi připojení, 
televizi a minibar. Snídaně je formou bufetu, večeře je výběrem ze 3 menu.

Termín Dní Osoba Dítě do 12 let na přistýlce
10.04. - 15.04. 
09.05. - 13.05.

6
5

6.790,- Kč      
5.980,- Kč       

4.720,- Kč       
4.290,- Kč      

Doplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání): cca 150,- Kč / noc.

Doplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání): cca 570,- Kč / noc.

Termín Dní Osoba Dítě do 14 let na přistýlce
10.04. - 15.04. 
09.05. - 13.05.

6
5

9.690,- Kč      
8.590,- Kč       

6.260,- Kč       
5.690,- Kč      

Historický Debrecín, zvaný „kalvínský Řím“, leží na okraji maďarské pusty. Pro milovníky 
dobrého jídla je to město výtečných uzenářských produktů a dobrého vína, ale proslavily  
ho především zdejší geotermální prameny a termální lázně.
Debrecínská léčivá voda s teplotou 65°C je alkalickochloridová, hydrokarbonátová,  
jodová, bromová, sodíkově-chloridová termální voda, která se s úspěchem využívá při léčbě  
pohybového ústrojí, řídnutí kostí, zánětech a opotřebení kloubů, revmatismu měkkých tkání, 
ischiasu, ochrnutí po nervových nemocích, ateroskleróze, dýchacích těžkostech, kožních  
a chronických ženských nemocích.

HOTEL AQUATICUM DEBRECEN TERMÁL & WELLNESS HOTEL**** se nachází v rekre-
ační zóně města, uprostřed parku Nagyerdő, nedaleko centra. Je propojen krytou chodbou 
s komplexem Aquaticum Spa, ke kterému patří termální bazény s léčivou vodou o teplotě 
33-38°C, Středomořské zážitkové koupele s jedinečnou vegetací, tobogány a vířivkami,  
Aquaticum Wellness ostrov (medicínské oddělení, masáže…), venkovní, letní koupaliště. 
Nový Saunový svět o rozloze 400m2 je za speciální cenu cca 1 000 HUF / den (finské  
a kamenné sauny, parní kabiny, ledová studně, infrasauna, ochlazovací bazének,  
Kneippovy bazény, zážitkové sprchy). V hotelu se nachází ještě salón krásy (kadeřnictví, 
manikúra, kosmetika…).
Dvoulůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, minibar, trezor a Wi-Fi 
připojení, župany. Na vyžádání je možné objednat propojené dvoulůžkové pokoje. 
Snídaně a večeře jsou formou bohatého bufetu.      Vhodné i pro děti.

MAĎARSKO / LÁZNĚ DEBRECÍN - NOVINKA 

S ubytováním v Budapešti na jednu noc
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Doplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání): 1.050,- Kč / noc. 
Sleva za přistýlku pro dospělou osobu: 150,- Kč / noc.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x / 3x / 4x ubytování s polopenzí, vstupné 
do hotelového wellness centra (Danubius), do termálních lázní (Park Inn) vč. poskytnutí 
županu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 2 EUR / noc / osoba nad 
18 let - platba na místě).

Starobylé městečko Sárvár nabízí návštěvníkům termální areál s léčivými prameny,  
který byl v r. 2010 rozšířen a zmodernizován. Indikace: pohybové ústrojí, gynekologické  
poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úbytek vápníku, lupénka,  
ekzém a pocení, deformita, lumbágo. Zároveň zde naleznete příjemné místo k relaxaci,  
bazény s termální léčivou vodou o teplotě 32-37°C, částečně krytý zážitkový bazén, tobogán…  
UBYTOVÁNÍ V HOTELU PARK INN****, který je s lázněmi propojen krytou chodbou.  
Pokoje mají vlastní sociální zařízení, WC, TV. V hotelové restauraci jsou snídaně i večeře 
formou bohatého bufetu.                 Vhodné i pro malé děti.

1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách přes Rakousko. Ubytování  
v hotelu cca od 15.00 hodin, odpoledne koupání v lázních.
2. – 3. - 4. den – celodenní koupání v lázních, volný program.
3. nebo 4. nebo 5. den – koupání v lázních do 12.00 hodin, poté odjezd do ČR. Příjezd  
do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

UBYTOVÁNÍ V HOTELU DANUBIUS HEALTH SPA RESORT SÁRVÁR****, který má  
vlastní termální lázně, leží v centru královského parku, v sousedství centra města  
i Arboreta (vstup zdarma z hotelové zahrady), 500 m od lázní Sárvár (celodenní vstupné  
cca 12,10 EUR / dosp. osoba, 5,50 EUR / dítě 3-14 let). Pokoje mají vlastní sociální zařízení, 
fén, TV, telefon, Wi-Fi připojení, mini-bar. V hotelové restauraci jsou snídaně formou bufetu  
a večeře formou menu nebo bufetu. Navíc je podávána na oběd polévka s pečivem.
Hotelové služby Wellness: Vodní svět - polokrytý zážitkový bazén s termální vodou  
30 - 34 °C, krytý termální bazén 36 °C, venkovní bazén s mixovanou termální a pitnou vodou 
28 - 32 °C, saunový svět, oddechová část Zsolnai s lehátky a fontánou, terasa na slunění  
s lehátky, solárium. Za poplatek: wellness masáže, relaxační koupele. Relaxační solná  
jeskyně: solná terapie napomáhá léčbě nemocí dýchacího ústrojí. 

MAĎARSKO/ LÁZNĚ SÁRVÁR 

Termín Dní Osoba Dítě 6 -18let Dítě do 6let
21.04. - 25.04. 
24.03. - 27.03., 09.06. - 12.06.
27.09. - 30.09., 27.10. - 30.10., 08.11. - 11.11.
02.02. – 04.02., 10.06. - 12.06.

5
4
4
3

7.850,- Kč
6.490,- Kč
6.490,- Kč
4.490,- Kč

5.110,- Kč
4.400,- Kč
4.400,- Kč
3.390,- Kč

1.300,- Kč
1.300,- Kč
1.300,- Kč
1.300,- Kč

Hajdúszoboszló leží na okraji slavné pusty, pouze 21 kilometrů od Debrecenu. Termální 
voda  obsahuje alkalickou, hydrogenuhličitanovou vodu s velkým množství soli, sody, jódu, 
brómu, fluoridů, železa, manganu a více než dvacet dalších rozpuštěných minerálních  
látek včetně asfaltu, který spolu s jódem propůjčuje léčivým vodám zvláštní temně hnědou 
barvu. Voda a bahno o teplotě 73-78°C obsahují také estrogen. Termální voda je vhodná  
pro léčení potíží pohybového ústrojí, pro problémy se zažívacím ústrojím, léčení  
gynekologických potíží, kožních chorob a při potížích dýchacího ústrojí.

S ubytováním v Budapešti na jednu noc
MAĎARSKO / LÁZNĚ HAJDÚSZOBOSZLÓ - HOTEL BÉKE****

HOTEL BÉKE**** se nachází v zelené zóně města, cca  15 minut pěšky od živého centra 
s příjemnou promenádou. Má vlastní léčebné bazény, dva kryté a jeden otevřený léčebný 
bazén. Renovované 2 lůžkové pokoje mají  vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, minibar, 
trezor a Wi-Fi připojení. Snídaně i večeře jsou formou bufetu. 

Termín Dní Osoba Přistýlka od 14let Dítě 6 -13,99let 1 lůžk. pokoj
21.04. - 25.04.
09.06. - 12.06.
08.11. - 11.11.

5
4
4

6.790,- Kč
6.590,- Kč
5.390,- Kč

5.990,- Kč
5.790,- Kč
4.990,- Kč

4.990,- Kč
3.690,- Kč
3.690,- Kč

7.590,- Kč
7.390,- Kč
5.990,- Kč

Dítě do 5,99let 1.300,- Kč
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Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí, 3x vstup-
né do termálních lázní Granit a zážitkové části (klienti Park Innu mohou do lázní zdarma  
i v den odjezdu), zapůjčení županu, služby průvodce, pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,80 EUR /  
noc / osoba nad 18 let – platba na místě).

* Cena i s 1 dospělým.               ** Cena dětí do 6 let s 1 dospělým je 2.500,- Kč
Osoba od 12 let na přistýlce - 800,- Kč.

Lázně nabízí léčivou vodu s nejvyšším obsahem fluoru mezi maďarskými jódovými  
a bromovými prameny. Voda v termálních bazénech s teplotou 34 – 38°C je vhodná  
pro léčbu nemocí pohybového ústrojí, pooperačních stavů, rehabilitaci, revmatizmu,  
deformity, lumbága, úbytku vápníku a při gynekologických potížích. Lázně také nabízí  
zábavní komplex krytých i venkovních bazénů s neléčivou vodou, kde jsou vířivky, tobogány, 
sauna a solárium. 

HOTEL FREYA***, který je s lázněmi propojen krytou chodbou disponuje pokoji  
s vlastním sociálním zařízením, WC, TV a minibarem. V hotelové restauraci je polopenze  
podávána formou bohatého bufetu. 

HOTEL PARK INN*** , nově otevřen v r. 2017, je s lázněmi propojen krytou chodbou  
a disponuje pokoji s balkonem, s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, WC, TV, trezo-
rem a minibarem. V hotelové restauraci je polopenze podávána formou bohatého bufetu.

Dětské ceny při ubytování dvou dospělých osob.
Doplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání): 990,- Kč / noc.
Sleva za přistýlku pro dospělou osobu: 390,- Kč / noc. 
1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách přes Rakousko, příjezd  
do města Zalakaros. Odpolední koupání v termálních bazénech. Ubytování cca od 15 hod, 
dříve dle možností hotelu.
2. - 3. den – odpočinek v termálních bazénech. Fakultativně možnost návštěvy vinného
sklepa (czárdy) s degustací vín.
4. den – dopoledne možnost koupání (hotel Park Inn vstupné v ceně). Odjezd do Č. Budějovic 
cca v 11 hodin, cestou domů možnost nákupů. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

MAĎARSKO / LÁZNĚ ZALAKAROS

Termín Dní Osoba Dítě 6 -11,99let * Dítě do 6let **
05.05. - 08.05., 14.06. - 17.06. 
06.09. - 09.09., 27.09. - 30.09.
27.10. - 30.10.

4
4
4

5.790,- Kč
5.790,- Kč
5.890,- Kč

4.190,- Kč
4.190,- Kč
4.190,- Kč

1.690,- Kč
1.690,- Kč 
1.690,- Kč

Termín Dní Osoba Dítě 6 -17,99let Dítě do 6let 
05.05. - 08.05., 14.06. - 17.06. 
06.09. - 09.09., 27.09. - 30.09. 
27.10. - 30.10.

4
4
4

6.690,- Kč
6.690,- Kč
6.690,- Kč

4.690,- Kč
4.690,- Kč
4.690,- Kč

1.690,- Kč
1.690,- Kč 
1.690,- Kč

1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v brzkých ranních hodinách přes Rakousko. Ráno 
příjezd do Budapešti, výhled z Gellertova vrchu, okružní jízda, ubytování v hotelu. Večerní  
prohlídka Budapešti s průvodcem, odjezd nejstarším metrem v Evropě na hotel.
2. den – po snídani možnost nákupu nebo procházky po Budapešti (dle možnosti  
návštěva Parlamentu vč. korunovačních klenotů). Přejezd na ubytování v Debrecenu.  
Ubytování, odpoledne koupání v lázních.
3. - 4. - 5. den – relaxace v lázních, možnost fakultativ. výletu ( Debrecen, Tokaj - ochutnávka vína).
5. - 6. den – pobyt v hotelových lázních do 10.00 hodin. Příjezd do Č. B. ve večerních hod.

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x ubytování v Budapešti se snídaní,  3x / 4x ubytování  
v hotelu Béke s polopenzí formou bohatého bufetu, vstupné do hotelových lázní  
vč.poskytnutí županu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,80 EUR / noc / osoba 
nad 18 let - platba na místě).

Termín Dní Osoba Dítě do 12 - 17 let Dítě do 12 let 1 lůžk. pokoj
10.04. - 15.04. 
09.05. - 13.05.

6
5

8.290,- Kč      
7.690,- Kč             

7.290,- Kč      
6.690,- Kč           

5.490,- Kč       
5.190,- Kč         

10.390,- Kč     
9.690,- Kč   
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Termální lázně nedaleko historického centra Mosonmagyaróvár. Jsou založeny  
na termálním prameni s alkalickou, hydrogen-uhličitanovou vodou s obsahem mnoha  
rozpuštěných solí. Voda má výborné léčivé účinky a patří mezi 5 nejúčinnějších v Evropě. 
Tryská z hloubky 2 km a její teplota je 74 °C. Koupele se doporučují při degenerativních  
onemocněních kostí a pohybového ústrojí, revmatizmu, zánětech pohybového ústrojí  
a svalových onemocněních, poúrazových stavech, při Bechtěrevově nemoci,  
chronických gynekologických zánětech, úbytku vápníku. Nabízí krytý plavecký bazén  
s teplotou 25-27 °C, dva menší venkovní léčebné bazény, jeden zčásti krytý sedací  
léčebný bazén s teplotou 35-37 °C. Dále je klientům k dispozici polokrytý termální bazén 
včetně jacuzzi a 3 zcela nové zážitkové bazény s termální vodou o teplotě 32-33 °C.
AQUA HOTEL TERMAL*** se nachází přímo v termálním areálu (není propojen krytou 
chodbou). Pokoje mají vlastní sociální zařízení, WC, fén, TV, telefon, mini-bar, trezor. Hotel 
má recepci, výtah, trezor, internet, úschovnu zavazadel, půjčovnu kol, prádelnu. 
Hostům je přímo v hotelu k dispozici: krytý bazén s termální vodou, finská sauna, infra  
sauna. Z hotelu přejdete rovnou do parku termálních lázní. 

MOSONMAGYARÓVÁR – AQUA HOTEL TERMAL***   

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí (bufet), vstup  
do hotelových termálních bazénů, finské sauny a infra kabiny, vstup do termálního areálu  
a sauny, na přání zapůjčení županu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1 EUR / noc, cestovní pojištění, balkon  
za příplatek 470,- Kč / pokoj / pobyt.       Jednolůžkový pokoj za příplatek 1.100,- Kč / pobyt.

Termín Osoba Dítě 12 - 17,99 let Dítě 4 - 11,99 let Dítě do 3,99 let
17.05. - 20.05.
08.11. - 11.11.

5.790,- Kč
5.790,- Kč

5.490,- Kč 
5.490,- Kč

3.690,- Kč
3.690,- Kč

1.400,- Kč
1.400,- Kč

1. den -  odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko. 
Ubytování v hotelu, cca od 13.00 hod. koupání v lázních.
2. - 3. den – celodenní  koupání v lázních, volný program.
4. den – po  snídani  možnost  koupání v hotelové části lázní do cca 13.00 hodin, poté  
odjezd  do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Největší termální jezero v Evropě – vodní plocha 47 500 m2, hloubka až 36.5 m. Mírně 
radioaktivní voda obsahuje síru, alkálie, hydrogenuhličitany a zejména soli vápníku.  
Teplota jezera je 33-34°C v létě a 26-28°C v zimě. Jako koupelová kúra je voda vhodná  
pro léčbu pohybového ústrojí, kloubů a páteře, revmatických potíží a při gynekologických 
potížích. Jako pitná kúra pomáhá při léčení poruch zažívacího systému a poklesu dásní. 
DANUBIUS HEALTH SPA RESORT AQUA**** (ALL INCLUSIVE) má vlastní termální  
lázně. Nachází se v centru, 300 m od termálního jezera. Nabízí neomezené využívání všech 
termálních bazénů (venkovní plavecký bazén, zážitkový bazén, vnitřní termální bazén, 
vnitřní brouzdaliště a dětský bazén se skluzavkou), sauny, venkovního Kneippova bazénu,  
fitness, stolního tenisu, sportovních programů. Pokoje mají koupelnu, WC, fén, župan, TV, 
rádio, telefon, klimatizaci, mini-bar (za poplatek), franc. balkon, Wi-Fi zdarma.
ALL INCLUSIVE zahrnuje: snídaně, oběd a večeře (bufet), pozdní snídaně, ovoce, odpole-
dní moučníky, kávu a zmrzlinu. V nabídce nealkoholické nápoje (čaj, káva, minerální voda, 
ovocné šťávy - 07:00-22:00), alkohol. nápoje (točené pivo a domácí víno – 18:00 –22:00).
1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, ubytování v hotelu,  
cca od 14.00 hod. koupání v termálních bazénech.
2. - 3. den – celodenní koupání v termálních bazénech hotelu nebo v jezeru (za poplatek).
4. den – koupání do 11.00 hod, odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách.

LÁZNĚ HEVÍZ – DANUBIUS HEALTH SPA RESORT AQUA****

Cena zájezdu zahrnuje: doprava autobusem, 3x ubytování s ALL INCLUSIVE, neomezený 
vstup do termálních lázní hotelu (v den příjezdu od 14.00 hod., v den odjezdu do 11.00 hod.), 
zapůjčení županu, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,80 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba  
na místě, vstupné do termálního jezera (10 EUR / 3 hod.), cestovní pojištění

Termín Osoba Dítě 6 - 13,99 let Dítě do 6 let
05.05. - 08.05.
14.06. - 17.06., 27.10. - 30.10.
06.09. - 09.09., 27.09. - 30.09.

7.390,- Kč
7.590,- Kč
7.790,- Kč

4.990,- Kč
4.990,- Kč
4.990,- Kč

1.690,- Kč
1.690,- Kč
1.690,- Kč
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Kehidakustány leží v západní části Maďarska, asi 20 km severozápadně od Balatonu.  
Termální areál o celkové vodní ploše 2600m2 byl vybudován v roce 2003. Termální voda  
o teplotě 30°- 36°C má blahodárné účinky při problémech pohybového ústrojí a při podpůr-
né léčbě nervových, gynekologických a kožních onemocněních. V léčebných a zážitkových 
lázních Kehida najdete 13 bazénů (vnitřní i venkovní ), 94 m dlouhou skluzavku, svět sauny 
(finská sauna, aroma kabina, parní kabina, infra sauna, Kneippova lázeň, jacuzzi), fitness 
místnost, aqua fitness, stolní tenis, venkovní šachy, bowling. 
KEHIDA TERMÁL HOTEL **** nachází se ve společné budově s léčebnými a zážitkovými 
lázněmi Kehida, které jsou součástí nově vybudovaného termálního areálu. Pokoje jsou  
2lůžkové s možností až 2 přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, WC, TV, klimatizaci,  
mini-bar, trezor a Wi-Fi připojení zdarma. Snídaně a večeře formou bohatého bufetu. 

LÁZNĚ   KEHIDAKUSTÁNY – HOTEL  KEHIDA  TERMÁL **** 

1. den - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v ranních hodinách přes Rakousko. Ubytování  
v hotelu cca od 14.00 hodin, odpoledne koupání v lázních. Uvítací přípitek.
2. - 3. den  - celodenní koupání v lázních, volný program. Možnost fakultativních výletů.
4. den - koupání v lázních do 11.00 hodin, poté odjezd do ČR. Příjezd do Č. Budějovic  
ve večerních hodinách.                  Vhodné i pro malé děti.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, vstupné do světa saun 
a lázní vč. poskytnutí županu a osušky do lázní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, lázeň. taxu (cca 1,80 EUR / noc / 
osoba nad 18 let - platba na místě).              Doplatek za jednolůžkový pokoj: 450,- Kč / noc.

Termín Dní Osoba Dítě 5 - 12 let Dítě do 5 let
14.06. – 17.06., 06.09. - 09.09.
27.10. – 30.10.

4
4

5.990,- Kč
6.490,- Kč

4.990,- Kč 
5.290,- Kč

1.650,- Kč 
1.650,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí, vstupné  
do termálních lázní vč. poskytnutí županu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeň. taxu (cca 1,80 EUR / noc / os. nad 18 let)

Město Lenti se nachází v jihozápadní části Maďarska. Z hloubky 1.700 m zde tryská 70 °C
teplá termální léčivá voda s obsahem hydrogenkarbonátu sodíku, která je vhodná pro léčbu
onemocnění pohybového aparátu a páteře (krku, zad, kříže) lumbago, kloubních zánětových
potíží a opotřebení kloubů.
Hosté mají neomezený vstup do lázní - krytá část lázní nabízí bazén plavecký 28 °C,  
léčebný 38 °C, hydromasážní 38 °C, bazén pro cvičení 34 °C, dětský bazén 34 °C,  
venkovní část nabízí bazén plavecký, dětský, léčebný, částečně krytý hydromasážní  
zážitkový bazén s divokým proudem vody, 74 m dlouhou skluzavkou. Za poplatek je svět 
sauny. Dále mají vstup do hotelového wellness  ve 4. patře (zážitkový bazén, 4 různé sauny, 
možnost masáží za poplatek). Najdete zde také nové kryté zážitkové části (zážitkový bazén 
33 °C určený pro mladší generaci: brouzdaliště a skluzavka pro nejmenší, masážní lůžka,  
široká skluzavka, vodní hřib, gejzíry, zážitkový bazén 34-36 °C určený pro generaci  
středního a staršího věku: masážní lůžka, masážní lavice, 4 krční sprchy, jacuzzi, gejzíry). 
THERMAL HOTEL BALANCE**** nově otevřený hotel je propojen s termálními lázněmi 
krytou spojovací chodbou. Pokoje jsou 2 lůžkové s možností přistýlky, mají vlastní sociální 
zařízení, WC, TV, klimatizaci, fén, mini-bar, trezor. Snídaně i večeře je formou bufetu,  
15.30 -16.00 hodin „sladká půlhodinka“.
1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách přes Rakousko. Ubytování  
v hotelu cca od 14.00 hodin, odpoledne koupání v lázních. 
2. - 3. - 4. den  - celodenní koupání v lázních, volný program. 
4. nebo 5. den - po snídani odjezd do ČR. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

LÁZNĚ LENTI – THERMAL HOTEL BALANCE****

Termín Dní Osoba Dítě 10-12let Dítě 4-10let Dítě do 4let 1 lůžk. pokoj

19.04. - 22.04
14.06. - 17.06.
04.07. - 08.07.
23.08. - 26.08.
20.09. - 23.09.
11.10. - 14.10.

4
4
5
4
4
4

6.290,- Kč
6.790,- Kč
7.890,- Kč
6.790,- Kč
6.790,- Kč
6.290,- Kč

5.190,- Kč
5.390,- Kč
6.190,- Kč
5.390,- Kč
5.390,- Kč
5.190,- Kč

4.490,- Kč
4.490,- Kč
5.090,- Kč 
4.490,- Kč
4.490,- Kč
4.490,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč

8.690,- Kč
8.690,- Kč
9.690,- Kč
8.690,- Kč
8.690,- Kč
8.690,- Kč
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POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD

PORTUGALSKO / KVĚTINOVÝ OSTROV MADEIRA

Ubytování: 
Dom Pedro Garajau***, který se nachází ve vesničce Garajau. Hotel má 3 bazény (2 venkovní 
a 1 vyhřívaný vnitřní), sluneční terasu u bazénu, bar a Wi-Fi na recepci. Pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, TV a balkón. Stravování: snídaně je kontinentální bufet a večeře jsou servírované. 
Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Praha – Funchal (přestup v Lisabonu) – Praha včetně tax, transfer na hotel, 
přeprava po ostrově, ubytování v hotelu s polopenzí, průvodce, výlety s českým průvodcem, 
zákonné pojištění CK
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupy
Doporučená částka na vstupy cca 40 EUR
PŘÍPLATEK: 1.000,- Kč / osoba – na objednávky po 01.01.2018

1. den - odlet z Prahy s přestupem v Lisabonu. Přílet na Madeiru a transfer na hotel.  
Ubytování.
2. den - cesta do vnitrozemí ostrova, na náhorní plošinu Encumeada. Chůze překrásnou 
scenérií v přírodním parku Rabacal podél levád k vodopádu Risco a k jezírku Pětadvaceti 
pramenů. Odpoledne prohlídka malebného městečka Porto Moniz, kde jsou bizarní skaliska 
v moři, možnost koupání v lávových bazénech, nebo návštěva mořského akvária.
3. den – prohlídka hlavního města Funchalu. Květinový a rybí trh, hlavní třída  
s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, park Santa Catarina, stará pevnost, tržnice  
Mercados dos Lavradores a další. Sochy Sisi a místního slavného rodáka Ronalda.  
Odpoledne ochutnávka madeirského vína a volno.
4. den – výjezd do hor na třetí nejvyšší vrchol ostrova Pico do Arieiro  (1.805 m). Pěší  
turistika přes dva vrcholy až na nejvyšší horu Pico Ruivo de Santana (1.862 m). Cestou  
úžasné výhledy. Na zpáteční cestě zastávka ve vesnici Santana – skanzen Casas del Colmos  
s tradičními domky se slaměnou střechou, zastávka v Porto de Cruz. 
5. den -  individuální volno nebo možnost procházky hlubokým vavřínovým lesem kolem 
levády Caldeirao Verde. Výhledy na malebné severní pobřeží ostrova. Zdatnější mohou 
pokračovat skrz několik tunelů do Caldeirao Inferno.  
6. den – výjezd na Pico dos Barcelos nad hlavním městem Funchal, vyhlídka Eira do Serra-
do na okolní pohoří a vesnici jeptišek Curral das Freiras, ukryté v srdci Madeiry. Přejezd  
do části Monte nad Funchalem s kostelem, kde je pochovaný poslední rakouský císař  
Karel I. Habsburský. Návštěva Jardim Tropical Monte nebo možnost vyzkoušet známý sjezd  
v proutěných koších. Odpoledne zastávka u jednoho z nejvyšších útesů Evropy Cabo Girao, 
ze kterého je nádherný výhled.
7. den – výlet na romantické útesy Ponta de Sao Lorenco v nejvýchodnějším cípu ostrova, 
kde uvidíte rozeklané různobarevné skály vytvářející fantastickou kombinaci spolu s mořem 
a divokou přírodou. Dle počasí koupání na pláži Prainha nebo procházka podél některé  
z levád v okolí.
8. den – Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Termín Osoba
12.04. - 19.04.
10.05. - 17.05.

25.990,- Kč          
25.990,- Kč         



Termín Osoba
13.07. - 15.07., 20.07. - 22.07., 27.07. – 29.07., 10.08. - 12.08., 17.08. - 19.08. 1.200,- Kč          

Termín Osoba
22.06. - 24.06., 29.06. - 01.07., 06.07. - 08.07., 13.07. - 15.07.
20.07. - 22.07., 27.07. - 29.07., 03.08. - 05.08., 10.08. - 12.08.
17.08. - 19.08., 24.08. - 26.08., 31.08. - 02.09., 07.09. - 09.09.

1.100,- Kč
1.100,- Kč
1.100,- Kč

Odjezd: 22.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v neděli ráno.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

Odjezd z Č. Budějovic v pátek večer, ráno příjezd k moři. Po celodenním koupání  
(popř. po procházce příjemným, přímořským, historickým městem Poreč, Izola) odjezd  
do Č. Budějovic.

SLOVINSKO / IZOLA              CHORVATSKO / POREČ

Odjezd: 23.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v neděli ráno
Cena zahrnuje: dopravu autobusem
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

Odjezd z Č. Budějovic v pátek večer, ráno příjezd do Caorle.
Možnost návštěvy sobotních trhů. Po celodenním koupání (popř. po procházce příjemným 
přímořským letoviskem Caorle) odjezd do Č. Budějovic.

ITÁLIE  / CAORLE

Vhodné i pro malé děti – pozvolné, písčité pláže

VÍKENDOVÉ  KOUPÁNÍ
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Termín mono / 2
Elena

mono / 3
Elena

bilo / 4
Elena

bilo / 4
Green Marine

21.04. - 09.06.
09.06. - 16.06.
16.06. - 23.06.
23.06. - 30.06.
30.06. - 14.07.
14.07. - 04.08
04.08. - 11.08.
11.08. - 18.08.
18.08. - 25.08.
25.08. - 01.09.
01.09. - 22.09.

6.490,- Kč
8.090,- Kč
9.590,- Kč

12.490,- Kč
13.090,- Kč
13.990,- Kč
17.090,- Kč
20.890,- Kč
17.790,- Kč
9.990,- Kč
6.790,- Kč

7.390,- Kč
9.290,- Kč

10.890,- Kč
13.690,- Kč
14.590,- Kč
15.590,- Kč
20.290,- Kč
23.990,- Kč
20.890,- Kč
11.490,- Kč 
7.390,- Kč

8.690,- Kč
9.890,- Kč

12.390,- Kč
15.190,- Kč
16.490,- Kč
17.990,- Kč
24.890,- Kč
28.590,- Kč
23.890,- Kč
13.990,- Kč 

8.690,- Kč

6.790,- Kč
7.800,- Kč
7.800,- Kč
9.990,- Kč

13.690,- Kč
13.690,- Kč
18.690,- Kč
23.390,- Kč
20.190,- Kč

9.990,- Kč
6.790,- Kč

Silvi Marina je typické přímořské letovisko na pobřeží Jaderského moře, protáhlé řady 
domů a vilek podél písčité pláže, promenády a řady obchodů, obchůdků, barů a restaurací. 
Jiný kolorit mu ovšem dodávají zvedající se kopce hned za městečkem, na nichž najdete  
starobylé vesničky jako Silvi a Sant d‘Angelo a za nimi majestátní Gran Sasso.  
Nedaleko najdete Abruzzský národní park, kde stále žije divoká zvěř reprezentovaná  
především medvědy a vlky. Na kraji letoviska je velký supermarket a zábavní park.
Autobusová doprava do Silvi Mariny z Prahy, Brna a Č. Budějovic za příplatek 2.550,- Kč 
(ostatní nástupní místa na dotaz). 
Nástup na pobyt: sobota od 16.00 hod. do 19.30 hod. Ukončení: sobota do 09.00 hod.

RESIDENCE ELENA CLUB RESORT**** 
je komfortní komplex situovaný 250 m od pláže a cca 1,5 km od centra. Klientům je k  dispozici  
recepce, terasa, bazén (09.06. - 09.09. - vstup s koupací čepicí), fitness, pračka, parkoviště, 
vlastní pláž s jemným pískem a mírným vstupem do moře, plážový servis, Wi-Fi připojení  
ve společných prostorách residence.

RESIDENCE GREEN MARINE
je přímo u moře a písečné pláže, cca 1,5 km od centra, vhodná pro rodiny s dětmi.  
U residence je zahrada a parkovací místa (nutno objednat předem). 

Ubytování: všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), kuchyňský kout, 
balkon, výhled na moře a jsou vybaveny lednicí, trezorem, televizí a klimatizací.
mono/2: obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, balkon
mono/3: obývací místnost s manželskou postelí, jedním samostatným lůžkem a kuchyň-
ským koutem, balkon.
bilo/4: ložnice pro dvě osoby + obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, balkon

Ubytování: všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout, lednici,  
balkon nebo terasu.
bilo/4: ložnice pro dvě osoby, obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem.

ITÁLIE / ABRUZO – LETOVISKO SILVI MARINA

Autobus / vlastní doprava

Residence Elena

Cena pobytu zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, česky 
mluvícího delegáta (kromě 04.08. - 24.08.). Navíc v Eleně parkovací místo (Green Marine 
za 35 EUR/týden) a vstup do bazénu.
Povinné poplatky za apartmán / týden (na místě): 
mono 10 EUR, bilo 15 EUR 
K dokoupení na místě – cena za týden: 
postýlka 20 EUR, přistýlka 30 EUR, ložní prádlo 10 EUR / osoba, ručník 5 EUR / osoba,  
klimatizace 30 EUR (pouze Elena), plážový servis 30 EUR /slunečník + 2 křesílka, v období  
od 19.05.- 09.06. a od 09.09. do konce sezony je plážový servis zdarma. 
Vratná kauce se nevyžaduje. Zvířata malého vzrůstu jsou povolena - nutno nahlásit. 41

VÝBĚR Z POBYTOVÝCH  ZÁJEZDŮ

Residence Green Marine
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Termín Osoba Dítě do 11,99let
01.06. - 10.06.
21.09. - 30.09.

9.490,- Kč       
9.490,- Kč           

3.690,- Kč      
3.690,- Kč            

Termín Osoba Dítě do 11,99let
01.06. - 10.06., 08.06. - 17.06.
07.09. - 16.09.

10.490,- Kč       
10.490,- Kč              

3.890,- Kč      
3.890,- Kč            

Možno ubytovat 4 osoby na pokoji, ceny na dotaz v CK.
Ubytování: dvoulůžkový pokoj s přistýlkou, vybavení - koupelna, TV, telefon, fén, klimati-
zace, Wi-Fi zdarma, balkon na mořskou stranu. Možnost rodinného pokoje, který je větší 
(některé bez balkonu).
Pro děti: hotelový mini club (4 – 12 let), samostatný dětský bazén, dětská postýlka  
na vyžádání.
Sport: stolní tenis, šipky a bocce. Za poplatek vodní sporty na pláži a půjčovna kol.
Zábava: denní a večerní animační program 6x týdně. 
Stravování: snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení, čaj / káva  
a sušenky na baru u bazénu (16:00 – 17:00 hodin). Během jídla a v baru u bazénu džusy, 
červené a bílé víno, pivo a místní alkoholické nápoje (10:00 – 23:00 hodin)
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování v hotelu, stravování  
all inclusive, služby delegáta na telefonu, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění.              Sleva na vlastní dopravu 2.000,- Kč
PŘÍPLATEK: 400,- Kč / osoba – na objednávky po 01.01.2018
    400,- Kč / osoba za jednolůžkový pokoj

Ubytování: klimatizované 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, SAT TV, Wi-Fi,  
telefonem, minibarem, fénem, balkonem, některé s možností přistýlky. 
Sport: venkovní bazén se sladkou vodou, multifunkční hřiště na písku, billiard, bowling  
za poplatek, půjčovna kol za poplatek, stolní tenis, vodní sporty. 
Stravování: služby ALL INCLUSIVE – plná penze formou bufetu, odpolední občerstvení  
od 16:00 do 17:00, večerní občerstvení od 22:00 do 22:30, konzumace místních  
nealkoholických a alkoholických nápojů od 10:00 do 23:00 na terase. 
Program ALL INCLUSIVE dále zahrnuje: využívání bazénů (lehátka a slunečníky  
u bazénu zdarma, 4x týdně živá hudba, 1x týdně dalmatská večeře, šipky, hřiště  
pro basketbal, plážový volejbal, minigolf. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 7x ubytování s all inclusive, služby delegáta na telefonu, pobytovou 
taxu, pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění.                              
Sleva na vlastní dopravu 1.700,- Kč
PŘÍPLATEK: 500,- Kč / osoba – na objednávky po 01.01.2018 
    500,- Kč / osoba za jednolůžkový pokoj

Hotel Faraon se nachází v krásném prostředí přímo u moře na poloostrově Pelješac  
v malé rybářské vesnici Trpanj. Centrum s obchody a malým přístavem (s pravidelným  
trajektem do Ploce) je vzdálené cca 200 m.  Hotel byl renovovaný a je vhodný  
i pro náročnější klientelu. Oblázková pláž s mírným vstupem do vody (vhodná pro děti)  
se nachází cca 20 m od hotelu. 
Vybavení: 115 pokojů, recepce s terasou, trezor, klimatizovaná restaurace s terasou  
a aperitiv barem. Ve venkovní části hotel nabízí bazén se sladkou vodou a odděleným  
dětským bazénem, all inclusive bar u bazénu. Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,  
na pláži za poplatek (místní poskytovatelé). 

Hotel Labineca se nachází přímo u moře cca 1 km od centra města Gradac. Od oblázkové 
pláže (vhodná pro děti) je vzdálený cca 30 m. 
Vybavení: v hlavní budově klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, smě-
nárna, sejf, TV místnost, kongresový sál, terasa, WI-FI. 

CHORVATSKO /  PELJEŠAC – TRPANJ – HOTEL FARAON***

CHORVATSKO / GRADAC – HOTEL LABINECA***
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CHORVATSKO / MAKARSKA - HOTEL RIVIJERA ** 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, ledničkou a balkonem. Některé 
pokoje jsou s možností 1 přistýlky, ale nemají balkon. Z pokojů není výhled na moře. Každý pokoj 
je vybaven ventilátorem a televizí. Wi-Fi je na každém pokoji zdarma. 
Sport a zábava: betonové tenisové kurty, hřiště na volejbal, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, 
vodní sporty. V hlavní sezoně každý den animační sportovní program, 1x týdně dalmatinská 
večeře v restauraci a 3x týdně živá hudba na taneční terase. 
Stravování: polopenze, snídaně je formou bufetu, večeře je servírovaná, výběr ze 3 menu  
(polévka, dezert, hlavní jídlo, salát formou bufetu). K večeři jsou zdarma tyto nápoje: 2 dcl vína 
nebo piva nebo džusu nebo minerální vody.
Cena zájezdu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, pobyt. taxu, pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, dopravu autobusem 2.600,- Kč (cena  
za jednosměrnou dopravu 1.950,- Kč, za vícetýdenní 3.300,- Kč).
Odjezdová místa: Praha, Strakonice, Tábor, Písek, Prachatice, Č. Budějovice, Č. Krumlov.
Speciální akce: 
• klienti, kteří mají v termínu pobytu narozeniny, mají tento den pobytu zdarma, tj. platí pouze    
  za 6 nocí – akce 7 = 6
• novomanželé, kteří měli svatbu 6 měsíců před zahájením pobytu, mají během pobytu 1 den   
  zdarma, tj. platí pouze za 6 nocí – akce 7 = 6. Novomanželé musí předložit oddací list. 
* ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 15.02.2018 –  7%,  do 15.03.2018 – 5%
   ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 20.02.2018 – 10%, do 20.03.2018 – 7%

Makarska je nejznámější letovisko stejnojmenné riviéry, která se v délce 60 km rozkládá  
od Brely po Gradac. Leží v Dalmácii, 62 km jihovýchodně od Splitu, na úpatí působivé-
ho horského masívu Biokovo. Jedná se také o lázeňské středisko, kde se léčí choroby  
dýchacích cest, pohybového ústrojí a degenerativní onemocnění.
Velmi příjemný a oblíbený hotel je tvořen devíti pavilony, které jsou umístěny v zeleni  
v mírném svahu, v blízkosti moře, v okrajové části Makarské, cca 800 m od centra,  
kam dojdete procházkou po promenádě. Pláž je oblázková, vhodná i pro děti a je vzdálena 
cca 50 - 200m od hotelu. Do centra Makarské lze dojít po promenádě za cca 15 minut. 
Hotel je vybaven recepcí, klimatizovanou restaurací, směnárnou, trezorem, kavárnou,  
TV místností, kadeřnictvím, taneční terasou, obchodem se suvenýry, aperitiv barem.

Program ve spolupráci s CK Kellner a  CK Saturn*

Dítě do 12 let na přistýlce a dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA.
Příplatek za 1 lůžkový pokoj 2.900,- Kč.

Termín Osoba Dítě 3-12 let 
s 1 dospělou osobou

26.05. - 09.06
09.06. - 16.06.
16.06. - 23.06.
23.06. - 30.06.
30.06. - 07.07.*
07.07. - 11.08.*
11.08. - 18.08.*
18.08. - 01.09.*
01.09. - 08.09.
08.09. - 15.09.
15.09. - 22.09.

4.850,- Kč
5.790,- Kč
6.790,- Kč
8.290,- Kč
8.890,- Kč
9.490,- Kč
8.890,- Kč
8.590,- Kč
8.290,- Kč
6.790,- Kč
5.790,- Kč

3.400,- Kč
4.100,- Kč
4.800,- Kč
5.800,- Kč
6.350,- Kč
6.690,- Kč
6.350,- Kč
5.900,- Kč
5.800,- Kč
4.800,- Kč
4.100,- Kč



Dítě do 12 let bez lůžka v penzionu Janys: 3.990,- Kč při obsazení studia 4 osobami.
Časová sleva: při objednávce do 28.02.2018 - 10 %,  do 30.03.2018 - 6 % z ceny pobytu.
Vzhledem k tomu, že v době tisku katalogu nebyly ještě oficiální lodní řády, CK  
si vyhrazuje právo na případný posun termínu. Přesné termíny a sezóny pro doplatky  
kajut budou k dispozici na www stránkách nebo přímo v CK.
Cena zájezdu zahrnuje: 
ubytování v penzionech s vybaveným kuchyňským koutem, balkonem nebo terasou,  
dopravu autobusem z Č. Budějovic (svozy Praha, Tábor, Třeboň) do Itálie,  
palubní lodní lístek na trajekt z Itálie do Řecka a zpět (některé lodě mají bazén s palubou  
na slunění, obchody, restaurace, kavárny, televizní salónky, hrací kouty, internet….),  
závěrečný úklid, spotřebu energie, plynu a vody, povlečení včetně ručníků (1x výměna  
ručníků), služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: stravu, pojištění léčebných výloh 
Slevy: při spojení pobytů nebo při vlastní dopravě - 650,- Kč / osoba (zajistíme lodní lístek 
pro auto), přistýlka ve 3lůžkovém pokoji v penzionu Janys - 500,- Kč

Kód
pobytu

Termín Počet 
nocí/dní

Penzion 
JANYS 

dospělá osoba

Penzion 
ALIKI 

dospělá osoba

JANYS 
ALIKI 

dítě do 12let
REC 01
REC 02
REC 03
REC 04
REC 05
REC 06
REC 07
REC 08
REC 09
REC 10
REC 10A

22.05.- 06.06.
03.06.- 16.06.
13.06.- 27.06.
24.06.- 07.07.
04.07.- 18.07.
15.07.- 28.07.
28.08.- 12.09.
09.09.- 22.09.
19.09.- 03.10.
30.09.- 13.10.
30.09.- 25.10.

11/16
11/14
10/15
11/14
10/15
11/14
11/16
11/14
10/15
11/14
22/26

7.390,- Kč
7.690,- Kč
7.590,- Kč
8.790,- Kč
8.690,- Kč
8.990,- Kč
7.990,- Kč
7.590,- Kč
6.990,- Kč
6.790,- Kč
7.690,- Kč

7.590,- Kč
7.890,- Kč
7.790,- Kč
8.990,- Kč
8.890,- Kč
8.990,- Kč
8.190,- Kč
7.790,- Kč
7.190,- Kč
6.990,- Kč
7.990,- Kč

5.390,- Kč
5.390,- Kč
5.390,- Kč
6.390,- Kč
6.190,- Kč
6.390,- Kč
5.390,- Kč
5.390,- Kč
5.190,- Kč
5.390,- Kč
5.590,- Kč

• OSVĚDČENÁ DOPRAVA • DOVOLENÁ ZAČÍNÁ JIŽ NA LODI
Letovisko Sivota leží na pevnině naproti ostrovu Korfu. Pobřeží je zde členité  
s mnoha oblázkovými i písčitými plážemi. Většina z nich nabízí slunečníky, lehátka a služby  
taveren (speciality řecké kuchyně - nápoje, studená i teplá jídla). V sezóně je možnost  
půjčení člunů, šlapadel...Sivota je držitelem „Modré vlajky“, přidělované pouze místům  
s čistými a udržovanými plážemi. Nachází se zde vodní park, několik supermarketů,  
pekáren, bezpočet obchůdků se suvenýry, oblečením, mnoho taveren, kaváren,  
restaurací, lékárna, diskotéka (v sezóně), bankomaty ... Okolí nabádá k procházkám  
jak podél pobřeží, tak do vnitrozemí. Příjemný přístav zase k posezení v tavernách, odkud 
je možné sledovat nejen kotvící jachty, ale například i západ slunce.
Ubytování v penzionu Aliki (2-4lůžková studia s balkonem nebo s velkou terasou)  
cca 150m od pláže a v penzionu Janys (2-4lůžková studia s balkonem) cca 500m  
od pláže. Studia jsou vybavena kuchyňským koutem (základní nádobí na stolování  
i na vaření, lednice, vařič), sociálním zařízením, plastovým nábytkem k sezení na balkoně 
nebo terase, bezplatné připojení k internetu. V penzionu Aliki jsou navíc v oknech sítě proti 
hmyzu, televize a klimatizace (za poplatek).

Krásné pláže, průzračně čisté moře, hory a členité pobřeží, nespočet výletů za historií 
i úchvatnou přírodou, dobrosrdeční lidé - TO JE ŘECKO!

Možnost letecké dopravy - informace poskytneme v CK

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ ŘECKA / LETOVISKO SIVOTA

Autobusem do Itálie a trajektem nebo letecky
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Možné doplatky:
klimatizace v penzionu Aliki 5,- Euro / pokoj / den – platba na místě
večeře + 290,- Kč / osoba / den, polopenze + 420,- Kč /osoba / den 
svozy: Praha, Benešov 450,- Kč / osoba, Tábor, Písek 200,- Kč / osoba, Třeboň 50,- Kč / os.
Svozy jsou možné při min. počtu 4 osob. Při nižším počtu, popř. pro klienty mimo tato  
nástupní místa, lze zajistit bezplatné parkování auta v Č. B. - dle volné kapacity, na dotaz v CK.



Doplatky: neobsazené lůžko + 150,- Kč / noc / lůžko v penzionu Janys, Aliki
Možný doplatek za 1 cestu a 1 osobu v kajutě (2 - 4lůžková kajuta se sprchou a WC,
bez okénka), za vnitřní polohovací sedadlo (klimatizovaná místnost s polohovacími  sedadly 
typu letadlo = ATS):
Vysoká sezóna: 
kajuta: 2lů - 4.190,- Kč, 3lů - 3.560,- Kč, 4lů - 2.890,- Kč, ATS – 990,- Kč 
Střední sezóna: 
kajuta: 2lů - 2.190,- Kč, 3lů - 1.990,- Kč, 4lů - 1.420,- Kč, ATS - 490,- Kč
Nízká sezóna:
kajuta: 2lů - 1.650,- Kč, 3lů - 1.350,- Kč, 4lů - 890,- Kč, ATS - 450,- Kč
Lodě odplouvají z italských přístavů Benátky nebo Ancona do řeckého přístavu Igoumenitsa.
Pokud to lodní řády dovolí, pojede český autobus trajektem až do Sivoty. Pokud ne, bude 
zajištěn transfer z přístavu Igoumenitsa řeckým autobusem.
Kajuty i vnitřní sedadla je nutné objednat v CK již při koupi zájezdu!
Široká nabídka fakultativních výletů (hradí se na místě v eurech):
Okružní plavba podél pobřeží včetně koupání u některé z ostrovních pláží - cca 9 EUR. 
Parga: přímořské městečko se zříceninou benátského hradu nad městem. Cestou návštěva 
hradu Ali Paši - pěkný výhled na okolí i na Pargu - cca 16 EUR.
Nekromanteion - Acheron: věštírna mrtvých Nekromanteion a bájná řeka do podsvětí,  
kde se můžete brouzdat křišťálově čistým proudem Acheronu a obdivovat nádhernou  
přírodu a romantický kaňon této říčky - cca 20 EUR.
Kipi – kaňon Vikos: nenapodobitelná atmosféra horské vesničky Kipi a Monodendri, staré 
mosty a unikátní přírodní kaňon Vikos hluboká 1 000m - cca 25 EUR.
Ostrovy Paxi - Antipaxi: výlet lodí na nedaleké ostrovy s benátským kostelem a klášterem, 
s hlavním přístavem Gaios. Ostrovy se vyznačují překrásnou přírodou. Cena cca 35 EUR.
Ostrov Korfu: hlavní město Korfu - Kerkyra s benátskými pevnostmi z 16. stol.  
a královským palácem, možnost nákupů v nespočetných obchůdcích, lemujících  
typické malebné uličky starého města. Návštěva Achilleonu, paláce císařovny Sisi.  
Doprava mikrobusem a lodí. Cena cca 37 EUR.
Giromeri: pravoslavný mužský klášter v horách nedaleko albánských hranic - cca 18 EUR.
Dodoni - Ioannina: Dodoni - archeologický areál starověké Diovy věštírny, která byla  
zároveň s Delfskou nejvýznamnější v celém starověkém řeckém státě. Ioannina – hlavní 
město správního celku Epirus, leží na břehu jezera Pamvotis, obklopené horami pohoří 
Pindos. Město bylo sídlem tureckého Ali Paši a má orientální ráz, např. citadelu s několika 
minarety, muzeum a mauzoleum Ali Paši na ostrově. Cena cca 25 EUR.
Meteora: centrální oblasti Řecka, kde se nad městečkem Kalambaka zvedá kamenný les 
hrubozrnných pískovců, na jejichž vrcholech jsou postaveny kláštery z 16. st. - cca 35 EUR.
Kipina: oblast Tzoumerka, kde krom krásných výhledů uvidíte nevšední klášter Kipina  
vestavěný do skály, kamenné vesničky a zbytky nejvyššího kamenného mostu v Řecku, 
nad řekou Arachthos. Cena cca 26 EUR.
Lithino - Paramithia: výlet do vnitrozemí k mostu Theogefiro, který se nachází v krásném 
prostředí, k vodnímu mlýnu (muzeum) a do Paramithie, kde si můžete koupit v malé sýrové 
továrně výborné sýry.  Cena cca 22 EUR.  
Albánie: archeologický areál Butrint (UNESCO) - amfiteátr ze 3. st. př. n. l., zbytky  
římských lázní, bazilika, byzantské baptisterium, centrální Akropole, pevnostní zdi. Letovisko  
Saranda (možnost občerstvení, drobných nákupů…). Nebo přírodní rezervace Bistrica -  
krasová vyvěračka „Modré oko“ a historické město, rodiště komunistického diktátora  
E.Hodži (muzeum) Gjirokastër (UNESCO) – vč. hradu nad městem - cca 22 - 27 EUR.
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CYKLOTURISTIKA – ZÁJEZDY I VÝLETY

Termín Osoba Dítě 6-12,99 let 1lůžk. pokoj
09.06. – 12.06., 07.09. - 10.09. 5.290,- Kč   3.990,- Kč  5.990,- Kč  

Termín Osoba
05.05., 11.08. 720,- Kč   

Ubytování v DANUBIUS HOTEL ANNABELLA BEACH RESORT***+. Hotel je vybaven  
vnitřním a venkovním bazénem, saunou a soukromou pláží, Wi-Fi zdarma ve společenských 
prostorách. Pokoje jsou vybaveny satelitní TV, koupelnou, WC, minibarem a balkonem.
Cena zájezdu zahrnuje: 
doprava autobusem vč. kola, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním  
příslušenstvím, polopenze, průvodce, informační materiály.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné do termálů, trajekt přes Balaton (cca 3 EUR), pobytovou 
taxu cca 1,80 EUR / noc. 

Náročnost: lehká. Délka trasy: cca 70 km nebo 50 km
Trasa: Ybbs – Marbach – Melk – Spitz – Dürnstein - Krems
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích, 
návrat ve večerních hodinách
U termínu 05.05. je víkend otevřených sklípků v udolí Wachau, možnost degustace  
a nákupu velmi kvalitních vín.

1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd do Veszprému, odkud vyjedeme 
do Balatonfüzfö, kde se napojíme na Balatonskou cyklostezku a pojedeme až do Bala-
tonfüred, prohlídka nejstaršího lázeňského letoviska Balatonu, kde si stavěli vily proslulé 
osobnosti 19. století (cca 40 km). Ubytování. 
2. den – od hotelu vyjedeme na poloostrov Tihany, odkud se přeplavíme po jezeře  
do Szantód. Možnost koupání v zážitkových termálních lázní Galerius u Siofoku  
nebo pokračovat kolem jezera až do Balatonfüzfö (cca 60 km).
3. den – autobusem se necháme odvézt do Keszthely se zámkem rodiny Festetics  
Helikon, odtud pojedeme ke zřícenině hradu Szigliget a poté vinařská oblast Badascony,  
ochutnávka vín místních vinařů s jedním z nejhezčích výhledů na Balaton (cca 30 km)  
nebo dál pokračování až k hotelu (cca 70 km). 
4. den – ráno přejezd busem do Balatónmáriafürdö, odkud na kolech pojedeme do Hevízu 
- k největšímu termálnímu jezeru v Evropě (cca 35 km). Možnost koupání v jezeře místo 
jízdy na kolech.
Povrch rovinatý, asfalt, cyklostezky a vedlejší silnice.

velmi pohodová trasa údolím Wachau (UNESCO). Jede se kolem Dunaje krajinou vinic, 
hradů, zámků, klášterů a historických městeček. Tento úsek je považován za nejkrásnější 
část cyklostezky Donauradweg. 

MAĎARSKO / CYKLOSTEZKY KOLEM BALATONU S KOUPÁNÍM

RAKOUSKO / ÚDOLÍM WACHAU - DUNAJSKÁ CYKLOSTEZKA

CENA JEDNODENNÍCH VÝLETŮ OBSAHUJE – DOPRAVU, PRŮVODCE, PŘEPRAVU KOL V PŘÍVĚSU
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Termín Osoba
26.05. 690,- Kč   

Náročnost: lehká. Délka trasy: cca 65 km
Trasa: Ottensheim - Aschach - Schlögen (přívoz cca 2.50 EUR) – Jochenstein
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích, 
návrat ve večerních hodinách

jedna z nejhezčích cyklistických tras v Rakousku. Vede od německo-rakouské hranice  
meandrem Dunaje až k městu Linec. Stezka vede krásnou krajinou přímo kolem jedné 
z nejdelších evropských řek - Dunaje.

RAKOUSKO / OD LINCE K PASOVU



RAKOUSKO / JEZERA SOLNÉ KOMORY

Termín Osoba
14.07. 820,- Kč   

Termín Osoba
28.07. 780,- Kč   

Náročnost: lehká. Délka trasy: cca 56 km
Trasa: okruh kolem jezera Chiemsee
Nakládání kol: 05.00 hod., odjezd 05.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích, 
návrat v nočních hodinách

Náročnost: lehká s několika krátkými stoupáními. Délka trasy: cca 60 km
Trasa: Bad Ischl – Strobl – St. Gilgen – Mondsee - Unterach
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích, 
návrat ve večerních hodinách

cyklotrasa vede kolem třetího největšího německého jezera ledovcového původu, které  
je přezdívané „Bavorské moře“. Trasa vede většinou po cyklostezkách s možností koupání  
v jezeře. Milovníci historických památek mohou navštívit zámek císaře Ludvíka II. na ostrově 
Herreninsel, kde se nachází malá kopie Versailles.

Solná komora je doslova protkaná velmi dobře značenými cyklostezkami. My se vydáme 
z nejstarších solných lázní v Rakousku - Bad Ischlu kolem nejkrásnějších alpských  
jezer Wolfgangsee a Mondsee. Výlet zakončíme u jezera Attersee. Po cestě je možné  
se vykoupat. 

NĚMECKO / OKRUH KOLEM JEZERA CHIEMSEE
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Termín Osoba
02.06. 790,- Kč   

Náročnost: lehká. Délka trasy: cca 70 km
Trasa: Bogen – Straubing – Wörth – Regensburg
Nakládání kol: 05.00 hod., odjezd 05.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích, 
návrat ve večerních hodinách

cyklotrasu kolem Dunaje zahájíme nedaleko poutního kostela Bogenberg a budeme  
projíždět starými městečky Straubing a Wört. Nad Dunajem uvidíme známou Walhallu, 
slavnostní síň postavenou v dórském slohu. Na konci cesty budete mít možnost prohlídky 
historického města Regensburg, kde je velké množství památek.

NĚMECKO / Z BOGENU DO REGENSBURGU
Dunajská cyklostezka

Termín Osoba
16.06., 16.09. 830,- Kč   

Náročnost: střední. Délka trasy: cca 48 km (Königsee + 12 km)
Kola: nejlépe trekingová
Trasa: Berchtesgaden – Grossgmain – Grödig – Berchtesgaden
Nakládání kol: 05.00 hod., odjezd 05.30 hod. – parkoviště u Peugeotu v Č. Budějovicích, 
návrat ve večerních hodinách

cyklotrasa vede kolem hory Untersberg (1885 m). Výchozím bodem bude velmi známé his-
torické městečko Berchtesgaden v srdci Berchtesgadenských Alp. Poté pojedete přes obce 
Grossgmain a Grödig. Výlet je možné si prodloužit zajížďkou (cca 12 km) k překrásnému 
jezeru Königsee s vyhlídkami na horu Watzmann (2713 m) a Hitlerovu pevnost Orlí hnízdo.

RAKOUSKO / NĚMECKO – okruh kolem hory UNTERSBERG



TAUPLITZALM – NÁHORNÍ PLOŠINA SE 6 JEZERY

JEDNODENNÍ  VÝLETY - RAKOUSKO
 Cena obsahuje - dopravu autobusem, průvodce, v některých případech vstupy, lodní lístky ...(dle rozpisu)

Včetně vstupného do štoly a zahrad (rýžování není v ceně).       
Odjezd: v 07.00 hod. Č. Budějovice (Třeboně) - Mariánské náměstí, návrat v odpoledních hod.

Odjezd: v 07.30 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v odpoledních hodinách

SVĚT AMETYSTŮ, ZÁŽITKOVÉ ZAHRADY A SVĚT VÍNA

SOUTĚSKA YSPERKLAMM A HRAD RAPPOTESTEIN - NOVINKA

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách. 
Možnost nástupu v Třeboni.  
Vstupné do ZOO cca 16 EUR / dosp., cca 8 EUR / děti 6 - 18 let

Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

uprostřed parku zámku Schönbrunn navštívíte ZOO (založena v r. 1752), které jako jedné 
z pouhých 5 zahrad svěřila Čína pár pand. Velkým úspěchem je narození mláďat tomuto 
páru. K dalším atrakcím patří mimo jiné pavilon velkých kočkovitých šelem, pavilon s akvárii  
a terárii, korálový útes, opičí ostrůvky, pavilon deštného pralesa…celkem více než 400 druhů 
zvířat. Můžete se projít parkem, navštívit zámek Schönbrunn, skleník palem, muzeum kočárů...

vydáme se do lesů a hlubokých údolí mezi Novohradskými horami a řekou Dunaj. Poznáte 
hrad Rappotestein (cca 8 EUR dospělý, 6 EUR student a senior), který nebyl nikdy dobyt,  
a proto je jedinečnou ukázkou středověké architektury. Uchvátí vás kouzlo soutěsky řeky 
Ysper, kde budeme stoupat po dobře jištěných dřevěných schodech a můstcích kolem  
vodopádů a hlubokých tůní. Vyberete si ze 2 tras – 4 km (převýšení 300 m) nebo 11 km  
(převýšení 450 m). Autobus bude parkovat u útulného hostince, kde bude čas na občerstvení. 
Potřebujete boty, které nekloužou a doporučujeme turistické hůlky.

vydáme se na 6 hod. túru ve výšce 1.650 m kolem 6 horských jezer v jedné z nejkrásnějších 
oblastí pastvin a salaší v Evropě. Tauplitzalm je plošina plná pestrobarevných květin.  Alpské 
růže, neboli rododendrony, zde kvetou v překrásných barvách často až do konce července. 
Na loukách však kvetou i jiné vzácné rostliny a byliny. Převýšení cca 400 m.

VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN - nejstarší ZOO na světě, zámek, muzea...

Termín Osoba
28.04., 29.04., 23.06., 24.06., 15.09. 560,- Kč       

Termín Osoba včetně placené silnice
21.07. 740,- Kč       

v městečku Maissau si prohlédneme štolu vedoucí k největší ametystové žíle na světě.  
Zde se dozvíte, jak byly minerály v hloubce prastarých hor před 280 miliony let vytvořeny.  
Můžete si najít svůj ametyst osobně ve velkém rýžovišti. Poté navštívíme Kittenbergero-
vy zážitkové zahrady, které se chlubí čtyřmi desítkami ukázkových zahrad, včetně největší  
bylinkové spirály na světě. Necháme se inspirovat asijskou, květinovou, venkovskou  
či moderní designovou zahradou, koupacím jezírkem a řadou dalších zahradnických snů. 
Na závěr nás čeká Svět vína a vinotéka Loisium v městečku Langenlois, kde uprostřed 
vinohradů vyrostly moderní budovy amerického architekta. Ve vinotéce (vstup zdarma)  
si můžeme vína vychutnat, vybrat a zakoupit.

Termín Osoba Dítě do 13,99let
21.04., 22.04., 28.07., 29.07. 930,- Kč       799,- Kč      

Termín Osoba včetně vstupu do soutěsky
12.05., 13.05., 06.10., 07.10.    550,- Kč       
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Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba

Včetně vstupu a lanovky (2,50 EUR za audio průvodce se hradí na místě)
Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba

prohlídka vodního zámku Ort u Gmundenu, jízda kolem Traunského jezera do Bad Ischlu 
- solných lázní s Císařskou vilou (letní sídlo Fr. Josefa I. a jeho ženy Alžběty Bavorské - 
vstupné do vily cca 14,50 EUR, do parku 4,60 EUR), vilou Franze Lehára a oblíbenými 
cukrárnami císařského páru.  Kolem jezera Wolfgangsee do Salzburgu. Prohlídka města 
Salzburg, kterému se říká ŘÍM SEVERU – Mozartův rodný dům, dóm Sv. Ruperta …

Hallstatt (úchvatné městečko terasovitě rozložené na břehu stejnojmenného jezera) -  
lanovkou na horu Salzberg, prohlídka solných dolů, kde se těžila sůl již v době Keltů. Výjezd 
autobusem k jezeru Gosausee s vyhlídkou na stále zasněžený Dachstein.

SALZBURG A JEZERA TRAUNSEE,  WOLFGANGSEE, BAD ISCHL

HALLSTATT – NEJSTARŠÍ SOLNÉ DOLY NA SVĚTĚ

Termín Osoba
28.04., 06.05., 23.06., 24.06., 22.09., 07.10. 680,- Kč       

Termín Osoba Dítě 4-15 let
06.05., 07.07., 15.09. 1.170,- Kč       990,- Kč      

Včetně lodního lístku              Možnost nástupu v Třeboni. 
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních  hodinách.  
Trasu Krems, Dürnstein, Melk můžete absolvovat též s průvodcem autobusem (bez plavby 
lodí) za cenu 630,- Kč / osoba.

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba

krátká prohlídka Kremsu, při plavbě lodí poznáte středověké hrady, malebné vesničky i vel-
kolepé kláštery. Prohlídka města a kláštera Melk (vstup do kláštera vč. klášterních zahrad 
cca 12 EUR, pouze do zahrad 5 EUR / os., 1 EUR / děti 6-16 let)

zastávka u jezera Mondsee, projížďka okolo jezera Wolfgangsee, prohlídka okouzlujícího měs-
tečka Hallstatt, terasovitě rozloženého nad jezerem Hallstättersee, výjezd autobusem k jezeru 
Gosausee s vyhlídkou na stále zasněžený Dachstein. Zpět průjezd okolo jezera Traunsee.

ROMANTICKÝM  ÚDOLÍM  WACHAU

JEZERA SOLNÉ KOMORY

Výlet s tříhodinovou plavbou lodí z Kremsu do Melku

Termín Osoba
06.05., 07.05., 24.06., 08.07., 16.09. 590,- Kč
Termín Osoba
06.05., 23.06., 07.07., 15.09. 680,- Kč       

Termín Osoba Dítě 10-15 let Dítě do 10 let
12.05., 09.06., 10.06., 11.08., 23.09. 1.280,- Kč      930,- Kč       580,- Kč      

Odjezd: v 06.00 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

v malebné přírodní rezervaci Ötscherland se vydáme od jezera Erlaufstausee do nitra  
soutěsky přezdívané Grand Canyon Rakouska k turistické chatě Ötscherhaus. Procházka 
k vodopádu Mirafall a průchod soutěskou po proudu říčky Ötscher až k rozcestníku u vodní 
elektrárny. Odtud stoupání kolem velkého vodopádu Lassingfall až k vodní nádrži Stausee. 
Odpoledne návštěva poutního místa Mariazell s kostelem zasvěceným Narození Panny  
Marie se zázračnou Kaplí u Svaté studny, kaplí sv. Michala a křížovou cestou.

VODOPÁDY A SOUTĚSKY ÖTSCHERU A MARIAZELL

Termín Osoba včetně vstupu do soutěsky
19.05. 770,- Kč       
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MEDVĚDÍ SOUTĚSKA

okružní jízda Vídní, prohlídka historického centra a zahrad letního sídla rakouských  
císařů Schönbrunnu s průvodcem. Vstup do zahrad zdarma, orientační vstupné do zámku  
Schönbrunn: malý okruh s audioprůvodcem: 14,20 EUR / osoba, 10,50 EUR / děti 6-18let, 
13,20 EUR / studenti 19-25 let. Velký okruh s audioprůvodcem: 17,50 EUR / osoba,  
11,50 EUR / děti 6-18 let, 16,20 EUR / studenti 19-25 let. Můžete se projít parkem,  
navštívit zámek Schönbrunn, skleník palem nebo muzeum kočárů... Pokud chcete  
navštívit vše, doporučujeme termín  28.04., 29.04., 23.06., 24.06., 15.09.2018  – viz VÍDEŇ  
- SCHÖNBRUNN – nejstarší ZOO na světě, zámek, muzea - str. 48.

VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN
Elegance a nostalgie, luxus a romantika - právě taková je Vídeň

Odjezd: v 06.30 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách. 
Možnost nástupu v Třeboni.             26.10.* - zvýhodněné vstupné do muzeí a památek

Termín Osoba
21.04., 19.05., 20.05., 19.08., 15.09., 26.10.* 560,- Kč       

Termín Osoba včetně poplatku za placenou silnici a soutěsku
21.07. 790,- Kč       

Včetně vstupného k vodopádům
Odjezd: v 04.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v pozdních večerních hod.

Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

nenáročná pěší túra k 5. nejvyšším vodopádům na světě, které leží v NP Vysoké Taury. 
Podél vodopádů vede 4 km dlouhá naučná turistická stezka. Výstup končí u výletního  
hostince Krimmler Tauernhaus, tam je počátek vodopádů a odtud vodopády řeky Krimmler 
Ache padají ve třech kaskádách až do hloubky přes 380 m. Dle časových možností návštěva 
Zell am See.

návštěva soutěsky Lammerklamm. Po dobře jištěných schodech se dostanete  
až k nejkrásnější části k tzv. temné soutěsce, kde se skály zužují na pouhý jeden metr. 
Poté přejedeme panoramatickou silnicí na Postalm – největší oblast horských pastvin  
v Rakousku. Po celé léto se zde pase více než 2 000 krav, jejichž mléko se z části  
zpracovává přímo na tamních horských chatách. Trasa s průvodcem vede kolem  
několika horských chat, kde je možné posedět, ochutnat a zakoupit vynikající sýry a další  
mléčné výrobky.  Jsou zde úchvatné výhledy na pohoří  Tennengebirge, Salcburské Dolomity  
a Solnou komoru. Poté sjezd k jezeru Wolfgangsee, dle časových možností krátká zastávka 
v malebném městečku Strobl.  

KRIMMELSKÉ VODOPÁDY - NEJVĚTŠÍ V RAKOUSKU

HORSKÉ PASTVINY SALCBURSKA 

řeka Krimml Ache padá do údolí ve 3 kaskádách z výšky 380 m 

A SOUTĚSKA LAMMERKLAMM

Termín Osoba Dítě do 15 let
01.09. 1.020,- Kč       960,- Kč      

Odjezd: v 05.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

návštěva jednoho z nejkrásnějších koutů Štýrska. Název  dostala díky četným  
kosterním pozůstatkům medvěda skalního, který zde žil. Můžete s námi  
podniknout výstup po nezapomenutelných 163 žebřících, lávkách a můstcích trvající 
cca 3 hodiny. Po výstupu a odpočinku u horské chaty Guter Hütte budeme pokračovat  
po turistické cestě do Teichalmu. Zdatnější turisté mohou podniknout túru na Hochlantsch 
(1.720 m) s jedinečným výhledem do okolí.

Termín Osoba včetně vstupu do soutěsky 
02.06. 850,- Kč       
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Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách     

DIVOKÉ VODY POTOKA RIESACH A SOUTĚSKA WÖRSCHACH 

Vstupné solný důl: cca 18 EUR / dospělý, 7 EUR dítě 4-15 let
Odjezd: v 06:00 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v nočních hodinách

Vstupné: Dům moře: dospělí 17,60 EUR, studenti, senioři 13,10 EUR, děti 8 EUR (do 15 let)
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí (Třeboň), návrat ve večerních hod.

Pěší trasa: autobusem vyjedeme vyhlídkovou placenou silnicí až na náhorní plošinu  
k horské restauraci Loser Alm 1.600 m. Odtud je možné se vydat na nenáročnou  
procházku kolem jezera Augstsee a nebo pokračovat vzhůru na okružní cestu po vrcholech  
Atterkogel (1.826 m), Greimuth (1.871 m) a Loser (1.837 m) s překrásnými výhledy. Odpoledne  
navštívíme solný důl u městečka Altausee, kde byly za 2. světové války ukryty nejcennější 
umělecké poklady celé Evropy. Prohlídka Altausee a procházka kolem jezera Altausseer 
See. (obtížnost střední, možnost vynechání některého z vrcholů, převýšení pro celý okruh 
570 m, celkem 6,5 km).

na Mariahilfer Strasse navštívíme Mořský svět v budově, která bývala protiletadlovou 
věží, se nyní nachází největší rakouské akvárium, kde uvidíme žraloky, mořské želvy, obří  
kladivouny a další obyvatele světových moří. V tropickém pavilonu pak volně poletující ptáky,  
pobíhající opice, v krokodýlím parku krokodýly. Terária obývají jedovatí hadi, hroznýši,  
ještěrky a ještěři, listoví mravenci a sklípkani. V nejvyšším patře věže je nová kavárna  
Ocean´sky s úchvatným výhledem na celou Vídeň. Odpoledne navštívíme Prátr, který nabízí 
přes 250 atrakcí, nejen obří kolo Riesenrad, ale také největší řetízkový kolotoč na světě, 
zastřešenou horskou dráhu a mnoho dalších vzrušujících zážitků.

dojedeme ze Schladmingu údolím Untertal až na parkoviště u Wilde Wasser. Odtud  
budeme stoupat kolem nejvyššího vodopádu Štýrska, překonáme několik ocelových žebří-
ků, lávek a schodů až dojdeme k jezeru Riesachsee, kde budeme pozorovat vodopády, které  
do něj z okolních hor přitékají. Možnost přechodu přes visutý most cca 4 EUR. Možnost  
občerstvení v salaši Gfölleralm domácími specialitami a odvážní se mohou i vykoupat (pře-
výšení na trase 240 m). Návrat k autobusu. Při cestě zpět zastavíme u soutěsky Wörschach, 
kde budeme obdivovat krásu vodopádů. Dále projdeme kolem zříceniny hradu Wolkenstein.

CESTA PO ŠTÝRSKÝCH  VRCHOLECH LOSER, ATTERKOGEL, 

VÍDEŇ PRO DĚTI – MOŘSKÝ SVĚT A PRÁTR

Termín Osoba včetně placené silnice
18.08.                      740,- Kč       

Termín Osoba
17.06., 09.09. 560,- Kč       

GREIMUTH (1.871 M) A OBLAST ALTAUSEE

- NOVINKA

Včetně mýtného za průjezd vyhlídkovou silnicí
Odjezd:  v 04.45 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

průjezd panoramatickou silnicí Grossglockner Hochalpenstrasse s nádhernými pohledy 
na zasněžené horské velikány dosahující výšek až 3 000 m n m. Z parkoviště Kaiser 
Franz Josefs Hohe, je nejlepší výhled na blízký ledovec a na Grossglockner (nejvyšší horu  
Rakouska – 3 798 m n m.), podle kterého se silnice jmenuje. Dle časových možností  
procházka městem Zell am See u jezera Zeller See.

GROSSGLOCKNER
Přejezd přes hřeben Vysokých Taur

Termín Osoba Dítě do 15 let
09.06., 08.09. 1.190,- Kč       1.060,- Kč      

Termín Osoba včetně vstupu do soutěsek
23.06. 770,- Kč       
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VÍDEŇSKÉ OKOLÍ

Odjezd:  v 06.30 hod - Č. Budějovice - parkoviště u Peugeotu, návrat ve večerních hodinách

zastávka v malebném městečku Traunkirchen u jezera Traunsee, v nejstarších rakouských 
solných lázních Bad Ischlu, v malebných letoviscích Sankt Gilgen u jezera Wolfgangsee  
a poté na břehu jezera Attersee. V případě hezkého počasí možnost koupání.

jízda k jezeru Vorderer Langbathsee, odtud nenáročná procházka k jezeru Hinterer  
Langbathsee (cca 2 hod). Odpoledne prohlídka vodního zámku Ort na jezeře Traunsee, 
poté se nalodíme na vyhlídkovou loď a poplujeme do Traunkirchenu, kde si prohlédneme  
tamní klášter. Budeme pokračovat lodí plavbou až do Gmundenu a budeme se kochat  
pohledy na hory Traunstein a Feuerkogel. Velmi vhodné pro klienty, kteří nechtějí spěchat  
a chtějí si užít pohodu u jezer s krásnými výhledy.         Cena včetně lodního lístku.

SOLNOHRADSKÁ JEZERA 

Termín Osoba
28.07. 740,- Kč       

Termín Osoba Senior 60+ Dítě 10-14,99let Dítě do 10let
23.06., 04.08. 1.090,- Kč       990,- Kč      890,- Kč      590,- Kč      

Odjezd:  v 05.30 hod. - Č. Budějovice (Třeboň) – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hod.

jízda horskou dráhou Semmeringbahn z Payerbachu do Semmeringu – tato část tratě  
je dlouhá 22 km a je na ní 14 tunelů a 12 viaduktů. Procházka na výhledy na nejatraktivněj-
ší část železnice, prohlídka města Semmering a návštěva poutního kostela Maria Schutz.  
Odpoledne prohlídka hradu Forchtenstein.

HORSKOU ŽELEZNICÍ DO SEMMERINGU (UNESCO)

Termín Osoba včetně jízdenky na vlak a vstupu na hrad
09.06. 1.230,- Kč       

Odjezd: v 07.00 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat v odpoledních hodinách

Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

výjezd alpskou silnicí do lyžařského centra v nadmořské výšce 1480 m. Pěší výstup  
na vrchol Hochkaru (1808 m). Kruhové rozhledy na vrcholy Alp. Pěší turistika na hřebe-
ni a sestup do lyžařského centra. Odpoledne návštěva soutěsky Wasserlochklamm –  
jedna z nejúchvatnějších hříček přírody v Rakousku. Voda zde vymlela koryta, vyhloubila  
hluboké tůně a z výšky 152 m se valí vody pěti nádherných vodopádů. Snadno schůdný  
a v souladu s okolní přírodou postavený systém lávek s pevnými schody a můstky vede        
900 m dlouhou soutěskou. Výstup překonává výškový rozdíl 300 m. 

JEZERA  TRAUNSEE  A  LANGBATHSEE  BEZE  SPĚCHU – NOVINKA

HOCHKAR 1808 M A SOUTĚSKA WASSERLOCHKLAMM

Termín Osoba včetně vstupu do soutěsky
16.06. 850,- Kč       

lázně Baden - projdeme se lázeňským parkem s vyhlídkou na město a prohlédneme  
si Doblhoffpark se zámkem Weikersdorf a s rosáriem s asi 600 druhy růží kvetoucími  
na více než 30.000 keřích. Poté opatství Heiligenkreuz – dnes největší cisterciácký klášter 
v Evropě, starý téměř 900 let. Po krátké  zastávce navštívíme přírodní památku, jeskyni 
Hinterbrühl, která ukrývá 60 m pod zemským povrchem největší podzemní jezero v Evropě 
s plochou 6.200 m2. Jedinečný labyrint jeskynních systémů, chodeb a krápníkových hal.  
Romantická plavba po jezeře. Den zakončíme na nedalekém hradě Lichtenstein  
vystavěném na skále ve tvaru obranné věže s kaplí s překrásným výhledem na Vídeň. 

Odjezd:  v 06.30 hod. - Č. Budějovice (Třeboň) – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hod.

Termín Osoba včetně vstupu do jeskyně
01.07., 02.09. 770,- Kč       
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Termín Osoba Dítě 6 - 14,99 let Dítě do 6 let
07.07., 15.09. 1.860,- Kč       1.450,- Kč      770,- Kč     

Včetně vstupu do jeskyně a 2x jízda lanovkou
Odjezd:  v 06.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Odjezd:  v 06.00 hodin - Č. Budějovice - parkoviště u Peugeotu, návrat ve večerních hodinách

jízda lanovkou z Obertraunu k zastávce Schönbergalm. Prohlídka Velké ledové  
jeskyně. Poté jízda 2. úsekem lanovky na vrchol Krippenstein, kde se nacházejí vyhlídky  
Welterbespirale („Spirála světového dědictví“) a „Pět prstů“ s jedinečným pohledem  
na Dachstein a oba jeho ledovce. Vyhlídka má 5 různých můstků a připomíná tvar ruky. 
Nachází se nad více než 400 m hlubokou propastí v oblasti Hallstatt-Dachstein. Možnost 
procházky.

pěší procházka od jezera Grundlsee (ve Štýrské solné komoře) k jezeru Toplitzsee.  
Zájemci přejedou pramicí (cca 8  EUR) k jezeru Kammersee, kde pramení řeka Traun. Během  
plavby jsou vidět 2 vodopády. V případě hezkého počasí možnost koupání v jezeře  
Grundlsee. Cestou zpět zastávka u jezera Altaussee, v nejstarších rakouských lázních  
Bad Ischlu a u jezera Offensee. Cesta vede okolo jezera Traunsee. 

DACHSTEIN - VYHLÍDKA „PĚT PRSTŮ“ A VELKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ

JEZERA SOLNOHRADSKA A ŠTÝRSKA
k pramenům řeky Traun - s možností koupání

Termín Osoba
18.08. 760,- Kč       

Odjezd:  v 07.30 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách. 

krásná projížďka okolo řeky Dunaje od Mauthausenu až po Krems. První zastávka  
je v Dürnsteinu (perla údolí Wachau) – možnost výstupu na zříceninu hradu nad městem. 
Cesta autobusem pokračuje do Kremsu přes Melk - město s velkolepým klášterem (vstup 
do kláštera vč. klášterních zahrad cca 12 EUR, pouze do zahrad 5 EUR / os., 1 EUR / děti 
6-16 let). Prohlídky obou měst s průvodcem.

ROMANTICKÉ  ÚDOLÍ  WACHAU A DÜRNSTEIN, PERLA WACHAU

Termín Osoba
23.06. 650,- Kč       

Včetně vstupu na výstavu
Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice (Třeboň) – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hod.

Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice (Třeboň) – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hod.

výlet do podunajského městečka Tullnu, nazývaného „Městem růží“. Návštěva mezinárod-
ního květinového veletrhu, kde na ploše ca 80 000 m2 uvidíte sochy z květin a nádherné 
květinové  dekorace. Možnost prohlídky města Tulln s průvodcem.

prohlídka areálu zámku Laxenburg u Vídně - sídlo císařské rodiny, kde měl líbánky císař  
Fr. Josef. V zámeckém parku (cca 2,30 EUR) navštívíme vodní hrad Franzensburg (cca 10 
EUR). Pak přejedeme do lázeňského města Baden. Projdeme největší rozárium Rakouska  
(600 druhů růží) a prohlédneme si město - Císařský dům, radnice, Frauenbad, Beethovenův 
dům. Koupání 3 hod. na koupališti s minerální vodou Thermalstrandbad s největší písečnou 
pláží Rakouska (v případě špatného počasí koupání v Římských lázních cca 5,5 EUR).  

ZAHRADNICKÝ RÁJ V TULLNU

ZÁMEK LAXENBURG A LÁZNĚ BÁDEN S KOUPÁNÍM

Termín Osoba Dítě 6 - 14,99 let Dítě do 5,99 let
01.09., 02.09. 800,- Kč       600,- Kč      520,- Kč      

Termín Osoba včetně vstupu na koupaliště
24.06.,11.08. 12.08. 799,- Kč       
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v oblasti Tennengau navštívíme 76 m vysoký Gollingský vodopád, který je velkolepou přírod-
ní podívanou. Cesta vede podél potoka Schwarzenbach až k úpatí samotného vodopádu. 
Strmou stezkou vystoupáme až k jeho horní kaskádovité části. V blízkosti se nachází rovněž 
půvabný kostelík sv.Mikuláše postavený na vysoké skále. Přejedeme do oblasti Lammertal, 
jejímž srdcem je městečko Annaberg, které je známé slavnostmi sena. Na 4 km okruhu 
uvidíme různá zvířata nebo pohádkové postavy ze sena. Putování zakončíme v Russbachu.

TENNENGAU - REGION POŽITKŮ A ZÁŽITKŮ 

Včetně lanovky a vstupného do jeskyně.
Odjezd:  v 05.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat  ve večerních hodinách

Včetně vstupu do obou hradů.
Odjezd:  v 06.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách. 

Odjezd:  v 06.00 hodin – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

pěšky nebo lanovkou k Dr. Oedl Haus. Odtud pěšky k Eisriesenwelt (Obří ledové jeskyni) –  
zpřístupněn cca 1 km chodeb ledovými paláci. Odpoledne možnost prohlídky hradu  
Hohenwerfen (vstup cca 12 EUR / dospělý, 6,50 EUR děti 6 - 14). Z hradu krásné výhledy  
do údolí řeky Salzach. Možnost využít výtah od parkoviště na hrad (cca 3,5 EUR). Trasa výletu  
je v kopcovitém terénu. 

prohlídka romantického hradu Aggstein z 12. století, odkud jsou z vyhlídky 300 m  
nad Dunajem krásné výhledy na řeku. Poté přejezd na nejdůležitější poutní místo  
Dolních Rakous, baziliku Maria Taferl, vypínající se vysoko nad Dunajem. Zastávka  
v městečku Grein a putování zakončíme na téměř 900 let starém hradu Burg Clam.

příjezd k druhé nejdelší soutěsce Rakouska Dr. Vogelgesang Klamm, kde nás čeká  
stezka dlouhá cca 1,5 km a kolem 500 schodů ze dřeva a kamene (náročnost lehká). Poté  
navštívíme poutní kostel Frauenberg s krásnými výhledy na okolní Alpy. Příjezd  
k benediktýnskému klášteru v Admontu (cca 10 EUR), který je nejstarším existujícím  
klášterem ve Štýrsku a je domovem unikátní klášterní knihovny. Přímo nad Admontem stojí 
na vrchu „Klosterkogel“ zámek Röthelstein, který postavil roku 1655 opat Urban a odkud 
jsou nádherné výhledy na okolní vrcholy Alp. 

HRAD HOHENWERFEN A OBŘÍ LEDOVÁ JESKYNĚ

VÝHLEDY NA DUNAJ - NOVINKA

OPATSTVÍ ADMONT A SOUTĚSKA DR. VOGELGESANG - NOVINKA

Termín Osoba Dítě do 14 let
08.09. 1.290,- Kč       1.080,- Kč      

Včetně vstupu do soutěsek a jeskyně.
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice - parkoviště u Peugeotu, návrat ve večerních hodinách

návštěva nejkrásnějších soutěsek na severu Alp. Soutěska Vorderkaserklamm – divoká 
soutěska plná kaskád. Jeskyně Lamprechtshöhle – jeden z nejrozsáhlejších jeskynních  
systémů v Evropě. Soutěska Seisenbergklamm je 600 m dlouhá, začíná přímo z horské 
obce Weissbach. V odpoledních hodinách návštěva městečka Lofer.

 ALPSKÉ SOUTĚSKY

Termín Osoba Dítě do 15 let
11.08. 960,- Kč       800,- Kč      

Termín Osoba
18.08. 700,- Kč       

Termín Osoba včetně vstupu do soutěsky
28.07., 15.09. 750,- Kč       

Termín Osoba Dítě 6 - 14,99 let Dítě do 5,99 let
16.06., 18.08. 880,- Kč       780,- Kč      530,- Kč      
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Termín Osoba
12.05., 28.09. 790,- Kč       

prohlídka zámku Neuschwanstein. Velkolepý zámek, umístěný na vysokém skalnatém  
vrchu v bavorských Alpách, který nechal vybudovat bavorský král Ludvík II. Jeho pohádková 
silueta korunovaná věncem věží je notoricky známá a posloužila například Waltu Disneymu 
jako inspirace pro zámek Sněhurky. Zámek Neuschwanstein patří mezi nejnavštěvovanější 
německé památky. Prohlídka zámku Hohenschwangau (nedaleko zámku Neuschwanstein), 
který byl oblíbeným letním sídlem bavorského krále Maxmiliána II, který vládl v letech 1848 
až 1864 a byl otcem Ludvíka II.

NEUSCHWANSTEIN A HOHENSCHWANGAU
zámky šíleného krále 

JEDNODENNÍ  VÝLETY - NĚMECKO

+ kombinované vstupné (platba předem v EUR v CK) do obou zámků cca 25 EUR / os.,  
vstupné do jednoho zámku cca 13 EUR / os., děti a mládež do 18 let pouze rezervační  
poplatek 1 EUR za každý zámek.
Odjezd:  v 05.00 hod – Č. Budějovice -  Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.                           

Cena obsahuje - dopravu autobusem, průvodce, v některých případech vstupy, lodní lístky ...(dle rozpisu)
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celodenní pobyt v překrásné ZOO s představením v nově otevřeném delfináriu. Představení 
cvičených delfínů a lachtanů trvá cca 30 minut a probíhá 3x denně. Kromě těchto zvířat jsou 
zde např. opice, medvědi, různé šelmy, antilopy...
Děti jistě neopomenou navštívit vybavená hřiště a dětské koutky.

NORIMBERK – DELFINÁRIUM A ZOO

Vstupné cca 13,50 EUR / dosp. os., 6,50 EUR / děti do 13 let                  
Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v pozdních nočních hod.

Termín Osoba Dítě do 15 let
21.07., 28.09. 990,- Kč       970,- Kč

celodenní návštěva Legolandu pro zábavu nejen dětí, ale i dospělých. Miniland sestavený 
z 25 mil. lego kostiček, safari, vláček, lodičky, autodráha, horská a vodní dráha, aquarium  
s živými žraloky, kino 4D. Možnost občerstvení a nákupu stavebnic Lego v areálu.
Novinkou v Legolandu je Ninjago World.       Nabízíme speciální ceny pro školní skupiny.

 LEGOLAND

Včetně celodenního vstupného
Odjezd: v 03.15  hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat 24.06., 29.09. v časných  
ranních hodinách (cca 01.00 hodin).               

svět ze stavebnice LEGO, den plný atrakcí a zážitků

Termín Osoba Dítě do 11 let
23.06. - 24.06. 
28.09. - 29.09. - ČESKÝ DEN – speciální program

1.550,- Kč       
1.550,- Kč      

1.490,- Kč       
1.490,- Kč      

návštěva zábavního parku, kde vás čeká 75 atrakcí pro malé i velké příznivce radovánek 
(dvojitá vlnitá skluzavka, jezdecká dráha pro koně, horská dráha, velký řetízkový kolotoč, 
divoká vodní dráha a další). Park se nachází v Německu u obce Reisbach. 

BAYERN PARK – ZÁBAVNÝ PARK

Odjezd: v 06.30 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Termín Osoba včetně vstupného do parku Dítě do 100 cm
02.06., 06.07., 11.08., 28.09. 1.080,- Kč       550,- Kč      



příjezd do informačního centra NP Bavroský les u Neuschönau. Výstup na 44 m vysokou  
vyhlídkovou věž a procházka po 1.300 m dlouhé zážitkové trase v korunách stromů.  
Prohlídka venkovní botanické expozice představující téměř všechny rostlinné druhy  
Bavorského lesa (přes 700). Prohlídka výběhů zvířat v rozmanité lesní krajině. Odpoledne přejezd  
na parkoviště pod Luzný. Výstup k chatě pod vrcholem a dále pak na vrchol (1.373 m n. m.). 
Sestup zpět na parkoviště. Převýšení cca 260 m, celkem 5 km,  obtížnost: střední.

NP BAVORSKÝ LES – NEUSCHÖNAU
stezka v korunách stromů a výstup na LUZNÝ (1.373 m) 

Včetně vstupu na stezku v korunách stromů 
Odjezd:  v 07.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách        

Termín Osoba Dítě 6 - 14 let Dítě do 6 let
26.05., 25.08. 699,- Kč       670,- Kč      470,- Kč     

krátká prohlídka Pasova, přejezd autobusem podél řeky Dunaje do Engelhartszellu,  
městečka s klášterem a odtud plavba lodí do Lince (cca 3.30 hod.) po druhém nejdelším 
veletoku Evropy. Na závěr prohlídka Lince.

prohlídka „Benátek severu“ - města Pasov, ležícího na soutoku tří řek a kláštera v Engelhart-
szellu (možnost nákupu likérů). Možnost prohlídky kláštera a zahrad Willhering (vstupné  
cca 2,50 Eur / osoba). Prohlídka města Lince s průvodcem.

  PASOV A LINEC - LODÍ PO MODRÉM DUNAJI

PASOV, ENGELHARTSZELL, WILLHERING, LINEC

Včetně lodního lístku.
Odjezd: v 05.00 hod – Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách. 
Odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách                
Odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba

Termín Osoba Dítě 6 - 13 let Dítě do 6 let
29.04., 20.05., 03.06., 16.09. 1.090,- Kč      790,- Kč       490,- Kč

Termín Osoba
22.04. 490,- Kč       

prohlídka historického Regensburgu (římská Porta Praetoria, malebný kamenný most 
Steinere Brücke z 12. st., stará radnice, gotický dóm Sv. Petra, patricijské věžové 
domy, památky od antiky po současnost…), možnost plavby lodí (popř. autobusem)  
k Walhalle, dílu bavorského krále Ludvíka I. ve stylu římských paláců (vstup cca 5 EUR).

REGENSBURG  A  WALHALLA S MOŽNOSTÍ PLAVBY LODÍ

Možnost plavby lodí cca 15 EUR / osoba       
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – parkoviště u Peugeotu, návrat ve večerních hodinách  

Termín Osoba
02.06. 740,- Kč       

REGENSBURG A PLAVBA DUNAJSKOU SOUTĚSKOU

Termín Osoba vč. lodního lístku Dítě do 6 let vč. lodního lístku
12.05., 25.08. 999,- Kč       700,- Kč      

prohlídka historického Regensburgu (římská Porta, Praetoria, malebný kamenný most 
Steinere Brücke z 12.století, stará radnice, gotický dóm sv. Petra, biskupský palác  
a další). Přejezd do Kelheimu, prohlídka Síně osvobození – Befreiungshalle, poté plavba 
tzv. Dunajskou soutěskou, která byla vyhlášena přírodní rezervací již v roce 1840 a kde jsou 
až 80 metrové útesy, proti proudu řeky (cca 40 min.) až ke klášteru Weltenburg. Plavba lodí 
zpět do Kelheimu.

Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – parkoviště u Peugeotu, návrat ve večerních hod.
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Bavorské moře – jezero Chiemsee, plavba parníkem na ostrov Fraueninsel a Herreninsel  
s návštěvou pohádkového zámku krále Ludvíka II. Bavorského - Herrenchiemsee  
se slavným zrcadlovým sálem a nádherným parkem s mnoha fontánami (kopie Versailles). 
Možnost koupání v aquaparku na břehu jezera. 

CHIEMSEE – BAVORSKÉ MOŘE

Vstupné - zámek Herrenchiemsee  cca 9 EUR, loď na ostrov Chiemsee cca 9 EUR
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – parkoviště u Peugeotu, návrat ve večerních hodinách

Termín Osoba
14.07. 810,- Kč       

cca dvouhodinová prohlídka v automobilce BMW (platba v EUR předem v CK) a návště-
va historických a kulturních zajímavostí Mnichova – Karlovo náměstí, chrám Panny Marie,  
stará a nová radnice, Mariánské náměstí, Dvorní pivovar.

MNICHOV – PROHLÍDKA AUTOMOBILKY BMW

Zájemci o prohlídku BMW 9 EUR / osoba
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Termín Osoba
08.05., 28.09. 790,- Kč       
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prohlídka solného dolu, který je v provozu již od roku 1517. Je názýván “Solná stezka  
časem“ a představuje vývoj metod těžby a dalšího zpracování soli na místě. Doly Vás  
proveze horník ve speciální hornické mašince s vagónky. Zažitkem je také hornická  
skluzavka či jízda na podzemním solném jezeře. Odpoledne 2-3 hodinová procházka  
soutěskou Almbachklamm. Dobře zabezpečená cesta vede přes mosty, schody, tunely  
a přes impozantní rokle.

SOLNÝ DŮL BERCHTESGADEN A SOUTĚSKA ALMBACHKLAMM

Včetně vstupu do dolu a soutěsky
Odjezd: v 05:30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách               

Termín Osoba Dítě do 18 let
16.06., 28.07., 08.09. 1.190,- Kč       990,- Kč      

prohlídka nechvalně známého Hitlerova ,,Orlího hnízda” - výjezd místním  autobusem  
a výtahem v ceně. Překrásný výhled na Berchtesgadenské Alpy – hora Watzmann, 
Salzburg... Odpoledne procházka kouzelným městečkem Berchtesgaden a po břehu  
zelenosmaragdového alpského jezera Königsee.

BERCHTESGADEN - KEHLSTEIN ,,ORLÍ HNÍZDO” (1834 M)

Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách. 
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba

Termín Osoba Dítě do 14 let
16.06., 17.06., 28.07., 29.07., 26.08., 08.09., 15.09. 1.180,- Kč       990,- Kč      

Pěší trasa: výstup na Haidel (1.167 m, rozhledna 35 m vysoká) z Leopoldsreutu a zpět, 
přejezd autobusem do Bischofsreutu, dále po bývalé Zlaté stezce Mlaka, Krásná hora, 
Nové Údolí, Stožec (obtížnost: lehká, celkem 15 km). Na zpáteční cestě možnost zastávky  
na Soumarském rašeliništi a prohlídky naučné stezky (2 km).

OBLAST TROJMEZÍ – VÝSTUP NA HAIDEL

Odjezd: v 07.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Termín Osoba
13.05. 450,- Kč       
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Pěší trasa: z parkoviště u Velkého javorského jezera budeme stoupat jezerní stěnou  
na vrchol Velkého Javoru (1.456 m). Dále pokračujeme po hřebeni přes vrchol Malého  
Javoru (1.384 m), Enzianu na Heugstatt. Odtud zahájíme klesání přes Schareben  
na Poschingerhütte (obtížnost střední, celkem 15 km, převýšení na vrchol V. Javoru  
cca 500 m, trasu je možné zkrátit použitím lanovky na vrchol V. Javoru cca 10 EUR).

rekreační a zážitkový park se nachází v Loiflingu u Chamu, nedaleko českých hranic. 
Park má dvě části, jedna jako akční zábavní centrum se širokou nabídkou atrakcí pro děti  
i dospělé, od nejrůznějších kolotočů, horských kol přes obrovské pirátské lodě  
až po celou řadu adrenalinových atrakcí, jako horské dráhy, trampolíny nebo skluzavky  
do vody, zrcadlový labyrint a mnoho dalšího. Pro malé děti je tu připravena jízda vláčkem, 
kolotoče, labutě nebo odpočinková plavba v leknínu. Starší děti mohou zabloudit  
v zrcadlovém labyrintu, zkoušet různé lezecké atrakce nebo dráhu malé formule. Všechny 
uchvátí horská dráha či raft ve středověkém hradě, obří skluzavka, vodní autodrom, jízda 
divokou vodou.
Druhá část parku je relaxační a odpočinková, nachází se zde celkem dvanáct zahrad, každá 
z nich je stylizovaná do jiné země. Naleznete zde například anglickou, mexickou zahradu. 
Pozoruhodností samou je růžový sad s více než 10.000 růžemi všech barev. Zážitek tak mají 
nejenom děti z atrakcí, ale i dospělí z pestrých květinových skvostů.

prohlídka zámku Moritzburg, nejkrásnějšího vodního zámku v Sasku, kde se natáčela  
známá filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poté přejezd do saské metropole  
Drážďan, přezdívané jako „Florencie na Labi“. Prohlídka centra města s průvodcem, možnost  
návštěvy komplexu Zwinger či jiných památek, nebo možnost nákupů. 

v CHKO Kokořínsko se vydáme pěšky přes známý pískovcový útvar Pokličky lesní  
pěšinou až k tajemnému hradu Houska. Možnost prohlídky, poté budeme pokračovat pěšky  
až k rozhledně na Vrátenské hoře. Náročnost: střední, délka trasy: cca 14 km. Kdo by  
nechtěl absolvovat turistiku, tak může přejíždět autobusem a navíc navštíví hrad Kokořín. 

BAVORSKÝ LES - VELKÝ A MALÝ JAVOR - hřebenová trasa

CHURPFALZPARK – ZÁBAVNÝ PARK – NOVINKA

DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG - NOVINKA                                

CHKO KOKOŘÍNSKO – POKLIČKY, HRAD HOUSKA

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Odjezd: v 5.00 hodin - České Budějovice – parkoviště u Peugeotu (Dlouhá louka),  
v 5.45 hodin Písek – AN st. 1, návrat ve večerních hodinách.

Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Doporučená částka na vstupy cca 190,- Kč, senior cca 140,- Kč

Termín Osoba
26.08. 480,- Kč       

Termín Osoba včetně vstupu do parku
05.07., 21.07., 18.08. 890,- Kč       

Termín Osoba včetně vstupu do zámku
02.06., 29.09.    970,- Kč       

Termín Osoba
22.09. 620,- Kč       

ROZHLEDNA NA VRÁTENSKÉ HOŘE - NOVINKA

JEDNODENNÍ  VÝLETY - ČESKO
Cena obsahuje - dopravu autobusem, průvodce, v některých případech vstupy, lodní lístky ...(dle rozpisu)



HRAD HAZMBURK A VÝSTUP NA MILEŠOVKU

Odjezd: v 06.00 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Termín Osoba
19.05. 570,- Kč       

Pěší trasa: výstup ke zřícenině gotického hradu Hazmburk (cca 70,- Kč) ležícího  
na stejnojmenném vrchu. Poté výstup na nejvyšší horu Českého Středohoří – Milešovku 
(836 m), odkud jsou nádherné kruhové výhledy (obtížnost: střední, celkem cca 13 km).

ZOO A SAFARI VE DVOŘE KRÁLOVÉ - NOVINKA

PRACHOVSKÉ SKÁLY, HRAD KOST A ZÁMEK HUMPRECHT - NOVINKA

Včetně vstupu do Zoo a na Safari
Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách           

Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách           
Doporučená částka na vstupy: cca 260,- Kč / osoba, 150,- Kč / senior

Termín Osoba Student a senior
10.06. 950,- Kč       910,- Kč      

jedna z nejvýznamnějších barokních památek ve střední Evropě. Navštívíme majestátní Hospital 
Kuks s kostelem Nejsvětější Trojice, uvidíme Tanec smrti, prohlédneme si sochy M. B. Brauna.  
V unikátní barokní lékárně se dozvíme, k čemu jsou dobrá vlčí játra nebo prášek z mumie.  
Ve farmaceutickém muzeu se stanete na chvíli lékárníkem a v nové bylinkové zahradě studen-
tem farmacie. Ve sklepích můžete degustovat nejlepší česká vína. Projdeme areál bývalých 
lázní v údolí Labe a poté Betlém - přírodní galerii biblických výjevů v lese nedaleko Kuksu.

návštěva ZOO s projížďkou po Africkém safari Josefa Vágnera a na Lvím safari (cca 60 min.).

přibližně tří hodinová procházka skalním městem Prachovských skal. Poté prohlídka zámku  
Humprecht a hradu Kost.

BAROKNÍ KUKS – pro milovníky historie i léčivých bylinek

Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách           
Doporučená částka na vstupy: 200,- Kč / osoba, 140,- Kč / senior a student.

Termín Osoba
10.06. 695,- Kč       

Termín Osoba
02.06. 650,- Kč       

Odjezd: v 07.30 hod. Č. Budějovice (Třeboň) - Mariánské náměstí, návrat v odpoledních hod.

v rakouském Schremsu vystoupáme na Himmelsleiter (Žebřík do nebes) a v muzeu Unter-
Wasserreich (cca 6 EUR) se zúčastníme komentovaného krmení vyder. Následuje prohlídka 
vodního hradu Heidenreichstein (cca 7,5 EUR). Poté přejedeme do oblasti České Kanady 
a prohlídka renesančního městečka Slavonice. Další zastávka u probouzejícího se zámku 
Malá Hluboká v Č. Rudolci a závěr patří rozhledně U Jakuba - 40,7 m vysoká tužka.

ČESKO-RAKOUSKÉ POHRANIČÍ

Termín Osoba
20.05., 22.07. 380,- Kč       

prohlídka hradu Křivoklát, Koněpruských jeskyní a hradu Karlštejn (vstupné cca 450,- Kč).

KŘIVOKLÁT, KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, KARLŠTEJN

Odjezd: v 06.00 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách   

Termín Osoba
03.06. 510,- Kč       
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PRAHA – PARNÍKEM DO ZOO (fakultativně Botanická zahrada)

MORAVSKÝ KRAS

 TEREZÍN, ZÁMKY LIBOCHOVICE A VELTRUSY – NOVINKA

prohlídka gotického hradu s důmyslným vodním opevněním. Hrad je známý z mnoha  
pohádek a filmů (např. Popelka). Prohlídka klasicistního loveckého zámku Kozel, 
postaveného na konci 18. století. Procházka ke zřícenině hradu Radyně, který ve výši 569 m 
nad mořem vévodí širému okolí a je typickou dominantou celého Plzeňska.    

Terezín, původně pevnost z 18. století, která byla přestavěna na židovské ghetto  
a koncentrační tábor pro židy z celé Evropy – prohlídka Malé pevnosti + Muzea ghetta 
+ Magdeburská kasárna. Odpoledne návštěva krásných barokních zámků v Libochovicích  
a Veltrusech, možnost procházky v anglickém parku.

ZÁMEK KOZEL, HRADY RADYNĚ A ŠVIHOV

Odjezd: v 07.00 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách           
Doporučená částka na vstupy: cca 270,- Kč / osoba, 190,- Kč / senior a student.

Včetně vstupenky do Terezína
Odjezd: v 06.30 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Doporučená částka na vstupy: cca 200,- Kč      

Termín Osoba
09.09. 460,- Kč       

příjezd do Bečova nad Teplou, kde si prohlédneme zámek a Relikviář sv. Maura. Dále  
se zastavíme na zámku v Manětíně a prohlédneme si i klášter v Plasech.

BEČOV NAD TEPLOU, MANĚTÍN A PLASY – NOVINKA

Odjezd: v 07.30 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách   
Doporučená částka na vstupy cca 400,- Kč, senior cca 280,- Kč

Termín Osoba
20.05., 09.09. 570,- Kč       

dopolední projížďka lodí po Vltavě od Čechova mostu do Troji. Poté přesun kolem Trojské-
ho zámečku do Pražské ZOO. Fakultativně možnost návštěvy Pražské botanické zahrady  
a tropického skleníku Fata Morgana.

návštěva zámku Rájec nad Svitavou a jeskyně Balcarka, přejezd k propasti Macocha  
(vyhlídky na horním a dolním můstku) a pěší sestup k Punkevní jeskyni (možnost jízdy 
lanovkou). Prohlídka jeskyně s absolvováním celé vodní plavby. Procházka ke Skalnímu 
mlýnu (možnost jízdy vláčkem).

Včetně vstupu do ZOO a lodního lístku
Odjezd: v 06.30 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách     

Odjezd: v 06.00 hod. Č. Budějovice (Třeboň) - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hod.
Doporučená částka na vstupy cca 400,- Kč, senior cca 330,- Kč

Termín Osoba
27.05. 630,- Kč       

Termín Osoba Student a senior
17.06. 820,- Kč       770,- Kč      

Termín Osoba Dítě do 12 let
27.05. 800,- Kč       700,- Kč      

zámek Rájec nad Svitavou, jeskyně Punkevní a Balcarka, Macocha
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první zastávkou bude Bílá hora a prohlídka letohrádku Hvězda ve stejnojmenné oboře.  
Přejedeme do chráněné přírodní rezervace Divoká Šárka, procházka údolím.  Na cestě zpět 
si prohlédneme kostel sv. Jakuba ve Zbraslavském klášteře.

PRAHA 3. ČÁST - PŘÍRODA VE VELKOMĚSTĚ

Odjezd: v 07.00 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách   

Termín Osoba
28.04., 06.10. 450,- Kč       

procházka historickou Prahou s odbornou průvodkyní. Trasa: Vyšehrad,  Prašná Brána, 
Obecní dům,  historie a architektura domů v Celetné, Ungelt, Staroměstské náměstí,  
Karolinum, Betlémská kaple, Václavské náměstí.

PRAHA 2. ČÁST – VYŠEHRAD, OBECNÍ DŮM, BETLÉMSKÁ KAPLE

Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách           

Termín Osoba
21.04., 20.10. 440,- Kč       

první zastávkou bude hrad Veveří a po prohlídce se vydáme na procházku k řece  
Svratce hledat rozrazil. Poté projedeme hlubokým údolím v lesích, kde se odehrával příběh  
Pohádky máje. Vystoupíme v přístavišti Brněnské přehrady a projdeme se na Hráz přehrady,  
k Rybářské Baště nebo posedíme v hospůdkách. Odpoledne podrobně prozkoumáme  
brněnský hrad Špilberk – Kasematy, Rozhlednu a další.

podrobná prohlídka unikátního uměleckého díla Vily Tugendhat (UNESCO),  včetně  
zahrady. Poté následuje trasa za nejvýznamnějšími brněnskými památkami  – Katedrála 
svatého Petra a Pavla, Zelný trh, Stará radnice s drakem, Náměstí Svobody s moderním 
orlojem, Kostel svatého Jakuba a jezdecká socha Jošta na Moravském náměstí. Zájemci  
si mohou zvolit program podle zájmu  – např. Moravská galerie v Pražákově paláci  
(J. Čapek, V. Špála, J. Zrzavý atd.) nebo Vila Lőw-Beer nebo podzemí pod Zelným Trhem 
a další.

procházka Prahou s odbornou průvodkyní: Loretánské nám. s Loretou, Černínský palác, 
Hradčanské náměstí, Pražský hrad, Karmelitská ul. s chrámem P.M.Vítězné, Pražské Jezu-
látko s muzeem, lanovkou na Petřín (s možností návštěvy bludiště, věže), Kampa, nejužší 
ulička v Česku řízená semaforem.

BRNO 1 - KRAJEM POHÁDKY MÁJE a brněnský ŠPILBERK

BRNO 2  - VILA TUGENDHAT (UNESCO) a další památky ve městě

PRAHA 1. ČÁST – MĚSTO V LEGENDÁCH I SKUTEČNOSTI

Včetně vstupu na hrad Veveří
Odjezd: v 06.45 hod – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Včetně vstupu do Vily Tugendhat
Odjezd: z Č. Budějovic – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
05.45 hod - v termínech 08.04., 15.04., 13.10., 14.10.
06.45 hod - v termínech 07.04., 21.04.

Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Termín Osoba Student, senior 65+ Dítě do 5,99 let
07.04., 21.04. 780,- Kč       740,- Kč      670,- Kč      

Termín Osoba Student, senior 60+ Dítě do 5,99 let
07.04., 08.04., 15.04. 
21.04., 13.10., 14.10.

1.030,- Kč       
1.030,- Kč      

910,- Kč      
910,- Kč     

700,- Kč      
700,- Kč     

Termín Osoba
19.05., 13.10. 440,- Kč       
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1. den - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v ranních hodinách, prohlídka s průvodcem – Parla-
ment, katedrála sv. Štěpána, nábřeží, Matyášův chrám na Hradním vrchu, výhled z Gellértu,  
Rybářská bašta, Rákocziho třída, vánoční trhy na Vörösmártyho náměstí - tento trh patří  
mezi největší v Evropě (tradiční lidové a řemeslné výrobky, pestrý kulturní program, perníčky, 
langoše či svařené víno...). Specialitou je Adventní kalendář. Okna jednoho z nejhezčích domů  
na náměstí, ve kterém sídlí kavárna Gerbeaud, vytvoří kalendář sestavený z reprodukcí děl 
24 umělců. Ubytování v hotelu.
2. den - návštěva Szechényiho termálních lázní (největších v Budapešti), pramen (75 °C),
je bohatý na minerály, účinný při léčbě pohybového ústrojí, revmatických a nervových potíží
a lupénky. V lázních je 15 bazénů, 5 saun (použití v ceně vstupu). Návrat ve večerních hod.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu v Budapešti se snídaní, průvodce, pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné do lázní Széchenyi od 4.300 HUF.
Doplatek za 1lůžkový pokoj 590,- Kč / noc.

MAĎARSKO / BUDAPEŠŤ 

Termín Osoba
01.12. - 02.12. 2.690,- Kč   

Termín Osoba
08.12. – 09.12.        2.690,- Kč   

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní ve 2-3lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím, pobytovou taxu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné do památkových objektů. 
Doplatek za 1lůžkový pokoj 700,- Kč / noc.

1. den - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v nočních hodinách (po půlnoci), přejezd do Polska. 
Zastávka na velké tržnici v Těšíně (možnost nákupů za Kč). Přejezd do Krakova, ubytování, 
prohlídka Krakova s průvodcem, adventní trhy.
2. den - po snídani dokončení prohlídky Krakova. Návrat do Č. B. ve večerních hodinách.

POLSKO / KRAKOV SE ZASTÁVKOU V TĚŠÍNĚ - NOVINKA
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Termín Osoba
24.11. - 25.11. 2.690,- Kč   

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu v Bratislavě se snídaní, služby průvodce,  
pojištění CK.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
pojištění léčebných výloh, jízdenku na MHD (jedna jízda cca 2,50 EUR), vstupné. 
Doplatek za jednolůžkový pokoj 850,- Kč.

1. den - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v ranních hodinách. Prohlídka města Bratislava  
s průvodcem – Bratislavský hrad, katedrála Sv. Martina, Michalská brána, Slovenské  
národní divadlo, Hlavní náměstí se Starou radnicí…Individuální návštěva vánočních trhů 
(tradiční řemesla, kulinářské speciality, kulturní vystoupení...). Ubytování. Ideální pro ty,  
co chtějí večer vyrazit za kulturou, zábavou, dobrým jídlem či nočním městem.
2. den - po snídani přejezd do Vídně, prohlídka centra s průvodcem - habsburské  
sídlo Hofburg, skvěle vyzdobená ulice Graben, Kärntnerstrasse, Kohlmarkt, katedrála  
sv. Štěpána, vánoční trhy atd. Osobní volno - adventní trhy, kavárny, muzea, galerie. 
Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.  

SLOVENSKO / RAKOUSKO / ADVENT V BRATISLAVĚ A VÍDNI 

Ideální pro večerní procházky městem   

ADVENTNÍ ZÁJEZDY VÍCEDENNÍ



RAKOUSKO / SALZBURG, BAD ISCHL

ADVENTNÍ VÝLETY JEDNODENNÍ

Termín Osoba
24.11., 25.11., 01.12., 02.12., 08.12., 09.12., 15.12., 16.12. 560,- Kč   

Termín Osoba
24.11. 790,- Kč   

Termín Osoba
01.12. 630,- Kč   

U sobotních termínů si budete muset koupit jízdenku na MHD (cca 4,80 EUR).
Odjezd: v 08.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
Možnost nástupu v Třeboni.

Odjezd: v 08.00 hod - Č. B. - Mariánské náměstí, návrat v časných ranních hodinách druhý den.

Odjezd: v 07.15 hod – Č. Budějovice (Třeboň) – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hod.

prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva vánočních trhů, individ. program.

dopoledne procházka malebným Znojmem, odpoledne prohlídka nejvýznamnějších  
brněnských památek – Katedrála svatého Petra a Pavla, Zelný trh, Stará radnice s drakem, 
Náměstí Svobody s moderním orlojem…Návštěva vánočních trhů.

prohlídka města Salzburg s průvodcem, návštěva vánočních trhů, individuální volno.  
Navečer přejezd do SCHLADMINGU na největší průvod čertů v Evropě zvaný „Krampuslauf“ 
(vstup cca 12 EUR / dosp. a děti od 12 let, 6 EUR / děti 5 - 12 let) - fantastická podívaná: 
více než 1000 čertů v originálních starých maskách nebo maskách vyrobených podle tradice 
bude před Vašimi zraky sršit oheň a dým a tancovat divoké reje... Největší sešlost čertů  
v celé Evropě trvá až do nočních hodin. Kromě pekelných družin na vozech i pěšmo budete 
moci ochutnat místní adventní speciality. Po průvodu odjezd zpět do ČR.

RAKOUSKO / VÍDEŇ 

ČESKO – ADVENT VE ZNOJMĚ A BRNĚ 

RAKOUSKO / SALZBURG A KRAMPUSLAUF VE SCHLADMINGU

Termín Osoba
08.12. 630,- Kč   

Odjezd: v 08.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Možnost nástupu v Třeboni.

adventní trh v mohutném klášteře vysoko nad údolím Dunaje Göttweig (vstupné  
cca 2,50 EUR / osoby nad 15 let). Adventní trhy v historických městech na Dunaji  
v malebném údolí Wachau (UNESCO) - Krems a Dürnstein (perla údolí Wachau) –  
nádherné vinařské křivolaké uličky mezi hradní zříceninou a zámkem s nejkrásnější  
rokokovou věží v Rakousku. Adventní trh pod osvětleným dlouhým průčelím nejkrásnější 
barokní stavby Rakouska - v klášteře Melk (vstup do kláštera cca 12 EUR).

RAKOUSKO / ROMANTICKÉ ÚDOLÍ WACHAU - NOVINKA
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Malebná městečka Krems, Dürnstein, Melk

Termín Osoba
01.12., 08.12., 16.12. 650,- Kč   

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v pozdních večerních hod.
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba

zastávka v Bad Ischlu, v Salzburgu prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva 
vánočního trhu, volno.



Termín Osoba
15.12. 490,- Kč   

Odjezd: v 08.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

prohlídka starobylého Steyru (se zámkem a zachovalými hradbami) a nedalekého  
Christkindlu – barokní kostel, odkud zasílají děti z celého světa vánoční poštu,  
pohyblivé jesličky. Přejezd do Steinbachu, kde je největší adventní kalendář a kde se koná 
tradiční průvod čertů a čarodejnic „Krampus und Perchten“.

RAKOUSKO / STEYR, CHRISTKINDL, STEINBACH 

Můžete zaslat pohled s razítkem a známkou přímo od Ježíška
Tradiční průvod „Krampus und Perchten“

Mondsee, Sankt Gilgen, Bad Ischl, Gmunden 

Termín Osoba
02.12. 650,- Kč   

Odjezd: v 08.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních  hodinách

dopoledne návštěva adventních trhů v městečku Mondsee u stejnojmenného jezera  
Mondsee, procházka malebným městečkem Sankt Gilgen ležícím na břehu jezera  
Wolfgangsee, návštěva adventních trhů, prohlídka nejstarších solných lázní v Rakousku 
– Bad Ischl, farní kostel z 18.století, třída Esplanade s budovami ze slavné císařské doby. 
Přejezd k jezeru Traunsee, do městečka Gmunden, návštěva vánočních trhů.

RAKOUSKO / SOLNÁ KOMORA

Termín Osoba
24.11.                         790,- Kč   

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice (Třeboň) – Mariánské nám., návrat v pozdních  
večerních hodinách

prohlídka města s průvodcem – Bratislavský hrad, katedrála Sv. Martina, Michalská brána, 
Slovenské národní divadlo, Hlavní náměstí se Starou radnicí… Individuální návštěva vánoč-
ních trhů (tradiční řemesla, kulinářské speciality, kulturní vystoupení..) 

prohlídka města s průvodcem – Parlament, katedrála sv. Štěpána, nábřeží, Matyášův 
chrám na Hradním vrchu, výhled z Gellértu, Rybářská bašta, Rákocziho třída, vánoční trhy  
na Vörösmártyho náměstí (tradiční lidové a řemeslné výrobky, pestrý kulturní program, 
perníčky, langoše či svařené víno…). Specialitou je Adventní kalendář z oken jednoho  
z nejhezčích domů na náměstí, ve kterém sídlí kavárna Gerbeaud.

SLOVENSKO / BRATISLAVA 

MAĎARSKO /  BUDAPEŠŤ
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Termín Osoba
24.11., 25.11., 09.12., 15.12. 350,- Kč   

Odjezd: v 08.30 hod. v sobotu 24.11., 15.12., v 10.00 hod. v neděli 25.11., 09.12. -  
Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba

prohlídka Lince, kulturního hlavního města Evropy 2009, s průvodcem.  V Linci se snoubí 
historické památky s moderní architekturou muzeí, jejichž osvětlené skleněné budovy  
zdobí oba břehy Dunaje. Návštěva vánočních trhů, individuální program, možnost projížďky 
vláčkem Linz City Express (cca 9 EUR / dosp. osoba, cca 5 EUR / děti 3 - 14 let). Množství 
kaváren láká k ochutnání tradičního lineckého dortu.

RAKOUSKO / LINEC



Termín Osoba
01.12., 08.12., 15.12. 410,- Kč   

Termín Osoba
01.12. 790,- Kč   

Odjezd: v 07.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách 

Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

prohlídka památek města na soutoku řek Dunaj, Inn a Ilz, mezi nimiž vyniká dóm sv. Štěpána 
s patrně největšími chrámovými varhanami na světě. Barokní podobu města vytvořili italští 
barokní mistři v 17. stol., kteří pracovali také v České republice. V osobním volnu návštěva 
vánočního trhu nebo nákupy v centru nebo v obchodních domech na nákupní třídě.

prohlídka památek s průvodcem - gotická kašna Schöner Brunnen, chrám  
Sv. Vavřince, Panny Marie s orlojem, Sv. Sebalda, císařský hrad, Spital, kde byly uloženy 
římské korunovační klenoty, radnici s možností návštěvy podzemí, kde je středověké vězení 
s výstavou středověkých mučidel. Jedny z největších vánočních trhů s typickou bavorskou 
atmosférou, volno.

SRN / PASOV

SRN / NORIMBERK

město na soutoku tří řek nazývané ,, německé Benátky “

město s neopakovatelnou vánoční atmosférou

Termín Osoba
02.12. 740,- Kč   

Termín Osoba Dítě 5 - 13 let Dítě do 5 let
08.12. 1.090,- Kč   910,- Kč  660,- Kč  

Odjezd: v 07.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

dopoledne zastávka v historickém Deggendorfu – středověké náměstí s pěší zónou  
a krásnou radnicí, několik kostelů, částečně dochované středověké hradby, adventní trhy. 
Odpoledne prohlídka Regensburgu - římská Porta Praetoria, malebný kamenný most 
Steinere Brücke z 12. st., stará radnice, gotický dóm Sv. Petra, patricijské věžové domy, 
památky od antiky po současnost... Adventní trhy.

prohlídka Regensburgu - římská Porta Praetoria, malebný kamenný most Steinere Brücke  
z 12. st., stará radnice, gotický dóm Sv. Petra, patricijské věžové domy, památky  
od antiky po současnost. Poté téměř dvouhodinová plavba lodí Kristallschiff  z Regensburgu  
k Walhalle a zpět. Adventní trhy - romantický vánoční trh s tradičními řemesly na zám-
ku Thurn a Taxis (vstupné dospělí cca 9 EUR, děti 6-16 let cca 2,50 EUR), adventní trh  
na náměstí v centru Regensburgu před katedrálou…

SRN / REGENSBURG A DEGGENDORF

SRN / REGENSBURG - PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ 

starobylá bavorská města na Dunaji

plavba plná zážitků s fascinujícím světem vody a křišťálu 
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Termín Osoba
01.12.                         890,- Kč   

Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice (Třeboň) – Mariánské nám.,  návrat v pozdních  
večerních hodinách



Termín Osoba
08.12. 780,- Kč   

Termín Osoba
01.12., 02.12., 08.12., 09.12., 15.12., 16.12. 690,- Kč   

Termín Osoba
15.12. 690,- Kč   

Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat v pozdních 
večerních hodinách

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních  
hodinách.
Dvoudenní  zájezd s návštěvou Pasova a s noclehem v Bad Füssingu  - viz str. 69

Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat  
ve večerních hodinách

prohlídka památek s průvodcem - světoznámý Zwinger, Obrazárna Starých Mistrů  
se „Sixtinskou madonou“ od Raffaela, Semperova opera, Katedrála, Sídelní zámek  
saských kurfiřtů a králů, Kurfiřtská stáj, Královská pokladnice, unikátně rekonstruovaný 
chrám Frauenkirche a mnoho muzeí. Krásná procházka je po promenádě Brűhlská terasa, 
zvané „balkón Evropy“ s velkolepým výhledem na Labe. 
V předvánočním čase se zde konají vyhlášené adventní trhy. Altmarkt – návštěva  
nejstaršího vánočního trhu v Německu. Osobní volno na prohlídku i nákup tradičních  
řemeslnických vánočních výrobků, na ochutnávku proslavené vánoční štóly a svařeného 
vína, ale i na návštěvu památek nebo na nákupy v obchodních domech na Pragerstrasse 
a Wilsdrufferstrasse.

prohlídka památek města na soutoku tří s průvodcem, návštěva vánočního trhu. Při přejezdu
do lázní krátká zastávka u OD Aldi (u sobotních termínů). Odpoledne koupání na 5 hodin v 
termálních lázních Bad Füssing - možnost výběru lázní Therme Eins (lázně I.) nebo Europa 
Therme (lázně II.).

procházka po břehu zelenosmaragdového alpského jezera Königsee a kouzelným,  
historickým, tržním městečkem Berchtesgaden s adventním trhem, které leží v německých 
Bavorských Alpách. Přejezd do,  pouhých 30 km vzdáleného, historického města Salzburg. 
Prohlídka rodiště  W.A.Mozarta a místního adventního trhu.

SRN / DRÁŽĎANY

SRN / PASOV A TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FŰSSING

SRN / RAKOUSKO / BERCHTESGADEN A SALZBURG

Vánoční trhy s proslavenou vánoční štolou
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Termín Osoba
01.12. 750,- Kč   

Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večer-
ních hodinách

prohlídka historického města s průvodcem - Karlovo náměstí, chrám Panny Marie,  
stará a nová radnice, Mariánské náměstí, Dvorní pivovar... 
Adventní trh se konal v r. 1806 před radnicí poprvé, dnes je vánočních stánků více než 200...

SRN / MNICHOV

ADVENT v hlavním městě BAVORSKA

Léčebná voda ze sirného horkého zřídla
Lázně Therme Eins (lázně I.) a Europa Therme (lázně II.)



ZA KOUPÁNÍM
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Termín Osoba Dítě do 15 let včetně vstupu
24.03., 21.04., 13.10., 17.11. 790,- Kč   720,- Kč   

Odjezd: v sobotu ve 12.30 hod Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat  
v neděli cca v 01.00 hodin            Doplatek za saunu: cca 8 EUR / osoba

pobyt v lázních Geinberg nabízí regeneraci a odpočinek s možností  
koupání po celý rok! Využijete kryté i venkovní bazény (3.000 m2 vodní plochy)  
s termální vodou o teplotě 26 - 36°C, vířivky, skvělé vodní masáže, sportovní bazén,  
odpočinkové místnosti, Karibskou lagunu se slanou vodou (3 % soli ve vodě – vhodné  
i pro osoby trpící kožními nemocemi), palmami a mořským břehem s bílým pískem. Léčebná 
voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění kloubů, 
kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v lázních je 5 hodin (večerní koupání od 17. – 22.00 hodin).
Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi.

RAKOUSKO / TERMÁLNÍ LÁZNĚ - THERME GEINBERG

ČESKO / AQUALAND MORAVIA PASOHLÁVKY

celkem 7 hodinový pobyt v Aqualandu Moravia, který je nejmodernějším aquaparkem  
s největším počtem zastřešených atrakcí v ČR. Najdete zde  cca 7 bazénů, 12 tobogánů,  
9 saun a 4 vířivky. K tomu kryozóna, římské lázně a restaurace. Mezi  největší lákadla parku 
patří tobogány Propast a Boomerango, z nichž první má délku přes  sto metrů. Dětem jsou 
určené dětské bazény a skluzavky, užijí si také v bazénu s atrakcemi, kde mají k dispozici 
skákadla, šplhací sítě nad vodou, bublinkovače nebo chrliče vody.

Včetně vstupu do Aqualandu Moravia
Odjezd: v 07:00 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách   

Termín Osoba Student, senior 60+ Dítě do 150 cm Dítě do 100 cm
21.07., 11.08. 1.130,- Kč 990,- Kč 890,- Kč       540,- Kč      

Termín Osoba Dítě do 150 cm
19.05., 20.10., 03.11. 950,- Kč   760,- Kč   

Včetně vstupu na 6 hodin
Odjezd: v 08.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat v odpoledních hodinách

největší a nejmodernější vodní park v České republice, kde se nachází palác vln s bazénem 
s mořskými vlnami, palác dobrodružství se 6ti tobogány, pomalou a rychlou divokou řekou 
a palác relaxace s plaveckým bazénem a vířivými bazény. Zájemci o potápění se mohou 
s asistencí ponořit do 8 metrů hluboké jeskyně. Doba pobytu v Aquapalace cca 6 hodin.

ČESKO / AQUAPALACE PRAHA

Termín Osoba - pobyt na cca 7 hodin
08.05., 17.11. 430,- Kč   

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Vstupy AQUAPULCO z roku 2017: 10,50 EUR / do 5ti let, 24 EUR / 6 - 15 let, 28 EUR /  
nad 16 let 
Vstupy AQUAPULCO + TROPICANA (termální laguna): 21 EUR / do 5ti let, 28 EUR /  
6 - 15 let, 37 EUR / nad 16 let

svět pirátů, 5D Kino AquapleX (v plavkách a s brýlemi 3-D se posadíte na pohyblivé  
sedačky, cca 6 EUR). Captain Splash je největším zábavným vodním parkem v Rakousku 
- vodní atrakce, 4 skluzavky, „splash“ z pirátské hlavy, pojímající 3000 l vody, Baby-Bay –  
ostrov s palmami a vybavením pro lezení a šplhání pro nejmenší, malé potůčky, malé  
skluzavky a vodní atrakce. Pirátská zátoka s vlnobitím, pirátská jeskyně a plovoucí  
ostrovy, 6 m vysoký „fanny splash“ se 2 skluzavkami a největším vodopádem... 

RAKOUSKO / VODNÍ PARK AQUAPULCO - BAD SCHALLERBACH



Termín Osoba Dítě do 14 let
07.05. – 08.05., 27.09. – 28.09. 1.000,- Kč   800,- Kč   

Cena vstupného do Trop. ostrova 29 EUR / os., 23,50 EUR děti do 14 let (platba předem v CK)
Odjezd: ve 23.30 hodin - Č. B. – Mariánské náměstí, návrat v pozdních večerních hod.  
Možnost nástupu v Třeboni (při min. počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba.

celodenní pobyt v aquaparku, který vyrostl v obrovské hale, kde se před sto lety vyráběly 
vzducholodě Zeppelin. Najdete zde pravou exotiku včetně havajských tanečníků, deštného 
pralesa, písečnou pláž, bazén, který je replikou pravé atmosféry na Bali. Možnost příplatku 
za sauny cca 6 EUR (nahlásit předem v CK).

NĚMECKO / TROPICKÉ OSTROVY U BERLÍNA
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léčivá minerální voda v Bad Griesbachu prýští z hloubky 1.522 m a je vhodná  
jak pro relaxaci, tak i pro zlepšení zdravotního stavu. Velký lázeňský komplex  
s 13 termálními bazény s teplotou vody od 18 do 37°C se rozkládá na vodní ploše  
cca 1.600 m2. V ceně vstupenky jsou též tři parní sauny s různou intenzitou a vůní. 
Za příplatek je sauna, solná jeskyně a turecké lázně zvané Hamam. Při návštěvě  
tureckých lázní zvané Hamam se můžete osvěžit v bazénku nebo si můžete objednat  
pěnovou masáž od pravého Turka. Nakonec si v zapůjčeném županu vychutnáte silný  
čaj a ovoce v místnosti určené pro relaxaci.
Možné doplatky: • Turecká lázeň „Hamam“ - doplatek cca 15,40 EUR (nutnost objednávky
předem). • Sauna (vynikající zážitek ze saunování) doplatek cca 8 EUR. • Solná jeskyně 
cca 10 EUR (45 minut).     Vratná záloha 5 EUR za skříňku.

NĚMECKO / TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD GRIESBACH

Termín Osoba včetně vstupu do lázní na 5 hodin
14.04., 27.10., 17.11. 660,- Kč   

Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi.
Odjezd: v 07.00 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat cca ve 20.00 hodin.            

příjezd k ledovcovému jezeru Königssee, nad kterým se tyčí druhá nejvyšší hora  
Německa Watzmann (2.713 m). Pojedeme lodičkou na ostrov ke kostelíku sv. Bartoloměje,  
který je dominantní svými červenými věžičkami cibulového tvaru. Odpoledne návštěva  
termálních lázní Watzmann therme (4 hod.)  v městečku Berchtesgaden. Vedle solných  
i plaveckých bazénů najdeme vodní atrakce – kanál s proudící vodou, masážní lehátka  
a tunelový tobogán, pro rodiny s dětmi speciální areál s vodním světem i hracím koutkem  
na souši. K místním atrakcím patří nepochybně sauny, které jsou zasazeny do alpínské 
zahrady.

Včetně vstupu do termálů (sauny za příplatek 8 EUR, vstup povolen od 16 let)
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat v nočních hodinách

Vč. plavby lodí a vstupu do termálů (sauny za příplatek 6 EUR, vstup povolen od 6 let)
Odjezd: v 06.30 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat v nočních hodinách

prohlídka historického Salzburgu s průvodcem (v prosinci navíc návštěva adventních 
trhů). Odpoledne návštěva termálních lázní Rupertus Therme v Bad Reichenhallu (4 hod.).  
Přírodní alpská sůl s mimořádně vysokým obsahem minerálních látek proudí  
z fyziologického roztoku přímo do bazénů a parních lázní. Sůl působí různými způsoby  
na organismus: zabraňuje nachlazení, vyživuje suchou pokožku, uvolňuje svaly a klouby. 
Teplota vody je 33 ° C až 35 ° C . Lázně jsou obklopeny jedinečnou přírodní scenérií hor.

NĚMECKO / LÁZNĚ RUPERTUS THERME SE SALZBURGEM

NĚMECKO / WATZMANN THERME S PLAVBOU PO KÖNIGSEE

Termín Osoba Dítě 7 - 15,99 let Dítě do 7 let
07.04., 17.11., 08.12. 1.190,- Kč 1.120,- Kč 1.030,- Kč      

Termín Osoba Dítě 6 - 15,99 let Dítě do 6 let
15.09., 06.10. 1.499,- Kč 1.199,- Kč 899,- Kč      
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Termíny pátečního večerního koupání - lázně II. Osoba vč. vstupu do lázní na 5 hod.
19.01., 16.02., 16.03., 20.04., 12.10., 09.11. 650,- Kč   

Termíny sobotního večerního koupání - lázně I. Osoba vč. vstupu do lázní na 4 hod.
17.02., 17.03., 24.03., 21.04., 13.10., 10.11., 17.11. 600,- Kč   

Termíny nedělního koupání Osoba vč. vstupu do lázní na 5 hod.
18.03., 22.04., 21.10. 650,- Kč   

Léčebná voda ze sirného horkého zřídla
Lázně Therme Eins (lázně I.) a Europa Therme (lázně II.)

Termín Osoba
vč. vstupu do lázní I 
nebo do lázní II

Děti 3 - 14 let
pouze do lázní I, 
do lázní II nejsou slevy

06.01., 13.01., 20.01., 27.01., 03.02., 
10.02., 17.02., 24.02., 03.03., 10.03., 
17.03., 24.03., 31.03., 07.04., 14.04.,
21.04. 28.04., 01.05., 12.05.,  06.10., 
13.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 
17.11., 24.11., 01.12., 08.12., 15.12., 
27.12.

650,- Kč
650,- Kč
650,- Kč
650,- Kč
650,- Kč
650,- Kč
650,- Kč

590,- Kč  
590,- Kč  
590,- Kč  
590,- Kč  
590,- Kč  
590,- Kč  
590,- Kč  

Odjezd: v 07.00 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat cca ve 20.00 hodin

Odjezd: ve 12.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat cca v 01.00 hodin

Odjezd: v 07.00 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat cca ve 20.00 hodin
Možnost nástupu v Netolicích, Prachaticích - info v CK. Každou neděli a každou posled-
ní sobotu v měsíci je odjezd z Třeboně (při min. počtu 4 osob) – doplatek 50,- Kč / osoba

lázně Fűssing nabízí pro své zákazníky regeneraci i odpočinek s možností koupání  
po celý rok! Využijete kryté i otevřené bazény s termální vodou o teplotě 23-44°Celsia, vířivky,  
příjemné vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny (suché sauny za příplatek  
cca 7 - 12,50 EUR), odpočinkové místnosti. Léčebná voda velmi příznivě působí na revma-
tická onemocnění, na artrózu a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v lázních  
je 5 hodin. Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi.

NĚMECKO / TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FŰSSING

Termín Osoba s polopenzí Osoba se snídaní
07.04. – 08.04., 17.11. - 18.11. 2.590,- Kč   2.190,- Kč   

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu s polopenzí  
nebo snídaní,vstupné do termálních lázní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a úrazu, pobytovou taxu  
2,40 EUR / osoba / noc (platí se na místě v EUR).

Hotel *** se nachází cca 100 - 500 m od termálního koupaliště. 1-3 lůžkové nekuřácké 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, lednici, TV, balkon. Snídaně je formou bufetu, 
večeře servírovaná. 
1. den - odjezd z Č. Budějovic, Netolic a Prachatic do Bad Füssingu, cestou prohlídka  
historického města Pasov (možnost nákupu v OD Aldi), ubytování v hotelu, odpolední  
návštěva lázní Europa Therme nebo Therme Eins (5 hodin), večeře.
2. den - po snídani celodenní návštěva termálních lázní Johannesbad, návrat  
do Č. Budějovic ve večerních hodinách. 

SRN / LÁZNĚ BAD FÜSSING – HOTEL ***
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Odjezd: ve 12.30 hod. – Č. B. – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat cca v 01.00 hod.

Termíny večerního koupání Osoba včetně vstupu do lázní a sauny
21.04., 13.10. 650,- Kč   

využijete 13 bazénů s léčivou termální minerální vodou o teplotě 23-40°C (bazén  
s vlnobitím, vulkanický bazén, bazén s protiproudem, plavecký bazén…), vířivky, příjemné 
vodní masáže, parní saunu, odpočinkové místnosti. Léčebná voda velmi příznivě působí  
na revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti páteře.  
Pobyt v lázních je 6 hodin (večerní koupání na 4 hodiny včetně využití saun). 
Saunový svět s  5-ti saunami, potní komorou a ledovou jeskyní je za příplatek 6 EUR.  
Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi.

Odjezd: v 07.00 hod. – Č. B. – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat cca ve 21.00 hod.

Termín Osoba včetně vstupu  
do lázní

Dítě a mládež do 14 let
včetně vstupu do lázní

17.02., 17.03.
14.04., 12.05.
23.06., 14.07.
04.08., 22.09.
03.11., 27.12.

680,- Kč   
680,- Kč  
680,- Kč  
680,- Kč  
680,- Kč  

590,- Kč   
590,- Kč  
590,- Kč  
590,- Kč  
590,- Kč  

NĚMECKO / BAD FŰSSING TERMÁLNÍ LÁZNĚ JOHANNESBAD 



Kromě nabídek, které jste našli v našem katalogu Vám rádi poradíme s výběrem pobytových  
a poznávacích zájezdů s autobusovou, leteckou i vlastní dopravou do celého světa. 

Letecké zájezdy nabízíme jak s odlety z České republiky, tak i z Rakouska a Německa.  
Zastupujeme většinu rakouských a německých cestovních kanceláří s odlety z Lince, Vídně, 

Salzburgu či Mnichova. 

Chcete obdarovat své nejbližší krásným zážitkem? Na přání Vám vystavíme dárkové poukazy  
na zájezdy, výlety či vstupenky dle vlastního výběru v libovolných hodnotách.

Během roku doplňujeme naší nabídku o výlety do pražských divadel na nejúspěšnější muzikály  
i činohru. Aktuální termíny a představení najdete na našich internetových stránkách www.roslo.cz 

nebo na letáčcích v našich pobočkách.  

Tiskneme vstupenky ze systémů:
• CB Systém  • Ticketart  • Ticketportal  • Ticketstream  • Colosseumticket 

Kolektivům a školám rádi připravíme jednodenní nebo vícedenní zájezdy s programem 
i termínem dle jejich přání. 

Nově jsme se stali partnery CK CHINA TOURS a CK ADVENTURA.

Tímto nabídka CK RoSlo s.r.o. nekončí ! 


