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Vízum do Namibie: 3.200 Kč

NAMIBIE
VELKÝ OKRUH

Tento zájezd vám představí nejzajímavější místa 
Namibie tak, jak Afriku znáte z řady filmů či knih 
minulého století. Největší turistickou atrakcí Nami-
bie je národní park Etosha, jeden z nejúžasnějších 
parků divoké africké zvěře. Čeká zde na vás skvělé 
safari včetně nočního pozorování zvířat u  přírod-
ních napajedel. Další specialitou Namibie jsou 
písečné duny pouště Namib, prehistorické malby 
původních obyvatel této části Afriky i  specifické 
pobřeží jižního Atlantiku. Setkáte se i s plachými 
gepardy a úctu vzbuzujícími bílými nosorožci.

Program zájezdu:
1.den: Odlet z  Prahy do  Namibie. Let s  přestu-
pem trvá cca 16 - 18 hodin.
2.den: Dopoledne přílet do hlavního města Na-
mibie, Windhoeku. Odpoledne krátký přejezd 
na sever Namibie do oblasti města Okahandja. 
Zastávka na jednom z největších tržišť Namibie, 
které se specializuje především na řezbářské vý-
robky. Město má velký význam pro kmen Herero. 
Ubytování v hotelu.
3.den: Dopoledne návštěva rezervace Okonjima, 
která se specializuje na záchranu gepardů. Dále 
pokračování v  cestě do  oblasti Waterberg Pla-
teau. Tento obrovský masiv z pískovce je dlouhý 
50 kilometrů a 16 km široký. Izolovaná náhorní 
plošina je domovem mnoha druhů zvěře a  více 
než 200 druhů ptactva. Fakultativně možnost 
safari terénními vozy, při němž můžete spatřit 
zebry, žirafy a především unikátní bílé nosorožce. 
Za příznivých podmínek se k nim můžete přiblížit 
i  na  méně než 10 metrů! Nocleh v  lodgi upro-
střed rezervace. Společnost vám zde bude dělat 
i místní tlupa opic.
4.den: Dopoledne se vydáme na procházku po-
dél náhorní planiny typickou africkou krajinou. 
Odpoledne se přesunem dále na  severovýchod, 
do městečka Grootfontein, kde se nachází nej-
větší meteorit na světě - HOBA, vážící kolem 50 
tun. Nocleh v oblasti.
5.den: Dopoledne zastávka v  městě Tsumeb, 
která bude sloužit především na doplnění zásob 

na  další cestu. Kolem poledne příjezd do  ná-
rodního parku Etosha (v  jazyce Sanů „Velké 
bílé místo“). Do  rezervace vjedeme na  jejím 
východním konci (poblíž Namutoni). Safari 
v  NP Etosha bude jedním z  vrcholů této vaší 
namibijské expedice. Safari v Etoshi je jedineč-
né, nádherné a  jen těžko srovnatelné se safari 
v  jiných afrických zemích. Čeká na  vás pestrá 
paleta zástupců zvířecí říše u vodních napajedel 
- zebry, žirafy, pakoně, hyeny, sloni, lvi, antilopy. 
Ale hlavně neskutečná volnost pohybu - jen vy 
sami si rozhodnete, kam se pojedete podívat. 
Vybírat si můžete z  řady napajedel, mezi ta 
nejoblíbenější (nejen turisty, ale především af-
rickou zvěří) patří napajedlo Okaukuejo s vyso-
kou koncentrací zvěře. Možnost pozorování zvěře 
u napajedla. Nocleh uprostřed parku v lodgi Ha-
lali. V noci vás možná vzbudí řev lvů, za svítání 
budete moci pozorovat stádo žiraf pasoucích se 
jen pár desítek metrů od vašeho bungalovu, těšit 
se můžete i na v trávě ukryté leopardy, kteří se 
v okolí Halali vyskytují nejčastěji.
6.den: Dopoledne pokračování safari a  pozo-
rování zvěře v  národním parku Etosha. V  okolí 
napajedla Sueda se pokusíme nalézt gepardy. Za-
míříme rovněž k napajedlu Auis, které je oblíbené 
především sloními stády. Před odjezdem se ještě 
zastavíme v  safari campu Okaukuejo. Z  parku 
vyjedeme Andersonovou branou v  jihozápadní 
části rezervace kolem poledne. Odpoledne pak 
přejezd do oblasti Kamanjabu. Návštěva vesnice 
Himbů s proslulými himbskými krasavicemi v ko-
žených sukénkách a potřených směsí rudé hlinky 
a másla. Zastávka u Peet Alberts Rock - místa 
prehistorických skalních kreseb kmene Sanů. 
Nocleh v Kamanjabu.
7.den: Přejezd Hererským územím do oblasti Da-
maralandu a údolí Twyfelfontein. Damaraland, 
pokrývající většinu této oblasti, je pojmenována 
po  lidu Damara, kteří tvoří většinu zdejší popu-
lace. Velké prostory jedné z posledních afrických 
„neoficiálních“ divokých oblastí, kde žijí volně ze-
bry, žirafy, antilopy, sloni i černí nosorožci, zatím 
stále ještě zůstávají bez omezujících plotů. Přede-
vším stádo unikátních pouštních slonů nespatříte 
nikde jinde na světě. K setkání s těmito slony je 

však třeba mít i  trochu štěstí, pláně Damrlandu 
jsou opravdu rozlehlé. Čekají zde na vás i  tisíce 
let staré skalní malby a rytiny. Malby Sanů. Twy-
felfonteinské malby (památka UNESCO) vytvořili 
pradávní umělci (Křováci) sekáním do  tvrdého 
povlaku, který kryje místní pískovec. Za staletí se 
tato vrstva přelila i přes samotné malby a chráni-
la je tak před erozí. Většina z nich je starší než 
6.000 let, tedy vznikla zhruba v době kamenné. 
Vědci identifikovali nejméně šest odlišných fází 
vzniku. Z  motivů tu najdeme často zvířata, zví-
řecí stopy a geometrické znaky, ale kupodivu je 
tu jen poskrovnu lidských postav. Zastavíte se 
u  Zkamenělého lesa (Petrified Forest) - místě, 
kde se dochovaly miliony let staré stromy i podi-
vuhodná endemická rostlina Welwitshia Miralibis, 
které jsou svědkem afrického dávnověku. Nocleh 
v oblasti Damarlandu.
8.den: Dopoledne navštívíte ojedinělé geologic-
ké útvary v chráněné oblasti Organ Pipes a také 
spatříte Burnt Mountain (Spálenou Horu), která 
jakoby vzplane při dotyku s  paprsky vycházejí-
cího či zapadajícího slunce. Trasa zájezdu dále 
pokračuje kolem nejvyššího horského masivu Na-
mibie - Brandbergu. Brandberg ukrývá ve svých 
skalách tisíce prehistorických maleb a  rytin 
starých 2.000 let, z  nich nejznámější je White 
Lady (Bílá paní). Abyste spatřili namibijskou 
„Bílou paní“ vydáte se pěšky úzkým skalnatým 
kaňonem společně s  místním africkým průvod-
cem do  srdce Brandbergu (vycházka trvá cca 2 
hodiny). Dále po cestě budete mít možnost ná-
kupu místních krystalů a polodrahokamů. Nocleh 
poblíž městečka Uis.
9.den: Dopoledne přejezd lokalitou Tsiseb k  At-
lantickému oceánu. V  dálce spatříte i  horské 
panoráma Spitzkope. Kolem poledne dorazíte 
na  pobřeží Atlantického oceánu, kde zamíříte 
nejprve na  návštěvu mysu Cape Cross a  tzv. 
Pobřeží koster (Skeleton Coast). Na mysu Cape 
Cross žije obrovská lachtaní kolonie. Skeleton 
Coast patří k  nejopuštěnějším místům na  Zemi 
a také k nejchladnější části Namibie. Zastavíte se 
i na místě, které bylo v minulém století centrem 
těžby guána. Bývalý provoz nese i  významnou 
českou stopu! Odpoledne se pak poblíž Henties 

Bay přesvědčíte, že ještě i  dnes je Skeleton 
Coast stále věrné své pověsti. Vrak lodi Zeila 
těsně u pobřeží o tom svědčí více než výmluvně. 
Později odpoledne přejezd do  Swakopmundu. 
V  typickém „německém“ koloniálním městečku 
budete moci ochutnat místní kulinářské speciality 
- mořské plody, ryby či steak z antilopy. Nocleh 
ve Swakopmundu.
10.den: Ráno vyrazíme do  přístavního města 
Walwis Bay. Na  jeho okraji se nachází početná 
kolonie plameňáků a  pelikánů. Dále nás čeká 
cesta přes kaňony Kuiseb a Ghaub během níž pře-
kročíme i  obratník Kozoroha. Odpoledne dorazí-
me do Solitaire, jednoho z mála obydlených míst 
uprostřed pouště Namib. Zde budete mít možnost 
ochutnat speciality proslulé místní pekárny. Dále 
pokračování v  cestě a  nocleh v  oblasti Sesriem 
(Waltevrede).
11.den: Ráno se vydáme do srdce pouště Namib. 
Čekají nás nekonečné pláně, červené písečné 
duny a  kamenné hory. Krajina je velmi rozma-
nitá: od písečných dun přes travnatou poušť až 
po  izolované horské hřebeny. Vyskytují se zde 
velká stáda přímorožců, antilop skákavých, zeber, 
dále zde také můžete spatřit třeba kudu, hyeny, 
šakaly či pštrosy. Dopoledne dorazíme do oblasti 
Sossusvlei. Sossusvlei je jedním z nejznámějších 
míst Namíbie. Je to ohromná mělká pánev, ležící 
uprostřed červených písečných dun, které se zve-
dají až 200 m nad okolím. Zastavíme se i u jed-
né z  nejvyšších dun světa - DUNE 45. Sami si 
budete moci vyzkoušet, zda dokážete vystoupat 
až na  její vrchol. Terénními džípy pak přejedete 
do  srdce pouště Namib - údolí Sossuvlei. Mezi 
písečnými dunami pak můžete podniknout pěší 
výlet do Dead Vlei (Mrtvého údolí), rozpraskaná 
pánev se zbytky mrtvých stromů. Je to nejfotoge-
ničtější místo Namibie. Odpoledne přejezd zpět 
do centrální části Namibie. Nocleh poblíž města 
Rehoboth u jezera Oanob.
12.den: Dopoledne přejezd do Windhoeku. Od-
poledne prohlídka města. Jedinečná meteoritická 
fontána, která byla vytvořena z 33 meteoritů, na-
lezených u města Gibeonu počátkem 20. století. 
Dominanta Windhoeku - Christuskurche, pevnost 
Alte Feste a Inkoustový palác - dnešní sídlo parla-
mentu. Nocleh ve Windhoeku.
13.den: Dopoledne odjezd na letiště. Kolem po-
ledne odlet z Windhoeku zpět do Evropy.
14.den: Přílet do Prahy v průběhu dne.

Termín Cena Odlet
25.08.- 07.09.20  78.990  Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Windhoek a zpět
•11x nocleh v hotelu nebo lodge•11x snídaně
•doprava terénními automobily nebo mikrobusem
•služby průvodce CK
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  12.990 Kč
Komplexní pojištění   1.820 Kč

Damarland

Cape Cross Gepardi v Etoshe

Himbská vesnice
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NAMIBIE - VZPOMÍNKY
NA AFRIKU

Zájezd do Namibie vám představí Afriku tak, jak 
ji znáte z  řady filmů či knih minulého století. 
Největší turistickou atrakcí Namibie je národní 
park Etosha, jeden z nejúžasnějších parků divoké 
africké zvěře. Čeká zde na vás skvělé safari včetně 
nočního pozorování zvířat u přírodních napajedel. 
Další specialitou Namibie jsou písečné duny pouš-
tě Namib, prehistorické malby původních obyvatel 
této části Afriky i specifické pobřeží jižního Atlanti-
ku. V Namibii můžete stále ještě zažít Afriku tak, 
jak ji znáte z románů Wilbura Smithe.

Program zájezdu:
1.den: Odlet z  Prahy do  Namibie. Let s  přestu-
pem (zpravidla Frankfurt nebo Doha) trvá cca 
16 - 18 hodin. 
2.den: Dopoledne přílet do hlavního města Nami-
bie, Windhoeku. Transfer do hotelu. Odpoledne 
prohlídka města. Jedinečná meteoritická fontána, 
která byla vytvořena z 33 meteoritů, nalezených 
u města Gibeonu počátkem 20. století. Dominan-
ta Windhoeku - Christuskurche, nejstarší stavba 
Alte Feste a Inkoustový palác - dnešní sídlo parla-
mentu. Nocleh ve Windhoeku.
3.den: Ráno odjezd na  sever Namibie. Dopo-
ledne zastávka na  jednom z  největších tržišť 
Namibie - v Okahandja. Dále návštěva rezervace 
Okonjima, která se specializuje na  záchranu 
gepardů. Odpoledne přesun na sever přes oblast 
Okahandha, kde žijí kmeny původních obyvatel 
- Hererů. Nocleh.
4.den: Návštěva národního parku Etosha (v ja-
zyce Sanů „Velké bílé místo“). Safari v NP Etosha 
bude jedním z vrcholů této vaší namibijské expe-
dice. Safari v Etoshi je jedinečné, nádherné a jen 
těžko srovnatelné se safari v jiných afrických ze-
mích. Čeká na vás pestrá paleta zástupců zvířecí 
říše u vodních napajedel - zebry, žirafy, pakoně, 
hyeny, sloni, lvi, antilopy. Ale hlavně neskutečná 
volnost pohybu - jen vy sami si rozhodnete, kam 
se pojedete podívat. Vybírat si můžete z  řady 

napajedel, mezi ta nejoblíbenější (nejen turisty, 
ale především africkou zvěří) patří napajedlo 
Okaukuejo s vysokou koncentrací zvěře. Možnost 
pozorování zvěře u  napajedla i  v  noci. Nocleh 
v  blízkosti národního parku. V  noci vás možná 
vzbudí řev lvů, za svítání budete moci pozorovat 
stádo žiraf pasoucích se jen pár desítek metrů 
od vašeho bungalovu… 
5.den: Dopoledne pokračování safari a pozorová-
ní zvěře v národním parku Etosha. Odpoledne pak 
přejezd do oblasti Kamanjabu. Návštěva vesnice 
Himbů s proslulými himbskými krasavicemi v ko-
žených sukénkách a potřených směsí rudé hlinky 
a másla. Zastávka u Peet Alberts Rock - místa 
prehistorických skalních kreseb kmene Sanů. 
Nocleh v Kamanjabu.
6.den: Přejezd Hererským územím do oblasti Da-
maralandu a údolí Twyfelfontein. Damaraland, 
pokrývající většinu této oblasti, je pojmenována 
po  lidu Damara, kteří tvoří většinu zdejší popu-
lace. Velké prostory jedné z posledních afrických 
„neoficiálních“ divokých oblastí, kde žijí volně ze-
bry, žirafy, antilopy, sloni i černí nosorožci, zatím 
stále ještě zůstávají bez omezujících plotů. Čekají 
zde na vás tisíce let staré skalní malby a rytiny. 
Malby Sanů. Twyfelfonteinské malby vytvořili 
pradávní umělci (Křováci) sekáním do  tvrdého 
povlaku, který kryje místní pískovec. Za staletí se 
tato vrstva přelila i přes samotné malby a chráni-
la je tak před erozí. Většina z nich je starší než 
6.000 let, tedy vznikla zhruba v době kamenné. 
Vědci identifikovali nejméně šest odlišných fází 
vzniku. Z motivů tu najdeme často zvířata, zvířecí 
stopy a geometrické znaky, ale kupodivu je tu jen 
poskrovnu lidských postav. Zastavíte se u  Zka-
menělého lesa (Petrified Forest) - místě, kde se 
dochoval miliony let staré stromy i podivuhodná 
endemická rostlina Welwitshia Miralibis, které 
jsou svědkem afrického dávnověku. Dle času se 
budete moci vypravit i za pouštními slony (fakul-
tativně). Nocleh v oblasti Damarlandu.
7.den: Dopoledne navštívíte ojedinělé geologické 
útvary v  chráněné oblasti Organ Pipes a  také 
spatříte Burnt Mountain (Spálenou Horu), která 
jakoby vzplane při dotyku s paprsky vycházejícího 
či zapadajícího slunce. Trasa zájezdu pokračuje 
kolem nejvyššího horského masivu Namibie - 
Brandbergu. Brandberg ukrývá ve svých skalách 
tisíce prehistorických maleb a rytin starých 2.000 
let, z nich nejznámější je White Lady (Bílá paní). 
Abyste spatřili namibijskou „Bílou paní“ vydáte 
se pěšky úzkým skalnatým kaňonem společně 
s místním africkým průvodcem do srdce Brandber-
gu (vycházka trvá cca 2 hodiny). Po cestě budete 
mít možnost nákupu místních krystalů a polodra-
hokamů. Nocleh v Uis.
8.den: Dopoledne přejezd měsíční krajinou lo-
kalitou Tsiseb k  Atlantickému oceánu. Návštěva 

mysu Cape Cross a tzv. Pobřeží koster (Skelton 
Coast). Na mysu Cape Cross žije obrovská lachta-
ní kolonie. Skeleton Coast patří k nejopuštěněj-
ším místům na Zemi a také k nejchladnější části 
Namibie. Poblíž Henties Bay se přesvědčíte, že 
ještě i dnes je Skeleton Coast stále věrné své po-
věsti. Vrak lodi Zeila těsně u pobřeží o tom svědčí 
více než výmluvně. V podvečer příjezd do Swako-
pmundu. V  typickém „německém“ koloniálním 
městečku budete moci ochutnat místní kulinářské 
speciality - mořské plody, ryby či steak z antilopy. 
9.den: Ráno vyrazíme do  přístavního města 
Walwis Bay. Na  jeho okraji se nachází početná 
kolonie plameňáků a  pelikánů. Dále nás čeká 
cesta přes kaňony Kuiseb a Ghaub během níž 
překročíme i  obratník Kozoroha. Odpoledne 
dorazíme do  Solitaire, jednoho z  mála obydle-
ných míst uprostřed pouště Namib. Zde budete 
mít možnost ochutnat speciality proslulé místní 
pekárny. Nocleh v oblasti Sesriem.
10.den: Ráno se vydáme do srdce pouště Namib. 
Čekají nás nekonečné pláně, červené písečné 
duny a  kamenné hory. Krajina je velmi rozma-
nitá: od písečných dun přes travnatou poušť až 
po  izolované horské hřebeny. Vyskytují se zde 
velká stáda přímorožců, antilop skákavých, ze-
ber, dále zde také můžete spatřit kudu, hyeny, 
šakaly či pštrosy. Dopoledne dorazíme do oblasti 
Sossusvlei. Sossusvlei je jedním z nejznámějších 
míst Namíbie. Je to ohromná mělká pánev, ležící 
uprostřed červených písečných dun, které se zve-
dají až 200 m nad okolím. Zastavíme se i u jed-
né z  nejvyšších dun světa - DUNE 45. Sami si 
budete moci vyzkoušet, zda dokážete vystoupat 
až na  její vrchol. Terénními džípy pak přejedete 
do  srdce pouště Namib - údolí Sossuvlei. Mezi 
písečnými dunami pak můžete podniknout pěší 
výlet do Dead Vlei (Mrtvého údolí), rozpraskaná 
pánev se zbytky mrtvých stromů. Je to nejfotoge-
ničtější místo Namibie. Odpoledne přejezd zpět 
do centrální části Namibie. Nocleh u  jezera Oa-
nob poblíž města Rehoboth.
11.den: Dopoledne přejezd zpět do Windhoeku. 
V průběhu dne odlet z Windhoeku zpět do Evropy.
12.den: Přílet do Prahy.

Termín Cena Odlet
18.06.- 29.06.20 71.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Windhoek a zpět
•9x nocleh v hotelu nebo lodge•9x snídaně
•doprava terénními automobily nebo mikrobusem
•1x večeři •služby českého průvodce
Cena nezahrnuje: 
• vstupné do národních parků a uzavřených lokalit
• vízum 
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 9.990 Kč
Komplexní pojištění  1.560 Kč

NAMIBIE A VIKTORIINY
VODOPÁDY

Tento zájezd kombinuje řady úchvatných míst Na-
mibie s návštěvou jedné z největších atrakcí Afriky 
- Viktoriiných vodopádů na řece Zambezi. Největší 
turistickou atrakcí Namibie je národní park Etosha, 
jeden z nejúžasnějších parků divoké africké zvěře. 
Čeká zde na vás skvělé safari včetně nočního po-
zorování zvířat u přírodních napajedel. Další speci-
alitou Namibie jsou písečné duny pouště Namib, 
prehistorické malby původních obyvatel této části 
Afriky i specifické pobřeží jižního Atlantiku.

Program zájezdu:
1.- 9.den: Program shodný se zájezdem “Nami-
bie - vzpomínky na Afriku”.
10.den: Dopoledne přejezd zpět do Windhoeku. 
Odpoledne odlet z Windhoeku do Victoria Falls 
v Zimbabwe. Transfer do hotelu a ubytování.
11.den: Během dne návštěva Viktoriiných vodopá-
dů. Viktoriiny vodopády jsou největší vodopády 
na světě. Jejich šíře je 1,7 km a výška 108 metrů! 
Dopoledne prohlídka vodopádů z řady míst a vyhlí-
dek na zimbabwské straně. Zájemci mohou přejít 
i most (hranici) mezi Zimbabwe a  Zambií a pro-
hlédnout si vodopády i na straně Zambie. V pod-
večer fakultativní vyjížďka lodí po řece Zambezi.
12.den: V  tento den si můžete vybrat některý 
z  fakultativních výletů nebo adrenalinových ak-
tivit: Národní park Chobe, Botswana - celodenní 
výlet do národního parku, který je znám četných 
výskytem africké zvěře. Z  další nabídky: Sloní 
safari (safari na slonech), procházka se lvy, raf-
ting na Zambezi, let nad vodopády a řada dalších 
aktivit. (Pozn.: Fakultativní výlety nejsou dopro-
vázeny českým průvodcem.)
13.den: Odlet z Victoria Falls zpět do Evropy.
14.den: Přílet do Prahy v průběhu dne.

Termín  Cena Odlet
18.06.- 02.07.20 99.980 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Windhoek / Victoria Falls
a zpět •12x nocleh v hotelu nebo lodge•12x
snídaně •1x večeře•doprava terénními automobi-
ly nebo mikrobusem•služby průvodce CK
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 14.990 Kč
Komplexní pojištění 1.890 Kč
Projížďka lodí po řece Zambezi 1.200 Kč
Národní park Chobe (safari) 4.500 Kč

Dead Vlei NP Chobe

Damarland Viktoriiny vodopády



BRAZÍLIE 4

RIO DE JANEIRO 
A COPACABANA

Pobytově - poznávací zájezd do  tohoto slavného 
jihoamerického velkoměsta vám nabídne možnost 
poznání řady jeho turistických lákadel v  čele se 
slavnou pláží Copacabana či úchvatným fotbalo-
vým stánkem Maracaná. Rio nabízí širokou škálu 
zážitků, které můžete díky našemu zájezdu po-
znat v doprovodu zkušeného průvodce. Za vidění 
jistě stojí Corcovado se světoznámou sochou Kris-
ta. Doporučujeme zároveň individuální rozšíření 
pobytu v Riu o návštěvu vodopádů Iguacú.

Program zájezdu: 
1.den: Odpoledne odlet z Prahy, přestup v Evropě 
a odlet do Brazílie.
2.den: Přílet do Ria, přivítání česky mluvícím prů-
vodcem, transfer do hotelu. Odpočinek, koupání 
na pláži Copacabana nebo Ipanema.
3.den: Pobyt v Riu, individuálně polodenní výlet 
na  Cukrovou homoli - lanovkou na  jeden ze 
symbolů Ria s krásnými výhledy na město, pláže 
i zátoku. 
4.den: Pobyt v Riu, fakultativně celodenní výlet 
s  českým průvodcem na  Corcovado se známou 
sochou Krista a s jedním z nejkrásnějších pohle-
dů na Rio.
5.den: Pobyt v Riu, odpočinek, koupání. Fakulta-
tivně návštěva jedné z četných favel. 
6.den: V průběhu dne individuální transfer na le-
tiště a odlet zpět do Evropy.
7.den: Přílet do Prahy. 

FAKULTATIVNÍ VÝLETY: 
FAVELA BABILONIA 
Půldenní tour obsahuje prohlídku favely samot-
né s  asi 40minutovou procházkou v  národním 
parku, který leží na  kopci Morro Babilonia, ze 
kterého jsou úžasné vyhlídky na  Copacabana, 
Botafogo a centrum Ria. V Chapeu Mangueira se 
posadíme do místního Boteco baru „BAR DO DA-
VID“, který se stal vítězem celobrazilské soutěže 
boteco kuchyně. Doprava automobilem. Délka 
tour 4hodiny.
Cena 1.150 Kč

CELODENNÍ TOUR S VÝSTUPEM NA CORCOVADO
Naše tour vás zavede na místa, kam se jen tak 
každý turista nedostane. Od  pláže Copacabana 
se dostaneme do  národního parku Floresta de 
Tijuca, kde se podíváme na  32m vysoký vodo-
pád. Pokocháme se výhledem na severní město 
a  přesuneme se pod sochu Ježíše Krista (vstup 
na Ježíše v ceně tour). Po okouzlení Ježíšem se 
dopravíme na další vyhlídku dona Marta, od kte-
ré se dostaneme do bohémské čtvrti Santa Tereza 
(kde se dá projet v historické tramvajce). Doprava 
automobilem. Délka tour 8hodin.
Cena 2.490 Kč

VODOPÁDY IGUACÚ

Individuální prodloužení pobytu v  Brazílii / Riu 
o návštěvu vodopádů na řece Iguacú na hranicích 
Brazílie, Argentiny a  Paraguaye. Máte možnost 
navštívit jednu z  nejúchvatnějších přírodních 
památek Unesco v Jižní Americe. Na vyžádání je 
možné váš  pobyt  v Iguacú prodloužit o další den.

Program zájezdu: 
1.den: V  průběhu dne odlet z  Ria do  Foz de 
Iguacú. Individuální transfer do  hotelu, ubyto-
vání. V  případě optimálního leteckého spojení, 
je možné absolvovat návštěvu brazilské strany 
vodopádů již první den po příletu do oblasti. Další 
den pak můžete využít na návštěvu argentinské 
části vodopádů, která vám nabízí odlišný pohled 
na tuto přírodní památku.
2.den: Návštěva přírodního parku vodopádů 
Iguacú. V  blízkosti vstupu do  národního parku 
můžete navštívit rovněž areál ptačího parku 
s  možností pozorováním tukanů, papoušků, ko-
libříků a dalších brazilských ptáků a jiné typické 
brazilské fauny.
3.den: Odlet přes Rio nebo Sao Paulo zpět do ČR.
4.den: Přílet do ČR.

Cena  8.990 Kč
V ceně:
• letecká doprava Rio - Foz de Iguacú a zpět
• 2x nocleh v hotelu 3* • 2x snídaně 
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  2.250 Kč
Komplexní pojištění 280 Kč
Hotel 4* od 1.990 Kč

BRAZÍLIE

Zájezd do Brazílie s českým průvodcem. První část 
zájezdu vás zavede do  jednoho z  nejkrásnějších 
měst světa - Rio de Janiera. Během čtyřdenního 
pobytu v Riu se seznámíte se všemi jeho atrakce-
mi a zajímavostmi v  čele se slavnou pláží Copa-
cabana či úchvatným fotbalovým stánkem Mara-
caná. V druhé části vašeho pobytu v Brazílii pak 
na vás čekají úchvatné vodopády na řece Iguacú.

Program zájezdu:
1.den: Odpoledne odlet z Prahy, přestup v Evro-
pě, odlet do Brazílie. 
2.den: Přílet do Rio de Janiera. Transfer z letiště 
do hotelu. Odpočinek, koupání na pláži Copaca-
bana. Později odpoledne se pak vydáte na pláž 
Ipanema a úchvatný západ slunce budete moci 
sledovat z mysu Pedra de Arpoador. 
3.den: Dopoledne na  vás čeká polodenní výlet 
na Cukrovou homoli. Od krásné pláže Vermelha 
ve čtvrti Urca vyjedete lanovkou k mezistanici pod 
vrcholem, odkud se nabízí krásné výhledy nejen 
na město, ale i na vrchol homole. Po krátké za-
stávce pokračujete další částí lanovky na samot-
ný vrchol s  ještě úžasnějšími výhledy známými 
z  pohlednic a  fotografií z  Ria. Po  návratu zpět 
z vrcholku hory Urca pokračujete do centra měs-
ta, projdete se čtvrtí Botofago, budete moci obdi-
vovat starou i moderní architekturu města. Dosta-
nete se také k proslulému stadionu Maracaná. 
4.den: Dopoledne výlet na Corcovado se známou 
sochou Krista - od  pláže Copacabana vyjedete 
minibusem přes tropický prales, který obklopuje 
celé okolí Ria. Dostanete se až do výšky 710 met-
rů nad moře - k monumentální soše Krista, odkud 
se otevírají nádherné pohledy na všechny strany 
Ria i  na  jedinečné panorama hor obklopujících 
Rio a ostrůvků rozesetých v oceánu. Po návratu 
zpět zamíříte do moderní čtvrti Barra, která byla 
centrem Letních olympijských her v roce 2016.
5.den: Pobyt v  Riu, individuální volno. Fakulta-
tivně polodenní výlet s návštěvou jedné z favel. 
6.den: Ráno transfer na  letiště a  odlet z  Ria 
do  Foz de Iguacú. Po  příletu transfer z  letiště 

do hotelu a ubytování. Odpoledne návštěva vo-
dopádů Iguacú na  brazilské straně. Vodopády 
na  řece Iguacú jsou širší než slavné Viktoriiny 
vodopády v Africe či vyšší, než proslulé Niagarské 
vodopády v Severní Americe. U vstupu do oblasti 
vodopádů můžete navštívit rovněž zajímavou 
ptačí rezervaci. Potěší vás množství papoušků, 
tukanů, kolibříků a dalších jihoamerických ptáků.
7.den: Ráno přejezd místní dopravou na argen-
tinskou stranu řeky Iguacú. K  vodopádům se 
vydáte vláčkem a  následně pak pěšky dojdete 
k největšímu vodopádu Iguacú - k tzv. „Ďáblovu 
chřtánu“, kde se do hlubin valí ohromná masa 
vody. Pod baldachýnem vodní tříště si můžete 
vychutnat a  zachytit dech beroucí kouzlo ma-
jestátních vodopádů. Procházka pokračuje k dal-
ším vyhlídkám, odkud si můžete prohlédnout 
vodopády ze spodní i horní části. Půvabná duha 
klenoucí se nad vodopády jen umocní jejich kouz-
lo. V podvečer návrat zpět na brazilskou stranu 
řeky a do hotelu.
8.den: V průběhu dne odlet z Foz de Iguacu zpět 
do ČR. 
9.den: Přílet do Prahy v odpoledních nebo večer-
ních hodinách.

Termín  Cena Odlet
05.05.- 13.05.20 52.990  Praha
13.11.- 21.11.20 52.990  Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Rio de Janeiro - Iguacú
a zpět •palubní zavazadlo (zpravidla do 8 kg)
•4x nocleh se snídaní v hotelu 4* v Riu
•2x nocleh se snídaní v hotelu 3* ve Foz de Iguacú
•transfer z letiště do hotelu a zpět po příletu do
Ria resp. Foz de Iguacú • služby průvodce CK
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  5.990 Kč
Komplexní pojištění 1.170 Kč
Zavazadlo k odbavení 2.490 Kč
Výlet Favela Babilonia 1.150 Kč

Termín  Cena
07.12.- 13.12.19 28.990
16.01.- 22.01.20 27.990
13.02.- 19.02.20 27.990
12.03.- 18.03.20 27.990
23.04.- 29.04.20 28.990
21.05.- 27.05.20 27.990
 V ceně:
•letecká doprava Praha - Rio a zpět, včetně palubního
zavazadla•transfer z letiště do hotelu•4x nocleh
v hotelu 3* (2-lůžkové pokoje)•4x snídaně•služby
českého průvodce 2. den zájezdu a na fakultativních
výletech
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 3* od 3.990 Kč
Komplexní pojištění 490 Kč
Zavazadlo k odbavení od 2.200 Kč
Hotel 4* od 1.990 Kč 

Termín  Cena
11.06.- 17.06.20 28.990
23.07.- 29.07.20 31.990
24.09.- 30.09.20 29.990
23.10.- 29.10.20 27.990
13.11.- 19.11.20 25.990
09.12.- 15.12.20 29.990

Cukrová homole - lanovka, Rio

Corcovado, Rio

Rio

Rio

vodopády Iguacú

Sleva 2 % pro věrné klienty z let 2015-2019.



PRODLOUŽENÝ VÍKEND
V NEW YORKU

Proč si nezaletět na víkend do New Yorku? Vyu-
žijte zrušení vízové povinnosti i příznivých cen le-
tenek! New York je bezpochyby nejvíce vzrušující 
a pulzující město na světě. Kdo by neznal nádhe-
ru zapadajícího slunce nad Manhattanem, běžce 
v Central Parku, muzikály na Brodwayi či pohled 
na město z mrakodrapu Empire State Building. 
A  nad tím vším tyčící se sochu Svobody, která 
se již dávno stala symbolem svobodného ducha 
celé Ameriky. Jedinečným zážitkem je pak pěší 
procházka po Manhattanu. Navíc, jako největší 
obchodní centrum světa nabízí New York bezkon-
kurenční ceny řady druhů spotřebního zboží.

Program zájezdu:
1.den: Odlet v  dopoledních hodinách z  Prahy 
do  New Yorku. Přílet do  New Yorku odpoledne 
(místního času). Transfer do hotelu, ubytování.
2.den: Dopoledne prohlídka centra New Yorku - 
Manhattanu s průvodcem. Broadway, architekto-
nicky nejzajímavější budova NY Chrysler Building, 
známé trojúhelníkové náměstí Times Square 
plné světelných reklam a neonů a Rockefellerovo 
centrum s ledovou plochou určenou k bruslení pro 
veřejnost (a k natáčení romantických amerických 
filmů), sídlo luxusních obchodů a kaváren. 
Dále pak doporučujeme návštěvu Trump Tower, 
světoznámé koncertní haly Carnegie Hall a Me-
tropolitní Opery, Central Parku, Gugenhaimova 
muzea, Metropolitního muzea, Wall Street s new 
yorskou burzou a  Ground Zero. Doporučujeme 
návštěvu Empire State Buildingu, State Islandu 
(trajektem s výhledem na sochu Svobody) aj. 
3.den: Individuální volno s možností další pro-
hlídky New Yorku. Další den doporučujeme 
navštívit uměleckou čtvrť Soho, Greenwich 
Village s nekonvenčním prostředím avantgard-
ního studentského života. Za  pozornost také 
stojí Litte Italy neboli Malá Itálie s  typickou 
italskou atmosférou. Chinatown neboli Čínská 
čtvrť, která vytváří pravou exotickou atmosfé-
ru východu. Večer můžete využít k  návštěvě 
proslulých divadel a muzikálů na Broadwayi.
4.den: Dopoledne volno. New York je ideálním 

místem k nákupům. Odpoledne transfer na letiš-
tě. Odlet do Prahy.
5.den: Dopoledne přílet do Prahy.

Termín Cena Odlet
28.02.- 03.03.20  31.990 Praha
28.08.- 01.09.20  38.990 Praha
27.11.- 01.12.20  32.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - New York a zpět, včetně
palubního zavazadla•3x nocleh v hotelu 3* na 
Manhattanu (2-lůžkové pokoje)•transfery z letiště
do hotelu a zpět•služby českého průvodce v New
Yorku
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  od 5.990 Kč
Komplexní pojištění 350 Kč
Zavazadlo k odbavení 1.990 Kč
Cena nezahrnuje:
Registrace ESTA 500 Kč
Slevy:
3. osoba na pokoji - 1.990 Kč
Poznámky: Odlet je možné zajistit též z Vídně.
Na vyžádání je možné prodloužení pobytu.

V rámci našich zájezdů do
New Yorku můžete též navštívit 

sportovní zápasy
nejlepších týmů NHL či NBA.

COLORADO, UTAH,
ARIZONA 

Cesta zemí kovbojů a indiánů s lehkou turistikou. 
Toužili jste zažít atmosféru Divokého Západu nebo 
se stát přímo jedním z aktérů některého wester-
nu? Zatím se vám to nepovedlo? Nevadí. Věřte 
tomu, že pokud se s námi vydáte na tuto cestu, 
budete se jako opravdová hvězda Západu cítit. 

Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Denveru, hlavního města 
Colorada. Přejezd na ubytování.
2.den: Nad městečkem Golden, na  Lookout 
Mountain, navštívíme památník a místo posled-
ního odpočinku Buffalo Billa, známého propagá-
tora Západu. Poté se přesuneme do Rocky Moun-
tain (Skalisté hory). Projdeme se kolem jezera 
Bear Lake a dojdeme k vodopádům Alberta Falls. 
Celý park poznáme ze silnice Trail Ridge Road, 
nejvýše položené silnice v USA. 
3.den: Přes nejvýše položené městečko v  USA 
Leadville se dostaneme do známého lyžařského le-
toviska Aspenu. Cestou můžeme pozorovat červené 
skály Národního památníku Colorado se skalními 
jehlami, oblouky a stolovými horami. 
4.den: Ve státě Utah začneme prohlídku parkem, 
který je zároveň utažským symbolem. NP Arches 
projedeme až k oblouku Landscape Arch. Nejvíce 
vás však asi nadchne 15,8 m vysoký, nejslavnější, 
samostatně stojící oblouk Delicate Arch. Na cestě 
zpět si prohlédneme Petroglyfy a  pak se již vy-
dáme na území pozoruhodných kaňonů zvané NP 
Canyonlands. Rozměrnost tohoto území si nejlé-
pe uvědomíme z vyhlídky Grand View Point Over-
look. Sousedící státní park Dead Horse Point se 
nenechá nijak zahanbit, Vyhlídku u Mrtvého koně 
na meandrující řeku Colorado si prostě zamilujete. 
5.den: Odjezd do NP Capitol Reef s pestrobarev-
nými skalními věžemi v  divoké pouštní krajině. 
Téměř opuštěnou cestou Cathedral Way dojedeme 
k opravdovým skvostům přírody, věžím Temple of 
the Sun, Temple of the Moon a ke Skleněné hoře. 
Srdcem parku je bývalá mormonská osada Fruita, 
která je jakousi zelenou oázou ve vyprahlé poušti. 
6.den: Vydáme se do  Bryce Canyonu kde nás 
čekají obrovské rudé skalní útvary i přírodní am-
fiteátry. Stezkou Navajo Loop Trail se vydáme 
do útrob parku. K večeru odjezd do neméně za-
jímavého NP Zion, do světa kaňonů a svěží říčky 
Virgin, která protéká celým parkem. 
7.den: Celodenní prohlídka NP Zion: pro zájemce 
dopolední výstup (tam i  zpět 3-4 hod. pěšky) 
na vyhlídku Angel’s Landing, která vám umožní 
výhled na celý kaňon. Ostatní jen nenáročná tra-
sa ke skupině jezírek Emerald Pools. Odpoledne 
společná procházka vodní soutěskou The Narrows 
s vodopády Mystery Falls. 
8.den: Odjezd do  Arizony, na  severní stranu 
Grand Canyonu, kde se často pasou stáda bi-

zonů. Naprostou nezbytností je pěší procházka 
k  Bright Angel Pointu. Vyhlídková silnice Cape 
Royal Road nám umožní projít se k jezeru Green-
land. Vyhlídka Vista Encantada nám poskytne 
jiný pohled, uvidíme až k útesům Vermilion Cliffs 
a rezervaci kmene Hopiů a Navahů. 
9.den: Vstoupíme přes most Navajo Bridge 
na  území indiánského kmene Navajo. Ohromí 
nás světoznámá vyhlídka na  oblouk řeky Colo-
rado – Horseshoe Bend a  Antelope Canyonu. 
Poté si prohlédneme jezero Lake Powell s  me-
galomanskou přehradou Glen Canyon Dam. 
Na cestě ke slavné silnici „Mother Road“ - Route 
66, se krátce zastavíme na  prohlídku lávového 
království v  národním památníku Sunset Crater 
Volcano. A  večer strávíme ve  stylové hospůdce 
na Route 66 ve městečku Williams.
10.den: Vyrážíme do  NP Petrified Forest (Zka-
menělý les). Potom odjedeme do indiánské země 
v severovýchodní části Arizony, do oblasti národ-
ního památníku Canyon de Chelly. 
11.den: Prohlídka Canyon de Chelly, který je tvo-
řen pískovcovými stěnami o výšce 300 m. Podél 
hrany kaňonu se vydáme k  místu White House 
Overlook, odkud si můžete vyfotit zříceniny Bílé-
ho domu. Přejezd do  symbolu filmů o Divokém 
Západu - Monument Valley (Údolí monumentů). 
Na okružní cestě uvidíme mnoho zmíněných mo-
numentů, ale zřejmě nejfotografovanější je tzv. 
Rukavice zvedající se do výšky 300 m. Pokud se 
chcete cítit jako třeba Clint Eastwood, můžete se 
tu nechat vyfotit na koni nebo se na něm i projet.
12.den: Návrat zpět do Colorada, do  tzv. Čtyř-
mezí (Four Corners), kde spolu sousedí čtyři státy 
- Colorado, Utah, Arizona a Nové Mexiko. Prohlíd-
ka unikátního NP Mesa Verde. Z Mesa Verde se 
přesuneme do  Duranga, kde si prohlédneme 
nádraží s vlastním muzeem. Následuje procházka 
malebným městečkem s řadou zajímavých histo-
rických budov.
13.den: Ocitneme se v krajině písečných dun – 
NP Great Sand Dunes. Projdeme se potokem Me-
dano Creek a následuje dojezd zpět do Denveru.  
Projdeme si 16. ulici, která je pěší zónou města.
14.den: Poslední nákupy v Denveru a odlet.
15.den: Přílet do ČR.
Termín Cena Odlet
01.06.- 15.06.20 58.990 Praha
08.08.- 22.08.20 61.990 Praha
01.09.- 15.09.20 58.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Denver a zpět•doprava
minivanem•vstupné do národních parků
•vstupenka do Antelope Canyonu •13 x ubytování
v turistických hotelech a motelech (4-lůžkové 
pokoje)•služby průvodce
Příplatky:
2-lůžkový pokoj  7.500 Kč/osoba
Komplexní pojištění  1.950 Kč
Registrace ESTA  500 Kč
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Časová sleva na některé zájezdy – nutno ověřit na webu.



ZA POKLADY EMIRÁTŮ

Objevte s námi krásu Spojených Arabských Emirá-
tů, které patří nejbohatším státům světa. Ukáže-
me vám, proč jsou Dubaj či Abu Dhabi tak obdivo-
vané - mrakodrapy, umělé ostrovy ve tvaru palem, 
nejluxusnější hotely světa, luxusní obchody, ale 
také prosluněné pláže s  bílým pískem a  desítky 
nádherných mešit.

Program zájezdu:
1.den: Odlet ve  večerních hodinách z  Prahy 
do Emirátů. Přímý let trvá cca 6 hodin.
2.den: V  ranních hodinách přílet do  Emirátů. 
Transfer do  hotelu a  uložení zavazadel. Dále 
dopoledne prohlídka Dubaje. Postupně si prohléd-
nete nebo navštívíte: hotel ve  tvaru plachetnice 
Burh Al Arab, palmový ostrov Jumeirah, největší 
mešitu ve městě - Jumeirah Mosque vyobraze-
nou na bankovce v hodnotě 500 dirhamů, ultra-
moderní obytnou dubajskou čtvrť Dubai Marina, 
Dubai Mall - největší obchodní centrum na světě 
s akváriem a ledovou plochou.
3.den: Fakultativní výlet Abu Dhabi nebo relaxace 
u moře a nákupy. Dopoledne odjezd autokarem 
do  cca 100 km vzdáleného Abu Dhabi. Okružní 
jízda městem se zastávkami: Velká mešita šejka 
Zayeda - pojme asi 40 tisíc věřících, patří k nej-
větším na světě, je postavena z bílého mramoru, 
zdobena barevnými kamínky a 24 karátovým zla-
tem. Palác Al-Husn - pro čistě bílou barvu se mu 
říká Bílá pevnost. Dále po pobřežní promenádě 
Corniche s hotelem Hilton k nákupnímu středisku 
Marina Mall připomínající svým tvarem stan, kde 
budete mít individuální volno na oběd či nákupy. 
Dále zastávka u  nejnovějšího muzea Louvre 
v Emirátech. Při zpáteční cestě se pak zastavíme 
na  polostrově Yas, kde se od  roku 2009 jezdí 
Velká cena Formule 1, součástí je i Ferrari World - 
zábavní park ve stylu automobilového průmyslu. 
Večer návrat do hotelu v Dubaji.
4.den: Tento den bude věnovaný historické části 
Dubaje a  typickým místním trhům. V  dopoled-
ních hodinách přejedete do  „historické“ části 
města - do čtvrti Bastakyia a k Dubai Creeku, 
kde se projdete starou částí Dubaje. Budete mít 

možnost navštívit i místní muzeum vybudované 
v  bývalé obranné věži, které se věnuje původ-
nímu životu i  obrovskému rozmachu Dubaje. 
Poté nastoupíme na typický dopravní prostředek 
po creeku - dřevěné lodičky a necháme se přepra-
vit na  typická arabská tržiště - souky. Ve  staré 
části zvané Deira můžete okusit tu pravou ori-
entální atmosféru arabského světa v  uličkách 
s  kořením a  zlatem. Navštívit můžeme Gold 
Souk (trh se zlatem), Spice Souk (s  kořením) 
apod. Později odpoledne pak zamíříte k nejvyšší 
budově na světě - Burj Khalifa, která měří 828 
metrů a má 163 pater. Fakultativně mohou zá-
jemci vyjet na vyhlídkovou plošinu ve 124. patře 
nebo dokonce ve 148. patře. Celý den zakončíte 
večerní podívanou na Dubai Fountain, která je 
dlouhá přes 250 metrů. Jedná se o  jedinečnou 
světelnou a  hudební show, kdy voda stříká až 
do  výšky 150 metrů a  osvětluje ji několik tisíc 
reflektorů. 
5.den: Dopoledne volno, možnosti individuálních 
nákupů v největších obchodních centrech na svě-
tě nebo koupání. Případně můžete volno využít 
k  návštěvě Dubai Frame, což je 150 m vysoká 
rozhledna ve  tvaru rámu, která byla dostavěna 
v  roce 2018. Největším lákadlem je částečně 
prosklená podlaha v horní části rámu. Ve spodní 
části se nachází muzeum ukazující jak historii 
Dubaje, tak prezentaci, jak by mohla Dubaj vy-
padat za 50 let. V odpoledních hodinách transfer 
na letiště. Odlet zpět do ČR, přílet do Prahy ve ve-
černích hodinách.

Termín Cena Odlet
23.11.- 27.11.19  22.990 Praha
21.03.- 25.03.20 23.990 Praha
19.09.- 23.09.20 23.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Emiráty a zpět•palubní
zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně
•transfery z letiště do hotelu•služby průvodce
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  4.990 Kč
Komplexní pojištění  350 Kč
Zavazadlo k odbavení 1.790 Kč
Večerní projížďka lodí s večeří 1.150 Kč
Pouštní safari s večeří 1.350 Kč

EXPO 2020
DUBAJ

World Expo neboli Světová výstava průmyslu 
a kultury jednotlivých zemí světa se bude v roce 
2020 oficiálně konat v  Dubaji! Místem Dubai 
EXPO 2020 bude komplex Dubai World Central 
v Jebel Ali.
EXPO 2020 v Dubaji proběhne v  termínu od 20. 
října 2020 do 10. dubna 2021.

Program zájezdu:
1.den: Dopoledne odlet z Prahy, přílet do Dubaje 
v odpoledních hodinách. Transfer z letiště do ho-
telu, ubytování. 
2.den: Dopoledne polodenní prohlídka Dubaje. 
Odpoledne volno, možnost nákupů či koupání 
na  některé z  městských pláží. Nebo možnost 
dalších fakultativních výletů.
3.den: Ráno transfer na  výstaviště EXPO 2020 
v Jebel Ali. Celodenní návštěva výstavního areálu. 
Večer návrat zpět do hotelu. 
4.den: Dopoledne volno, možnost nákupů či 
koupání. Odpoledne transfer z hotelu na  letiště 
a odlet zpět do ČR. Přílet zpět do Prahy ve večer-
ních hodinách.

Termín  Cena Odlet
05.11.- 08.11.20  25.990 Praha
10.12.- 13.12.20 25.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Dubaj a zpět•palubní 
zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně
•transfery z letiště do hotelu a zpět•transfer
z hotelu na výstaviště a zpět•vstupenka na 
Expo 2020•polodenní prohlídku Dubaje
•služby průvodce
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  3.990 Kč
Komplexní pojištění  280 Kč
Zavazadlo k odbavení 1.790 Kč
Večerní projížďka lodí s večeří 1.150 Kč

MALÝ OKRUH INDIÍ

Tento zájezd vám nabízí nejzajímavější památky 
Indie, včetně návštěvy skvostného Taj Mahalu. 
Zájezd je určen pro individuální klienty. Není do-
provázen českým  průvodcem.

Program zájezdu:
1.den: V  dopoledních hodinách odlet z  Prahy  
(nebo z Vídně v případě požadavku) do Dillí. Let 
s přestupem. 
2.den: V ranních hodinách přílet do Dillí (Delhi). 
Dopoledne první část prohlídky Dillí. Zastávka 
u  Qutub Minar (nejvyšší kamenný minaret 
na  světě). Dále procházka kolem Indian Gate 
(Brána Indie), prezidentského paláce a vládních 
budov v New Delhi. Odpoledne prohlídka hrobky 
Humayuns a Red Fort (Červené pevnosti). V prů-
běhu dne ubytování v hotelu. 
3.den: Dopoledne přejezd do  Agry. Prohlídka 
Velké červené pevnosti a návštěva slavného Taj 
Mahal. Tento nádherný palác byl postaven císa-
řem Shah Jahan na památku své ženě Mumtaz 
Mahal. Při zpáteční cestě zastávka v  Mathuře, 
prohlídka chrámu Krišny. Večer ubytování v Agře.
4.den: Dopoledne přejezd z  Agry do  Jaipuru. 
Po cestě zastávka v opuštěném městě Fatehpur 
Sikri. Město, které zůstalo dokonale zachováno, 
je mistrovským dílem z  pískovce, jehož odstíny 
postupem dne hrají jemnými růžovými a  ru-
dými odstíny. Po  příjezdu do  Jaipuru následuje 
prohlídka městského paláce, staré observatoře, 
exotického Hawal Mahal nebo-li „paláce větrů“ 
aj.  Nocleh v Jaipuru.
5.den: Dopoledne navštívíte pevnost Amber 
Fort (vyjížďka na pevnost v džípech či slonech). 
Odpoledne přejezd z Jaipuru do Dillí. Pokračování 
v prohlídce Dillí - Staré Dillí, mešita Jamal Ma-
sjid, Red Fort (Červená pevnost). Večer ubytová-
ní v Dillí.
6.den: Časně ráno transfer na  letiště a  odlet 
z Dillí zpět do Prahy. Přílet do Prahy ve večerních 
hodinách. 

Období Cena Odlet
01.01.- 31.12.             od 24.990         PRG, VIE
V ceně:
•letecká doprava Praha - Dillí a zpět•doprava
autem s řidičem v Indii •4x nocleh v hotelu 3*
(2-lůžkové pokoje) •4x snídaně
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 2.490 Kč
Komplexní pojištění 490 Kč

Dubai, Jumeirah beach

Dubai - zlatý trh

Dubai Frame

Expo

Expo

SAE, INDIE 6

Amber Fort, Jaipur

hrobka Humayuns, Delhi



7 INDIE, SRÍ LANKA, MALEDIVY

ZLATÝ TROJÚHELNÍK

V rámci tohoto leteckého zájezdu navštívíte řadu 
úchvatných památek indického subkontinentu. 
Řada z nich se pyšní označením památka UNESCO. 

Program zájezdu:
1.den: V  dopoledních hodinách odlet z  Prahy 
do Dillí. 
2.den: V ranních hodinách přílet do Dillí (Delhi). 
Dopoledne první část prohlídky Dillí. Zastávka 
u  Qutub Minar (nejvyšší kamenný minaret 
na  světě). Dále procházka kolem Indian Gate 
(Brána Indie), prezidentského paláce a vládních 
budov v New Delhi. Odpoledne prohlídka hrobky 
Humayuns. Později odpoledne ubytování v hote-
lu. Volno, aklimatizace.
3.den: Dopoledne přejezd z Dillí do Agry. Prohlíd-
ka Velké červené pevnosti v Agře a slavného Taj 
Mahal. Tento nádherný palác byl postaven císa-
řem Shah Jahan na památku své ženě Mumtaz 
Mahal. Nocleh v Agře.
4.den: Dopoledne přejezd z  Agry do  Jaipuru. 
Po cestě zastávka v opuštěném městě Fatehpur 
Sikri. Město, které zůstalo dokonale zachováno, 
je mistrovským dílem z  pískovce, jehož odstíny 
postupem dne hrají jemnými růžovými a rudými 
odstíny.
5.den: Celodenní prohlídka Jaipuru, nazývaného 
také jako Růžové město. Během prohlídky navští-
víte pevnost Amber Fort (vyjížďka na  pevnost 
v džípech či slonech), městský palác, starou ob-
servatoř, exotický Hawal Mahal nebo-li „paláce 
větrů“ aj. Nocleh v Jaipuru.
6.den: Dopoledne odjezd z Jaipuru do Dillí. Od-
poledne druhá část prohlídky Dillí. Ve  Starém 
Dillí navštívíme největší mešitu Jama Masjid 
z  r. 1658. Dále navštívíte Červenou pevnost 
(Red Fort), jejíž mohutné zdi z  červeného 
pískovce s  mnoha věžičkami a  baštami ční 
nad širokým příkopem v  severovýchodní části 
původního Šáhdžahánábádu. Večer ubytování 
v hotelu.
7.den: Ráno transfer na letiště, dopoledne odlet 
z Dillí. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Termín  Cena Odlet
17.04.- 23.04.20 32.990 Praha
24.10.- 30.10.20 32.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha (na vyžádání i z Vídně) –
Dillí a zpět•doprava mikrobusem v Indii
•5x nocleh v hotelu 3* (2-lůžkové pokoje)
•5x snídaně•služby místního a českého průvodce
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  4.990 Kč
Komplexní pojištění 490 Kč
Večeře (5x) 1.800 Kč 

INDIE 
A MALEDIVY

Tento zájezd kombinuje poznání nejzajímavějších 
památek Indie s odpočinkem v přímořském resor-
tu na Maledivách.

Program zájezdu:
1.-6.den: Program shodný se zájezdem “Zlatý 
trojúhelník”.
7.den: Snídaně a  transfer na  letiště v  Dillí, od-
let na  Maledivy. Po  příletu transfer rychlolodí 
do hotelu.
8.-10.den: Pobyt u moře, koupání v průzračných 
vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, 
bohaté možnosti vodních sportů. 
11.den: Transfer na letiště a odlet z Malediv zpět 
do Prahy. Přílet ve večerních hodinách.

Termín Cena Odlet
17.04.- 27.04.20  59.990 Praha
24.10.- 03.11.20  59.990 Praha
V ceně: 
•letecká doprava Prahy - Dillí – Male - Praha
•doprava mikrobusem v Indii•5x nocleh v hotelu
3* v Indii•4x nocleh v hotelu 3* na Maledivách
•9x snídaně•4x plná penze v resortu na
Maledivách•služby místního a českého průvodce
v Indii•transfer rychlolodí z letiště do hotelu
na Maledivách
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 15.990 Kč
Komplexní pojištění 1.430 Kč

SRÍ LANKA 
A MALEDIVY

Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a po-
znáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpoči-
nek na plážích Malediv v kombinaci s poznáním 
exotické Srí Lanky.
 
Program zájezdu: 
1.den: Odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku. 
2.den: Ráno přílet do  Colomba, prohlídka 
hl. města Srí Lanky, návštěva buddhistického 
chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu 
Pettah, Galle Face green. Odpoledne odjezd 
do hotelu. 
3.den: Brzy ráno odjedeme do  nejstaršího krá-
lovského města Srí Lanky Anuradhapura, bývalé 
hl. město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, 
množství dágob, posvátný více než 2 tisíce let 
starý strom „Bo“. 
4.den: Dopoledne druhé královské město Polon-
naruwa, středověká metropole Srí Lanky, paláce, 
chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém 
a komplex Gal Viharaya, vrchol sochařského a ka-
menického umění (Svatyně z černého kamene). 
Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne 
budeme mít možnost tradiční jízdy na  slonech, 
která k  ostrovu patří. Pro zájemce je připrave-
na i návštěva NP Minneriya s  rozlohou více než 
8900 m2 formou Jeep safari (fakultativně). Při 
projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, 
makaky aj. 
5.den: Skalní masív LION ROCK (Lví skála) 
na  jehož vrcholu jsou ruiny paláce Sigiriya, tzv. 
osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vod-
ních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem. 
Přejedeme k jeskynním chrámům v Dambull „Zla-
tá skála“ – překrásně zdobené jeskyně s mnoha 
symboly buddhismu a hinduismu. Průvodci nám 
zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního 
města sinhálských králů Kandy, ležícího na stej-
nojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. 
Cestou zastávka v  tradiční Ayurvedické zahradě 
koření s  vysvětlením jednotlivých druhů a  jejich 
léčebných účinků.
6.den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistické-
ho místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU 
a Královské botanické zahrady Peradeniya u řeky 
Mahaweli Ganga. Seznámíme se s flórou Srí Lan-
ky, atrakce zahrady - jávský fíkovník, obří bam-
busy, vzácné palmy „Coco de Mer“. Zastavíme 
v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka 
těžby a  opracování tradičních rubínů a  safírů 
formou videoprojekce. V podvečer možnost shléd-
nout tradiční srílanské představení - Kandyjští 
tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7.den: Přejedeme na  Srílanskou vysočinu HILL 
COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, 
návštěva typické továrny na  čaj s  vysvětlením 
celého procesu výroby, ochutnávka, možnost 
nákupu tradičního cejlonského čaje. V  horské 

oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopá-
dů Ramboda a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky 
Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme 
nejvýše položené koloniální městečko ostrova 
Nuwara Eliya, v překladu „město světla“- sídelní 
místo Britů.
8.den: NP HORTON PLAINS, fakult. výlet do krás-
né tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množ-
ství ptáků. Brzy ráno (snídaně formou balíčku) 
odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 
2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 
9 km) k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS 
až k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina Hor-
tonských plání končí 880 m hlubokým srázem. 
Ostatní individuální volno, odpoledne společně 
odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9.den: Koupání v Indickém oceánu na Srí Lance, 
volný den a v podvečer transfer na letiště do Co-
lomba, odlet na  Maledivy. Zde nás bude čekat 
na letišti delegát, transfer rychlolodí do hotelové-
ho resortu, ubytování. 
10.–12.den: Pobyt u oceánu na exotických Male-
divách - North Malé atol - koupání v průzračných 
vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, 
odpočinek, strava All inclusive. 
13.den: Pobyt u oceánu, koupání, večer transfer 
rychlolodí na letiště do Malé, odbavení delegátem. 
14.den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Termín Cena Odlet
08.03.- 21.03.20 65.990 Praha
22.11.- 05.12.20 65.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Dubaj - Colombo a zpět
přes Maledivy•transfer z/na letiště na
Srí Lance a Maledivách•dopravu místním klima-
tizovaným autobusem po Srí Lance•11x nocleh,
2-lůžkové pokoje s příslušenstvím (7x nocleh na 
Srí Lance a 4x na Maledivách)•7x polopenze
(Srí Lanka)•3x All inclusive + 1x snídaně (Male-
divy)•služby českého průvodce na Srí Lance
•služby místního průvodce•služby 
delegáta na Maledivách v den příletu a odletu
Cena nezahrnuje
•vstupy•fakultativní výlety•vízum na Srí Lanku
cca 35$
Příplatky a fakultativní služby:
1-lůžkový pokoj  13.900 Kč
Maledivy - vodní bungalov 12.500 Kč/osoba
Komplexní pojištění 1.820 Kč

Taj Mahal Maledivy

Red Fort, Delhi

Vízum do Indie: 2.500 Kč. Příplatek za 1-lůžkový pokoj je účtován, pouze pokud jej klient vyžaduje. (platí pro Indii)

Buddha



NEPÁL 8

HIMALÁJE PRO KAŽDÉHO!
Naše zájezdy jsou určeny pro běžné klienty či turisty. Naším cílem je umožnit všem, kteří o to mají 
zájem, poznat Nepál i Himaláje opravdu zblízka, aniž by se však vyžadovala nějaká náročná fyzická 
příprava či kondice. Jak blízko se chcete s námi k Himalájím dostat je již jen na vašem uvážení.

NEPÁL
A ŠTÍTY HIMALÁJÍ

Tento program vám vedle poznání Káthmándú 
a přilehlých královských měst nabídne i možnost 
podívat se na Himaláje opravdu zblízka.

Program zájezdu:
1.den: Sraz účastníků na letišti v Praze, odbavení 
k letu do Nepálu. Let s Přestupem. 
2.den: Přílet do  Káthmándú, transfer do  hotelu 
v centru Káthmándú - čtvrť Thamel a ubytování. 
3.den: Dopoledne procházka čtvrtí Thamel 
(turistické centrum Káthmándú) a  návštěva 
královského komplexu paláců na  Durbar Squa-
re. Budete moci obdivovat nádheru newarské 
dřevěné architektury. Čtvrť Thamel je de facto 
jedním obrovským tržištěm, kde můžete koupit 
prakticky cokoliv. Odpoledne návštěva chrámové-
ho komplexu Pašupatinath, který leží na  břehu 
posvátné řeky Bagmati. Chrám je dodnes místem 
pohřebních obřadů místních hinduistů, tzv. ghatů. 
Místo je přirovnáváno k indickému Varanásí, řeka 
Bagmati ústí do posvátné Gangy. Dále návštěva 
blízké stupy Boudha, jedné z největších na světě 
a přilehlého buddhistického kláštera. Dále přejezd 
k  Swoyambhu (též Svajambhunáth, památka 
UNESCO) - tzv. opičí chrám na  kopci nad měs-
tem. Místo je významným centrem nepálského 
budhismu a  nabízí nádherné vyhlídky na  město 
i panoráma okolních hor.
4.den: Celodenní fakultativní výlet Bhaktapur 
a  Nagarkot. Nagarkot nabízí možnost výhledů 
na  panorama Himalájí (oblast Everestu). Do-
stanete se až do výše 2150 metrů. Bhaktapur, 
ležící 15 km východně od Káthmándú, je dalším 
z bývalých královských nepálských měst. Centrum 
města se řadí mezi skvosty světové chrámové ar-
chitektury. Bhaktapur je významným střediskem 
řezbářské a  hrnčířské výroby, kterou je možné 
sledovat přímo v ulicích města.
5.den: Po  snídani transfer z Káthmándú do Po-
khary. Po  cestě zastávka v Bandipuru - malém 
tradičním horském městečku, které nabízí jak 
unikátní dochovanou newarskou architekturu, 
tak i  výhledy na  himálajské vrcholky. Pokhara 
(900 m n. m.) je jednoznačně nejnavštěvova-
nějším nepálským městem. Říká se, že oblast 
Pokhary patří k  jedněm z  nejkrásnějších míst 
na světě. Přispívá k tomu především úchvatné pa-
noráma himalájských osmitisícovek nad městem 
i půvabné jezero Phewa.
6.den: Ráno vyjížďka na  Sarangkot - kopec, 
který se tyčí nad městem a jezerem cca ve výšce 

1500 m n. m. Z jeho úbočí se vám odkryje pano-
ráma skupiny velehor kolem Annapurny (8091 
m). Himalájské osmitisícovky se nacházejí sever-
ně od města. Na horizontu je uvidíte ve vzdále-
nosti cca 25 - 30 km. Výhledům dominuje strmý 
štít Fish Tale (Machapuchhre, 6997 m). Za dobré 
viditelnosti můžete spatřit i  vzdálenější Dhau-
lagiri (8167 m) a Manaslu (8163 m). Odpoledne 
doporučujeme zamířit k vodopádům Devis Fall 
a  přilehlému komplexu jeskyní Gupteshwor. 
Můžete se též vydat k  tzv. Pagodě míru, která 
se nachází na kopci nad jezerem. Nebo si můžete 
půjčit loďku a projet se po jezeře.
7.den: Odjezd z  Pokhary zpět do  Káthmándú. 
Cesta trvá cca 8 hodin. Odpoledne ubytování 
v hotelu v Káthmándú.
8.den: Dopoledne návštěva Patanu. Patan je jed-
ním ze tří bývalých královských nepálských měst, 
nachází se několik kilometrů jižně od Káthmán-
dú. Centrem města je opět Durbar Square s hlav-
ním chrámem Krishna, který zdobí 21 věžiček. 
Historické náměstí je plné nádherných staveb 
s vyřezávanými okny a římsami a paláců ze dřeva 
a červených pálených cihel. Dále transfer na letiš-
tě a odlet z Káthmándú zpět do Prahy.
9.den: Přílet do Prahy. 

Termín Cena Odlet 
15.03.- 23.03.20 41.990 Praha
22.10.- 30.10.20 41.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava do Káthmándú a zpět 
•4x nocleh v hotelu 3* v Káthmándú•2x nocleh
v hotelu 3* v Pokhaře•6x snídaně•transfery
z letiště do hotelu a zpět v Káthmándú•transfery
z Káthmándú do Pokhary a zpět•transfery
v Káthmándú (Pašupatinath, Swoyambhu) 
•služby českého průvodce 
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  3.990 Kč
Komplexní pojištění  1.170 Kč
Výlet Bhaktapur a Nagarkot  690 Kč 

NEPÁL - KRÁLOVSKÁ
MĚSTA, HIMALÁJE

A SAFARI V CHITWANU
Tento program vám vedle poznání Káthmándú  
a přilehlých královských měst nabídne i možnost 
podívat se na Himaláje opravdu zblízka. Zároveň 
vás však zavede i do tropické džungle národního 
parku Chitwan.

Program zájezdu:
1.-  6.den: Shodný se zájezdem “Nepál a  štíty 
Himalájí”. 
7.den: Odjezd z  Pokhary do  Chitwanu. Cesta 
trvá cca 6 hodiny. Odpoledne ubytování v hotelu 
v Chitwanu.
8.den: Chitwan. Individuální program dle vlast-
ního výběru. Nabízí se: safari na  hřbetě slonů, 
pozorování nosorožců, tygrů bengálských a divo-
kých slonů. Pěší safari pralesem. Výlet na kanoích 
po řece s pozorováním krokodýlů, exkurze do zá-
chranné stanice divokých slonů. 
9.den: Odjezd z Chitwanu do Káthmándú. Ubyto-
vání v hotelu v Káthmándú. 
10.den: Dopoledne návštěva Patanu. Patan 
je jedním ze tří bývalých královských nepál-
ských měst. Nachází se několik kilometrů jižně 
od  Káthmándú. Centrem města je opět Durbar 
Square s hlavním chrámem Krishna, který zdobí 
21 věžiček. Historické náměstí je plné nádher-
ných staveb s vyřezávanými okny a římsami a pa-
láců ze dřeva a  červených pálených cihel. Odlet  
z Káthmándú.
11.den: Přílet do Prahy.

Termín Cena Odlet
15.03.- 25.03.20 45.990 Praha
22.10.- 01.11.20 45.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava do Káthmándú a zpět
•4x nocleh v hotelu 3* v Káthmándú•2x nocleh
v hotelu 3* v Pokhaře•2x nocleh v hotelu 3* 
v Chitwanu •8x snídaně•transfery z letiště do 
hotelu a zpět•transfery z Káthmándú do Pokhary
a Chitwanu a zpět•transfery v v Káthmándú
Cena nezahrnuje:
•aktivity v Chitwanu •vstupné do objektů
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 6.990 Kč
Komplexní pojištění 1.300 Kč
Výlet Nagarkot a Bhaktapur 690 Kč

Vyhlídkový let kolem Everestu (fakultativně) cca 210 USD. Vízum do Nepálu se vyřizuje po příletu na letišti za poplatek 30 USD.

Swoyambhu, Káthmándú 

Pašupatinath, Kathmandu

Chitwan

Chitwan

Bhaktapur

Pokhara

Thamel, Kathmandu



9 NEPÁL

HIMALÁJE A TREK POD
ANNAPURNOU

Program tohoto zájezdu vám vedle poznání 
Káthmándú a přilehlých královských měst nabídne 
i možnost podívat se na Himaláje opravdu zblízka. 
Je sestaven tak, aby jej mohl absolvovat každý 
běžný turista. Nevyžaduje žádnou velkou fyzickou 
zdatnost či zkušenost s vysokohorským prostředím 
a  turistikou. Podstatnou část cesty tvoří nepříliš 
obtížný 5-denní trek v oblasti Annapurny spojený 
s výstupem na jeden z himalájských minivrcholků, 
tzv. Poon Hill (3190 m).

Program zájezdu:
1.den: Sraz účastníků na letišti v Praze, odbavení 
k letu do Nepálu. Let s přestupem.
2.den: Přílet do Káthmándú, transfer do hotelu 
(v centru Káthmándú - čtvrť Thamel) a ubytování. 
3.den: Během dne vyřízení povolení k návštěvě 
národního parku Annapurny a povolení k  treku. 
Dopoledne procházka čtvrtí Thamel (historickým 
a turistickým centrem Káthmándú), návštěva krá-
lovského komplexu paláců na Durbar Square. Bu-
dete moci obdivovat nádheru newarské dřevěné 
architektury. Odpoledne návštěva Swoyambhu 
(památka UNESCO) - tzv. opičí chrám na  kopci 
nad městem. Místo je významným centrem ne-
pálského budhismu a  nabízí nádherné vyhlídky 
na město i panoráma okolních hor. 
4.den: Transfer z Káthmándú do Pokhary. Pokha-
ra (900 m n. m.) je jednoznačně nejnavštěvova-
nějším nepálským městem. Říká se, že oblast 
Pokhary patří k  jedněm z  nejkrásnějších míst 
na světě. Přispívá k tomu především úchvatné pa-
noráma himalájských osmitisícovek nad městem 
i půvabné jezero Phewa.
5.den: Po  snídani transfer z  Pokhary do  Naya-
pulu (cca 90 min. jízdy). Zde již začíná vaše 
dobrodružství. Přejdete vysutý most přes řeku 
Modi a zamíříte k vesničce Birethanti (1030 m), 
kam se dostanete zhruba po 45 minutách chůze. 
Cesta dále mírně stoupá směrem k Tikhedungha 
(1540 m). Pokračovat budeme náročnějším 
výstupem (schody) až do  Ulleri (2020 m). 
Odpoledne ubytování v  horské lodge (chatě) 
a odpočinek po cestě. Z údolí můžete obdivovat 
všechny horské velikány této oblasti. Především 
pak horský masív Annapurny.
6.den: Pokračování treku do  Ghorepani 
(2900 m). Ubytování v  lodgi. Nádherné pano-
ramatické výhledy na  Annapurnu, Hiunchuli 
a Annapurnu South.
7.den: Časně ráno výstup na Poon Hill (3210 m), 
výhledy na  osmitisícovky v  oblasti - Annapurny, 
Dhaulagiri atd. Dále pokračování v cestě přes sed-
lo Deurali (3290 m) do  Ban Thani (3270 m). 
Po  cestě se nabízí řada úchvatných výhledů 

na  okolní osmitisícovky. Odpoledne ubytování 
v lodgi.
8.den: Sestup do  Thadapani (2650 m) a  dále 
do Ghandruku (1980 m). I  při sestupu můžete 
sledovat himalájská panoramata.
9.den: Po snídani váš čeká sestup z Ghandruku 
zpět do Nayapulu. Odpoledne transfer zpět do Po-
khary a ubytování v hotelu v Pokhaře.
10.den: Odjezd z  Pokhary zpět do  Káthmándú. 
Za  jasného počasí je možné spatřit  Ganesh Hi-
mal, Himala Chuli, Manaslu, Annapurnu. Cesta 
trvá cca 8 hodin. Odpoledne ubytování v hotelu 
v Káthmándú.
11.den: Dopoledne možnost návštěvy králov-
ských měst Patan či Bhaktapur. Odpoledne 
transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do Prahy.
12.den: Přílet do Prahy.

Termín Cena Odlet
02.04.- 13.04.20 47.990 Praha
09.11.- 20.11.20  47.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava do Káthmándú a zpět•3x nocleh
v hotelu 3* v Káthmándú•2x nocleh v hotelu 3*
v Pokhaře•4x nocleh v lodge na treku•5x snídaně
(Káthmándú, Pokhara)•transfery z letiště 
do hotelu a zpět v Káthmándú•místní doprava
v Káthmándú (návštěva Swoyambhu)•transfery
autem z Káthmándú do Pokhary a zpět•transfery
autem z Pokhary do Naypulu a zpět•místního 
nosiče na treku (jednoho na dvojici)•TIM
(povolení na trek)•vstupné do Národního parku 
Annapurna•služby českého průvodce
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 4.990 Kč
Komplexní pojištění  1.560 Kč

NEPÁL A LEHKÝ 
 TREK V HIMALÁJÍCH

Program tohoto zájezdu je prodloužením základ-
ního programu o trek v Himalájích a je sestaven 
tak, aby jej mohl absolvovat každý běžný turista. 
Nevyžaduje žádnou velkou fyzickou zdatnost či 
zkušenost s  vysokohorským prostředím a  turisti-
kou. V druhé polovině na vás čeká lehký 3-denní 
trek v oblasti Annapurny.

Program zájezdu:
1.- 6.den: Shodný s  programem „Nepál a  štíty 
Himalájí“.
7.den: Po  snídani transfer z  Pokhary do  Naya-
pulu (cca 90 min. jízdy). Zde již začíná vaše 
dobrodružství. Přejdete vysutý most přes řeku 
Modi a  zamíříte k  vesničce Birethanti (1030 
m), kam se dostanete zhruba po  45 minutách 
chůze. Cesta dále mírně stoupá směrem k Sauli 
Bazar (1220 m). Po další hodině chůze dorazíte 
do Kilyu (1390 m). Zastávka na  oběd a  odpo-
činek před dalším výstupem. Zamíříte po  strmé 
cestě a  kamenných schodech vzhůru do  cíle 
prvního dne   treku - vesničky Ghandruk (1940 
m). Předpokládaná doba na cestě treku prvního 
dne je 6 hodin. Ubytování v horské lodge (chatě) 
v Ghandruku, odpočinek po cestě. V údolí severně 
nad Ghandrukem můžete obdivovat všechny hor-
ské velikány této oblasti. Především horský masív 
Annapurny. 
8.den: Po snídani váš čeká asi hodinové klesání 
vesměs po  kamenných schodech do  údolí říčky 
Modi a  k  osadě Kyumi. Po  překročení řeky ná-
sleduje asi hodinové stoupání k vesnici Landruk 
(1560 m), odtud máte možnost spatřit opět celé 
panoráma Himalájí této oblasti. Cesta dále vede 
kolem terasovitých políček s rýžovými a kukuřič-
nými poli. V závěru tohoto dne pak ještě absol-
vujete krátké stoupání do osady Tolka (1700 m), 
kde je cíl vašeho druhého dne na  treku. Zde se 
opět ubytujete v horské lodge. Celková doba tre-
ku druhého dne cca 5 hodin.
9.den: Po  snídani zamíříte z  Tolky směrem 
na Dhiupani, kde vás čeká nejvyšší bod vašeho 

treku - 2100 m. Opět místo dalekého výhledu 
na  Himaláje (Annapurna, Dhaulagiri aj.) Poté 
již následuje pozvolný, někdy i dost strmý, sestup 
přes vesničky Pothana a  Dhampus do  Phedi 
(1130 m). Do Phedi dorazíte cca po 7 hodinách 
cesty. Odpoledne transfer zpět do Pokhary a uby-
tování v hotelu v Pokhaře.
10.den: Odjezd z  Pokhary zpět do  Káthmándú. 
Cesta trvá cca 8 hodin. Odpoledne ubytování 
v hotelu v Káthmándú.
11.den: Dopoledne možnost návštěvy Patanu. 
Patan je jedním ze tří bývalých královských ne-
pálských měst. V průběhu dne transfer z hotelu 
na letiště a odlet zpět do Prahy. 
12.den: Přílet do ČR.

Termín Cena Odlet 
15.03.- 26.03.20 47.990 Praha
22.10.- 02.11.20 47.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava do Káthmándú a zpět • 4x
nocleh v hotelu 3* v Káthmándú • 3x nocleh
v hotelu 3* v Pokhaře • 2x nocleh v lodge
na treku • 7x snídaně (Káthmándú, Pokhara)
• transfery z letiště do hotelu a zpět v Káthmándú
• transfery v Káthmándú (Pašupatinath,
Swoyambhu)•transfery z Káthmándú do Pokhary
a zpět a z Pokhary do Naypulu a zpět • místní 
nosič na treku (jednoho na skupinu) • TIM
(povolení na trek) • vstupné do Národního parku
Annapurna • služby českého průvodce
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  4.990 Kč
Komplexní pojištění  1.560 Kč

Příplatek za 1-lůžkový pokoj je účtován, pouze pokud jej klient vyžaduje. (platí pro Nepál)

Annapurna South

Dhaulagiri, sedlo Deurali

Káthmándú

Bhaktapur
Patan

Pokhara

Annapurna

M.Everest

Chitwan

Himaláje

Pokhara

Annapurna



LIBANON

Libanon patří k  místům, odkud vycházela celá 
antická kultura. Tato oblast nabízí pestrou škálu 
starověkých památek zasazenou do  monumen-
tální kulisy třítisícových hor. Opravdovou perlou 
je antický Baalbek se svými chrámy a největšími 
kamennými bloky. Vynechat nemůžeme ani stře-
dověké křižácké hrady z doby bojů o Svatou zemi.

Program zájezdu:
1.den: Ve  večerních hodinách odlet z  Prahy 
do Beirutu.
2.den: Po  příletu do  Beirutu transfer do  hotelu 
a  ubytování. Dopoledne polodenní prohlídka 
Beirutu. Prohlídka pobřežní promenády. Návštěva 
Národního muzea s pozoruhodnou sbírkou arche-
ologických nálezů včetně soch, sarkofágů, fénic-
kých soškek z pozlaceného bronzu i neolitického 
kamenného idolu cca z roku 9000 před Kristem 
dokumentující historii více než 60 národů. Oběd 
v centru města.
Odpoledne přejezd do oblasti hor Chouf, kde si 
prohlédneme unikátní palácový komplex Bei-
tuddin - bývalou pevnost emíra Bašíra z 18. stole-
tí. Zastavíme se rovněž v bývalém hlavním městě 
Libanonu - Deir Al Qamar. Večeře v hotelu.
3.den: Ráno odjezd do Baalbecku. Cesta údolím 
Biká trvá asi hodinu a zavede vás do Baalbeku, 
nejvýznamnější i  nejzachovalejší římské lokality 
na Blízkém východě, která nabízí gigantické chrá-
my s  nejvyššími dochovanými antickými sloupy 
ve Středomoří. V dobách antického Říma se Ba-
albek nazýval Heliopolis. Navštívíme chrám boha 
Jupitera, chrám Bacchus i chrám bohyně Venuše. 
Oběd v místní restauraci. Odpoledne přejedeme 
do  Ksary, kde navštívíme jedno z  nejznáměj-
ších vinařství na  Blízkém východě. Ochutnávka 
místních bílých, růžových a  červených vín. Poté 
budeme pokračovat do  Andžaru, dnes převážně 
„arménské město“ jehož obyvatelé uprchli v roce 
1915 před tureckou genocidou. Navštívíme ar-
cheologické vykopávky města Umayyad, sídla 
ummájovských chalífů z 8. století po Kristu. Večer 
návrat do hotelu v Beirutu, večeře v hotelu.

4.den: Po  snídani se vydáme z  Beirutu na  jih 
Libanonu, do  oblasti, která je proslulá památka-
mi na  starověké Féničany. První zastávkou bude 
město Sidon (Saida). Přístavu Sidón dominuje 
křižácký „MOŘSKÝ HRAD“ z  13. století, jenž je 
s  pevninou spojen opevněnou kamennou hrází. 
Prohlédneme si rovněž karavanserii (zájezdní 
hostinec), starý souk (tržiště) a  projdeme se ta-
juplnými uličkami tohoto starověkého města. Poté 
budeme pokračovat do města Tyre. Tyre (Súr) je 
starověké fénické město s četnými archeologický-
mi lokalitami: římské a  byzantské cesty, římský 
hipodrom, kolonáda s monumentální bránou, po-
zůstatky středověkého města. Oběd ve městě. Ces-
tou zpět se ještě zastavíme v Echmoun, v chrámu 
zasvěceném bohu Sionu a  jeho milence Astartě. 
Večer návrat do hotelu v Beirutu, večeře v hotelu.
5.den: Celý den volno v  Beirutu, které můžete 
využít k  nákupům či poznání dalších památek 
a  zajímavostí tohoto města. Nabízí se rovněž 
možnost fakultativního výletu do  Byblosu (pa-
mátka UNESCO). Byblos, město, kde vznikla 
abeceda, je malebný prastarý fénický přístav, 
nejstarší nepřetržitě osídlené město světa: velko-
lepý archeologický areál s chrámy z 5. století, ne-
kropole, divadlo, hradby, zrestaurovaný křižácký 
hrad (z 12. století) obehnaný vodním příkopem, 
středověké jádro města s  malebným súkem. 
Ve večerních hodinách transfer na letiště
6.den: Po půlnoci odlet linkou ČSA zpět do Prahy, 
přílet do ČR v ranních hodinách.

Termín  Cena  Odlet
18.03.- 23.03.20  25.990 Praha
04.11.- 09.11.20  25.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Beirut a zpět•palubní
zavazadlo•4x nocleh v hotelu•4x snídaně
•3x oběd•3x večeře•transfery autokarem
v Libanonu•vstupy do objektů a památek
•služby průvodce
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 4.990 Kč
Komplexní pojištění 420 Kč
Zavazadlo k odbavení 1.350 Kč
Fakultativní výlet Byblos 1.490 Kč

IZRAEL

Izrael nabízí fantastickou kombinaci historických 
míst spojených se vznikem nejvýznamnějších svě-
tových náboženství. Budete mít možnost vykoupat 
se v Mrtvém moři a zdoláte nedostupnou pevnost 
Masada. S  tolika zajímavostmi na poměrně ma-
lém prostoru patří Izrael bezpochyby k nejpozoru-
hodnějším místům naší planety.

Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Tel Avivu. Transfer do ho-
telu v Jeruzalémě. 
2.den: Celý den bude patřit prohlídce Jeruzalé-
ma. Ty nejstarší a nejznámější památky Jeruza-
léma se nacházejí v tzv. Starém Městě. Jedná se 
o  část Jeruzaléma, která je obklopena historic-
kými hradbami a dělí se na židovskou, křesťan-
skou, muslimskou a  nejmenší arménskou čtvrť. 
Dopoledne společně navštívíme křesťanskou čtvrť 
města. Lví bránou vstoupíme na  trasu Via Do-
lorosa, kterou lemuje čtrnáct zastavení, na které 
Ježíš Kristus nesl svůj kříž. Dojdeme až k samot-
nému Chrámu Božího hrobu, který je od  4. 
století hlavním poutním místem v  Jeruzalémě. 
Chrám se nachází na hoře Kalvárie, kde na vrchu 
Golgota byl dle Bible v 1. století ukřižován Ježíš 
Kristus. Dále se vydáme na známou Chrámovou 
horu. Ta má velký význam především pro židy, 
ale také pro muslimy, křesťany, protestanty. Díky 
tomu je dnes brána jako jedno z nejuctívanějších 
míst na světě. Dominantou celého prostranství je 
Skalní dóm ze 7. století. Dále uvidíme Davidovu 
věž, kde se nachází Muzeum jeruzalémských dě-
jin. Odpoledne se projdeme po Olivetské hoře, 
někdy nazývané také „Olivová hora“.
3.den: Dopoledne pokračování prohlídky Jeruza-
léma. V odpoledních hodinách cesta do Betléma, 
kde uvidíte Chrám Narození Páně a pole pastýřů.
4.den: Tento den si můžete zpestřit o celodenní 
fakultativní výlet pevnost Masada a Mrtvé moře.  
První zastávkou bude známá pevnost Masada 
(UNESCO), která se vypíná nad vyprahlou kraji-
nou Judské pouště, a  byla postavena v  1. stol. 

před n. l. pro krále Heroda. Poté, co lanovkou 
vyjede na vrcholek kopce, budete moci obdivovat 
důmyslný systém chodeb, místností a  podzem-
ních vodních nádrží. Následně přejedete k Mrtvé-
mu moři. V Mrtvém moři neutonete - voda, která 
obsahuje vysoké procento soli má vyšší hustotu 
a  bude vás krásně nadnášet. Navíc léčí celou 
řadu kožních onemocnění, blahodárně působí 
na  nervovou soustavu, a  když vyzkoušíte také 
bahno, posílíte svůj krevní oběh. Večer návrat 
do Jeruzaléma.
5.den: Odlet z Tel Avivu zpět do Prahy.

Termín Cena Odlet
02.04.- 06.04.20 25.990 Praha
31.10.- 04.11.20 25.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Tel Aviv a zpět•palubní
zavazadlo•4x nocleh v hotelu•4x snídaně
•transfery autokarem z letiště a na výletech mimo
Jeruzalém•služby průvodce
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  7.990 Kč
Komplexní pojištění  600 Kč
Zavazadlo k odbavení  1.350 Kč
Výlet Masada a Mrtvé moře 2.990 Kč

Beirut

Byblos

Jeruzalem

Jeruzalem, Davidova věž a muzeum
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Betlém

Masada



11 JORDÁNSKO, ČÍNA

PERLY JORDÁNSKA

Jordánsko nabízí kombinaci úchvatných přírodních 
a historických památek. Petra patří mezi největší 
divy světa a samozřejmě nechybí na seznamu pa-
mátek Unesco. Mrtvé moře udivuje svými fyzikál-
ními zvláštnostmi. A krajina Wadi Rum vás dokáže 
přenést až na Mars!

Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Jordánska. Přílet do Am-
mánu a transfer do hotelu v Madabě.
2.den: Ráno se vydáme na  prohlídku Madaby. 
Starověké město Nabatejců Madaba je proslulé 
svými mozaikami. Ty nejstarší pocházejí již z 6. 
století n. l. Poté se vydáme k  Mrtvému moři, 
kde budete moci vyzkoušet specifické vlastnosti 
koupání v  této lokalitě. Mrtvé moře je známé 
svými blahodárnými účinky na  organismus, ale 
po  jedné koupeli zázraky nečekejte. Pokračovat 
budeme dále na  jih Jordánska. Další zastávka 
bude proslulý křižácký hrad Kerak. Nejznáměj-
ší a nejdochovalejší křižácký hrad v  této oblasti 
(pochází z 12. století). Večer ubytování ve Wadi 
Musa / Petře.
3.den: Celý den je věnován návštěvě úchvatné-
ho areálu v  Petře. Petra (UNESCO) představuje 
unikátní komplex nabatejských monolitických 
chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m, 
jeho stáří se odhaduje na 2 500 let. Město je pří-
stupné pouze úzkou skalní soutěskou Sig (dlouhé 
cca 2,5 km) na  jejímž konci je mnoho chrámů, 
klášterů, paláců vytesaných do  skal, zdobených 
složitými sochami, jež poukazují na  zručnost 
Nabatejců - Pokladnice, Vítězný oblouk, antické 
divadlo, královské hrobky a  klášter, mystické 
pohřebiště aj.
4.den: Fakultativní výlet Wadi Rum. Pro ty z vás, 
kteří chtějí poznat opravdu nevšední krajinu, na-
bízíme výlet do  pouště. Čeká na  vás nádherná 
divoká pouštní krajina u hranic se Saudskou Ará-
bií, pod horou Džabal Ram. Wadi Rum (UNESCO) 
je někdy přezdívané též jako The Valley of Moon 
(Měsíční údolí). Nabízí skalní věže z narůžovělé-

ho pískovce, skalní brány, rokle a soutěsky, písek 
nejrůznějších barev od bílé přes růžovou až po fi-
alovou - to vše připomíná krajinu na  Měsíci či 
Marsu. Není tak divu, že tyto scenerie můžeme 
najít v  četných filmech. Nejslavnějším je již le-
gendární „Lawrenc z Arábie“, ale natáčeli se zde 
i novodobé filmové hity „Marťan“, „Prometheus“ 
či „Rudá planeta“. Odpoledne návrat do  Petry 
a poté přejezd zpět do Ammánu.
5.den: Dopoledne prohlídka Ammánu, při níž 
můžete navštívit např. mešitu krále Abduláha či 
římské divadlo z  1. st. n. l. Odpoledne transfer 
na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet do Prahy 
ve večerních hodinách.

Termín  Cena  Odlet
17.03.- 21.03.20  24.990  Praha
27.10.- 31.10.20 24.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava z Prahy do Ammánu a zpět
•palubní zavazadlo•dopravu v Jordánsku
•4x nocleh v hotelu•4x snídaně•služby průvodce
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 5.990 Kč
Komplexní pojištění 350 Kč
Zavazadlo k odbavení 1.400 Kč
Výlet Wadi Rum 1.990 Kč

ČÍNA - TO NEJLEPŠÍ 
Z ŘÍŠE STŘEDU

Vydejte se s námi do daleké a exotické Číny, jedné 
z nejrozmanitějších a nejosobitějších zemí světa.

Program zájezdu:
1.den: Odlet odpoledne z Prahy do Pekingu.
2.den: Odpoledne přílet do  Pekingu, transfer 
do  centra města na  ubytování. Večeře na  uví-
tanou – slavná pekingská kachna nebo noční 
gastronomický trh Donganmen (štíři, hadi, pa-
vouci, larvy bource morušového a jiné „pochout-
ky“). Nocleh v Pekingu.
3.den: Jako první nás čeká symbol země – med-
vídci panda v pekingské ZOO, následně se vydá-
me do  největšího tibetského chrámu v  Pekingu 
– lamaistického chrámu Yonghegong. Nevyne-
cháme ani císařskou Konfuciánskou akademii, 
kde se vzdělávaly generace císařských úředníků 
a projdeme se ve staré romantické zástavbě tzv. 
Hutongů. Uvidíme i  starou Bubnovou a  Zvono-
vou věž, projedeme se na cyklorikšách a navští-
víme Olympijský areál s  neobvyklými příklady 
moderní architektury – stadiony Ptačím hnízdem 
a Vodní kostkou. Navštívíme výrobnu císařského 
porcelánu. Nocleh v Pekingu.
4.den: Dnes nás čeká jeden z divů světa – Vel-
ká čínská zeď, navštívíme méně známý úsek, 
abychom si dokonale užili atmosféru kamen-
ného hada, který se valí po  vysokých hřbetech 
hor jako memento nadřazenosti a  moci čínské 
civilizace vůči nomádským kmenům. Odpoledne 
se přesuneme do oblasti Tygřích hor a 13 hrobek 
císařů dynastie Ming – pohádková krajina „zmač-
kaného sametu“, kterou osobně vybral císař, je 
místem, kde odpočívají císařové nejvýznamnější 
čínské dynastie. Navštívíme Podzemní palác 
a Pokladnici jediné otevřené hrobky a projdeme 
se po  Cestě duchů s  kolosálními sochami lidí 
a zvířat. Na závěr dne tradiční čínský čajový ob-
řad. Nocleh v Pekingu
5.den: Vydáme se na  největší náměstí světa 
- náměstí Nebeského klidu, odkud se pře-
suneme do  legendárního Zakázaného města 
a necháme se pohltit komplexem 9999 budov. 
Uvidíme i  slavný Dračí trůn v  Síni nebeské 
harmonie, císařské zahrady a umělecké sbírky. 
Vystoupáme na Uhelný pahorek, odkud se nám 
naskytne neopakovatelný pohled na celý Peking 
a  Zakázané město. Dále nás čeká Chrám Ne-
bes a proslulý Perlový trh s množstvím šperků, 
oblečení, doplňků atp. Na závěr dne navštívíme 
Letní císařský palác, který tvoří více jak 3000 
staveb na  břehu jezera Kchun-ming, možnost 
projížďky dračí lodí s výhledy na pagodu Libo-
vonného Buddhy, řadu mostů, pavilonů a  dal-
ších palácových budov. Večer možnost návštěvy 
představení pekingské opery nebo Kung-fu 
show. Nocleh v Pekingu.
6.den: Hypermoderní rychlovlaky – to je také 
současná Čína, rychlostí přes 300 km/h se ráno 

vydáme do  srdce Číny do  oblasti Žlutých hor. 
Odpoledne navštívíme okolní vesnice a starobylá 
městečka, uvidíme čajové plantáže, rýžová políč-
ka s vodními buvoly, bambusové lesy a necháme 
se okouzlit starobylou architekturou vesniček 
Xidi a  Hongcun. Večer procházka po  starém 
městečku Tunxi,  návštěva některé ze stylových 
horských čajoven nebo kaligrafické dílny. Nocleh 
v Huangshan.
7.den: Celý den budeme věnovat Žlutým ho-
rám - jednomu z největších přírodních divů Číny 
a světa. Projedeme okolo několika vodopádů, vy-
jedeme lanovkou na jejich vrchol, odkud se nám 
naskytne fantastický pohled na  okolní vrcholky 
a na Západní a Východní moře mraků. Na cestě 
nás doprovodí tisíce kvetoucích rododendronů. 
Po  návratu z  vrcholů hor nasedneme na  noční 
lůžkový vlak do Su-čou.
8.den: Ráno příjezd do Su-čou – čínských Bená-
tek, půvabného a bohatého města na řece Jang 
c´tiang, které je světově proslulé svojí ohromnou 
kolekcí starobylých klasických čínských zahrad 
(tzv. literátské zahrady). Navštívíme nejkrásnější 
z nich – Zahradu mistra rybářských sítí a Za-
hradu poníženého úředníka, jež jsou mistrov-
skou ukázkou zahradní architektury a  okouzlují 
rozmanitostí svých staveb. Navštívíme i nejstarší 
čínskou manufakturu na  výrobu hedvábí, které 
Su-čou celosvětově proslavilo. Na závěr romantic-
ká plavba po kanálech. Nocleh v Su-čou.
9.den: Ráno se přesuneme do Šanghaje – jedné 
z největších světových megapolí, abychom okusili 
rytmus koloniálního nábřeží Bund s  budovami 
bank a ambasád, okouzlujícího komplexu zahrad 
Yu Yuan, navštívíme i  staré čtvrtě zahraničních 
koncesí, uvidíme starý šanghajský trh, mnohé 
chrámy a  nakonec se přepravíme na  druhou 
stranu města do  hypermoderní čtvrti Pudong 
s mrakodrapy jako Perla Orientu nebo Shanghai 
Tower. Večer fakult. vyhlídková plavba centrem 
Šanghaje s  pohledy na  moderní čtvrti i  starou 
zástavbu. Pozdě večer přesun na  letiště a okolo 
půlnoci odlet do ČR.
10.den: V ranních hodinách přílet do Prahy.

Termín Cena Odlet
30.04.- 09.05.20 49.590 Praha
01.10.- 10.10.20 49.590 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Peking - Šanghaj 
- Praha•transfery z letiště nebo nádraží•rychlovlak
Peking - Žluté hory•lůžkový noční vlak Žluté hory -
Su-čou•vlak/bus - Šanghaj•6x nocleh 
v hotelu 3*/4*•6x snídaně•6x oběd nebo 
večeře•večeře v Pekingu•doprava autobusem 
dle programu•služby českého průvodce•místní 
technický průvodce
Cena nezahrnuje:
•vstupy do objektů•fakultativní plavby a výlety
•spropitné pro řidiče•lanovku ve Žlutých horách
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  6.900 Kč
Komplexní pojištění 1.300 Kč
Vízum do Číny 3.000 Kč

Mrtvé moře

Petra

Wadi Rum

Čínská zeď



MALAJSIE – BALI 
SINGAPUR

Během tohoto zájezdu poznáte jak dvě světové 
asijské metropole – Singapur a Kuala Lumpur, tak 
i kouzelný ostrov Bali.

Program zájezdu:
1.den: Ráno odlet z Prahy do Kuala Lumpur.
2.den: Odpoledne přílet do Kuala Lumpur. Trans-
fer z letiště do hotelu, ubytování v hotelu v centru 
Kuala Lumpur. Večer kulinářský zážitek v některé 
z místních restaurací. 
3.den: Dopoledne se vypravíme do hinduistické 
svatyně Batu Caves – komplexu tří jeskynních 
hinduistických svatyní. K  největší jeskyni nás 
dovede 272 schodů, vchod do  jeskyně hlídá 
ohromná zlatá socha boha Murgy (43 m vysoká, 
největší na  světě). Odpoledne se pak vydáme 
do centra Kuala Lumpur, k proslulým věžím Petro-
nas Tower. Obdivovat můžete světelnou fontánu 
nebo si prohlédnout Kuala Lumpur z  nejvyšších 
pater tohoto mrakodrapu.
4.den: Dopoledne transfer z  hotelu na  letiště. 
Odlet z Kuala Lumpur na Bali. Po příletu transfer 
do  hotelu v  letovisku Sanur. Sanur patří mezi 
přední letoviska na jihovýchodním pobřeží ostro-
va Bali. Letovisko nabízí ca 5 km dlouhou píseč-
nou pláž a spoustu restaurací a obchodů. 
5. - 7.den: Volno, relaxace a odpočinek na plážích 
v Sanuru.
Během pobytu na Bali se uskuteční dva celodenní 
výlety:
Celodenní výlet do  centrální části ostrova – 
Ubudu. Ubud je centrem kulturního a duchovního 
života na Bali. Během cesty si prohlédnete tera-
sovitá rýžová pole a kávové plantáže. Především 
vás však uchvátí proslulý Opičí chrám uprostřed 
deštného pralesa v Ubudu.
Celodenní výlet na západní pobřeží ostrova 
k  proslulému chrámu Tanah Lot. Tanah Lot 
je jeden z nejkrásnějších hinduistických chrámů 
na  ostrově. Jedná se o  celý komplex staveb, 
z nichž část je umístěna na skalnatém ostrův-
ku, který je v době odlivu dosažitelný i (skoro) 

suchou nohou. Při zpáteční cestě se zastavíte 
na jedné z proslulých pláží této části ostrova.
8.den: Transfer na letiště a odlet z Bali do Sin-
gapuru. Přílet do  Singapuru v  odpoledních 
hodinách. Transfer z  letiště do  hotelu v  centru 
Singapuru. Podvečerní procházka centrem města 
(Orchad Road s  luxusními nákupními centry) - 
seznámení se Singapurem.
9.den: Singapur - prohlídka jednoho z  nejčist-
ších a  nejzajímavějších měst světa s  úchvatnou 
kosmopolitní atmosférou. Návštěva centra 
města s  koloniální čtvrtí a  křesťanskými kos-
tely (katedrála sv. Ondřeje, Arménský kostel 
aj.), barevné čínské čtvrti s malebnými chrámy 
(např. Buddha Tooth Relic Temple, Thian Hock 
Keng Temple), čtvrti Little India (malá Indie) se 
zajímavými chrámy (Sri Srinivasa Perumal, Sri 
Vadapathira Kaliamman aj.) i  muslimské části 
s mešitou Sultan Masjid. 
10.den: Dopoledne návštěva proslulé botanické 
zahrady s pestrou paletou koření a orchideí. Od-
poledne transfer z hotelu na letiště. Ve večerních 
hodinách odlet ze Singapuru zpět do Prahy.
11.den: V odpoledních hodinách přílet do Prahy. 

Termín Cena Odlet
18.05.- 28.05.20 64.990 Praha
24.09.- 04.10.20 64.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha – Kuala Lumpur – Denpasar
– Singapur – Praha•8x nocleh v hotelu 3*
(2-lůžkové pokoje)•8x snídaně • transfery dle
programu•služby průvodce
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 9.990 Kč
Komplexní pojištění 1.430 Kč

KUALA LUMPUR 
A BALI

Během tohoto zájezdu poznáte dvě zajímavé 
země jihovýchodní Asie – Malajsii a  Indonesii. 
Konkrétně pak asijskou metropoli Kuala Lumpur 
a také kouzelný ostrov Bali.

Program zájezdu:
1.- 4. den: Shodný s programem „Malajsie – Bali 
– Singapur“.
5.- 9.den: Volno, relaxace a odpočinek na plážích 
v Sanuru.
Během pobytu na Bali se uskuteční dva celo-
denní výlety:
Celodenní výlet do  centrální části ostrova – 
Ubudu. Ubud je centrem kulturního a duchovního 
života na Bali. Během cesty si prohlédnete tera-
sovitá rýžová pole a kávové plantáže. Především 
vás však uchvátí proslulý Opičí chárm uprostřed 
deštného pralesa v Ubudu.
Celodenní výlet na  západní pobřeží ostrova 
k proslulému chrámu Tanah Lot. Tanah Lot je 
jeden z  nejkrásnějších hinduistických chrámů 
na  ostrově. Jedná se o  celý komplex staveb, 
z nichž část je umístěna na skalnatém ostrůvku, 
který je v  době odlivu dosažitelný i  (skoro) su-
chou nohou. Při zpáteční cestě se pak zastavíte 
na jedné z proslulých pláží této části ostrova.
10.den: Transfer na  letiště a  odlet z  Bali zpět 
do České republiky.
11.den: V odpoledních hodinách přílet do Prahy. 

Termín Cena Odlet
18.05.- 28.05.20 52.990 Praha
24.09.- 04.10.20 52.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha – Kuala Lumpur – Denpasar 
– Praha•8x nocleh v hotelu 3* (2-lůžkové 
pokoje)•8x snídaně•transfery dle programu 
•služby průvodce 
Příplatky: 
1-lůžkový pokoj  4.990 Kč 
Komplexní pojištění  1.430 Kč
Hotel 4* na Bali 2.990 Kč

SINGAPUR 
A BALI

Během tohoto zájezdu poznáte metropoli jihový-
chodní Asia, Singapur a odpočinete si na plážích 
kouzelného ostrova Bali.

Program zájezdu: 
1.den: Odlet z Prahy do Singapuru. 
2.den: Přílet do  Singapuru, transfer do  hotelu. 
Aklimatizace a  odpočinek po  cestě. Podvečerní 
procházka centrem (Orchad Road s  luxusními 
nákupními centry) - seznámení se Singapurem. 
3.den: Celodenní prohlídka Singapuru. Procház-
ka čínskou, indickou a  arabskou čtvrtí i  starou 
koloniální částí Singapuru s  budovou parlamen-
tu, Národního muzea a katedrálou. Návštěva pro-
slulé botanické zahrady s pestrou paletou koření 
a orchideí.
4.den: Dopoledne transfer z  hotelu na  letiště. 
Odlet ze Singapuru na  Bali. Po  příletu transfer 
do  hotelu v  letovisku Sanur. Sanur patří mezi 
přední letoviska na jihovýchodním pobřeží ostro-
va Bali. Letovisko nabízí ca 5 km dlouhou píseč-
nou pláž a spoustu restaurací a obchodů. 
5. až 11.den: Program je shodný s programem 
zájezdu „Kuala Lumpur a Bali“.

Termín Cena Odlet
18.05.- 28.05.20 57.990 Praha
24.09.- 04.10.20 57.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha – Singapur – Denpasar –
Praha•8x nocleh v hotelu 3* (2-lůžkové pokoje)
•8x snídaně•transfery dle programu•služby
průvodce 
Příplatky: 
1-lůžkový pokoj  7.990 Kč 
Komplexní pojištění  1.430 Kč
Hotel 4* na Bali  2.990 Kč

SINGAPUR, MALAJSIE, BALI 12

Batu Caves, Kuala LumpurBali

Tanah Lot, Bali

Bali

Kuala Lumpur Singapur

Singapur



INDOČÍNA - THAJSKO,
LAOS, VIETNAM 

Představujeme vám cestu, při které poznáte 
duši Mekongu, výpravu do staré i nové Indočíny. 
Na  cestě poznáte ikonická místa jako Bangkok, 
Luang Prabang či Hanoj, ale také odlehlé vesnič-
ky u  thajsko-barmských hranic nebo Laos, zemi, 
na kterou čas zapomněl.

Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Thajska.
2.den: Přílet do  Bangkoku. V  podvečer plavba 
po  řece CHAO PRAYA. Večer zamíříme do  ulice 
KHAO SAN. Tady se setkáme s  kulinářskými la-
hůdkami v podobě různého hmyzu na grilu, a ti 
méně odvážní mohou zajít do některého ze stán-
ků běžného jídla.
3.den: Prohlídka paláce GRAND PALACE s nejpo-
svátnějším chrámem Thajska WAT PHRA KAEO, 
WAT PHO s  obřím ležícím Buddhou. WAT ARUN 
(Chrám úsvitu). Po setmění se odebereme do vý-
chodní části Bangkoku, zde poznáte opravdový 
Bangkok. Mluvíme o RED-LIGHT DISTRICTU vyzdo-
beném barevnými neony a nočními bary, s hlavní 
ulicí SOI COWBOY a oblast NANA PLAZA.
4.den: Odlet z Bangkoku do CHIANG MAI, domo-
va hustých pralesů a mlhavých hor. Ve městě si 
prohlédneme historickou čtvrť s  chrámy – WAT 
PHRA SINGH. Připomeneme si uzavření thajsko-
-laoského přátelství u  pomníků THREE KINGS 
MONUMENT. Večer návštěva místního nočního 
bazaru s typickými jídelnami.
5.den: Dnes se vydáme kousek mimo město, kde 
dorazíme k lesnímu chrámu WAT U MONG. V NP 
DOI SUTHEP-PUI objevíme kouzlo hor Doi Suthep 
(1 676 m) a sesterské Doi Pui (1 685 m). K od-
polednímu odpočinku přímo vybízí vodopád NAM 
TOK MAE SA.
6.den: Navštívíme malé městečko PAI. V blízkosti 
PAI sídlí sloní kemp, kde budeme mít šanci po-
zorovat slony při koupeli. Dále prozkoumáme vá-
pencové jeskyně THAM LOT proslulé hlavně kvůli 
jeskyni teakových rakví COFFIN CAVE.
7.den: Navštívíme nejodlehlejší thajskou provincii 
MAE HONG SON. Zde už na vás dýchne všudypřítom-
ný vliv sousední Barmy. Tady se podíváme do VES-
NICE DLOUHOKRKÝCH KAYANŮ. Návrat zpět do Pai.
8.den: Odjezd do provincie CHIANG RAI, která se 
chlubí nejrozmanitějším etnickým osídlením. Ne-
smíme opomenout zastávku ve WAT RONG KHUN. 
9.den: Brzy ráno odjezd na thajsko-laoskou hrani-
ci, následuje pozemní přechod hranice a nalodění 
na dvoudenní plavbu po MEKONGU. Večer zakot-
víme ve vesnici PAKBENG, abychom okusili prostý 
život horských kmenů.
10.den: Pokračování v  plavbě, jejímž cílem je 
bývalé horské království koloniální město LUANG 
PRABANG. Ze svatého kopce PHOUSI budeme mít 
město jako na dlani. Neunikne nám KRÁLOVSKÝ 
PALÁC ani noční luangprabangský trh. 
11.den: Dokončení prohlídky LUANG PRABANGU, 
návštěva vesničky BAN XANG HAI, ve které ochut-

náme místní lao-lao, tedy whisky ze zkvašené 
lepkavé rýže. 
12.–13.den: Navštívíme vesnici VANG VIENG. 
Půjčíme si kola a projedeme se podél řeky Nam 
Song s výhledy na vápencové homole anebo se 
vykoupeme v tůních 30metrovém vodopádu TAD 
KAENG YUI a necháme se okouzlit jeskyní PHOU 
KHAM, ke  které se dostaneme procházkou přes 
rýžová pole a bambusový most.
14.den: Na cestě do hlavního laoského města VI-
ENTIANE se zastavíme u jezera ANG NAM NGUM. 
Ochutnáme vynikající čerstvé jezerní úlovky 
na grilu. Po příjezdu do VIENTIANE se projdeme 
kolem chrámů VAT SISAKET, VAT SIMUANG a na-
vštívíme náměstí NAM PHOU.
15.den: Dokončení prohlídky Vientiane. Krátký 
přelet do vietnamské metropole HANOJE. Projde-
me se mezi koloniálními domky ve Francouzské 
čtvrti, které dominuje budova OPERY. Večer bu-
deme pozorovat okolní ruch kolem úchvatného 
mostu Huc na jezeře HOAN KIEM.
16.den: Prozkoumávání hanojské čtvrti BA DINH, 
které dominuje HO ČI MINHOVO MAUZOLEUM 
A  MUZEUM. Strýčka Ho opustíme a  vydáme se 
k  PREZIDENTSKÉMU PALÁCI, který si prohléd-
neme při procházce palácovými zahradami. 
Významným symbolem města je rovněž PAGODA 
JEDNOHO SLOUPU s obřím stromem bo nebo nej-
uctívanější hanojských chrámový komplex CHRÁM 
LITERATURY. Večer odjedeme nočním lehátkovým 
vlakem do hornatého severu SA PA.
17.den: Ráno příjezd do SA PA. Odsud vyrazíme 
k PRŮSMYKU NEBESKÉ BRÁNY ležícímu ve výš-
ce 2100 m. Následuje oběd formou pikniku. 
Vydáme se na průzkum vesnice TA VAN, jež je 
osadou kmene Dao a Giay. Večer nocleh přímo 
ve vesnici. 
18.den: Ráno se vydáme na  návštěvu hmong-
ských vesnic CAT CAT a LAO CHAI. Večer odjedeme 
nočním lehátkovým vlakem zpět do Hanoje.
19.den: Výlet k nejposvátnějšími místu Vietnamu 
– PAGODĚ VŮNÍ. 
20.den: Poslední nákupy, odlet domů.
21.den: Přílet do ČR.

Termín Cena Odlet
11.04.- 01.05.20 59.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Bangkok, Bangkok 
- Chiang Mai, Vientine - Hanoj, Hanoj - Praha 
•místní doprava v rámci programu (loď, autobus,
mototaxi, vlak)•2-denní plavba po Mekongu
•výlety dle programu•15x nocleh v turistickém
hotelu•1x nocleh v tradičním domě v menšinové
vesnici (jedna společná místnost)•2x nocleh
v místním lehátkovém vlaku•18x snídaně 
• 3x oběd • 2x večeře • služby průvodce
Cena nezahrnuje:
•vstupné•vietnamské vízum cca 25 USD (platí se
na místě)•laoské vízum cca 30 USD (platí se na
místě)•bakšišné 
Příplatky a fakultativní služby:
1-lůžkový pokoj 5.300 Kč
Komplexní pojištění 2.730 Kč
Schvalovací dopis do Vietnamu 200 Kč

VELKÝ OKRUH
VIETNAMEM

Náš podrobný poznávací zájezd do Vietnamu vás 
seznámí s  přírodními krásami a  zajímavostmi 
i bohatou kulturou a historií této jihoasijské země. 
Vietnam je země velmi zajímavá, kterou proslavila 
zejména zátoka Ha Long s více než 3000 vápen-
covými ostrůvky. Z přírodního hlediska je rozhodně 
také velmi zajímavá delta Mekongu, nejmohutněj-
ší řeky v jihovýchodní Asii.

Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy.
2.den: Přílet do Hanoje, ubytování v hotelu.
3.den: Prohlídka hlavního města HANOJE, návště-
va mauzolea zakladatele Vietnamu Ho Chi Minha, 
Pagoda jediného sloupu, Tran Quoc Pagoda – nej-
starší svatyně ve  městě, položená na  okraji Zá-
padního jezera. Po obědě Chrám literatury a viet-
namská nejstarší universita z 11. století, udržova-
né zahrady a historické budovy. Projížďka rikšami 
ulicemi Staré čtvrti. Zastávka u jezera Hoan Kiem, 
které je spojeno s  místními legendami, chrám 
Ngoc Son, návštěva představení vodních loutek. 
Noční lehátkový vlak do Lao Cai.
4.den: Výjezd do horské vesnice SA-PA při úpa-
tí nejvyšší hory Vietnamu (Fan Si Pan 3143 m) 
nedaleko čínských hranic. Sapa je obklopena buj-
nou zelení a rýžovými terasami. V okolních kop-
cích žije řada horských etnik. 2 km trek do jedné 
z  domorodých vesnic CAT CAT, jež je domovem 
národa H´mong, příležitost poznat zdejší způsob 
života. Dále návštěva vesnice PHIN, kde žije jiné 
etnikum – Dzaové. Možnost nákupu ručně tka-
ných výrobků od místních žen. Prohlídka JESKYNĚ 
TA PHIN. Nocleh v hotelu v Sa-Pa.
5.den: Výlet do  domorodé vesnice LAO CHAI 
(H´mongové), lehký trek ÚDOLÍM MUONG HOA, 
s nádhernými sceneriemi do vesnice Ta Van (Dza-
ové). Jízda do průsmyku TRAM TON a vycházka 
ke Stříbrnému vodopádu BAC. Návrat do Lao Cai 
a noční lehátkový vlak zpět do Hanoje.
6.den: Cesta do  zátoky HA LONG s  více než 
3000 vápencovými ostrůvky vystupujícími ze 
smaragdově zbarvené vody Tonkinského zálivu. 
Nalodění na tradiční místní loď (džunka), plavba 
po  zátoce, pozorování útesů, skalních výběžků, 
pláží, plovoucích ostrovů, jeskyní. Návštěva jedné 
z  nejkrásnějších JESKYŇ THIEN CUNG. Koupání, 
odpočinek, jídlo a nocleh na lodi.
7.den: Časně ráno cvičení Tai Chi na palubě lodi 
a pozorování východu slunce. Brunch během plav-
by zpět po  zátoce Ha Long, transfer na  letiště, 
přelet do Hue, ubytování v hotelu. 
8.den: HUE – sídelní město poslední vietnamské 
královské dynastie, první místo ve  Vietnamu 
zapsané do seznamu UNESCO. Návštěva pagody 
Thien Mu stojící na břehu Voňavé řeky, prohlídka 
královského paláce (Vlajková věž, brána Ngo 
Mon, palác Thai Hoa, Zakázané Purpurové měs-
to aj.). Odpoledne hrobka Tu Duc krále-básníka, 
která je umístěna uprostřed nádherné zahrady 

s jezerem a elegantními pavilóny. Přejezd do his-
torického přístavního města Hoi An ubytování 
v hotelu.
9.den: Svatyně MY SON – kdysi hlavní nábo-
ženské centrum Chamů, významem srovnatelné 
s  kambodžským Angkor Watem, věže a  malé 
chrámky postavené v období mezi 7. a 13. sto-
letím z červených cihel. Odpoledne pěší prohlídka 
starého města HOI AN. Japonský krytý most, 
čínský společenský dům, museum, místní tržiště, 
umělecké galerie, suvenýry, krejčovské dílny. Ná-
vštěva lampiónové dílny, možnost vlastní tvorby. 
Nocleh v Hoi An.
10.den: Přelet do SAIGONU, ubytování v Saigonu.
11.den: Návštěva tunelů CU CHI. Rozsáhlý systém 
tunelů vyhloubených během let 1948-1968. Toto 
podzemní město sloužilo k úkrytu vojáků i oby-
vatel, ke skladování zbraní, byla zde nemocnice, 
kuchyně. Návrat do  SAIGONU a  prohlídka sídla 
bývalých indočínských guvernérů a  později pre-
zidenta Jihovietnamské republiky – tzv. Paláce 
Sjednocení. Katedrála Notre Dame a živý trh Ben 
Thanh, nocleh v Saigonu.
12.den: Výlet do delty MEKONGU, plavba po ka-
nálu Vam Xep podél sadů s  tropickým ovocem, 
krátká procházka pod palmami, pozorování 
každodenního poklidného života místních vesni-
čanů. Zastávka na tradiční čaj s medem, možnost 
ochutnávky exotického ovoce, seznámení s  jeho 
pěstováním. Návštěva manufaktury na zpracová-
ní kokosu. Návrat do Saigonu, nocleh.
13.den: Volno před odletem ze Saigonu do Prahy.
14.den: Návrat do Prahy.
 
Termín Cena Odjezd
05.11.- 17.11.20 59.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Hanoj a zpět 
• vnitrostátní přelety Hanoj - Hue, 
Hoi An-Saigon • lodní plavby a přejezdy busem/
minibusem dle programu • 11x ubytování - 2x 
noční lehátkový vlak Hanoj-Lao Cai a zpět, 8x nocleh
v hotelu 3*, 1x nocleh loď (džunka) • 8x snídaně 
• 7x oběd nebo večeře • služby českého a místní-
ho průvodce • vstupy (dle programu)
Cena nezahrnuje: 
Vízum  cca 50 USD
Příplatky:
1-lůžkový pokoj 8.800 Kč
Komplexní pojištění 1.820 Kč
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JAPONSKO – OSTROVEM
HONŠÚ ZA SAKURAMI

Cesta do Japonska na jaře - v období, které Japon-
ci milují z celého roku nejvíc. V době, kdy kvetou 
sakury a lidé je obdivují při svátcích hanami. Histo-
rické metropole Japonska - Nara, Kjóto, Kamakura 
i současné Tokio, Hirošima se stigmatem atomové 
bomby, přístav Jokohama, půvabný ostrov Mija-
džima, nejobdivovanější japonský hrad v Himedži, 
zahrady v Okajamě, poutní Nikkó v Japonských Al-
pách („kdo neviděl Nikkó, neví, co je krásné…“), 
posvátný symbol země - sopka Fudži. Velkoměst-
ské džungle Tokia a Ósaky v kontrastu s oázami 
klidu japonských zahrad a  přírody. Ochutnávky 
japonských specialit… A samozřejmě sakury!

Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy, let nad Sibiří do Tokia.
2.den: Mrakodrapy v Šindžuku, vyhlídka na  To-
kio z  Metropolitní radnice, blyštivá čtvrť barů, 
jídelen, divadel a „červených luceren“ Kabuki-čó. 
3.-5.den: Tokio - Ósaka. Himedži, Kjóto. Šin-
kansenem pod Fudži (3776 m) do  velkoměsta 
byznysu a jídla - Ósaky: futuristický Sky Building, 
podzemní město Umeda, neonový bulvár Dó-
tombori, Americká vesnice, možnost ochutnávky 
legendární i  obávané delikatesy fugu. Himedži: 
Pevnost bílé volavky - čerstvě rekonstruovaný 
nejobdivovanější japonský hrad. Nejvýznamnější 
historická metropole země - Kjóto: zámek Nidžó 
šógunů Tokugawa, nejslavnější zenová kamenná 
zahrada Rjóandži, Zlatý pavilon. Východní Kjóto 
se starosvětskou čtvrtí divadel a gejš Gion: mož-
nost návštěvy večerního programu s  ukázkami 
tradiční japonské kultury (divadlo i  hudba - 
bunraku, nó, čajový obřad, ikebana…), kulinář-
ská ulička Pontočó aj. Festival kvetoucích sakur 
Taiko Hanami Gjorecu s  procesím v  historických 
kostýmech z 16. stol. Možnost večeře v suši baru 
s pojízdným pásem s talířky s pokrmy.
6.-7.den: Nara, Okajama - Hirošima. První 
hlavní město Japonska - Nara: chrám Tódaidži - 
největší dřevěná stavba světa se sochou Velkého 
Buddhy, chrámy a  svatyně, park s 1200 jelínky 
šika, šintoistická svatyně Kasuga. Magická sva-
tyně tisíců torií Fušimi Inari. Přejezd na  západ 
do Okajamy: slavná zahrada Korakuen, jedna ze 
tří nejkrásnějších v Japonsku. Historické Kurašiki: 
malebná oblast kolem vodního kanálu se zacho-
valými sýpkami a domy - muzei. Dále na západ 
Honšú do Hirošimy.
8.-9.den: Mijadžima - Hirošima - Tokio. Lodí 
na posvátný ostrov Mijadžimu s opicemi a krot-
kými jelínky: svatyně Icukušima se slavnou „plo-
voucí branou“ torii, lanovkou (pěšky) na  horu 
Misen: vyhlídky na  Hirošimu a  na  Vnitřní moře 
s ostrůvky. Ochutnávky místních specialit - ústřic 
a okonomijaki. Hirošima: Muzeum A-bomby, Mí-
rový park, ruiny Průmyslového paláce (UNESCO) 
projektovaného Čechem J. Letzelem, Kapří hrad, 
zahrady Šukkei-en. Šinkansenem zpět do Tokia.
10.den: Nikkó. Národní park Nikkó v Japonských 
Alpách: velkolepá poutní svatyně Tóšógú s mau-

zoleem nejvýznamnějšího šóguna japonské his-
torie Tokugawy Iejasu. Možnost návštěvy bývalé 
luxusní rezidence císařské rodiny (v níž byl během 
2. sv. války ukrýván bývalý císař Akihito).
11.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu. Na  západ od  To-
kia do lázní Hakone a dále zubačkou a lanovkami 
na geotermální pole Ówakudani (za příznivé vul-
kanické situace) s  bublajícím bahnem, fumaroly, 
sirnými jezírky a černými vajíčky v něm vařenými. 
Plavba lodí po jezeře Aši s úchvatnými výhledy (bu-
de-li přát počasí) na majestátní Fudži s bílou čepicí. 
Stará celnice a cedry na historické cestě Tókaidó.
12.den: Kamakura, Jokohama. Středověká 
metropole a pacifické letovisko Kamakura: Velký 
Buddha, chrám Hasedera. Festival s  možností 
vidět samurajské bojové umění jabusame - lu-
kostřelbu v  plné zbroji ze sedla běžícího koně. 
Jokohama: vyhlídka z Landmark Tower (296 m), 
bývalého nejvyššího mrakodrapu Japonska, Čtvrť 
21. století se zábavním parkem, čínská čtvrť.
13.den: Tokio. Východní zahrady císařského pa-
láce, most Nidžúbaši. Asakusa - chrám Sensódži, 
Nebeský strom - nejvyšší věž a  druhá nejvyšší 
stavba světa - (634 m) z  r. 2012. Volitelný pro-
gram - obchodní čtvrť Ginza, kontroverzní svatyně 
Jasukuni, nákupy v „elektrickém městě“ Akihaba-
ra, popř. Tokijská věž (333 m), parky a muzea 
v Uenu, plavba po  řece Sumidě, „břicho Tokia“ 
- rybí trh Tojosu, večeře u  svatostánku sumo 
s exotickými i „kontroverzními“ delikatesami (ta-
taráky z koně, velryby aj.). Pro zájemce možnost 
návštěvy světově unikátního festivalu ocelového 
falusu v  šintoistické „svatyni prostitutek“ Ka-
namara v  Kawasaki s  pozoruhodnými suvenýry, 
popř. robotí restaurace s  nezapomenutelnou 
bláznivou show.
14.den: Přílet do Prahy.

Termín Cena Odlet
26.03.- 08.04.20  74.490   Praha
08.04.- 21.04.20 75.290  Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha – Tokio a zpět•zubačka 
•lanovka a výletní loď po jezeře Aši (N.P. Hakone-
Fudži)•12x nocleh v hotelu 2-3* (2-lůžkové
pokoje s příslušenstvím)•12x snídaně (na japonský
způsob)•služby českého průvodce•doprava 
po trase vlaky (převážně vysokorychlostními expresy
šinkansen), autobusy a MHD•trajekt na ostrov
Mijadžimu
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  9.900 Kč
Komplexní pojištění 1.820 Kč

KARIBIK - GUADELOUPE,
DOMINIKA, MARTINIK

Poznejte tři ostrovy ležící ve  východním Karibiku 
na  rozhraní Atlantického oceánu a  Karibského 
moře. Guadeloupe, Dominicu a Martinik. 

Program zájezdu:
1.den: Odlet z  Prahy, doba letu cca 11 hodin 
s přestupem. Přílet na Guadeloupe, ubytování.
2.den: Nejvyšší vrchol Guadeloupe na  ostrově 
Basse Terre - stále činná sopka La Soufriére 
1467 m. Z  parkoviště ve  výšce 1000 m půjdete 
na vrchol, kde z nitra sopky stoupají sirné výpary 
v často se měnící intenzitě. 
3.den: K nejvyšším vodopádům východního Kari-
biku, tvořící kaskádu 3 vodopádů na řece Carbet 
cca 20 min. chůze na místo s výhledem na 2. vo-
dopád (110 m vysoký), dále náročnější cesta hus-
tým porostem cca 75 min. k 1. vodopádu (115 m 
vysoký), pod nímž se v jezírku můžete vykoupat. 
4.den: Pralesem k vodopádu Moreau, kde na roz-
díl od minulých dní nepotkáte téměř nikoho, dle 
počasí variantně hl. město Pointe-a-Pitre a cesta 
na nejvýchodnější bod, koupání v lagunách.
5.den: Rychlou lodí na  ostrov Dominika, uby-
tování. Odpoledne prohlídka hlavního města 
Roseau a botanické zahrady s papoušky.
6.den: Ráno Trafalgarské vodopády, kde se bu-
dete moci ponořit do přírodních bazénků s horkou 
sirnou vodou. Poté půjdete k Middlehamskému 
vodopádu, stínem deštného lesa po  upravené 
cestě až na  vyhlídku asi 100 m od  vodopádu. 
K  Fresh Water Lake se dá dojet mikrobusem, 
takže se projdete jen u  jezírka. Dojedete až 
na  jižní cíp ostrova Scotts Head s pěknou pláží 
a  vyhlídkou na  místo, kde se stýká Atlantický 
oceán s Karibským mořem.
7.den: Okružní jízda kolem ostrova začne u měs-
ta Portsmouth, poplujete loďkou po  Indiánské 

řece. Projedete džunglí na východní pobřeží, spat-
říte plantáže kokosových palem, projedete Carib 
Territory - území, kde žijí karibští indiáni, posled-
ní původní obyvatelé východního Karibiku. Půjde-
te po Ecsaliére Tete Chien na vyhlídku na útesy.
8.den: Cesta k  jezeru s  vroucí vodou Boiling 
lake. K  jezeru půjdete deštným lesem, při zdo-
lávání strmého svahu Vám pod nohama poteče 
potok. Projdete údolím „Pusté“ se sirnými výpary 
s gejzírky horké vody. Na závěr zpáteční cesty je 
možné koupání ve skalní soutěsce s jezírkem.
9.den: Ke  Smaragdovému jezeru půjdete buj-
nou vegetací. Po cestě k vodopádu Sari Sari Falls 
půjdete převážně vysokým porostem, přebrodíte 
potok, ale vodopád v pralese za to stojí, koupání 
po cestě je možné v jezírku i v potoce. Výlet Boe-
tica – Glassé je zajímavý sestup až na pruh lávy 
končící v moři. Dále pojedete k oblázkové pláži 
Champagne na západním pobřeží - koupání.
10.den: Rychlou lodí na  ostrov Martinik. V  zá-
vislosti na  plavebním řádu odpoledne koupání 
na poloostrově Caravelle na východním pobřeží. 
11.den: Pokusíte se zdolat nejvyšší vrchol ostro-
va – horu Mont Pelée 1395 m, která naposledy 
soptila v roce 1902, kdy zničila město St-Pierre. 
Vyjedete do výšky 825 m, dále pěšky, rozhodně 
vylezte alespoň do výšky 1245 m, prochází tudy 
hrana kaldeiry a výhledy zato stojí. Na zpáteční 
cestě se po náročné túře zastavíte na vykoupání.
12.den: Prohlídka hl. města Fort de France. Obje-
dete jižní část ostrova, kde se vykoupete na pláži 
s výhledem na skálu Rocher du Diamant a také 
na  pláži „Salines“, dále se projdete nejjižnější 
obcí ostrova Ste-Anne s obchůdky a restauracemi.
13.den: Vyjedete k bazilice Sacré-Coeur nad Fort 
de France. Navštívíte botanickou zahradu Jardim 
de Balata, kde půjdete i po lávkách zavěšených 
v  korunách stromů a  uvidíte kolibříky. Pojedete 
po Route de la Trace – je to jízda deštnými lesy 
s vysokými kapradinami, se svahy porostlými an-
thuriemi a bambusy. Projdete se podle vodního 
kanálu Beauregard.
14.den: Výlet přírodní rezervací na  poloostrově 
Caravelle, procházka kolem zříceniny zámečku 
Dubuc a koupání. 
15.den: Dopoledne návštěva muzea rumu s ochut-
návkou. Odpoledne odpočinek u  moře, večer 
přesun na letiště a odlet do ČR (let s přestupem).
16.den: Přílet do Prahy.

Termín Cena  Odlet
03.03.- 18.03.20  74.980 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Karibik a zpět•14x
nocleh v penzionech nebo v bungalovech (2-lůžkové
pokoje s příslušenstvím)•2x lodní lístek mezi
ostrovy•doprava mikrobusy na ostrovech
•vstupy do národního parku na Dominice
•výstupní daň z Dominiky•služby průvodce
Příplatky:
Komplexní pojištění 2.080 Kč
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Letecké víkendy ve světových metropolích se stávají stále vyhledávanějšími. Na prodloužený víkend s námi můžete vyrazit i do vzdálenějších míst, jako je např. New York, Miami, Dubai nebo Rio de Janeiro. 
Řada turistů již nevyžaduje kompletní servis a péči průvodce cestovní kanceláře. Naopak si chtějí organizovat návštěvu daného místa „po svém“. V rámci této nabídky jsou zajišťovány jen základní služby, 
zpravidla letenka a ubytování v cílovém městě. Výsledkem je pak mimořádně příznivá cena zájezdu.  Základní nabídka termínů zájezdů je směrována na víkendové dny a zahrnuje zpravidla 3 nebo 
4 noclehy. Je však možné pobyt v daném městě libovolně prodloužit a samozřejmostí je i možnost volby libovolného termínu odletu. Je dobré též vědět, že ceny letenek se mění a pokud chcete získat 
opravdu dobrou cenu, doporučujeme tyto letecké eurovíkendy rezervovat s dostatečným předstihem. Širokou nabídku hotelů různých kategorií (3*, 4*, 5*) s konkrétními termíny a cenami naleznete 
na našich webových stránkách www.slantour.cz.

DUBAJ

Spojené arabské emiráty nabízejí svým návštěvníkům pocit luxusu, ale 
v dnešní době jsou krásné pláže Perského zálivu cenově dostupné. Dubaj 
je rychle se rozvíjející metropolí, pokud pojedete do Dubaje každý rok, 
vždy máte záruku, že uvidíte něco nového. Doporučujeme navštívit Burj 
Khalifu, nejvyšší věž světa, pokud se na její vrchol vydáte při západu slun-
ce, naskytne se vám dech beroucí pohled na pulzující město pod vámi. 
Mezi další turistické cíle patří například luxusní hotel ve tvaru plachetnice 
Burj Al Arab, nacházející se na pláži Jumeirah, nebo obrovské obchod-
ní centrum Mall of Emirates, ve kterém najdete kromě 1200 obchodů 
také lyžarskou sjezdovku Sky Dubai. Do Dubaje se s námi můžete vydat 
na prodloužený víkend, nebo na týdenní pobyt. V případě zájmu lze sa-
mozřejmě zajistit pobyt na libovolný počet dní. 

ISTANBUL

Istanbul - největší město Turecka, někdy také nazývané jako brána orien-
tu, má spolu s předměstími téměř 10 milionů obyvatel. A je jím dodnes. 
Vždy bylo proslulé především jako město spojující kulturu Evropy a Asie, 
křesťanství a islám. Historie Istanbulu, dříve známého jako Konstantino-
pol, sahá až do časů antiky. Může tedy svým návštěvníkům nabídnout 
krásné historické památky, jako je např. známá Modrá mešita se šesti 
minarety, nebo palác Topkapi. Při návštěvě Istanbulu nesmíte opomenout 
také tradiční trhy tzv. bazary, na kterých jistě nakoupíte krásné suvenýry. 

MIAMI

Dlouhé písečné pláže, skvělé moře na koupání, moderní mrakodrapy, svě-
toznámá Ocean Drive tvoří z Miami jedno z nejvyhledávanějších letovisek 
na Floridě. Přidejte si k tomu stálé slunečné počasí s minimem srážek, 
pestrou síť restaurací a obchodů i  večerní život v podobě četných barů 
a klubů a máte jednoznačný tip na vaši dovolenou v kterémkoliv ročním 
období. V Miami byste určitě neměli vynechat návštěvu mořského akvária 
s řadou představení i atrakcí a také ostrov Key Biscane, který je, vedle 
krásných pláží, také každoročně dějištěm tenisového turnaje Miami Open.

NEW YORK

Vydejte se s námi prozkoumat město, které nikdy nespí. Nechte se okouz-
lit jeho kolosálními mrakodrapy, rozsáhlými parky nebo legendárními 
čtvrtěmi jako je například Čínská čtvrť a SoHo. Nepopsatelnou pulsující 
atmosféru města pak zažijete na vlastní kůži v  jeho rušných ulicích, kte-
ré bez ustání křižují proslulé žluté taxíky. Projdete se po Times Square, 
na Broadwayi zamíříte do některého z divadel, slavná Madison Square 
Garden vás bude lákat k návštěvě hokejových, či basketbalových hvězd. 
Vyjedete si na Empire State Bulding či zamíříte do proslulé Trump Tower? 
Vše co znáte ze stovek amerických filmů můžete okusit na vlastní kůži.  
New York čeká i na vás!  

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro patří právem k nejkrásnějším městům světa. Rio nabídne 
svým návštěvníkům rozmanitost v každém směru, může se pyšnit vy-
sokými horami, nádherným mořem se světoznámými plážemi, ale také 
spoustou historických míst. Brazilci jsou milí, přátelští lidé, kteří milují zá-
bavu a s láskou k tanci se už rodí, všeříkající je známý brazilský karneval.
Většina našich hotelů je situována v blízkosti proslulé pláže Copacabana. 
Nedaleko od ní se nachází i další vyhledávaná pláž Ipanema. Během 
vašeho pobytu v Riu určitě nevynecháte návštěvu sochy Crista (tzv. Cor-
covado) i  výlet lanovkou na Sugar Hill (tzv. Cukrovou homoli). Zkusit 
však můžete i návštěvu některé z favel (v doprovodu našeho průvodce). 
Sportovní fanoušci určitě neopominou návštěvu proslulého fotbalového 
stadionu Maracaná.  Pobyt v Brazílii si můžete prodloužit o návštěvou 
vodopádů Iguacú.

od 10.690 Kč
od 5.790 Kč

od 22.590 Kč
od 19.990 Kč

od 18.990 Kč
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TEL AVIV

Izrael je země, známá především svou biblickou minulostí, ale věděli jste, 
že Tel Aviv leží na pobřeží Středozemního moře a nabízí řadu krásných 
písečných pláží? Díky naší nabídce krátkých pobytových zájezdů máte 
možnost objevit všechny krásy Tel Avivu, ať už vás zajímají muzea, tra-
diční tržiště, nebo přístav. Hodinku cesty od Tel Avivu se nachází hlavní 
město Izraele, Jeruzalém, dostanete se sem vlakem, nebo autobusem. 
Nejznámější turistickou atrakcí je bezpochyby Zeď nářků, dominantou 
města je však zlatá mešita, která také stojí za vidění. 

od 10.490 Kč



MAGICKÁ
AUSTRÁLIE

V  rámci tohoto zájezdu poznáte dvě nejnavště-
vovanější města Austrálie - Melbourne a Sydney. 
Dále se projedete po  slavné Great Ocean Road 
a navštívíte neméně proslulé Uluru.
Zájezd je určen pro individuální cestovatele.

Program zájezdu:
1.den: Odlet z  Prahy do Austrálie. Let s  přestu-
pem (nejčastěji Dubai, Singapore).
2.den: Přílet do  Melbourne. Ubytování v  ho- 
telu. 
3.den: Prohlídka Melbourne: Melbourne je kos-
mopolitní město s neuvěřitelně přátelskou, téměř 
rodinnou, atmosférou. Navíc, jeho centrum není 
příliš rozlehlé a  tak jej dokážete projít i  pěšky. 
Turistu potěší i  to, že veřejná doprava je v  cen-
tru Melbourne zdarma. Doporučujeme navštívit 
náměstí Federace s večerními koncerty, projet se 
historickou tramvají (zdarma), navštívit tenisový 
areál Australian Open či závodní okruh formule 1, 
projít se Čínskou čtvrtí. Zavítat byste měli i do pří-
stavní čtvrti s četnými restauracemi a vyhlídkami 
na námořní ruch.
4.den: Odjezd automobilem (pronájem auta 
nutný) na  slavnou Great Ocean Road. Během 
dvoudenního výletu po  jedné z  nejkrásnějších 
scénických silnic světa budete mít možnost ob-
divovat rozmanitosti pacifického pobřeží, řadu 
kouzelných pláží (pozor, voda může být chladněj-
ší!) i malebnost četných skalních útvarů, kterým 
vévodí především proslulých 12 apoštolů či Lon-
don Bridge.

5.den: Pokračování v  cestě po  Great Ocean 
Road. Doporučujeme návštěvu přírodního parku 
s australskou zvěří (klokani, psi dingo, ...). Zpá-
teční cestu můžete zvolit i vnitrozemím s návště-
vou Sovereign Hill - zlatokopeckého městečka. 
Večer návrat na ubytování v Melbourne.
6.den: Odlet z  Melbourne do  Ayers Rock 
(Uluru). Po  příletu do  Ayers Rock si můžete 
buď pronajmout automobil a  cestovat v  této 
oblasti individuálně, nebo využít nabídky 
výletů cestovních kanceláří. První podvečer 
budete jistě věnovat pozorování scenérií ma-
jestátní Uluru v zapadajícím slunci australského  
teritoria. 
7.den: Ráno doporučujeme pozorování Ulu-
ru s  možností vycházky až na  vrcholek hory. 
Odpoledne či v  podvečer pak doporučujeme 
do  cca 40 km vzdáleného pohoří Kata Tjuta, 

kde určitě neodoláte některé z nabízených tu-
ristických stezek.
8.den: Odlet z Ayers Rock do Sydney. Ubytování 
v Sydney.
9.den: Prohlídka Sydney: Sydney je pravá 
světová metropole. První vaše kroky budou 
dozajista směrovat do  sydneyského přístavu 
a čtvrti Rock s řadou malebných hospůdek a re-
staurací, kde můžete obdivovat jak proslulou 
budovu Opery, tak neméně majestátní Harbour 
Bridge. Dále můžete zvolit projížďku výletní 
lodí po  sydneyském přístavu nebo zamířit 
na  proslulou pláž Bondi. Zamířit můžete také 
do Čínské čtvrti, botanické zahrady či mořského 
akvária.
10.den: Odlet ze Sydney zpět do  Evropy (let 
s přestupem).
11.den: Přílet do Prahy.

Období Cena Odlet
01.01.- 31.12. od 69.990  Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha – Austrálie a zpět 
•letecká doprava Melbourne – Ayers Rock – 
Sydney•3x nocleh v Melbourne•1x nocleh
v Great Ocean Road•2x nocleh v Ayers Rock
•2x nocleh v Sydney•transfer z letiště Ayers Rock
do hotelového komplexu 
Příplatky:
1-lůžkový pokoj  18.990 Kč
Komplexní pojištění 1.430 Kč
Cena nezahrnuje:
místní dopravu, vstupy do objektů a národního
parku, víza do Austrálie, průvodce CK
Poznámky:
Zájezd je určen pro individuální klienty, termín je
tedy možné vybrat zcela libovolně. Délku pobytu
v jednotlivých místech je možné, dle požadavku
klienta, prodloužit o další noc.
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Sydney 12 apoštolů

Uluru

Další aktuální nabídka katalogů

LÁZNĚ A TERMÁLY
Celoročně nabízíme 

více než 100 lázeňských 
objektů v Čechách, 

na Moravě, Slovensku, 
v Maďarsku, Polsku 

i v Německu.

SVĚT NA DOSAH
Klasické poznávací 

zájezdy letecky 
i autokarem 

po evropských zemích. 
Již 30 let tam jezdíme 

s vámi!

EXOTIKA
Lákají vás exotické 

krajiny, moře a pláže? Pak 
využijte našich nabídek 

pobytových zájezdů 
do Dubaje, Brazílie, 
na Floridu, Mayskou 
riviéru či ostrov Bali.

EUROVÍKENDY
Vaše nejrychlejší 

a nejlevnější cesta 
za poznáním evropských 
metropolí. V naší nabídce 

nechybí žádné město, 
které stojí 

za to navštívit!

FLY AND DRIVE
Novinka v naší nabídce. 
Dovolená bez starostí 

se zajištěnou letenkou, 
ubytováním i autem. 

Vyrazit tak můžete nejen 
po Evropě, ale také 
Americe či Africe.

SLAN TOUR
Centrála:
SLAN tour

Wilsonova 597, 274 01 Slaný
tel.: +420 312 520 084, 312 522 703, 

604 283 868
info@slantour.cz
www.slantour.cz

Pobočky:
PRAHA 7, Veletržní 48

tel.: 224 217 521,  608555628
slankotva@volny.cz

ROUDNICE n. L., Masarykova 989
tel.: 416 838 914, 608 555 732

slanrce@seznam.cz


