Chambord

FLY AND DRIVE

Dublin, Temple Bar

ÚDOLÍ LOIRY A PROSLULÉ ZÁMKY V TÉTO OBLASTI PATŘÍ
K NEJKRÁSNĚJŠÍM MÍSTŮM FRANCIE. ZÁMKŮ V TÉTO OBLASTI
SE NACHÁZÍ VÍCE NEŽ 100, PŘEDEVŠÍM Z DOB RENESANCE.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: V dopoledních hodinách přílet do Paříže. Vyzvednutí automobilu
na letišti. Přesun z Paříže do Orléans.
Po cestě doporučujeme prohlídku
alespoň jednoho ze zámků či katedrál,
kolem kterých budete projíždět. Můžete navštívit zámek Versailles či
katedrálu v Chartres. Zámek ve Versailles patří k těm největším a nejkrásnějším zámkům na světě. Katedrála
v Chartres je nejvýznamnější mariánskou svatyní ve Francii. Ve večerních
hodinách příjezd do města Orléans,
ubytování v hotelu.
2.den: Ráno přesun z Orléans
do města Tours. Tours díky svým
muzeím, obchodům, restauracím
a zrekonstruovaným starým budovám rozhodně stojí za návštěvu.
Po cestě máte možnost navštívit některé z mnoha místních zámků. Zámek Chambord je největší ze zámků na Loiře ve střední Francii. Zámek
Villandry nebyl zamýšlen jako sídlo
krále ani dvora, takže vznikl relativně jednoduchý zámeček ve tvaru
podkovy otevřené do údolí, skrze
něž protékají řeky Cher a Loira. Královský zámek Blois byl rezidencí
sedmi francouzských králů a devíti
královen. Nocleh v Tours.
3.den: Po snídani doporučujeme
vydat se na prohlídku zámků Chenoneceau, Amboise a Azay-le-Rideau.

FRANCIE

Paříž

Chenonceu
Zámek Chenonceu neboli také „Zámek šesti žen“ je výjimečnou památkou, vyznačující se originální polohou nad řekou Cher. Královský zámek
Amboise je významným místem francouzských dějin a jedná se o památku zapsanou na seznamu UNESCO.
Zámek Azay-le-Rideau, mistrovské
dílo renesanční architektury, jeden
z prvních renesančních zámků je postavený na malém ostrůvku na řece
Indre. Nocleh v hotelu v Toursu.
4.den: Po snídani odjezd zpět
do Paříže. Po cestě můžete buď navštívit další z památek, které jste při
cestě z Paříže nestihli nebo si můžete prohlédnout zámek ve Fontainebleau. Je jen málo francouzských
zámků, které by svým návštěvníkům
byly takovou „historickou pokladnicí“, jakou je Fontainebleau. V odpoledních hodinách vrácení auta a odlet z Paříže zpět do Prahy.
Termíny
Cena
Odlet
celoročně
od 10.990
Praha
V ceně: letecká doprava • palubní zavazadlo • 3x nocleh • 3x snídaně • pronájem
vozu na 4 dny • itinerář k trase zájezdu

Fontainebleau

Orléans

Tours
Zámek Chenonceau
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IRSKO

POTŘEBNÉ DOKLADY
K ZAPŮJČENÍM VOZU
• Řidičský průkaz •
• Kreditní platební karta
na jméno řidiče •
• Pas / občanský průkaz •

ČTYŘDENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO IRSKA, V RÁMCI
KTERÉHO POZNÁTE NEJEN HLAVNÍ MĚSTO DUBLIN, ALE TAKÉ
PŘEKRÁSNÉ HISTORICKÉ PAMÁTKY A ÚCHVATNOU KRAJINU.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odpoledne odlet z Prahy
do Dublinu. Na letišti vyzvednutí
automobilu a odjezd na ubytování
v hotelu v Dublinu. Večer doporučujeme návštěvu čtvrti Temple Bar!
Nebudete litovat.
2.den: Dopoledne doporučujeme
věnovat prohlídce Dublinu. Vybrat
si můžete z řady zajímavých míst.
Vynechat nemůžete katedrálu
Sv. Patrika či Trinity College. Můžete však také zvolit typicky irské
„značky“ - Old Jameson Distillery
či pivovar Guiness. Odpoledne pak
vyrazíte k návštěvě Glendalough.
Raně křesťanský (založen v 6.st.!)
klášter Glendalough je jedním
z ikonických míst Irska. Leží v překrásném údolí, jemuž se říká „údolí
dvou jezer“ či „Irské Delfy“. V podvečer se pak zastavíte v zachovalém
středověkém městečku Kilken-

ny. Ubytování v oblasti Kilkenny
- Waterford.
3.den: Dopoledne se vydáte
na Rock of Cashel - další irská památka, kterou nemůžete vynechat.
Impozantní zřícenina hradu z 12.
století ležící na vápencové skále
byla po řadu století sídlem keltských
králů. Poté se vydáte do městečka
Kildare, které je centrem chovu irských dostihových koní. Prohlídku
Irského národního hřebčína doplňuje expozice Japonských zahrad.
Ubytování v okolí Dublinu.
4.den: Dopoledne přejezd na letiště v Dublinu, vrácení automobilu
a odlet zpět do Prahy.
Termíny
Cena
Odlet
celoročně
od 10.990
Praha
V ceně: letecká doprava • palubní zavazadlo • 3x nocleh • 3x snídaně • pronájem vozu
na 4 dny • itinerář k trase zájezdu

Dublin Airport
Dublin
Kildare

Glendalough
Glendalough

IRSKO
Kilkenny
Rock of Cashel

SLAN tour

CO JE FLY AND DRIVE ZÁJEZD? Je to poznávací zájezd pro individuální cestovatele se zajištěnými službami – letenkou, hotely
a zapůjčením automobilu. Cestovní kancelář vám zároveň připraví
itinerář cesty tak, aby vám nabídl možnost poznat nejzajímavější
místa v dané destinaci, ale zároveň vám ponechá i dostatek volnosti na vlastní přání a nápady, kam se ještě vydat. Při individuálním cestování jste pány svého času a sami si zvolíte, co navštívíte,
či kolik času dané památce či zajímavému místu věnujete. Cestovat můžete v libovolném termínu, jen s ohledem na frekvenci či
sezónnost letů do dané destinace. Výhodou je rovněž nižší cena
těchto zájezdů oproti klasickým poznávacím zájezdům. Je však
třeba si být vědom toho, že u tohoto typu zájezdu nejsou zajišťovány služby průvodce či delegáta CK!

ANDALUSIE

Granada, Alhambra

INDIVIDUÁLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANDALUSIE NABÍZÍ NEJEN PŘEKRÁSNÉ PAMÁTKY, Z NICHŽ JE ŘADA ZAPSÁNA
NA SEZNAMU UNESCO, ALE TAKÉ NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ PÍSEČNÝCH PLÁŽÍ STŘEDOZEMNÍHO MOŘE.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Ve večerních hodinách odlet
z Prahy do Malagy. Přílet do Malagy
a vyzvednutí automobilu. Přejezd
do hotelu v Malaze.
2.den: Dopoledne prohlídka Malagy - katedrála, vrch Gibralfaro
s opevněním a výhledem na město. Odpoledne cesta podél pobřeží
na severovýchod Andalusie. Zastávka v městečku Nerja, vyhlídka „Balkon Evropy“. Dále můžete navštívit
bílou vesničku Frigiliana, která patří
mezi nejkrásnější vesničky v oblasti
Andalusie. V nejvyšší části naleznete
maursko-mudejarskou čtvrť, typickou pro tuto oblast Andalusie. Dále
zastávka v Almuňecaru - příjemném letovisku na pobřeží Costa del

CENTRÁLA:
SLAN tour, Wilsonova 597, 274 01 Slaný, Czech Republic
tel.: +420 312 520 084, 312 522 702, mobil: +420 604 283 868
www.slantour.cz, e-mail: info@slantour.cz
POBOČKY:
SLANÝ, Wilsonova 597, tel.: 312 524 174, mob.: 739 659 510, pobslany@slantour.cz
PRAHA 7, Veletržní 48, tel.: 224 217 521, slankotva@volny.cz
ROUDNICE n. L., Masarykova 989, tel.: 416 838 914, slanrce@seznam.cz

Další nabídka zájezdů na www.slantour.cz

PORTUG
ALSKO

ZÁMKY NA LOIŘE

Sevilla

Córdoba

ŠPANĚLSKO

Sevilla
Granada
Málaga

Ronda

Almunécar
Airport

Cádiz
Gibraltar

Sol. Ubytování v Almunecaru.
3.den: Dopoledne přejezd pohoří
Siera Nevada a příjezd do Granady. Prohlídka města s působivou
katedrálou a královskou kaplí a návštěva paláce Alhambra se zahradami Generalife. Ubytování v hotelu
v oblasti Granady.
4.den: Dopoledne přejezd do Cordoby. V Cordobě musíte navštívit především historické centrum
města (UNESCO), které tvoří bývalá
židovská čtvrť s typickými bílými
stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími. Nachází se zde
také nejvýznačnější místní památ-

ka - Mezquita. Za touto katedrálou
je spleť uliček bývalého židovského
města La Judería. Poblíž naleznete
hrad katolických králů Alcázar de
los Reyes Cristianos. V podvečer
přejezd do oblasti Sevilly. Ubytování v hotelu.
5.den: Dopoledne prohlídka Sevilly (památka UNESCO). Centrem je
bývalá židovská čtvrť Santa Cruz,
kde v okolí náměstí Plaza Virgen
de los Reyes nalezneme z daleka
viditelnou věž El Giralda, která se
vypíná nad rozsáhlým komplexem
katedrály, palácový komplex Alcazár nebo jednu z nejstarších býčích

Další nabídka zájezdů na www.slantour.cz

arén ve Španělsku. Později odpoledne přejezd do přístavního města
Cadiz. Ubytování v oblasti pobřeží
Costa del Luz.
6.den:
Dopoledne
přejezd
na Gibraltar. Procházka městem,
možnost výhodných nákupů či výletu místními minibusy po skalnatých
vrcholcích i jeskyních a obraných
tunelech. Odpoledne krátký přejezd
na pobřeží Costa del Sol. Ubytování
v oblasti Marbelly.
7.den:
Dopoledne
přejezed
do městečka Ronda. Odpoledne
pak můžete strávit koupáním nebo
procházkou v letoviscích Benalmadena či Torremolinos. V podvečer
přejezd na letiště v Malaze a vrácení automobilu. Pozdě večer odlet
z Malagy zpět do Prahy.
8.den: Přílet do Prahy po půlnoci.
Termíny
Cena
Odlet
celoročně
od 17.990
Praha
V ceně: letecká doprava • palubní zavazadlo • 6x nocleh • 6x snídaně • pronájem vozu
na 7 dní • zavazadlo k odbavení (23 kg)
• itinerář k trase zájezdu
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ANTICKÉ ŘECKO

FLORIDA

MAROKO
Marrakeš

Epidaurus

ŘECKO JE PRÁVEM POVAŽOVÁNO ZA KOLÉBKU EVROPSKÉ CIVILIZACE. S PŘIHLÉDNUTÍM K DOBĚ, KTEROU SI PRO NÁVŠTĚVU
ŘECKA VYBERETE, MŮŽETE POZNÁVÁNÍ ANTICKÝCH PAMÁTEK
STŘÍDAT S KOUPÁNÍM NA PŘEKRÁSNÝCH ŘECKÝCH PLÁŽÍCH.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy do Athén; vyzvednutí auta na letišti. Ubytování
v hotelu. Večer doporučujeme procházku čtvrtí Plaka pod Akropolí.
2.den: Dopoledne se můžete věnovat antickým památkám v centru
Athén. Vynechat nemůžete Akropol s kolosálním Parthenónem či
Erechtheionem a přilehlými památkami - divadlo Héroda Attica, chrám
Athény Niké, Dionýsovo divadlo,
Propylaje, Archeologické muzeum.
Odpoledne se pak vydejte do městečka Marathon a na Mys Sounion.
3.den: Po snídani odjezd z Athén,
průjezd oblastí Bojótie. Zastavit
se můžete ve městě Théby, které
je spojeno s tragédií krále Oidipa.
Příjezd do Delf. Dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Apollónův
chrám, Tholos - Athénin chrám. Odpoledne se můžete koupat na plážích letoviska Itea. Nocleh v hotelu.
4.den: Po snídani zamíříte kolem
Korintského zálivu směrem na západ. Přes most, který spojuje Rion
a Antirion, přejedete na Peloponés.
Dále kolem přístavního města Patras dojedete až do Olympie. Olympie není jen dějištěm slavných
olympijských her se stadiónem, ale
také svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi
divů světa - socha boha Dia. Arche-

ologické muzeum je jedno z nejbohatších v celém Řecku. Nocleh
v hotelu.
5.den: Po snídani vás čeká přejezd
centrální částí Peloponésu do Mykén. Návštěva archeologického
areálu: opevněný palácový komplex
s proslulou Lví bránou, kyklopskými
hradbami, královskými hrobkami
a řadou dalších památek. Na archeologickém průzkumu se podílel
legendární objevitel Tróje Heinrich
Schliemann. Dále odjezd směr Nafplio. Nafplio je malebné město
na úpatí útesu, korunované mohutnou pevností Palamidi. V oblasti
letoviska Tolo na vás čekají krásné
písečné pláže. Nocleh v hotelu.
6.den: Po snídani odjezd do Epidauros (Unesco) - okrsek boha lékařství Asklépia a největší divadlo
v Řecku s udivující akustikou. Pokračovat budete směrem ke Korintu.
V Korintu si můžete prohlédnout
antický areál nebo vystoupit až
na korintský hrad, který ční na vysoké skále nad městem. Přejezd přes
Korintský kanál. Nocleh v hotelu.
7.den: Athény. V průběhu dne odjezd na letiště a odlet do Prahy.
Termíny
Cena
Odlet
celoročně
od 14.990
Praha
V ceně: letecká doprava • palubní zavazadlo
• 6x nocleh • 6x snídaně • pronájem vozu na
7 dní • itinerář k trase zájezdu

Delfy

ŘECKO
Olympia

Atény

Mykény
Mys Sounion
Epidauros
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Mys Canaveral

LÁKAJÍ VÁS NEKONEČNÉ PLÁŽE V MIAMI, ALE CHCETE SE
VYDAT TAKÉ ZA POZNÁNÍM FLORIDY? PRONAJATÉ AUTO VÁM
UMOŽNÍ NAPLÁNOVAT SI TRASU ZCELA PODLE PŘEDSTAV.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy do Miami
na Floridě. Přílet do Miami a vyzvednutí automobilu. Večer ubytování v hotelu v Miami.
2.den: Dopoledne doporučujeme
prohlídku centra Miami i jejích proslulých čtvrtí Coconut Grave a Coral
Gables, či specifické Little Haity. Můžete se projet historickým trolejbusem či nadzemní jednokolejkou. Zastavit se můžete i u hotelu Biltomre
(býval zde ubytován např. Al Capone). Odpoledne doporučujeme zamířit na proslulou Miami Beach.
3.den: Dopoledne doporučujeme
navštívit tzv. Seaquarium - rozlehlé
mořské akvárium s řadou atraktivních vystoupení delfínů, lachtanů
i kosatek. Odpoledne pak zamiřte
na Key Biscane - populární plážové
letovisko. Při cestě zpět do hotelu
doporučujeme zastávku v centru
Miami v nákupní a přístavní zoně.
4.den: V tento den vám doporučujeme vyjížďku na jižní konec Floridy.
Vybrat si můžete ze dvou cílů (stihnout oba je časově dost obtížné): Národní park Everglades - park známý
pro svou specifickou flóru a faunu
a mokřiny plné aligátorů. Pokud
dáváte přednost mořským vlnám
a písečným plážím před močály, pak
vás asi více upoutává výlet na nejižnější část Floridy - proslulé Key West.
Toto městečko s nádechem Karibiku,
ve kterém panuje mexická atmosféra,
je perlou Floridských ostrovů.
5.den: Další den ráno se vydáte
na sever Floridy, k návštěvě proslulého Mysu Canaveral - centra
amerického vesmírného programu
NASA. Spatříte odpalovací rampu,
ze které startoval v roce 1969 let
Apolla 11 při cestě na Měsíc. Ubytování v oblasti Orlanda.
6.den: Ráno zamíříte do tzv.
Disneyworld Area, která se nacházejí v blízkosti Orlanda. Můžete
navštívit některý z četných zábavných parků. Doporučujeme Universal Studios, které nabízí k prohlídce

Sahara

V MAROKU NA VÁS ČEKAJÍ ROZMANITÁ KRÁLOVSKÁ MĚSTA, ROZPÁLENÁ SAHARA, POUŠTNÍ OÁZY I VYSOKÉ POHOŘÍ ATLAS.
ALE TAKÉ DLOUHÉ PÍSEČNÉ PLÁŽE ATLANTIKU, PESTRÉ ARABSKÉ BAZARY A TAJUPLNÉ ULIČKY STARÝCH MEDIN.

Miami
ateliéry spojené s filmy Mumie,
Muži v černém či E.T. Bezesporu největší atrakcí je vyhlášený Kouzelnický svět Harryho Pottera. V parku se
také nachází několik horských drah
pro milovníky adrenalinu. Večer návrat do hotelu v oblasti Orlanda.
7.den: Ráno se vydáte zpět do oblasti Miami. Při cestě doporučujeme
navštívít jedno z největších outletových center na světě - proslulý
Sawgrass Mill, které se nachází
v blízkosti hokejové arény Florida
Panthers. Odpoledne pak dojedete
na letiště a po vrácení půjčeného
vozu se můžete vydat k odbavení
na váš let zpět do ČR.
8.den: Přílet do Prahy.
Termíny
Cena
Odlet
celoročně
od 26.990
Praha
V ceně: letecká doprava • palubní zavazadlo
• 6x nocleh • 6x snídaně • pronájem vozu na
7 dní • itinerář k trase zájezdu
Orlando
Cape Canaveral

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy do Maroka. Přílet do Marrákeše, vyzvednutí auta
a ubytování v hotelu v Marrákeši.
2.den: Po snídani doporučujeme
se vydat na prohlídku Marrákeše.
K nejzajímavějším památkám města patří: Mešita Koutoubia, která
má 77 m vysoký pískovcový minaret. Jedná se o nejslavnější sakrální
stavbu z doby říše Almohádovců,
jejíž základní kámen byl položen již
roku 1158. Palác Bahia s nádhernou
štukovou výzdobou a cedrovými
dřevořezbami, kde se mimo jiné
nachází i známé Saadské hrobky.
Zahrady Agdal, které jsou plné citrusů, fíků, meruněk a olivovníků.
Vynechat byste neměli ani návštěvu staré čtvrti - Mediny, kde budete
procházet bludištěm uliček a malých náměstíček. Prohlídku města
doporučujeme zakončit na náměstí
Jama al-Fnaa (Unesco). Odpoledne přejezd do Ouarzate. Čeká vás
cesta přes Vysoký Atlas, nejvyšší
hory severní Afriky. Když překročíte
pohoří Atlas, čeká vás město s příznačným názvem „Brána do pouště“ neboli OUARZAZATE. Město
ve výši více než 1000 metrů, stojí
na rozhraní Atlasu a Sahary. Jistě
neodoláte navštívit vesničku (ksar)
Air Benhaddou, kde se natáčely
velkofilmy jako Mumie, Království

Meknes

Rabat

Fès

Casablanca

MAROKO
Marrakesh
Erfoud

Menara Airport

Ouarzazate

Nebeské, Hanna, Gladiátor, ale i Hra
o trůny.
3.den: Dopoledne se vydáte na cestu do nitra Sahary. Chladný vzduch
pohoří Atlas pomalu vystřídají
pouštními písky rozpálený saharský
vzduch. Než dojedete do nitra Sahary zastavte se v malém ráji - kaňonu
TODRA. Obrovské řeky, které kdysi
tímto územím protékaly, připomínají už jen kaňony, které vyryly
do skal. Odpoledne příjezd do ERFOUD - oázy v poušti Sahara, jejíž
okolí připomíná krajinu na Marsu.
Ubytování v Erfoudu.
4.den: Opustíme Saharu a vydáme
se na sever země. Tunelem legio-

nářů se dostanete do druhého královského města na naší cestě - Fezu.
Ubytování v hotelu ve Fezu.
5.den: Dopoledne prohlídka města Fez (Unesco). Město Fez bylo
založeno v 9. století a je domovem
nejstarší univerzity na světě. Vydejte se do spletitého labyrintu uliček
Mediny, prohlédněte si mozaikovou
kašnu Nejjarine a nejznámější svatyni v zemi, kde je uložená hrobka
vládce Moulay Idriss II. Poté můžete
pokračovat úzkými uličkami, které
vedou židovskou čtvrtí Mellah až
na předměstí, kde se nachází Královský palác. Z opevnění paláce
se vám naskytne neopakovatelný
Ouarzazate

FLORIDA
Miami
Key Biscayne
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výhled na celé město. Odpoledne
krátký přejezd do dalšího města Meknes (památka Unesco). Meknes
je bývalé královské město za doby
vlády Moulay Ismaila. Meknes je
známo jako město stovek minaretů. Určitě si prohlídnete zachovalou
městskou bránu Bab Mansour. Dále
pak mauzoleum vládce Moulay
Idriss a náměstí El Hedhim. Nocleh
v hotelu v oblasti Meknes.
6.den: Dnes budete pokračovat
do hlavního města země, do Rabatu. Po odjezdu z Meknes si můžete
udělat krátkou odbočku do Voubilis - nejzachovalejšího antického
města v Maroku. V Rabatu vás může
zaujmout královský palác, mauzoleum Mohammeda V, antické ruiny
Chellah a Hassanova věž. Projděte
se uličkami středověké pevnosti Kasbah of Udayas i přilehlými zahradami. Ubytování v Rabatu.
7.den: Ráno přejezd do Casablancy. Casablanca je největší město
a přístav Maroka. Zde budeme mít
možnost vidět např. elegantní bulváry francouzské koloniální čtvrti
Nouvelle, náměstí Mohameda V,
centrální tržiště, čtvrť Habbous,
moderní rezidenční a pobřežní
čtvrť Anfa, třídu Ain Diab a poté
největší mešitu v Maroku - mešitu
Hassana II. Nocleh v hotelu v oblasti
Casablancy.
8.den: V případě zájmu si můžete
dopoledne zajet do letoviska El Jadída, které se nachází jižně od Casablancy na pobřeží Atlantického
oceánu. Dále se pak vydáte na cestu do Marrákeše. Během dne odlet
z Marrákeše zpět do ČR.
Termíny
Cena
Odlet
celoročně
od 13.990
Praha
V ceně: letecká doprava • palubní zavazadlo • 7x nocleh • 7x snídaně • pronájem
vozu na 7 dní • itinerář k trase zájezdu

Dále v naší nabídce Fly and Drive zájezdy do Anglie, Norska, na Sicílii či do Austrálie.
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