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Vae rodinná cestovní kanceláø

Milí klienti, přátelé a kamarádi,
k

naše cestovní kancelář vstoupila na trh před deseti lety a letos slaví kulaté výročí. Proto bychom Vám
rádi poděkovali za projevenou důvěru a přízeň v uplynulých letech. Jen díky Vám bylo umožněno naší
cestovní kanceláři rozšiřovat nabídku nových zájezdů. Jako ke každé oslavě patří spousta dárků, tak i my
jsme přichystali pro sezónu 2019 spoustu novinek a soutěží.
Rádi bychom více podpořili cestování rodin s dětmi, kdy na vybrané zájezdy budou děti cestovat se
slevou.
Pokud v našem katalogu nenaleznete vhodný zájezd, rádi pro Vás najdeme dovolenou dle Vašich
představ. Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni zajistit jak zájezdy s vlastní dopravou tak letecké
zájezdy do celého světa.
Těšíme se, že společně prožijeme spoustu krásný zážitků.
Vaše rodinná cestovní kancelář

Alena Hufová a Kamil Hrabal
Vedení CK

Včasný nákup

Klientská sleva

do 20. 12. 2018

10%

12%

15 - 19

1

do 28. 02. 2019

6%

8%

20 - 29

2

30 - 39

3

40 a více

4

Slevy

Počet platících účastníků
skupinového zájezdu

Počet volných poukazů

Sleva u zájezdů při zaplacení 50% zálohy.
Pokud jste s námi byli v roce 2018 nejméně na jednom vícedenním zájezdu, můžete využít klientské slevy.
O klientskou slevu je třeba se přihlásit (dopsat do poznámky v rezervaci).
Sleva pro dárce krve je po celý rok 6%.
Dětská sleva (děti do 15 let) - Na děti do 15 let je možné uplatnit jak časovou nebo klientskou slevu, tak
dětskou slevu. Dětská sleva se nevztahuje na lyžařské zájezdy.
Uvedené slevy se poskytují ze základní katalogové ceny zájezdu bez příplatků. Slevy nelze kombinovat,
mimo dětské slevy. Slevy se nevztahují na lyžařské zájezdy. Slevy se neposkytují ze zájezdů v základní
ceně do 2.000 Kč a uplatňují se na jednotlivce, mimo dětské slevy.
V případě, že cestujete ve větších skupinkách, nabízíme volné poukazy. Počet volných poukazů naleznete
v tabulce viz. výše.
Pojištění proti úpadku a insolvence
Cestovní kancelář Bohemian tour má uzavřenou „Pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ
úpadku cestovní kanceláře“ s pojišťovnou Slavia, a.s.
Cestovní pojištění
Ke každému zájezdu můžete uzavřít cestovní pojištění (není zahrnuto v ceně zájezdu) přímo v naší
kanceláři. V kombinaci s cestovním pojištěním lze přiobjednat pojištění nákladů souvisejících se
zrušením cesty – storno. Nabízíme cestovní pojištění UNIQA pojišťovna, a. s. Podrobné informace v CK.

Benátky

Benátky

Benátské masky

Zažijte světově proslulý karneval nebo ostrov Burano. Benátky jsou jedno z nejromantičtějších míst na světě. Poznejte kouzelné Benátky a
jejich památky v netradiční atmosféře.

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst ve večerních hodinách (Zlín cca 19:00 hod, Holešov 19:30 hod). Noční přejezd přes Rakousko do Itálie.
2. den – Příjezd do přístavu Punta Sabionni v ranních hodinách a cca ½ hodinová plavba lodí do Benátek. V doprovodu českého průvodce
prohlídka památek - náměstí sv. Marka, bazilika sv. Marka, Dóžecí palác, zvonice sv. Marka, most Rialto přes Canal Grande, Most Vzdechů,
atd. Následně individuální volno. Ve večerních hodinách plavba lodí zpět do přístavu a odjezd zpět do ČR.
3. den – V ranních hodinách návrat do nástupních míst.
Termín

Cena
22. - 24. 02.

21. - 23. 06.

27. 02. - 01. 03.
12. - 14. 07.

01. - 03. 03.

02. - 04. 08.

23. - 25. 08.

Benátský karneval

1.990,-

Benátky s koupáním

1.990,-

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: lodní lístek z Punta Sabionni do Benátek a zpět 18 EUR/osoba, případné vstupné do památek, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov

Autosalon Ženeva

Ženevské jezero

Autosalon

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst v podvečerních hodinách z Holešova přes Brno, Prahu. Noční přejezd do Švýcarska.
2. den – Příjezd do Ženevy v ranních hodinách, celodenní návštěva autosalonu. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
3. den – V ranních hodinách návrat zpět do nástupních míst.
V případě zájmu návštěva centra Ženevy, prohlídka města s nejvýznamnějšími památkami.
Termín

Cena

08. - 10. 03.

3.690,-

15. - 17. 03.

3.690,-

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, vstupenku na autosalon, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné do památek, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Jihlava, Praha
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Holandsko - Květinové korzo

Zaanse Schans

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst v odpoledních hodinách přes Německo do Holandska.
2. den – V ranních hodinách příjezd do Aalsmeeru – největší květinová burza na světě, Amsterdam – společná projížďka lodí, následně pěší
prohlídka městem s průvodcem, ve zbytku dne individuální volno dle zájmu, ve večerních hodinách odjezd na ubytování.
3. den – V brzkých ranních hodinách odjezd do Aalkmaaru - tradiční trh sýrů, tradiční vážení sýrů v místních krojích, skanzen Zaanse Schans
(větrné mlýny, sýry, dřeváky…), Keukenhof - největší květinový park v Evropě, překrásná paleta květin na 32 ha lesoparku s asi 6000 tulipány
a cibulovinami. Návrat na ubytování.
4. den – Účast na květinovém korzu – průvod alegorických vozů vyzdobených květinami - jedinečný zážitek, Madurodam - miniaturní
Holandsko, Haag – prohlídka centra města, Scheveningen – předměstí Haagu, přímořské lázeňské město se spoustou atrakcí. Ve večerních
hodinách odjezd zpět do ČR.
5. den – V poledních až odpoledních hodinách návrat do nástupních míst.
Termín
10. - 14. 04.

Cena
6.190,-

Aalkmaar

Květinové korzo

Amsterdam

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, 2x ubytování ve čtyřlůžkových pokojích v hotelu ****, 2x snídani,
pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: místní taxu cca 4,6 Eur/osoba/pobyt, doporučené kapesné cca 60 Eur, příplatek za třílůžkový pokoj + 500 Kč/osoba,
za dvoulůžkový pokoj + 800 Kč/osoba, za jednolůžkový pokoj + 2500 Kč, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Jihlava, Praha. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín,
+ 250 Kč Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Slovinsko - Perly Julských Alp

Bledské jezero

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst v nočních hodinách, Holešov cca 23 hod.
2. den – V ranních hodinách příjezd k vodopádu Savica, následně přesun do Ukanc a odtud lanovkou na Vogel. V odpoledních hodinách
zastávka u kostelíku nedaleko RibčevLaz, prohlídka města Ribčev Laz. Přesun k Bohinjskému jezeru a do Bledu. Návštěva hradu, procházka
kolem Bledského jezera. Odjezd na ubytování a večeře (možno přikoupit na místě).
3. den – Po snídani odjezd do města Postojna, prohlídka Postojenské jeskyně (UNESCO), přejezd k Predjamskemu gradu. V odpoledních
hodinách přejezd zpět na hotel, možnost využití bazénu a odpočinek či individuální program.
4. den – Po snídani odjezd a prohlídka hlavního města Lublaň. Procházka barokními uličkami starého města plnými kaváren a obchodů,
nábřeží řeky Lublanice, Trojmostí, Dračí most, pestrá městská tržnice, katedrála, Lublaňský hrad, klášter Križanke a další. Přejezd do
Mariboru a procházka po tomto malebném městečku. Následně odjezd do ČR. Návrat v pozdních nočních hodinách.
Termín

Cena

28. 04. - 01. 05.

4.390,-

06. 06. - 09. 06.

4.390,-

26. 09. - 29. 09.

4.390,-

Predjamský hrad

Postojenská jeskyně

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích v hotelu ****, 2x snídani,
služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: vstupné do památek, pobytovou taxu cca 3 Eur/osoba/pobyt, lanovku, 1 večeře cca 13,5 Eur/osoba, příplatek
jednolůžkový pokoj + 400 Kč/pobyt, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín,
+ 250 Kč Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Českosaské Švýcarsko

Bastei

Program zájezdu
1. den – V brzkých ranních hodinách odjezd z nástupních míst. V ranních hodinách příjezd do města Kutná Hora, jehož památky jsou zapsány
na seznamu UNESCO. Návštěva hřbitovního kostela a unikátní Sedlecké kostnice, Chrám svaté Barbory, Morový sloup a další. Následuje
přejezd do Kamenického Šenova, procházka k národní přírodní památce Panská skála (597m), vulkanický čedičový útvar, lidově nazývaný
„varhany“. Známý je také z pohádky Pyšná princezna. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.
2. den – Přesun do obce Hřensko, která je nejníže položenou obcí České republiky (nadmořská výška pouhých 115m) a zároveň vstupní
bránou do Národního parku České Švýcarsko. Edmundovu soutěsku a Divokou soutěsku absolvujeme na lodičkách poháněných lidskou
silou s nádhernými výhledy na kolmě strmé skály, které vystupují z hladiny do výšek 50-150m. Po plavbě na lodičkách krátká túra cca 3km na
Pravčickou bránu, která je největší přirozenou skalní branou na našem kontinentu a je symbolem Českého Švýcarska. Cesta nás dovede k
restauraci Sokolí hnízdo. V odpoledních hodinách se přesuneme do Jetřichovic, turistického centra národního parku Českého Švýcarska.
Jetřichovické skály jsou oblast plná pískovcových skalních měst i samostatně stojících věží s vyhlídkami. Ve večerních hodinách odjezd na
ubytování.
3. den – Bastei, je nejnavštěvovanější místo v Saském Švýcarsku, které je zaplněno skalními útvary s překrásnými vyhlídkami. Největší
atrakcí areálu je monumentální pěší kamenný most o délce 76 metrů vklíněný mezi skály. Následně přejezd k mohutné pevnosti Königstein,
kam se dostaneme panoramatickým výtahem. Tato pevnost je jedna z největších a nejkrásnějších horských pevností v Evropě. V odpoledních
hodinách přesun do lázeňského města Bad Schandau, zde relax v místních termálních lázních Toskana. Ve večerních hodinách odjezd zpět
do nástupních míst. Návrat v pozdních nočních hodinách.
Termín

Cena

24. - 26. 05.

3.490,-

20. - 22. 09.

3.490,-

Pravčická brána

Pevnost Königstein
Přírodní scenérie
Rumunska

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu ***, 2x snídani, služby průvodce,
pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Jihlava. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín, + 250 Kč
Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Zakarpatská Ukrajina

X

Pohoří Zakarpatské Ukrajiny

Stačí pár set kilometrů a jste v trochu jiném světě. Ukrajina je na 8. příčce nejnavštěvovanějších zemí Evropy podle Světové turistické organizace (WTO).
Dnešní Zakarpatská Ukrajina se příliš neliší od meziválečné Podkarpatské Rusi, včetně téměř nedotčené nádherné přírody, kterou ve svých dílech
popisovali už Ivan Olbracht a Karel Čapek. Turistika na poloninách (horských loukách) nabízí krásné pohledy. Čas tu běží pomaleji, uchoval se tradiční
způsob života. Chudoba není poznat na pečlivě udržovaných pravoslavných kostelících ani při setkání s pohostinností obyvatel.

Program zájezdu
1. den – Odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd přes Slovensko.
2. den – Zastávka v Užhorodě, nedaleko slovenských hranic, největší a hlavní město Zakarpatské Ukrajiny (centrum, hradní pevnost,
katedrála, náměstí Cyrila a Metoděje, nejdelší lipová alej v Evropě, popř. lidový skanzen). Odjezd na ubytování do Koločavy.
3. den – Koločava - nejznámější vesnice Podkarpatské Rusi a rodná ves Nikolaje Šuhaje, hrob Nikolaje Šuhaje, muzeum Ivana Olbrachta,
dřevěný řeckokatolický kostel svatého Ducha, skanzen s úzkokolejkou a procházka po Koločavě.
4. den – NP Siněvir, výstup k Siněvirskému jezeru (cca 1200 m jedna cesta), procházka kolem jezera, možnost nákupů tradičních místních
výrobků, přesun do dědiny Svoboda - živoucí skanzen s roubenými domky a pastvinami. Návštěva přírodní rezervace s medvědy.
5. den – Polonina Boržava - procházka k vodopádu Šipot, možnost také sedačkovou lanovkou na hlavní hřeben, krásné výhledy na okolní
vesnice a pastviny. Dle zájmu vyjížďka terénními auty po hřebenu.
6. den – Odjezd zpět do ČR, po cestě zastávka na tradiční velké tržnici ve městě Mukačevo. Návrat v pozdních nočních hodinách.
Termín
28. 05. - 02. 06.

Cena
5.990,-

Katedrála v Užhorodě

Kostelík v Koločavě

Vodopád Šipot

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v penzionu v Koločavě ve dvou, tří nebo čtyřlůžkových pokojích,
polopenzi, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: příplatek za sociální zařízení na pokoji, případné vstupné, vyjížďku terénními auty, cestovní pojištění
nástupní místa: Holešov, Fryšták, Zlín, Vizovice. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín, + 250 Kč Olomouc, + 200 Kč
Přerov.

www.bohemian-tour.cz

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - VÍCEDENNÍ • 7

Rumunsko - Transylvánie a Drákulův hrad v Karpatech

Hrad Hunedoara

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst ve večerních hodinách, Holešov cca 20 hod.
2. den – V ranních hodinách příjezd transylvánskými Alpami do transylvánského sídla Sighisoara (Segesvar), zařazeného rovněž na seznamu
UNESCO - rodného města Vlada Tepeše – Drákuly. Prohlídka města. Následně přejezd do historického centra Transylvánie (Sedmihradska)
Brašova. Prohlédneme si krásné staré město, které je srdcem Transylvánie a je jedno z nejhezčích měst Rumunska se středověkými
hradbami pod horou Tâmpa.
3. den – Návštěva tajemného temně proslulého Drákulova hradu Bran. Dále navštívíme horské městečko Poiana a středověkou citadelu
Rasnov s výhledem na karpatské vrcholy. Návrat na ubytování.
4. den – Zážitková cesta po transfagarašské silnici, jedné z nejmalebnějších silnic na světě, v členitém horském masívu Fagaras - s nejvyšší
horou Rumunska Moldoveanu (2544 m n.m.) a s neopakovatelnými výhledy do úchvatných horských údolí. Romantická zastávka u hradní
rozhledny Cetatea Poenari nás přenese do ptačí říše, u unikátního přehradního jezera Vidraru jakož i u kaskád jezera Balea načerpáme
horskou energii nejvyššího pohoří rumunských Karpat. Poté přijedeme do starobylého hlavního města transylvánských Sasů, Sibiu zařazeného na seznamu UNESCO, s mnoha architektonickými skvosty a kuriózním “mostem lhářů”, ve kterém je mimo jiné také pohřben syn
legendárního hraběte Drákuly. Večerní prohlídka města. Odjezd na ubytování.
5. den – Přejezd Karpatskými kotlinami k pohádkovému Corvinova hradu Hunedoara – jednoho z největších hradů Evropy. Následně
zastávka v metropoli Transylvánie Temesoara (Temešvár), městě, kde započala rumunská revoluce. Ve večerních hodinách odjezd do
nástupních míst. Návrat v pozdních nočních až ranních hodinách, cca 2 hod. ranní.
Termín
12. - 16. 06.

Cena
7.290,-

Transfagarasan

Přírodní scenérie Rumunska

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu ***, 3x snídani, služby průvodce,
pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: vstupné, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Kroměříž, Brno, Břeclav. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín, + 250 Kč
Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Slovinsko a břehy Jadranu

Zámek Miramare

Program zájezdu
1. den – Odjezd v nočních hodinách, Holešov cca 23 hod.
2. den – V ranních hodinách příjezd k pohádkovému zámku Miramare, který leží na italském pobřezí a je obklopen krásným parkem. Po
prohlídce zámku přejezd k jeskyni Grotta Gigante neboli Obří jeskyně, která je považována za největší jeskyni na světě přístupnou turistům.
Nachází se v severní části Itálie, v krasové oblasti poblíž města Terst. V roce 1995 byla dokonce zařazena do Guinessovy knihy rekordů.
Veřejnost zde už od roku 1908 může obdivovat ohromné podzemní prostory, stalaktity a stalagmity v několika barevných odstínech.
V poledních hodinách odjezd do města Terst, prohlídka krásného přístavního města. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.
3. den – Po snídani odjezd do města Divača prohlídka Škocjanské jeskyně. Následně přejezd do obce Lipica, města bílých koní, prohlídka
farmy. V odpoledních hodinách přejezd do města Piran, prohlídka města s možností koupání v jaderském moři a odpočinek či individuální
program. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.
4. den – V ranních hodinách odjezd k soutěsce Vintgar, procházka nejkrásnější soutěskou Slovinska k 16 m dlouhému vodopádu Šum.
Přejezd do Krajnské Gory, procházka malebným lyžařským střediskem, dále pak procházkou navštívíme slavnou sochu kozy Zlatoroga se
zlatými rohy u jezera Jasna. Následně odjezd do ČR. Návrat v pozdních nočních hodinách.
Termín

Cena

20. - 23. 06.

4.490,-

08. - 11. 08.

4.490,-

Vintgar

Piran

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu ***, 2x snídani, služby průvodce,
pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: vstupné do památek, pobytovou taxu, případné vstupné, příplatek za jednolůžkový pokoj + 500 Kč/pobyt, cestovní
pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín,
+ 250 Kč Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Norsko - Fjordy

Aurlandsfjord
POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU AUTOBUSEM (obě celé noci budeme trávit na trajektu s možností pohodlných kajut)

Program zájezdu
1. den – V ranních hodinách odjezd na trajekt. Večer nalodění na trajekt do Švédska.
2. den – Vylodění, přejezd do Osla. Cestou první norský fjord Iddefjorden. Návštěva muzea Fram. Večer příjezd do kempu.
3. den – Ráno odjezd z kempu, jezero Fagerness, tunel Laerdal – nejdelší silniční tunel na světě 24,5 km, Sněžná cesta (Aurlandsvegen) krásné výhledy na Aurlandsfjord, trajektem přes Sognefjorden – nejdelší a nejhlubší norský fjord, ubytování v kempu.
4. den – Volný den v kempu. Možnost túry (7 nebo 14 km), která nabízí krásné výhledy na horskou řeku s mnoha vodopády a peřejemi.
5. den – Po snídani odjezd do národního parku Jostedalsbreen (největší evropský ledovec) a návštěva ledovcového splazu Nigardsbreen pěší procházka k ledovci. Zastávka v městečku Skei, možnost nákupu potravin a suvenýrů. Ubytování v kempu.
6. den – Odjezd z kempu do městečka Lom v kraji Oppland, zde krátká zastávka a prohlídka sloupového kostelíku. Následně výjezd na
vyhlídkovou horu Dalsnibba (1496 m n.m.) s nádherným výhledem na Geirangerfjord a Geiranger, jeden z nejkrásnějších fjordů v Norsku,
zařazený do seznamu UNESCO. Krásným zážitkem bude projížďka lodí po Geirangerfjordu, ubytování v kempu.
7. den – Světoznámá Trolí stezka, procházka po Trolí stezce přes vodopád, pro méně zdatné možnost procházky po zpevněné cestě (cestu lze
absolvovat i autobusem), následně přejezd k Trolí stěně - Trollveggen (nejvyšší kolmá stěna v Evropě), možnost nákupu v Dombasu,
ubytování v kempu.
8. den – Sloupový kostelík Ringebu, krátká zastávka v Lillehammeru, prohlídka skokanských můstků a centra města, následně přejezd do
Vigeland parku. Ubytování ve Švédsku, v krásném přímořském kempu ve Strömstadu.
9. den – Po snídani přejezd do centra Strömstadu, prohlídka města. Zde možnost doplnění zásob na zpáteční cestu. Kolem poledne odjezd
na trajekt. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt.
10. den – Vylodění, cesta do ČR. Ve večerních hodinách příjezd do nástupních míst.
Termín
16. - 25. 07.

Cena
13.990,-

Geirangerfjord

Trolí stezka

Vodopád 7 sester

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování ve 2 - 4 lůžkových chatkách (6x v Norsku, 1x ve Švédsku), služby průvodce,
trajekty, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: kajuty 750 Kč jeden směr/os. ve 4 lůžkové kajutě, českou polopenzi za příplatek + 1800 Kč - doporučujeme, povlečení
doporučené kapesné na vstupné a vjezdy cca 500 - 600 NOK, příplatek za 2 lůžkovou chatku 2900 Kč/os./pobyt, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Praha. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín, + 250 Kč
Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Rakousko - Korutany, Grossglockner a Kaprun

X
Grossglockner Hochalpenstrasse

Program zájezdu
1. den – V brzkých ranních hodinách odjezd do Rakouska. Návštěva hlavního města Korutan Klagenfurt, které se nachází v malebném území
u břehu jezera Wörthersee. Ve večerních hodinách ubytování.
2. den – Odjezd k vyhlídce císaře Františka Josefa, Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2369 m), která dostala své jméno podle císařovy návštěvy
v roce 1856. Obrovské prostranství, které je zároveň vyhlídkovou plošinou, nabízí ohromující pohled na Großglockner (nejvyšší hora
Rakouska 3798 m) a také na Pasterze, největší zachovalý ledovec východních Alp. Pro zájemce možné ledovcovou lanovkou k ledovci
Pasterzengletscher, na který lze na vyznačených místech vstoupit (s kartou cca 10,50 Eur), odvážnější mohou jít pěšky či projít systémem
tunelů k vyhlídce na Kamzičí stezku, odtud kabinovou lanovkou na Schareck (v kartě), variantně možnost turistických túr, návrat lanovkou do
Heiligenblutu (v kartě). Návrat na ubytování.
3. den – Vyjedeme k největší turistické atrakci Vysokých Taur, Grossglockner Hochalpenstrasse, která je jednou z nejimpozantnějších
horských silnic v Alpách. Pohled na horské velikány z vyhlídkových teras je nezapomenutelný. Po průjezdu touto atraktivní silnicí přejedeme
k oblasti Kaprunu k nejvýše položeným přehradním nádržím v Evropě. Autobusem a po dlouhé době opět zprovozněným šikmým výtahem
můžeme vyjet až do výšky 2036 m a prohlédneme si celou soustavu Kaprunské elektrárny v dobré viditelnosti uvidíme ledovec Kitzsteinhorn.
Návrat na ubytování.
4. den – Odjezd do Mölltalu v údolí 30 třítisícovek s nejvyšší horou Grossglockner. Z dolní stanice lanovky vyjedeme supermoderní,
podpovrchovou lanovou dráhou MölltalerGletscher Express a poté přesedneme na kabinovou lanovku Eisseebahn, která nás vyveze až
k horní stanici ve výšce 2800 m. Odtud se nám otevře pohled na celý ledovcový areál majestátního Mölltalského ledovce (v kartě). Poté se
vydáme panoramatickým vláčkem na Kreuzeck (v kartě), odkud uvidíme protilehlého pohoří Reisseck. Návrat na ubytování.
5. den –Středověké městečko umělců Gmünd, „rodiště“ prvního exempláře vozu Porsche z roku 1944. Prohlédneme si kolekci 40 vozů
včetně loveckého vozu a závodních aut (v kartě). Následně odjezd do Millstattu, panoramatická projížďka lodí po Millstätterském jezeře
(v kartě) s krásnými pohledy na hrad Sommeregg, renesanční věže benediktinského kláštera i lázeňské městečko Millstatt. Příjezd do
nástupních míst v pozdních nočních hodinách.
Termín
24. - 28. 07.

Cena
7.890,-

Heiligenblut

Großglockner

Wörthersee

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v penzionu, 4x snídani, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: Korutanskou kartu - dospělí 46 Eur/os., děti do 15 let 20 Eur/os., vstupné mimo Korutanskou kartu cca 38 Eur,
cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín,
+ 250 Kč Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Švýcarské Alpy - Jungfrau region

Vláček na Jungfraujoch

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst ve večerních hodinách, Zlín cca 18:15 hod., Holešov cca 19:00 hod, Praha 23:00 hod.
2. den – V ranních hodinách zastávka v krásném městě Luzern, zde uvidíte nejstarší krytý dřevěný most v Evropě, tento most patří k nejznámějším atrakcím Švýcarska. Následně přejezd do místa ubytování Lauterbrunnen - kouzelné městečko v údolí s mnoha vodopády. Dle zájmu
návštěva Trümmelbachských vodopádů.
3. den – Jízda vláčkem do Interlakenu, prohlídka města, následně výjezd lanovkou na vyhlídku HardemKlum, z vyhlídky pohled na jezera
Brienzersee a Thunersee. V odpoledních hodinách výjezd lanovkou do Grütchalp, následně vláčkem do Mürrenu, odkud je překrásný pohled
na horské velikány Jungfrau (4158 m), Eiger (3970 m) a Mönch (4099 m).
4. den – Výlet vláčkem z Lauterbrunnenu přes KleineScheidegg a Wengen na Jungraujoch – Top of Europe, železnice s nejvýše položenou
železniční stanicí v Evropě ve výšce 3 454 m, posledních 8 km je ve skále, nad stanicí se nachází vyhlídková plošina. Pro zájemce
v odpoledních hodinách procházka na vrchol Männlichen.
5. den – Vlakem do Grindelwaldu, následně lanovkou na First (2167 m), odtud krásná procházka k jezeru Bachalpsee (v. hladiny 2 265 m).
6. den – Výlet na SchynigePlatte, procházka botanickou stezkou, návrat na ubytování, dle zájmu večeře, následně odjezd do ČR.
7. den – Návrat do nástupních míst, orientační časy příjezdu (Praha 5:00 hod, Brno 8:30 hod, Holešov 9:45 hod).
Program túr není povinný, každý si může zvolit vlastní trasu!
* 4 denní permanentka (Jungfrau travelpass) zahrnuje všechny vláčky a lanovky, které v rámci našeho programu navštívíme, včetně výletu na
Jungfraujoch Top Of Europe.
*CK si vyhrazuje právo na změnu programu.
Termín
29. 07. - 04. 08.

Cena
7.990,-

X

Luzern

Bachalpsee

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v penzionu ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích, služby průvodce, pojištění
proti úpadku CK
cena nezahrnuje: lanovky a vláčky (možnost zakoupení permanentky Jungfrau Travel Pass včetně výletu na Jungfraujoch Top of Europe
cca 235 CHF/dospělá osoba, děti do 15 let 30 CHF), vstup do Trümmelbachských vodopádů cca 11 CHF, českou polopenzi + 800 Kč,
příplatek za jednolůžkový pokoj 1 900 Kč, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Jihlava, Praha. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín,
+ 250 Kč Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Rakouské Alpy - Oblast Pyhrn-Priel

Hinterstoder-Speicherteich

Program zájezdu
1. den – V cca 6:00 hod. odjezd do oblasti Hinterstoderu (Horní Rakousko), který je ráj pěší turistiky v Pyhrn-Priel regionu. Kolem poledne
příjezd, seznámení s místem, procházka kolem krásného jezera Schiederweiher, které bylo vyhlášeno v roce 2018 v tv anketě jako
nejkrásnější místo Rakouska.
2. den – Po snídani procházka k soutěsce Dr. Vogelgesang-Klamm, která se nachází nedaleko obce Spital am Pyhrn a je druhá nejdelší
skalní soutěska v Rakousku s horskou bystřinou a vodopády, která je schůdná po lávkách a schodech. Návrat na ubytování.
3. den – Výjezd lanovkou na Hutterer Höss (1858 m n.m.), zde procházka kolem krásného jezera Speicherteich a výstup na nedalekou
rozhlednu, ze které uvidíte fascinující výhledy na okolní dvoutisícovky. Návrat na ubytování.
4. den – Výjezd lanovkou na Wurbauerkogel, výstup na 21 m vysokou panoramatickou věž s překrásnými výhledy na vrcholy Totes Gebirge,
Haller Walls a Sengsengebirge, prohlídka městečka Windischgarsten, příjemná procházka k pramenu Pisling. Zastávka u smaragdově
zeleného horského jezera Gleinkersee, které je nejteplejší rakouské jezero. Návrat na ubytování.
5. den – Výjezd ozubnicovou dráhou do Wurzeralm, procházka po Wurzeralm, zde zažijete dva milióny let za dvě hodiny – okružní stezka
kolem rašeliniště a vrchoviště v severních Vápencových Alpách, na které se dozvíte mnoho zajímavých informací o geologii a vzniku
Wurzeralmu. Pestrobarevné koberce květin a idylické horské jezírko Brunnsteinersee okouzlí i toho nezatvrzelejšího pragmatika. Lanovkou
Frauenkar se dostanete do nadmořské výšky 1800 m k okružní turistické stezce, která vám odhalí krásy fascinující horské flóry.
V odpoledních hodinách návštěva krytého bazénu, následně odjezd zpět do ČR. Návrat v pozdních večerních hodinách.
* Při nepřízni počasí možnost návštěvy místních muzeí nebo krytého bazénu.
Termín

Cena

11. - 15. 08.

6.590,-

Skalní soutěska Dr. Vogelgesang-Klamm

Schiederweiher

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v penzionu ve 2, 3 nebo 4 lůžkových pokojích, 4x polopenzi, turistickou
kartu v oblasti Phyrn-Priel, na který můžete bezplatně využívat všechny lanovky, vstupy do muzeí a vstupy do bazénů, zkušeného průvodce,
pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov
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Polsko - Krajem Mazurských jezer k perle na Baltu

Mikolajki

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst v nočních hodinách, Holešov cca 22:30 hod.
2. den – V ranních hodinách příjezd do městečka Mikolajki na břehu jezera Sniardwy, největšího z Mazurských jezer, přezdívaného “Perla
Mazur”. Město opředené legendami bylo v době 2. světové války přísně tajným střediskem Canarisova Abwehru. Následuje zážitková plavba
lodí po malebných mazurských jezerech do přístavu Gizycko, který leží na břehu sedmi jezer. Projdeme se po jeho živé promenádě kolem
hospůdek vyhlášených svými rybími specialitami,uvidíme unikátní otočný most na ruční pohon a starou pruskou pevnost Boyen. Odjezd na
ubytování.
3. den – Přesun do lokality Gierloz, která se nachází v hustých lesích v blízkosti historického města Ketrzyn. Zde si prohlédneme hrozivé
a záhadné Wolfsschanze - Hitlerovo Vlčí doupě, odkud řídil válku na východě a kde na něho byl v roce 1944 spáchán neúspěšný atentát. Poté
přejedeme k velkolepému hradu Malbork, největšímu křižáckému hradu na historickém území Řádu německých rytířů, který je na seznamu
památek UNESCO. Odjezd na ubytování.
4. den – Gdaňsk, nejkrásnější město na Baltu, drahokam polského severu, kde se snoubí krásná městská architektura se zajímavým
přístavem. Zde na poloostrově Westerplatte začala 2. světová válka, zde se zrodilo polské hnutí Solidarita. Poznáme jeho nejkrásnější místa,
mnohdy opředené pověrami a legendami jako například Mariánský kostel s vyhlídkovou věží, na kterou vede čtyři sta schodů, Orloj, náměstí,
Dlouhý trh s radnicí, zvonkohrou, výstavními domy a Neptunovou fontánou. Odpoledne přejezd do lázeňského letoviska Sopoty, města
hudebních festivalů. Projdeme se po lázeňské promenádě, po nejdelším dřevěném molu v Evropě, kolem písečných pláží, uvidíme proslulý
Křivý dům. Odjezd na ubytování.
5. den – Zastávka u tajemného křižáckého hradu Radzyň Chelminski, který byl sídlem velmistra Řádu německých rytířů. Následuje návštěva
rodiště Mikuláše Koperníka, starobylého města Toruň, rozkládajícího se na břehu řeky Visly. Města na seznamu památek UNESCO, které si
zachovalo středověkou atmosféru i známou perníkářskou tradici. V nočních hodinách návrat do nástupních míst, orientační čas příjezdu
Holešov 23 hod.
Termín
21. - 25. 08.

Cena
6.990,-

Hrad Ketrzyn

Gdaňsk

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu ***, 3x snídani, služby průvodce,
pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hranice, Ostrava. Svozy: + 250 Kč Brno, + 100 Kč Kroměříž. K realizaci
svozu je minimální počet osob 8.
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Korsika - Za poznáním i odpočinkem

X

Bonifacio

Program zájezdu
1. den – Odjezd v odpoledních hodinách do Itálie, noční přejezd.
2. den – V ranních hodinách trajekt Livorno - Bastia. Kolem poledne vylodění v Bastii – prohlídka města a nejzajímavějších památek.
3. den – Volný den, možnost pobytu na pláži.
4. den – Ráno odjezd do horské vesničky Evisa, odtud túra krásnou soutěskou Spelunca, nutná pevná turistická obuv, kamenitý terén.
Soutěska je jedna z nejznámějších míst ostrova - možnost koupání v tůních. Zastávka v městečku Porto – starý rybářský přístav uprostřed
divokých skal. Následně průjezd unikátní oblastí Les Calanques de Piana (UNESCO) – skalní útvary oranžové a růžové žuly připomínající
postavy zvířat a lidí, spadají přímo do moře.
5. den – Dopoledne volný program, možnost pobytu na pláži. Po obědě odjezd do Ajaccia – hlavní město Korsiky, narodil se zde Napoleon
Bonaparte, prohlídka města. Iles Sanguinaires – krvavé ostrovy při západu slunce, možnost výstupu k janovské věži Tour De La Parata.
6. den – Dopoledne volný program, možnost pobytu na pláži. Po obědě odjezd k nalezišti prehistorické kultury Filitosa, jehož historie je stará
více než 8 000 let. V podvečerních hodinách prohlídka přístavního městečka Propriano.
7. den – Bonifacio – opevněné středověké město na křídové skále je nejjižnějším výběžkem Korsiky. Leží pouhých 12 km od Sardinie. Pro své
útesy je nazýváno “korsickým Gibraltarem”. Dle zájmu fakultativní lodní výlet kolem skalních útesů a jeskyní. Návrat na ubytování přes
městečko Sartene – francouzský spisovatel Mérimée popsal toto město jako “nejkorsičtější” z korsických měst, zde vycítíte atmosféru
vendety. Návrat v pozdějších večerních hodinách.
8. den – Volný den, možnost pobytu na pláži.
9. den – Po snídani a předání ubytování, lehká túra Cascades des Anglais (Anglické kaskády). Kaskády tvoří řetěz horských jezírek, tůní
a vodopádů. Je možné se vykoupat v některém z jezírek. Corte – prohlídka města. Město s pevností, které připomíná “Orlí hnízdo”. Byla zde
založena první univerzita na ostrově. Bastia, noční trajekt do Savony, doporučujeme objednat kajuty.
10. den – V ranních hodinách vylodění, cesta do ČR. Ve večerních hodinách návrat do nástupních míst.
Termín
04. - 13. 09.

Cena
11.990,-

Corte

Iles Bonifacio
Sanguinaires

Les Calanques de Piana

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování v bungalovech s WC a sprchou pro 5 nebo 6 osob – pokoje vždy po
2 nebo 3 osobách, ubytování na jednom místě nedaleko pláže, služby průvodce, trajekty, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: českou polopenzi + 1800 Kč - doporučujeme, kajuty při zpáteční cestě - doporučujeme přiobjednat - cca 700 Kč/osoba
ve 4 lůžkové kajutě, lodní výlet v Bonifaciu (cca 18 Eur), vstupné do Filitosy (cca 7 Eur), cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín, + 250 Kč
Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Sardinie - Od severu k jihu

Sardinské pobřeží
POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU AUTOBUSEM (obě celé noci budeme trávit na trajektu s možností pohodlných kajut)

Program zájezdu
1. den – Odjezd v brzkých ranních hodinách do italského přístavu Livorno. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt, pro pohodlnější
cestování na trajektu doporučujeme přikoupit kajuty.
2. den – V ranních hodinách vylodění na Sardinii. Návštěva severní části ostrova, Golfo Aranci, Smaragdové pobřeží (Costa Smeralda) Porto Rotondo – Porto Cervo, přístav který navštěvuje „smetánka" z celého světa. Arzachena, zajímavý skalní útvar Fungo (Houba). Capo
d´Orso (Medvědí skála), krátký výstup ke skalisku. Větrem a erozí vymodelovaný žulový blok připomínající medvěda. Přístavní městečko
Palau, odtud jsou krásné výhledy na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Costa Paradiso je mnohými nazývána „perla severní
Sardinie“, s krásnými červenými a divokými skalisky. Ve večerních hodinách příjezd na ubytování do malebného letoviska Santa Maria
Navarrese s krásnými plážemi.
3. den – Volný den, možnost pobytu na pláži.
4. den – Celodenní lodní výlet, návštěva jeskyně Grotta del Fico, zastávka a koupání na nejkrásnějších plážích Sardinie s průzračně
křišťálovou vodou (Cala Mariolu, Cala Biriola, Cala Goloritzé).
5. den – V ranních hodinách odjezd autobusem do Baunei. Horská vesnice s překrásnými výhledy na okolí, odtud turistickým vláčkem přes
zakrslý les národního parku k náhorní plošině Altopiano di Golgo, kouzelné místo, kde žijí volně osly a prasata, prohlédneme si kostelík San
Pietro, obří masku ve skále Faccialitica, krásná romantická jezírka as Piscinas, propast Su Sterru, která je jedna z nejhlubších v Evropě.
Kolem poledne přesun jeepy „na konec světa“ zde ochutnávka tradičních místních pochutin v kamenném příbytku s dřevěnou střechou
u místních obyvatel. V podvečerních hodinách pro zájemce lehká túra podél pobřeží La Pedra Longa.
6. den – Volný den, možnost pobytu na pláži. V případě zájmu večerní návštěva městečka Arbatax známé pro své tmavě červené skály.
7. den – V ranních hodinách odjezd do hlavního města Cagliari, zde prohlídka města a nejzajímavějších památek. Po cestě zastávka u krásné
písečné pláže v letovisku Villasimius. Následně odjezd do významné archeologické lokality Barumini a prohlídka naleziště SuNuraxi, největší
nurágový komplex na Sardinii, zapsán v UNESCO.
8. den – V ranních hodinách odjezd do malebného města Alghero, prohlídka nejzajímavějších památek města. Individuální volno. Odpoledne
úchvatná vyhlídka z nejzápadnějšího mysu Capo Caccia, pro zájemce návštěva Neptunovy jeskyně, k níž musíte zdolat přes 600 schodů
vytesaných do skalního masivu a je jedním z nejkrásnějších přírodních klenotů celého Středomoří.
9. den – Volné dopoledne, možnost pobytu na pláži. Odpoledne odjezd do přístavu na trajekt. Po cestě se zastavíme v charismatickém
městečku Orgosolo, tzv. město banditů, známé nástěnnými malbami „murales“, které zdobí domy po celém městě. Večer nalodění na noční
trajekt.
10. den – V ranních hodinách vylodění v Livornu, celodenní přejezd do ČR. Návrat v pozdních nočních hodinách.
Termín
18. - 27. 09.

Cena
15.490,-

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování v apartmánech s kuchyňkou na jednom místě, nedaleko krásné písečné
pláže, služby průvodce, trajekty, pojištění úpadku CK
cena nezahrnuje: českou polopenzi +1800 Kč/osoba – doporučujeme, 4 lůžkové kajuty 750 Kč/osoba/jeden směr, vstupné do Neptunovy
jeskyně cca 13 Eur, Lodní výlet včetně vstupu do jeskyně 56 Eur, kompletní výlet vláčkem a jeepy s pohoštěním do Altopiano di Golgo
57 Eur, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov. Svozy za příplatek: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín, + 250 Kč
Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Neziderské jezero a maďarské lázně

Bükfürdő lázně

Termín

Zámek Fertöd

17. - 19. 05.

Cena
3.390,-

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst v ranních hodinách. V dopoledních hodinách přejezd historickým územím rakouského Moravského pole
k antickému městu Petronell-Carnuntum, dnes centrum rakouského vinařství. Návštěva Einsenstadtu, malebného hlavního města
Burgenlandu, které si zamiloval hudební skladatel Joseph Haydn. Následuje zastávka v Šoproni, barokní perle, která je považována za jedno
z nejkrásnějších měst Maďarska. Odjezd na ubytování do lázeňského komplexu Bükfürdő.
2. den – Celodenní relax ve světoznámém komplexu termálních lázní Bükfürdő.
3. den – Návštěva Esterházyovského zámku Fertöd, který je nazýván maďarským Versailles. Následně příjezd k Neziderskému jezeru,
rakouské památce UNESCO, plavba lodí po jezeře. Poznáme jezerní centrum u města Neusiedl am See. Přejezd na Slovensko a návštěva
legendárního hradu Děvín nad soutokem Moravy a Dunaje. Ve večerních hodinách návrat do nástupních míst.
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu ***, 2x snídani, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, vstupné do lázní, plavba po jezeře, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Břeclav

Rakousko - Pohádková oblast solné komory

Výjezd na Schafberg

Termín

Traunsee jezero

16. - 18. 08.

Cena
3.790,-

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách. Dopoledne příjezd k pohádkovému jezeru Traunsee, v jehož hladině se zrcadlí
tajemný alpský masiv Traunsteinu. Návštěva známého letoviska Gmunden s možností projížďky parníkem po jezeře a vyjížďky lanovkou na
vyhlídkovou horu Grünberg. Přejezd do Traunkirchenu, nejkrásnější vesničky pod Traunsteinem. Odjezd na ubytování.
2. den – Návštěva císařských lázní Bad Ischl, romantického místa zásnub Františka Josefa se Sissi, poté návštěva St. Wolfgang im
Salzkammergut, nejpůvabnějšího městečka oblasti Solné komory, která je vyhledávanou památkou UNESCO. Možnost vyjížďky horským
vláčkem na vyhlídkovou horu Schafberg či projížďka po jezeře St. Wolfgang. Odjezd na ubytování.
3. den – Mondsee, tajuplné měsíční jezero mezi alpskými velikány. Navštívíme jeho přirozené centrum - stejnojmenné městečko Mondsee.
Následuje zážitková cesta podél malebného jezera Attersee do městečka Schörfling am Attersee, které si zamiloval a kde žil největší malíř
rakouské secese Gustav Klimt. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Ve večerních hodinách návrat do nástupních míst.
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu ***, 2x snídani, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov
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Balaton a přírodní termální jezero Hevíz

Hevíz
Termín

Balaton

15. - 16. 06.

Cena
2.990,-

Program zájezdu
1. den – V brzkých ranních hodinách odjezd k Balatonu, největší jezero ve střední Evropě. Právě pro svou velikost se mu také říká Magyar
tenger - Maďarské moře. Zastávka v Balatonfüredu, významné lázeňské a rekreační středisko s romantickou promenádou. Následně
návštěva poloostrova Tihany, malebný poloostrov, který téměř dělí Balaton na dvě části. Pro svou půvabnou polohu, překrásnou přírodu
i historické památky patří mezi nejnavštěvovanější místa Balatonu. Ve večerních hodinách příjezd do lázeňského města Hevíz, ubytování
v hotelu.
2. den – Celodenní koupání - Hévízské léčivé jezero, je největším biologicky aktivním přírodním termálním jezerem světa. V podvečerních
hodinách odjezd zpět do ČR. Příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách.
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1x ubytování v hotelu ***, 1x snídani, služby průvodce, pojištění úpadku CK
cena nezahrnuje: vstupné do termálního jezera, rekreační poplatek, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno

Relaxační víkend v Maďarsku

Lázně Mošoň
Termín

Lázně Mošoň

Cena

05. - 07. 04.

4.990,-

26. - 28. 10.

4.990,-

Program zájezdu
1. den – V dopoledních hodinách odjezd do Maďarska. V odpoledních hodinách příjezd do lázeňského města Mosonmagyaróvár (Mošoň),
které se nachází v severozápadním cípu Maďarska, jen pár kilometrů od slovenských hranic, ubytování v hotelu. Dle zájmu relaxace
v hotelovém wellness, večeře.
2. den – Individuální program, možnost návštěvy hotelového wellness a místních termálních lázní, které je možné navštívit během dne
neomezeně. Zdejší termální lázně jsou založeny na termálním prameni s alkalickou hydrogen-uhličitanovou vodou s obsahem mnoha
rozpuštěných solí. Tato voda má výborné léčivé účinky. V bazénech si přijdou na své milovníci termální relaxace, příznivci plavání i návštěvníci
trpící onemocněním pohybového ústrojí. V lázních jsou nabízeny i léčebné procedury a wellness služby, nejen s využitím léčivé minerální
vody. Některé bazény jsou vhodné i pro děti.
3. den – Individuální program, možnost návštěvy hotelového wellness a místních termálních lázní. Do 10 hod. je nutné opustit pokoj,
ale vstup do lázní je možné využít až do večerních hodin. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. Návrat v pozdních hodinách.
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu ***, 2x polopenzi, hotelové wellness - sauny, bazén,
2x vstupenka do místního lázeňského areálu, zaručující využití služeb saun, lehátek a všech bazénů v lázních, služby průvodce, pojištění
úpadku CK
cena nezahrnuje: rekreační poplatek, cestovní pojištění
nástupní místa: Holešov, Fryšták, Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště
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Krásy Šumavy a Boubínský prales

Chalupská slať
Termín

Boubínský prales

19. - 21. 07.

Cena
2.990,-

Program zájezdu
1. den – V ranních hodinách odjezd do malé vesnice Holašovice (UNESCO), která leží nedaleko Českých Budějovic. Natáčel se zde film
Babovřesky a filmové zpracování Prodané Nevěsty. Následně pěší turistika cca 4 hodiny Boubínským pralesem, který je unikátní rezervace
v samém srdci Šumavy. Některé stromy jsou zde až 400 let staré. Navštívíme Boubínskou rozhledu 1362 m, Boubínské jezírko, Idinu pilu.
Večer odjezd na ubytování.
2. den – Po snídani procházka k rozhledně Poledník (1315 m n. m.), areál, který sloužil armádě jako základna protivzdušné obrany
a odposlechová stanice. Procházka k ledovcovému jezeru Prášily. Odpoledne procházka po stezce k rašeliništi k Chalupské slati, jeden
z nejromantičtějších koutů Šumavy, nádherné jezírko s ostrůvkem, břehy zarostlé travinami, břízami a borovicemi. Večer návrat na ubytování.
3. den – Po snídani túra k Plešnému jezeru po zpevněných většinou asfaltových cestách, jen poslední úsek cca 700 m je kamenitého složení.
Plešné jezero je pozůstatkem doby, kdy tu býval ledovec. Největší hloubka jezera je zde 18,5 m a leží v nadmořské výšce 1090 m n. m.
V odpoledních hodinách odpočinek u přehrady Lipno, možnost koupání. Večer odjezd do nástupních míst. Návrat v pozdních večerních
hodinách.
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu ***, 2x snídani, služby průvodce, pojištění úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Jihlava

Šumava z české i německé strany

Šumava
Termín

Hrad Rabí

30. 08. - 01. 09.

Cena
2.990,-

Program zájezdu
1. den – V brzkých ranních hodinách odjezd do malebné pošumavské krajiny k unikátní gotické památce, hradu Rabí. Nejrozsáhlejší hradní
zřícenina v ČR a jedna z největších a nejlépe opevněných zřícenin ve střední Evropě. Odpoledne příjezd na Špičák, pěší turistika za krásami
parku Černé jezero/Čertovo jezero, nebo možnost výjezdu sedačkovou lanovkou na Pancíř s krásnými výhledy přes Šumavu až na Alpy. Večer
ubytování v hotelu v Železné rudě nebo blízkém okolí.
2. den – Po snídani odjezd na německou stranu Šumavy - výjezd lanovkou na Grosser Arber/Velký Javor, který leží v Bavorském lese a je
s výškou 1 456 metrů nejvyšší horou horského masivu na pomezí Čech a Bavorska - pěší turistika s vyhlídkami na celou Šumavu, kolem
poledne sjezd autobusem k jezeru Velký Javor – nenáročná procházka kolem jezera, odpoledne pokračování do městečka Bodenmais, které
je nejnavštěvovanějším střediskem v německé části Šumavy. Ve městě se nachází sklárna Joska na výrobu broušeného a foukaného skla.
Navečer návrat na ubytování.
3. den – Po snídani odjezd k Čeňkově pile, odtud pěší turistika národním parkem a nádherným kaňonem řeky Vydry do Antýglu - bývalý
Královacký dvorec. Kolem poledne přejezd do Modravy, procházka po okolí, následně krátký přesun na Kvildu - nejvýše položená obec v ČR
(1065 m n. m.) s lidovými stavbami. V odpoledních hodinách odjezd do nástupních míst. Návrat v pozdních večerních hodinách.
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu *** ve dvoulůžkových pokojích, 2x snídani, služby průvodce,
pojištění úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, lanovky, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Jihlava
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Sněžka a Adršpašské skály

Adršpach
Termín

Sněžka

16. - 18. 08.

Cena
2.990,-

Program zájezdu
1. den – V brzkých ranních hodinách odjezd k jedné z nejvýznamnějších romantických staveb na území ČR, k zámku Hrádek u Nechanic.
Odpoledne příjezd do Jánských lázní, Stezka korunami stromů, která byla vybudovaná v roce 2017 a je vysoká 45 metrů. Navečer návštěva
centra Jánských lázní a odjezd na ubytování.
2. den – Ráno odjezd na celodenní výlet do Pece pod Sněžkou a výjezd lanovkou nebo pěší výstup na Sněžku. V odpoledních hodinách návrat
na ubytování.
3. den – Ráno odjezd do Adršpašských skal, které jsou největším a nejdivočejším skalním městem Střední Evropy. Vycházka skalami,
možnost projížďky na lodičce. Následně odjezd do polského lázeňského města Kudowa Zdrój, které leží pod Stolovými horami. Prohlídka
lázeňského parku, možnost relaxu v místním Aquaparku. V podvečerních hodinách odjezd zpět do nástupních míst.
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu ***, 2x snídani, služby průvodce, pojištění úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Přerov, Olomouc

Hrady, lázně a víno Maďarska

Eger
Termín

Jeskynní lázně Tapolca

Cena

03. - 05. 05.

3.590,-

26. - 28. 10.

3.590,-

Program zájezdu
1. den – V ranních hodinách odjezd z Holešova. V dopoledních hodinách příjezd do historicky známé vesničky Hollókö (UNESCO) se
zříceninou hradu. Pojedeme přes nejvyšší pohoří Maďarska Mátra, kde se nacházejí nejvýše položené horské vesnice Galyatetö, Mátraháza
a Prarád. V odpoledních hodinách příjezd do historického města Eger, kterému se přezdívá Barokní perla Maďarska, kde navštívíme
Baziliku, Probošské paláce a nejnavštěvovanější památky Egerský hrad - Jágerský hrad. Prohlídku zakončíme v Szépasszonyvölgye - „údolí
krásných paní”, kde můžete ochutnat i zakoupit nejrůznější druhy proslavených egerských vín „přímo od výrobce”. Večer návrat do Egeru,
ubytování. Doporučujeme navštívit večerní město, kdy jsou památky zajímavě nasvíceny.
2. den – Návštěva termálních lázní v Egeru. V odpoledních hodinách odjezd do města Miskolc, třetí největší město Maďarska. Cestou se
zastavíme na hradě Diósgyór, přezdívanému hradu královen. Po prohlídce hradu se přesuneme do centra města Miskolc, návštěva starého
dřevěného kostela, Kostela Nejsvětější Trojice a procházka kolem Národního divadla. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.
3. den – Celodenní relaxační pobyt v jeskynních lázních Tapolca. V odpoledních hodinách, v cca 16 hod. odjezd přes Slovensko do nástupních
míst. Příjezd do Holešova v pozdních večerních hodinách.
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu ***, 2x snídani, služby průvodce, pojištění úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, lanovky, cestovní pojištění
nástupní místa: Holešov, Fryšták, Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště
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Kodaň - Nejen za malou mořskou vílou

Kodaň

Malá Mořská víla

Program zájezdu
1. den – Odjezd v odpoledních hodinách (Holešov cca 14 hod.) přes Německo.
2. den – Přejezd trajektem z německého přístavu Puttgarden do Rodby. Ranní příjezd do Kodaně. Následně prohlídka nejzajímavějších míst
této metropole s průvodcem a s možností individuálního volna. Čeká na Vás zábavní park Tivoli, Malá mořská víla, Botanická zahrada,
královský palác Rosenborg Slot, Amalienborg a Christianborg a další. Ve večerních hodinách odjezd z Kodaně, nalodění v přístavu na trajekt
a přejezd přes Německo.
3. den – V dopoledních až odpoledních hodinách návrat do nástupních míst.
Termín

Cena

05. - 07. 04.

26. - 28. 04.

17. - 19. 05.

09. - 11. 08.

20. - 22. 09.

11. - 13. 10.

2.990,-

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, trajekt, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Praha, Ústí nad Labem

Švédsko - Dánsko po stopách Hamleta

Zámek Kronborg

Helsingborg

Program zájezdu
1. den – Odjezd z nástupních míst v odpoledních hodinách ze Zlína v cca 14 hod., Praha v cca 18 hod.
2. den – Trajektem z německého přístavu Puttgarden do Rodby, následně přejezd do dánského přístavu Helsingor, pro zájemce plavba
trajektem do švédského Helsingborgu, oblíbeného sídla švédských králů v průlivu Oresund, v jehož blízkosti se narodil Tycho de Brahe.
Poznáme typickou severskou architekturu, např. starobylou radnici, pověstnou věž Kärnan. Pokocháme se typickou přístavní atmosférou
starého města a krásou rozlehlých parků. Odpoledne plavba zpět trajektem do dánského Helsingoru s námořním muzeem a hradem
Kronborg (Elsinor), kde se odehrává děj světoznámého dramatu Hamlet. Navštívíme rovněž malebné staré město s majestátní katedrálou
a červenou radnicí. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
3. den – V dopoledních až odpoledních hodinách návrat do nástupních míst.
Termín
12. - 14. 04.

Cena
10. - 12. 05.

31. 05. - 02. 06.

21. - 23. 06.

26. - 28. 07.

30. 08. - 01. 09.

04. - 06. 10.

26. - 28. 10.

3.290,-

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, trajekt Puttgarden - Rodby, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: případné vstupné, místní trajekt Helsingor - Helsingborg 65 DKK, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Praha, Ústí nad Labem
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Orlí hnízdo a jezero Königssee

Jezero Königssee

Kehlstein

Program zájezdu
Odjezd z nástupních míst předchozí den (pátek) v pozdních nočních hodinách. V ranních hodinách příjezd do Obersalzbergu. Odtud výjezd
speciálním autobusem po alpské silnici a výtahem na vrcholek hory Kehlstein, kde se tyčí proslulá stavba Orlí hnízdo. V odpoledních
hodinách přejezd k jezeru Königssee a následně plavba lodí k ostrůvku Sv. Bartoloměje a individuální program. Odjezd zpět do ČR.
Termín

Cena

15. 06.

1.190,-

17. 08.

1.190,-

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: speciální autobus a výtah, lodní lístek na jezero Königssee, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov

Dachstein, Hallstatt a Velká ledová jeskyně

Vyhlídka Pět prstů na Dachstein

Velká ledová jeskyně

Program zájezdu
Odjezd z nástupních míst předchozí den (pátek) v cca 23 hod. V dopoledních hodinách příjezd do Obertraunu, lanovkou do Schönbergalm,
návštěva Velké ledové jeskyně. Poté pokračování lanovkou na vrchol Krippenstein k vyhlídkám Welterbespirale “Spirála světového dědictví”
a “Pět prstů”. Konstrukce připomínající ruku s pěti prsty se vyklání až 8 m ze 400 m vysoké skalní stěny a nabízí nádherný výhled na
Dachstein (oba jeho ledovce) a na světové kulturní dědictví UNESCO - Hallstattské jezero a město Hallstatt, prohlídka města. Každá z pěti
lávek překvapí jiným provedením. Např. podlaha jednoho z pěti prstů je celá ze skla a umožní volný pohled na obec Krippenbrunn o 400 m
níže. V pozdních večerních hodinách návrat do nástupních míst.
Termín

Cena

08. 06.

1.190,-

24. 08.

1.190,-

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: lanovku a vstupné do jeskyně, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov
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Termální lázně

Sárvár

Györ

Bükfürdö

Velký Meder

Dunajská Streda

Podhájska

Maďarsko - Sárvár
Termín

Cena
16. 02.

30. 03.

27. 04.

18. 05.

02. 11.

449,-

Maďarsko - Györ
Termín

Cena

26. 01.

24. 02.

30. 03.

27. 04.

19. 10.

17. 11.

08. 12.

26. 12.

399,-

Maďarsko - Bükfürdö
Termín

Cena
16. 02.

30. 03.

27. 04.

18. 05.

02. 11.

449,-

Slovensko - Velký Meder
Termín

Cena

02. 02.

09. 03.

06. 04.

04. 05.

05. 10.

09. 11.

399,-

04. 05.

05. 10.

09. 11.

399,-

Slovensko - Dunajská Streda
Termín

Cena

02. 02.

09. 03.

06. 04.

Slovensko - Podhájska
Termín

Cena
26. 01.
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03. 03.

14. 04.

27. 10.

30. 11.

399,-
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Lyžování ve Francii - Lyžařské středisko Les Sybelles

Les Sybelles
Les Sybelles (1550 m - 2620 m) disponuje jako jeden z největších lyžařských regionů Francie přes 310 km sjezdovek, z velké části středního
stupně obtížnosti, stejně jako 73 vleky dohromady v šesti spolu spojenými lyžařskými středisky (Le Corbier, Saint Sorlin d’Arves, St. Jean
d’Arves, La Toussuire, Les Bottières a St. Colomban des Villards). V blízkém okolí Saint Sorlin d'Arves se nachází několik cvičných tratí pro běh
na lyžích. Při dobrých sněhových podmínkách je toto středisko rájem pro snowbordisty.
Ubytování je zajištěno v městečku Saint Sorlin d'Arves (Rhône-Alpes). Na výběr jsou dvě rezidence, které jsou pár metrů od sebe a nachází se
na krásném místě na úbočí hor s překrásnými panoramatickými výhledy. Středisko má skvělou polohu a je propojeno s dalšími 6 výbornými
středisky. Najdete zde vše potřebné ke strávení příjemné dovolené, restaurace, bary, obchůdky.
Rezidence L´Orée de Pistes
Rezidence se nachází bezprostředně vedle svahu a nabízí apartmány pro 4 až 8 osob. Každý z apartmánů má vybavenou kuchyň a balkon.
Klienti jistě ocení vyhřívaný krytý bazén, saunu a fitness centrum přímo v rezidenci. Sauna a fitness jsou za příplatek. Pro děti je k dispozici po
dobu otevření recepce krásný dětský koutek. Wi-Fi zdarma na recepci. V blízkosti obchůdky a pekárna. Centrum města 15 minut pěšky nebo
zdarma skibusem.
Rezidence Les Fermes
Rezidence se sestává z 12 tradičních dřevěných horských chat rozdělených na apartmány. V každé z nich se může ubytovat 4 až 12 osob.
Lyžařský svah se nachází pouze cca 200 m.
Apartmány jsou dobře vybavené a mají vlastní koupelnu, terasu nebo balkon, vše potřebné k vaření a lyžárnu. Rezidence má krytý bazén,
2 vířivky a 2 sauny. V blízkosti obchůdky a pekárna. Centrum města 15 minut pěšky nebo zdarma skibusem.
Termín

Cena

04. - 13. 01. 2019

9.990,-

15. - 24. 03. 2019

10.990,-

Rezidence L´Oreé de Pistes

Rezidence Les Fermes

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování, 6 denní skipas na oblast Les Sybelles, pojištění proti úpadku CK,
delegáta
cena nezahrnuje: závěrečný úklid, 6x česká večeře + 800 Kč, vratnou kauci za apartmán, neobsazené lůžko 2500 Kč, dítě do 5 let sleva
2500 Kč, nelyžař sleva 2500 Kč, vlastní doprava sleva 1800 Kč, do 26. 9. 2018 sleva 1000 Kč/osoba, cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Holešov, Kroměříž, Brno, Jihlava, Praha, Plzeň. Svozy: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín, + 250 Kč Olomouc,
+ 200 Kč Přerov.
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Lyžování ve Francii - Lyžařské středisko Les Orres

Les Orres
Středisko Les Orres se nachází v Hautes Alpes nedaleko národního parku Ecrin a nabízí 100 km sjezdovek pro sjezdové lyžování. Sjezdovky
leží v nadmořských výškách od 1 550 do 2 720 m n. m. Dostatečnou sněhovou pokrývku pomáhají udržovat také sněhová děla, která jsou
v lyžařské oblasti instalována až do 2 500 m n. m. Středisko je vhodné jak pro zdatné lyžaře, začátečníky ale především pro rodiny s dětmi.
Rezidence Le Parc des Airelles se nachází ve středisku Les Orres v části Bois Mean bezprostředně vedle svahu. Hosté mohou využít společný
bazén a saunu, který se nachází v protější rezidenci. Na recepci bezplatné Wi-Fi, na apartmánech možné Wi-Fi za příplatek. V blízkosti
rezidence se nachází obchod se základními potřebami, pekárna, sportovní obchody, půjčovna lyží, restaurace. Příjemnou asi 20 minutovou
procházkou nebo zdarma skibusem, možné navštívit centrum města, kde se nachází restaurace, bary, lékárna, obchody, zimní stadion
s možností bruslení, diskotéka. Každý apartmán má vybavenou kuchyň a balkon s výhledem na hory, některé pokoje mají výhled na svah.
Nechybí ani parkoviště a bezbariérový vstup. Rezidence nabízí skvělý výhled do údolí a výborné zázemí pro odpočinkovou i aktivní dovolenou.
Termín

Cena

11. - 20. 01. 2019

7.990,-

15. - 24. 03. 2019

7.990,-

Les Orres

Le Park des Airelles

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování, 6 denní skipas na oblast Les Orres, pojištění proti úpadku CK,
delegáta
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, závěrečný úklid, vratnou kauci za apartmán, povlečení, 6x česká večeře + 800 Kč, neobsazené lůžko
2500 Kč, dítě do 5 let sleva 1600 Kč, nelyžař sleva 1600 Kč, vlastní doprava sleva 1800 Kč, do 26. 9. 2018 sleva 1000 Kč/osoba,
cestovní pojištění
nástupní místa: Zlín, Holešov, Kroměříž, Brno, Praha. Svozy: + 350 Kč Ostrava, + 300 Kč Nový Jičín, + 250 Kč Olomouc, + 200 Kč Přerov.
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Jednodenní a víkendové zájezdy
Primark

05. 01., 30. 03., 12. 10., 16. 11., 23. 11.

Stuhleck - jednodenní lyžování

26. 02., 28. 02.

Polský Těšín

30. 03., 19. 10.

Budapešť Tropicárium

06. 04., 28. 09.

Velikonoční Vídeň
Osvětim

13. 04.
07. 04., 10. 11.

Laxenburg a čokoládovna

20. 04., 25. 05., 14. 09.

Budapešť

27. 04., 08. 05., 05. 10.

Babiččino údolí, zámek Ratibořice, Kuks

11. 05.

Stolové hry a Nové Město nad Metují

01. 05.

Plitvická jezera
Vídeň s plavbou lodí po Dunaji

03. - 05. 05.
08. 05.

Červená Lhota a Telč

08. 05.

Jánošíkovy diery - turistika

11. 05.

Mariazell - turistika

25. 05., 05. 10.

Medvědí soutěska - turistika

01. 06., 21. 09.

Praha, Karlštejn a český Grand Canyon

08. - 09. 06.

Rakousko, Schneeberg - turistika

08. 06.

Vídeň - koncert Filharmonie v Schönbrunnu

20. 06.

Rakousko, Hochschwab - turistika

22. 06.

Paříž a Disneyland

04. - 07. 07.

Víkendové koupání v Itálii, Caorle

05. - 07. 07.

Legoland
Italský zábavní park Gardaland

27. 07.
19. - 21. 07.

Hluboká a Český Krumlov

14. 09.

Vídeň muzea zdarma

26. 10.

l

Adventy

Mariazell - běh čertů
Vídeň
Krakow
Budapešť
Wroclaw
Wolfgangsee a Salzburg

23. 11.
24. 11., 11. 12., 14. 12., 15. 12.
07. 12., 08. 12., 13. 12., 15. 12., 21.12.
01. 12., 07. 12., 08. 12., 14. 12., 18. 12., 21. 12.
30. 11., 07. 12., 11. 12., 15. 12., 21. 12.
14. - 15. 12.

Bratislava

01. 12., 07. 12.

Drážďany

30. 11., 14. 12.

Kodaň

06. - 08. 12., 20. - 22. 12.

Více informací k zájezdům včetně cen naleznete na webových stránkách.
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REZERVACE A OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU
Pokud Vás zaujal zájezd z naší nabídky CK, máte možnost si jej objednat některým z níže uvedených
způsobů:
• prostřednictvím rezervačního formuláře na našich webových stránkách www.bohemian-tour.cz
• e-mailem na adresu info@bohemian-tour.cz
• osobně v naší cestovní kanceláři v Holešově, kde Vám velmi rádi poskytneme bližší informace k zájezdu
a poradíme s výběrem
• u kterékoliv smluvní cestovní agentury

CK si vyhrazuje právo na změny programu u všech zájezdů uvedených v katalogu.
K ÚHRADĚ ZÁJEZDU MŮŽETE POUŽÍT TYTO TYPY POUKÁZEK
SODEXO PASS - Flexi Pass, Dárkový Pass, Holiday Pass, Fokus Pass, ŠEK DOVOLENÁ, EDENRED - Dárkový
poukaz, Holiday poukaz, Multi poukaz, GALLERY BETA

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY BENEFIT PLUS - před zasláním objednávky nutná rezervace předem

INFORMACE K DOPRAVĚ
Dopravu zajišťujeme zájezdovými autobusy naší
jsou
vybaveny
klimatizací,
DVD přehrávačem,
toaletou, polohovatelnými sedadly s bezpečnostními pásy
dceřiné
společnosti
nebo našich
partnerů.
Všechny autobusy jsou vybaveny klimatizací,
vybraných
autobusech
je k dispozici
připojení WiFi zdarma. K realizaci svozu je minimální počet osob 8.
DVD přehrávačem,
toaletou,
polohovatelnými
sedadly s bezpečnostními pásy a vždy je v nich
možnost zakoupit během cesty občerstvení ve
formě teplých a studených nápojů za Kč. Ve
vybraných autobusech je k dispozici připojení
WiFi zdarma.
K realizaci svozu je minimální počet osob 8.

CK Bohemian tour s.r.o.
Masarykova 1645
769 01 Holešov
E-mail: info@bohemian-tour.cz
Tel.: 777 850 013, 777 850 010
Instagram: bohemian_tour_ck
www.facebook.com/bohemiantour

www.bohemian-tour.cz

po - čt

Otevírací doba:
8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
pá 8:30 - 12:00

V CK Bohemian tour můžete zakoupit zájezdy do celého světa, včetně leteckých zájezdů.
Rádi Vám poradíme s výběrem Vaší pobytové dovolené v destinacích, jako jsou např.
Chorvatsko, Itálie, Řecko, Bulharsko, Albánie, Černá Hora, Španělsko a exotické země.

LYAØSKÉ ZÁJEZDY

FRANCIE
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