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Zájezdy a výlety jsou realizovány ve spolupráci CK MÁJ spol. s r.o. a CK ROSLO s.r.o.
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Aktuální nabídky a změny (např. ceny, termíny, program…) sledujte na našich stránkách www.ckmaj.cz

Ceny se mohou zvýšit z důvodu krize ve světě nebo na základě 
vyprodání smluvních kapacit. U některých pobytů jsou nejvýhodnější 
ceny ubytování časově limitovány.

CK není zodpovědná za případnou odstávku bazénů a za zavedení 
možného poplatku za použití saun či wellness z důvodu energetické 
krize nebo situace ve světě.

Služba pro Vás - možnost zakoupení místenky do autobusu:

 200,- Kč / osoba u zájezdů na 2 a více dní
 100,- Kč / osoba u výletů na 1 den

S naší cestovní kanceláří cestujete bezpečně.
Jsme pojištěni pro případ úpadku cestovní kanceláře

ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
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Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní,  
v 1-3lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, pobytovou taxu, služby průvodce.

Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné, projížďku po grachtech, pobytová taxa 3 EUR / osoba / noc, svozy 
Veselí n/Lužnicí, Soběslav, Tábor 250,- Kč / os. (při minimálním počtu 4 osob).        
Doporučená částka na vstupy cca 50 EUR.

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
20.04. - 24.04. 7.290,- Kč       8.540,- Kč      

1. den - odjezd z Č. Budějovic, Písku (popř. Plzně) v odpoledních hodinách. Noční přejezd 
Německem.
2. den – ráno příjezd do Aalsmeeru – možnost návštěvy největší květinové burzy  
na světě, přejezd do Alkmaaru - prohlídka města s návštěvou tradičního sýrového trhu,  
pořádaného v dobových kostýmech a podle historických tradic (nenapodobitelná  
atmosféra starých sýrových tradic). Přejezd do skanzenu Zaanse Schans (vstup zdarma). 
Jedná se o obydlený skanzen s dřevěnými domky a větrnými mlýny ze 17. a 18. století 
s ukázkami ruční výroby dřeváků, ukázky výroby Delftského porcelánu a sýrů. Součástí  
je exkurze v soukromé sýrové farmě Catharina Hoeve s ochutnávkou čerstvého  
domácího sýru s možností nákupu sýrů (vstup zdarma). Přejezd na ubytování .
3. den – po snídani návštěva nejznámějšího květinového parku v Nizozemsku  
Keukenhof (Lisse) – prohlídka 32 hektarového parku, kde vykvétá 6 - 7 milionů cibulovin,  
sázených ve 3 vrstvách – podle období květu. Jedinečná seskupení květin s různými  
trvalkami v zeleni členitého parku s vodními plochami, kvetoucími keři, starými stromy  
a uměleckými pracemi sochařů utváří neopakovatelnou podívanou. V průběhu návštěvy  
květinového parku prochází okolo jarní květinové korzo. Jedná se o světoznámý průvod  
alegorických vozů z tisíců řezaných květů – tato akce patří k nejkrásnějšímu  
a nejvoňavějšímu, co můžete v Holandsku spatřit a zažít. Z květinového korza je možné  
se vrátit zpět do parku (účast zdarma). Dle časových možností zastávka ve Volendamu. 
Krátká procházka poklidnou, starobylou rybářskou osadou u jezera Markermeer. 
4. den - po snídani odjezd do Amsterodamu – nádherné město nazývané „Benátkami  
severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty) – fakultativně projížďka lodí  
po starých městských grachtech, návštěva brusírny diamantů (vstup zdarma), pěší  
procházka městem s návštěvou např. náměstí Dam s královským palácem,  
možnost nákupu květin na květinovém trhu. Pro zájemce je možnost večeře v typické  
amsterdamské restauraci. Ve volném čase možnost návštěvy Rijksmuseum (Rembrandt),  
Madame Tussauds Scenerama (muzeum voskových figurín) nebo Van Gogh Museum  
(doporučujeme si udělat individuálně předem rezervaci : https://vangoghmuseum.nl/en).  
Ve večerních hodinách odjezd do ČR. Noční přejezd přes Německo.
5. den - příjezd do Č. Budějovic v dopoledních hodinách.

ROZKVETLÉ HOLANDSKO
Květinový park Keukenhof a květinové korzo

POZNÁVACÍ  ZÁJEZDY VÍCEDENNÍ

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



Nice, Cannes, Antibes, Monaco
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1. den - odjezd z Č. Budějovic, Písku, Plzně v odpoledních hod., noční přejezd Německem.
2. den - příjezd do Paříže, okružní jízda městem, při pěší procházce si prohlédnete náměstí 
Trocadéro, Eiffelovu věž, Invalidovnu, Madeleine, Operu Garnier, Champs Élysées. Odjezd 
na ubytování.
3. den  - zámek a zahrady ve Versailles, prohlídka moderní čtvrti Paříže La Défense,  
odpoledne čtvrť  Montmartre s impozantní bazilikou Sacré-Coeur, vyhlášené Moulin Rouge 
a večerní projížďka Paříží s možností návštěvy 210 m vysoké věže Tour Montparnasse -  
nejkrásnější výhled na osvětlenou Paříž a blikající Eiffelovu věž.  
4. den -  Latinská čtvrť a Lucemburské zahrady, chrám Notre-Dame, procházka  
po ostrově La Cité k Louvru, návštěva tohoto nejznámějšího muzea, popř. muzea  
Musée d´Orsay, Les Halles, Centre Pompidou, pařížská radnice, možnost romantické  
plavby po Seině. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 
5. den - v dopoledních hodinách příjezd do Č. Budějovic.

1. den - odjezd z Č. Budějovic v odpoledních hodinách. 
2. den – ráno příjezd do Nice - prohlídka města s průvodcem: přístav, procházka  
romantickým starým městem. Uličky Nice Vás okouzlí neopakovatelnou atmosférou.  
Na provensálském trhu budete moci ochutnat některou z místních specialit.  
V odpoledních hodinách možnost odpočinku a koupání na plážích u Anglické  
promenády. Pozdě odpoledne odjezd  na ubytování.
3. den – prohlídka Cannes - zamíříme k Festivalovému paláci,  kde jsou otisky dlaní  
slavných osobností. Nádherný pohled na město se nám naskytne, když vystoupáte  
na vrchol kopce Le Suquet - staré historické jádro města s kostelem a pozůstatky  
hradu. Nevynecháme ani procházku po slavné třídě de la Croisette, lemované zahradami,  
palmami, luxusními butiky a hotely. Na protější straně tohoto honosného bulváru  
se do nekonečna táhnou možná nejlepší písečné pláže Azurového pobřeží. Pro zájemce 
možnost výletu lodí na ostrov Sainte-Marguerite. 
Odpoledne návštěva staré řecko-římské osady Antibes. Dnes je to půvabné  
jachtařské městečko s řadou historických památek a zbytky původního opevnění.  
Uvidíte pozůstatky pevnosti Carré či zámek Grimaldi, někdejší rezidenci monacké  
panovnické rodiny, kde je dnes umístěno Picassovo muzeum.
4. den - dopoledne krátká zastávka a  návštěva  parfumerie v Éze – exkurze v muzeu  
a výrobně parfémů. Poté prohlídka Monaka – Oceanografické muzeum, park prince  
Alberta I. s vyhlídkou na Fontvielle, katedrála, parlament, knížecí palác. Vyhlídka na přístav, 
čtvrť Condamine, trať F1 a Casino. Odpoledne možnost koupání na plážích Larvotto. Večer 
odjezd směr ČR.
5. den – dopoledne příjezd do Č. Budějovic.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x / 2x ubytování se snídaní v hotelu 
v 1-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, poplatek za vjezd do Paříže 5 EUR / osoba 
/ den, pobytová taxa 2 EUR / osoba / den, vstupné do památkových objektů a jízdenky  
na metro.               Doporučená částka na vstupy cca 130 - 150 EUR. 

* Adventní Paříž – 4 dny, program je upraven, ale zahrnuje vše jako u 5-ti denní Paříže. 
Navíc je rozšířen o návštěvu adventních trhů v Tuilerijských zahradách.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování ve 2-3lůžkovém pokoji v hotelu 
s vlastním příslušenstvím, služby průvodce, vjezd do Monaka.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, cestovní pojištění, stravování (2x snídaně za příplatek 
350,- Kč), pobytová taxa (cca 2 EUR / pobyt).     Doporučená částka na vstupy cca 55 EUR

FRANCIE / PAŘÍŽ ROZKVETLÁ  A PODZIMNÍ

FRANCIE / TO NEJLEPŠÍ Z AZUROVÉHO POBŘEŽÍ

Termín Osoba Přistýlka 1 lůžkový pokoj
04.05. - 08.05.
05.07. - 09.07.
27.09. - 01.10.
07.12. - 10.12. ADVENT*

5.990,- Kč     
5.990,- Kč     
5.990,- Kč    
4.990,- Kč   

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

7.290,- Kč 
7.290,- Kč 
7.290,- Kč 
5.950,- Kč   

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
12.07. - 16.07 7.290,- Kč           8.490,- Kč          

   Změna programu zájezdů a výletů vyhrazena.
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1.  den - odjezd v odpoledních hodinách  z Č. Budějovic přes Rakousko do Itálie.
2. den - ráno příjezd do Říma, „Věčného města“,  prohlídka nejznámějších římských  
památek s průvodcem (např. Vatikán – Svatopetrské náměstí, Bazilika svatého Petra včetně 
výstupu do kopule, Andělský hrad, Campo del Fiori - trh květin, ovce a zeleniny, barokní 
náměstí Piazza Navona, nejzachovalejší antická památka ve městě – Pantheon, Koloseum, 
Palatin a Forum Romanum, Španělské schody, Fontána di Trevi,...). Bude i čas na vyzkoušení 
proslulého „gelata“ či vyhlášené italské kávy a nasátí místní atmosféry. Do centra města  
a zpět na ubytování se přesunete s podporou MHD (jízdenka cca 1,50 EUR). 
3. den - po snídani odjezd na sopku Vesuv, výjezd autobusem až pod kráter, zbytek  
pěšky (asi 150 m převýšení), odpoledne návštěva vykopávek Pompeje (bez průvodce -  
možnost zakoupení brožury v češtině). Pompeje bylo antické město, které bylo roku  
79 našeho letopočtu zcela zasypáno prachem z Vesuvu. Dnes je zde archeologický park, 
ve kterém uvidíte staré lázně, divadla, Apollonův a Jupiterův chrám nebo také známé  
fresky v budově nevěstince nebo domu se zlatými amorky. Možnost zastávky v supermarketu  
Auchan. Přejezd do Sorrenta, procházka městem s návštěvou a ochutnávkou příp.  
nákupem typického citronového likéru limoncello. Ubytování.
4. den  - po snídani fakultativní výlet lodí na ostrov Capri (cca 22 EUR). Po připlutí  
na ostrov budete mít možnost výjezdu pozemní lanovkou do stejnojmenného hlavního  
města, kde si můžete projít slavné Augustovy zahrady nebo se jen kochat výhledy  
na přístav a okolní skalnaté pobřeží. Zájemci budou moci místní dopravou přejet  
do městečka Anacapri, které se nachází na druhé straně ostrova. Zde je možnost návštěvy 
vily spisovatele Axela Muntheho či výjezdu lanovkou na vrchol Monte Solaro, ze kterého  
se naskýtají ty nejhezčí výhledu na ostrov a celý záliv. 
Možnost koupání na zdejší pláží, fakultativně pak okružní plavba lodí kolem ostrova  
včetně návštěvy Modré jeskyně, která je jedním z lákadel tohoto ostrova. Odpoledne lodí  
do Neapole (cca 22,50 EUR). Prohlídka města s průvodcem – Královský palác, divadlo sv. 
Karla, bazilika svatého Františka z Paoly, známá čtvrť Santa Lucia, pevnost Castell Ouvo, 
Castell dell´Ovo a další. Možnost jízdy metrem (cca 1,50 EUR) do stanice Toledo, která 
byla vyhodnocena jako nejkrásnější stanice na světě. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 
5. den  - návrat do Č. Budějovic v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v bungalovu (může být  
pro 2-3 samostatné ložnice  společná koupelna a kuchyňka)/ hotelu s vlastním  
příslušenstvím se snídaní,služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pobytovou taxu 6 EUR, cenu za MHD a skupinové prohlídky cca 75 EUR, 
cena za vstupy do muzeí podle individuálního zájmu.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné, pobytovou taxu.

ITÁLIE / ŘÍM A NEAPOLSKÝ ZÁLIV S PLAVBOU NA OSTROV CAPRI

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
05.05. - 09.05. 7.190,- Kč       8.990,- Kč      

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
14.09. - 17.09. 6.790,- Kč       8.990,- Kč      

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Zastávka v rakouských stříbrných  
dolech Schwach. Odpoledne návštěva vinařství Fischerhof u Bolzana s ochutnávkou  
místních produktů a možností jejich nákupů. Odjezd na ubytování.  
2. den – prohlídka historického centra Verony s možností obědu v místních  
restauracích, odpoledne návštěva historického města Padova (fakultativně návštěva  
vyhlášené botanické zahrady). Procházka v oblasti jezera Levico a odpolední káva v Levico 
Terme. Návrat na ubytování. 
3. den – po snídani prohlídka zbytku římského města Aquileia, poté návštěva výrobny šunky 
San Daniele s ochutnávkou. Odpoledne projdeme historické části Udine, možnost nákupů 
italských produktů v obchodním centru u města a možnost večeře v restauraci Resitta. 
4. den – příjezd v ranních hodinách do Č. Budějovic.

SEVERNÍ ITÁLIE – POHODOVĚ A POŽITKOVĚ - NOVINKA



1. den – po půlnoci odjezd do Itálie k jezeru Lago di Garda. Prohlídka středověkého  
městečka Malcesine se zachovalým hradem. Fakultativně výjezd lanovkou na horu  
Monte Baldo do výšky 1783 m. Lehká procházka s krásnými výhledy na jezero a Alpy.  
Odpoledne  možnost koupání v jezeře. Odjezd na ubytování. 
2. den – po snídani celodenní individuální návštěva nově otevřeného vodního světa  
Legoland Water Park, kde na ploše 15.000 m2 si užijete bazény, tobogány a další vodní 
atrakce inspirované oblíbenou stavebnicí. Jedná se o první vodní Legoland park v Evropě. 
Návrat na ubytování.  
3. den – po snídani celodenní individuální návštěva zábavního parku Gardaland,  
který je jedním z největších v Evropě a  kde jsou skvělé atrakce jako je horská dráha  
s rychlostí až 120 km/hod., divoká voda s 30ti metrovým pádem do vody, největší 4D kino  
v Evropě, pirátská projížďka a další. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
4. den - příjezd do Č. Budějovic v ranních hodinách. 

ITÁLIE / LEGOLAND WATER PARK a GARDALAND zábavní park 

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování se snídaní v hotelu 3* v pokoji s vlastním příslušenstvím, 
vstupné do Gardalandu a Legoland Water parku, průvodce. 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 3 EUR, lanovku.

Termín Osoba, přistýlka Dítě do 9,99 let 1 lůžkový pokoj
05.07. – 08.07.        7.490,- Kč       7.390,- Kč      8.990,- Kč      

1. den – odjezd z Č. Budějovic, (Praha za příplatek 450,- Kč), ve večerních hodinách, noční 
přejezd do Itálie.
2. den – slavná Pisa (UNESCO) – prohlédneme si Náměstí Zázraků, Dóm, Campo Santo 
a Baptistérium. Zájemci vystoupají na proslulou šikmou věž. Následuje středověká Lucca  
s mohutnými hradbami ukrývajícími historické centrum. Lucca nabízí ve svém středu  
atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí a galerií. Odpoledne po ubytování  
v Montecatini di Terme vyjedeme lanovkou do starobylého městečka Montecatini Alto,  
kde jsou nádherné výhledy.
3. den – dopoledne prohlídka malebného středověkého městečka San Gimignano 
(UNESCO), které proslavily historické rodové věže, šafrán a víno Vernaccia. Městu  
se přezdívá Manhattan středověku. Odpoledne prohlídka středověkého gotického klenotu 
městečka Sienna (UNESCO), kde jsou uličky, kostely a paláce, náměstí Piazza del Campo, 
které je považováno za nejkrásnější v Itálii, díky tvaru mušle, dále navštívíme nádherný 
gotický dóm. Návrat na ubytování.
4. den – celodenní návštěva Florencie (UNESCO) – města renesance s hlavním  
náměstím Piazza del Duomo a nádhernou dominantou – katedrála Santa Maria  
del Fiore nebo individuální prohlídky muzeí a galerií. Říká se, že až jedna třetina  
uměleckých pokladů Itálie se nachází právě ve florentských muzeích, galeriích a kostelech. 
Po prohlídce  města následuje noční přejezd do ČR.
5. den - návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.

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

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu 3* ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 
2x snídani nebo polopenzi, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné, jízdné MHD cca 3,5 EUR, pobytovou taxu cca 2 EUR / pobyt.
Doporučená částka na vstupy cca 60 EUR.

Příplatek za 1lůžkový pokoj 600,- Kč.

Termín Osoba se snídaní Osoba s polopenzí
25.10. – 29.10. 6.990,- Kč      7.490,- Kč       

6
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1. den – odjezd z Č. Budějovic, (Praha za příplatek 450,- Kč), ve večerních hodinách, noční 
přejezd do Itálie.
2. den – slavná Pisa (UNESCO) – prohlédneme si Náměstí Zázraků, Dóm, Campo Santo 
a Baptistérium. Zájemci vystoupají na proslulou šikmou věž. Následuje středověká Lucca  
s mohutnými hradbami ukrývajícími historické centrum. Lucca nabízí ve svém středu  
atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí a galerií. Odpoledne po ubytování  
v Montecatini di Terme vyjedeme lanovkou (nebo možnost pěšího výstupu) do starobylého 
městečka Montecatini Alto, kde jsou nádherné výhledy.
3. den – dopoledne prohlídka malebného středověkého městečka San Gimignano 
(UNESCO), které proslavily historické rodové věže, šafrán a víno Vernaccia. Městu  
se přezdívá Manhattan středověku. Odpoledne prohlídka středověkého gotického klenotu 
městečka Sienna (UNESCO), kde jsou uličky, kostely a paláce, náměstí Piazza del Campo, 
které je považováno za nejkrásnější v Itálii, díky tvaru mušle, dále navštívíme nádherný 
gotický dóm. Návrat na ubytování.
4. den – přejezd do oblasti malebných romantických vesniček nad mořem NP Cinque Terre 
(UNESCO). Z obce Levanto pojedeme vláčkem do Monterosso a dále půjdeme některý  
z úseků nádherné trasy, kde jsou krásné výhledy na romantické zátoky a městečka u moře 
a skalnaté pobřeží. Případně možnost celodenního koupání v městečku Levanto. Návrat 
na ubytování.
5. den – celodenní návštěva Florencie (UNESCO) – města renesance s hlavním  
náměstím Piazza del Duomo a nádhernou dominantou – katedrála Santa Maria  
del Fiore nebo individuální prohlídky muzeí a galerií. Říká se, že až jedna třetina  
uměleckých pokladů Itálie se nachází právě ve florentských muzeích, galeriích a kostelech. 
Večer odjezd do ČR.
6. den - návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.

ITÁLIE / TOSKÁNSKO A CINQUE TERRE

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu 3* ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím,  
3x snídani nebo polopenzi, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné, jízdné MHD cca 3,5 EUR, pobytovou taxu cca 3 EUR / pobyt. 
Vstupné do NP Cinque Terre včetně vlaků cca 18,20 EUR.    
           Doporučená částka na vstupy cca 80 EUR.

Termín Osoba se snídaní Osoba s polopenzí
04.05. - 09.05.
23.08. - 28.08.
27.09. - 02.10.

7.990,- Kč     
7.990,- Kč     
7.990,- Kč                 

8.690,- Kč              
8.690,- Kč             
8.690,- Kč             

Termín Osoba ve 2lůžkovém bungalovu Osoba v karavanu pro 4-6 osob
04.07. - 07.07. 3.290,- Kč 3.590,- Kč

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

ITÁLIE / BENÁTKY - VYCHUTNEJTE SI KOUZLO MĚSTA

Ubytování: 2lůžkové bungalovy s příslušenstvím a klimatizací nebo 4 – 6lůžkové  
karavany (2 oddělené 2lůžkové ložnice, společný obývák s 2lůžky a vybaveným kuchyňským  
koutem, vlastní sociální zařízení, klimatizace). V areálu je k dispozici restaurace, pizzeria, bar,  
obchod, bazén.
Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v kempu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová taxa 0,50 EUR / osoba / noc,  
vstupné do historických objektů (cca 40 EUR), vstupné do Benátek (5-15 EUR), lístek  
na autobusy i lodě (cca 29 EUR / 24 hodin).

Příplatek za 1lůžkový pokoj 900,- Kč.
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1. den – v nočních hodinách odjezd z Č. Budějovic, přejezd přes Rakousko do Slovinska.  
NP Triglav – výjezd do nejvýše položeného průsmyku - Vršič 1.611 m, lehká turistika.  
Podhorské středisko Kranjska Gora a procházka k vodopádu Gozd Martuljek. Odpoledne 
odjezd na ubytování a koupání v termálním areálu.
2. den – prohlídka lázeňského města Bled s majestátním hradem na skále 126 m vysoko 
nad Bledským jezerem. Přejezd k Bohinjskému jezeru, výjezd lanovkou na vrchol Vogel  
s krásnými výhledy na Julské Alpy s dominantou Triglavem. Lehká turistika k vodopádu  
(67 m) na řece Savici. Možnost koupání v termálním areálu.
3. den – prohlídka největší krápníkové jeskyně Evropy v Postojanské jeskyni, kde pojede-
me podzemním vláčkem. Zastávka u malebného Predjamského hradu, který byl vybudován  
pod převisem skalní stěny vysoké 123 m. Odpoledne návštěva Lublaně - katedrála  
Sv. Mikuláše, tržnice se sloupořadím vedoucím až k Dračímu mostu, malebné uličky  
na nábřeží u řeky Lublanice a středověký Lublaňský hrad. 
4. den – unikátní krasový systém Škocjanské jamy (UNESCO). Návštěva Lipice, proslulé  
chovem bílých koní – Lipicánů. Odpoledne slovinské pobřeží. Navštívíme drahokam  
slovinského pobřeží, krásné historické městečko Piran vystavené v benátském stylu.  
Netradiční šat mu dalo několik století strávených pod vlajkou Benátské republiky. Noční         
přejezd do ČR.
5. den – příjezd do Č. Budějovic v ranních hodinách.

KRÁSY SLOVINSKA

Termín Osoba Děti do 11,99 let
31.05. - 04.06.
01.07. - 05.07.
23.09. - 27.09.

8.090,- Kč       
8.890,- Kč  
8.090,- Kč 

6.390,- Kč      
6.790,- Kč     
6.390,- Kč    

Ubytování v termálním areálu Therme Snovik 4* (popis viz. str. 23).
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí (formou bufetu), 
vstup do bazénů, všechny výlety, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné, lázeňskou taxu (cca 3 EUR / noc / osoba), příplatek  
za 1lůžkový pokoj 2.200,- Kč.       Doporučená částka na vstupy: cca 90 EUR.

Vydejte se s námi do Věčného města. Poznáte Řím antický, křesťanský, barokní i dnešní.  
Navštívíte etruské město, středověký hrad a vykoupete se v moři. Každý den bude čas na klidné 
posezení u italské kávy, zmrzliny nebo jiné dobroty.
1. den - odjezd v 16 hodin z Č. Budějovic do Itálie. 
2. den - Vatikán – Svatopetrské náměstí, prohlídka Baziliky svatého Petra včetně výstupu  
do kopule, cesta kolem Andělského hradu na barokní náměstí Piazza Navona, návštěva 
Pantheonu, antické vykopávky Largo di Torre Argentina. 
3. den - dopoledne prohlídka antických památek - Forum Romanum, Palatin, Coloseum  
a Císařská fóra. Odpoledne autobusový výlet do etruského Cerveteri, prohlídka zdejší  
nekropole, koupání v moři a pobyt na pláži pod hradem Santa Severa, pro zájemce prohlídka 
tohoto hradu.
4. den - Řím – Španělské schody, Fontána di Trevi, Kapitol, Ústa pravdy, Tiberský ostrov,  
Náměstí květin, nejstarší římská čtvrť Trastevere a další 
5. den - volný den na návštěvu Vatikánských muzeí a Sixtínské kaple, případně jiných památek 
nebo čas na nákupy a další příjemně prožité chvilky ve městě. Večer odjezd do ČR.
6. den – návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách. 

ITÁLIE / ŘÍM A VATIKÁN beze spěchu

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování v bungalovech s vlastním příslušenstvím, 3x snídani, 
služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pobytovou taxu 6 EUR, cenu za MHD cca 12 EUR, cena  
za společné prohlídky cca 35 EUR, cena za vstupy do muzeí podle individuálního zájmu. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2.000,- Kč. 

Termín Osoba ve 2 lůžkovém pokoji Osoba ve 3 lůžkovém pokoji
26.09. - 01.10. 7.790,- Kč 7.190,- Kč
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1. den - odjezd z Č. Budějovic (Praha za příplatek 450,- Kč) ve večerních hodinách,  
přejezd do Visoku v Bosně a Hercegovině.
2. den - dopoledne prohlídka podzemního labyrintu tunelu Ravne s průvodcem. Dva  
kilometry od největší pyramidy Slunce byl objeven vstup do podzemních prostor, které jsou  
stále odhalovány a je zde předpoklad, že vedou pod pyramidy v údolí. V chodbách 
byly nalezeny keramické bloky (megality) staré více než 30 tis. let, v jejich okolí byla  
zjištěna harmonizující Schummannova rezonance a veliké množství negativních iontů  
s revitalizujícími účinky. Lidé pociťují zejména ústup dýchacích problémů a chronických  
bolestí zad a popisují přítomnost silných energetických míst. Možnost meditace  
nebo ozdravného pobytu v podzemí. 
Odpoledne návštěva mohyly ve Vrátnici (Tumulus) 4 km od Visoku. Jedná se o kopec  
postavený z pravidelných pískovcových bloků o váze až 20 tun. Geologické vrty  
potvrdily dutý prostor uvnitř mohyly. Pak návštěva archeologických výkopů na úpatí  
pyramidy Slunce.
3. den - Pyramida Měsíce - návštěva archeologických výkopů na úpatí této pyramidy  
a pak možnost výstupu na vrchol. Odpoledne výstup na vrchol pyramidy Slunce  
(možnost vyvezení taxi), prohlídka zříceniny vrcholového hradu nebo individuální ozdravný 
či meditační pobyt  v podzemních prostorech v Ravne nebo individuální prohlídka a nákupy 
ve Visoku. 
4. den – výlet do Mostaru (UNESCO) - stará část s výrazně orientálním rázem  
se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Návštěva dervišského kláštera Blagaj  
a romantických vodopádů na řece Kravice, které při vyšším stavu vody připomínají  
Plitvice.  
5. den - Sarajevo – prohlídka kompletně opraveného města s průvodcem (muslimská,         
židovská, katolická a pravoslavná část), individuální program. Odjezd v odpoledních            
hodinách, po cestě zastávka u mohutných pramenů řeky Bosny a v areálu kamenných  
koulí.
6. den - návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.

BOSNA A HERCEGOVINA – ÚDOLÍ PYRAMID VE VISOKU
- jedna z největších pyramid světa (220 m)

Termín Osoba, přistýlka se snídaní Osoba s polopenzí
30.06. - 05.07.
18.08. - 23.08.

7.950,- Kč         
7.950,- Kč        

8.690,- Kč        
8.690,- Kč        

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní nebo polopenzí ve 2lůžkových  
pokojích s příslušenstvím, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstup do podzemního labyrintu Ravne (cca 13 EUR), opakovaný 
vstup cca 3,50 EUR, archeologické vykopávky na pyramidě Slunce cca 5 EUR, pyramidě            
Měsíce cca 5 EUR, Tumulusu cca 5 EUR, případné použití taxi pod vrchol pyramidy Slunce             
cca 7 EUR, ostatní vstupné cca 10 EUR.  
Příplatky: 300,- Kč / osoba za pokoj s výhledem na město Sarajevo
                900,- Kč za jednolůžkový pokoj
Sleva:      350,- Kč osoba ve 3lůžkovém pokoji (automaticky výhled na město)
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Program ve spolupráci s CK Mayer Crocus:
1. den - odjezd z Prahy a z Č. Budějovic v odpoledních hodinách.
2. den - Návštěva známého národního parku Plitvická jezera (UNESCO) s jezírky,  
vodopády, kaskádami, jejichž romantická nádhera nás přenáší do časů našeho dětství  
do slavných indiánek o Vinnetouovi. Příjezd na ubytování.
3. den - Šibenik (UNESCO) - město s historickým centrem. Výlet do NP Slapovi Krky  
s proslulými vodopády, kaskádami, jezírky. Vodopád Skradinski Buk, zde řeka vytváří  
terasovité kaskády a na úseku 400 metrů padá do hloubky 45 metrů (možnost koupání). 
4. den - výlet do známých letovisek: Split (UNESCO) - staré město, významná muzea, 
Diokleciánův palác, příjemný městský park, noblesní pobřežní promenáda s kavárnami. 
Trogir (UNESCO) - městečko se zachovalým středověkým jádrem, které oplývá množstvím 
kulturně historických zajímavostí, z nichž nejzajímavější je románská katedrála. 
5. den -  Návštěva národního parku Paklenica v pohoří Velebit. Procházka divokou přírodou 
kaňonem Velké Paklenice. Zadar s prohlídkou historického centra. Noční přejezd do ČR.
6. den - příjezd do Č. Budějovic a do Prahy v ranních hodinách. 

NÁRODNÍ PARKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY CHORVATSKA

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování ve 2 lůžkových pokojích  
s polopenzí, pobytovou taxu, služby průvodce.  
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy do objektů.
Doporučená částka na vstupy cca 460 HRK.

Termín Osoba 1 lůžk. pokoj
16.05. - 21.05., 26.09. - 01.10. 7.990,- Kč         9.390,- Kč        

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd k největšímu jezeru Dolního  
Rakouska Lunzer See. Poté prohlídka městačka Lunz am See, kde uvidíte krásný renesanční 
zámek Amonhaus a gotický kostel Pany Marie z roku 1392. Odpoledne přejezd do letoviska  
Lackenhof v Ybbstalských Alpách a výjezd sedačkovou lanovkou do stanice Hüttenkogel  
do výšky 1450 m. Možnost výstupu na nejvyšší horu Dolního Rakouska – Velkého Ötscheru 
(1893 m) odkud je krásný kruhový rozhled. Odjezd na ubytování. 
2. den – prohlídka městečka Gaming, kde je starobylý klášter. Poté procházka kolem  
průzračného jezera Erlaufsee, kde je možnost se i vykoupat.  Návštěva poutního místa  
Mariazell s kostelem zasvěceným narození Panny Marie. Odpoledne jízda lanovkou  
na Bürgeralpe do výšky 1270 m. Možnost posezení u kafe s výhledy nebo procházka  
po hřebenech hor. Návrat na ubytování. 
3. den – výlet do přírodného parku Ötscher-Tormäuer, kterému se přezdívá Grand Canyon  
Rakouska. Vydáme se z vesničky Erlaufboden divokými soutěskami Tormäuer  
a Ötschergräben, které vytvořily řeky Erlauf a Ötscher. Budete přecházet po dřevěných lávkách 
ke krásnému vodopádu Mirafall, občerstvit se budete moci na chatě Ötscherhias. Cesta zpět 
stoupá kolem přehradní nádrže Erlaufstausee. 
Příchod do Mitterbach-Seerote odkud vyjedeme lanovkou do výšky 1600 m na vrchol  
Gemaindealpe a pokocháme se krásnými výhledy. 
Celková doba chůze cca 6 hod., ale je možné zkrátit na polovinu a nechat se převézt busem. 
Trasa rozhodně stojí za trochu námahy! Návrat na ubytování. 
4. den – vyjedeme alpskou silnicí do výšky 1480 m, odtud pak lanovkou na vrchol Hochkaru 
(1808 m), odkud jsou kruhové rozhledy na vrcholy Alp. Jízda lanovkou zpět nebo pěší sestup. 
Odpoledne návštěva soutěsky Wasserlochklamm – jedna z nejúchvatnějších hříček přírody  
v Rakousku. Voda zde vymlela koryta, vyhloubila hluboké tůně a z výšky 152 m se valí vody pěti 
nádherných vodopádů. Soutěska je cca 900 m dlouhá a překonává výškový rozdíl 300 m. Dáme 
si kafe u peřejnaté řeky Salzy a poté zahájíme odjezd do ČR. 

RAKOUSKO / DOLNÍ RAKOUSKO a ŠTÝRSKO
všechny vstupy a lanovky v ceně! 

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu 4* s polopenzí, Wilde Wunder kartu – zdarma 
vstupy a lanovky, které jsou uvedeny v programu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu 4,8 EUR / osoba.
       Změna programu vyhrazena dle odstávek lanovek.

Termín Osoba Dítě 13-14,99let Dítě 9-12let Dítě do 8let 1lůžk. pokoj

03.06. - 06.06.
13.07. - 16.07.

7.190,- Kč     
8.090,- Kč    

6.090,- Kč        
6.690,- Kč    

5.290,- Kč        
5.790,- Kč    

3.390,- Kč       
3.390,- Kč      

8.190,- Kč        
9.090,- Kč      
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1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Zastávka ve městě Spittal an der Drau, 
kde se podíváme k jedné z nejkrásnějších renesančních staveb v Korutanech – zámku  
Porcia, který se nachází v místním parku. Odpoledne vyjedeme kabinovou lanovkou  
až na impozantní vrchol Goldeck (2.142 m), odkud je panoramatický výhled. Přejezd  
na ubytování.  
2. den – výlet do NP Nockberge. Výjezd lanovkou v Innerkremsu do výšky 2.000 m.  
Krásné výhledy, poté jízda po panoramatické cestě Nockalmstrass s krásnými vyhlídkovými  
zastávkami. Koupání v termálních lázních Römerbad v Bad Kleinkirchheimu (cca 20 EUR / 
3 hod.). Návrat na ubytování.
3. den – výlet do soutěsky Raggaschlucht v údolí Mölltal. Procházka po dřevěných  
chodnících jednou z nejkrásnějších alpských skalních propastí s několika vodopády  
na řece  Ragga. Dále pak procházka u nejvýše položeného korutanského jezera Weissensee   
s průzračnou vodou až do hloubky 6ti metrů.
4. den – dopoledne možnost prohlídky hradu Hochosterwitz jednoho z největších v Evropě, 
který má 14 bašt a věží (s kartou sleva). Poté procházka v soutěsce Tscheppaschlucht  
s množstvím můstků upevněných ve skalách, odkud budete vidět vodopády a peřeje,  
které vytváří valící se voda. Přejezd k jedné z největších dřevěných rozhleden na světě 
Pyramidenkogel odkud jsou krásné výhledy na jezero Wörthersee a okolní hory.
5. den – plavba lodí po Millstätter See. Přejezd do Katschbergu, výjezd lanovkou  
na vrchol Aineck (2.220 m). Krásné výhledy a lehká procházka. Odjezd do ČR. Příjezd  
do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

RAKOUSKO / KORUTANY II. - lanovky a vstupy v ceně

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu  Kolmhof 4* s výbornou polopenzí  
o 5 chodech, Korutanskou kartu – zdarma vstupy a lanovky, které jsou uvedeny  
v programu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
vstupné nad rámec Korutanské karty, cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 3 EUR / osoba 
/ noc.          Změna programu vyhrazena dle odstávek lanovek.

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
10.06. – 14.06. 11.190,- Kč 12.590,- Kč

... pro ty, koho Korutany učarovaly.

RAKOUSKO / SLOVENSKO – PETRONELL - CARNUNTUM,

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování se snídaní, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné, pobytovou taxu cca 1,7 EUR. 
Doporučená částka na vstupy: cca 20 EUR.

1. den - odjezd z Č. Budějovic v 6:00 hodin do rakouského Petronell-Carnuntum,  
kde navštívíme areál římského legionářského tábora a civilního města, postaveného nově 
na archeologických vykopávkách. Možnost prohlídky interiérů domů a funkčních římských 
lázní. Poté přejezd k amfiteátru a procházka ke gladiátorské aréně a k Pohanské bráně. 
Zastávka u gotického chrámu sv. Štěpána v Deutsch Altenburg. 
Odpoledne následuje výstup na hrad Hainburg s vyhlídkou na Bratislavu a pohled  
na téměř tříkilometrové hradby s nejvyšší branou ve střední Evropě. Odjezd na ubytování 
na Slovensko.
2. den – dopoledne prohlídka Bratislavy – Bratislavský hrad, katedrála sv. Martina,  
Michalská brána, Slovenské národní divadlo, Hlavní náměstí se Starou radnicí atd.  
Odpoledne prohlídka středověkého hradu Děvín, který je NKP. Příjezd do Č. Budějovic  
ve večerních hodinách. 

HRAD HAINBURG, BRATISLAVA A DĚVÍN

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
02.09. - 03.09. 2.290,- Kč 2.800,- Kč 
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Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu 3* s vlastním příslušenstvím, 3x snídani, služby 
průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění a vstupy, pobytovou taxu cca 12 CHF / pobyt, tři večeře za příplatek  
1.900,- Kč.                Doporučená částka na lanovky a vstupy cca 100 – 220 CHF.

1. den - v odpoledních hodinách odjezd z Č. Budějovic, přejezd přes Německo do Švýcarska.
2. den – turistika pro každého v oblasti horského střediska Zermatt, vyberete si mezi  
pohodovou pěší turistikou pod Matterhornem nebo vyjedete ozubnicovou tratí do stanice 
Gornergat (3.089 m n.m.) nebo s průvodcem dojdete do stanice lanovky Furi a odtud vy-
jedete do nejvýše položené stanice lanovky v Evropě na vrcholku hory Klein Matterhorn  
(3.883 m n.m.). Následuje ubytování v horském středisku Täsch. 
3. den – vydáme se autobusem proti proudu řeky Rhôny, která vytéká z nejdelšího  
alpského ledovce Aletsch. Z vesničky Fiesch (1.049 m n.m.) se vyvezeme lanovkou   
na Fiescheralp (2.212 m n.m.). V případě krásných výhledů možnost výjezdu  
až k Eggishorn do 2.850 m n. m. Sjedeme zpět a vydáme se přes Bettmersee (2.006 m n. m.)  
do Bettmeralp (1.950 m n.m.). Pěšky budeme pokračovat na Riederalp (1.925 m n. m.).  
Zde se nachází nejvýše položené golfové hřiště ve Švýcarsku. Dolů do údolí se svezeme 
lanovkou do vesničky Mörel (759 m n.m.). Možnost nákupu švýcarských sýrů v místní  
sýrárně. Návrat na ubytování.  
4. den - přejezd do Sass Fee – lanovkou vyjedeme na Felskinn do výšky 3.000 m.n.m., 
odkud budeme pokračovat podzemní dráhou Metro Alpin, která je nejvýše položeným  
metrem na světě,  do ledovcového areálu Mittelallalin (3.500 m n. m.). Zde z nejvýše  
položené otáčivé restaurace na světě uvidíme panorama horských velikánů sahajících  
od Allalinu a Weisshornu až po masiv Jungfrau. Je zde také největší umělá ledovcová  
jeskyně na světě – Ice Pavillion ( 5.500 m2). Sjedeme metrem zpět do Feldskinu, kde je 
možné projít se k chatě Britaniahütte (3.030 m n. m.). Případně pokračovat  až k horní stanici 
lanovky Plattjen (2.570 m n. m.) a dolů sjet lanovkou do Saas Fee, návrat na ubytování.  
5. den - autobusem vystoupáme do průsmyku Grimselpass (2.160 m), po cestě zastávka  
a přechod visutého mostu Goms mezi osadami Fürgangen-Mühlebach, poznáme  
soutěsku Aareschlucht, v podvečer navštívíme město Luzern, kde se projdeme  
po Kaplovém dřevěném mostě. Odjezd do ČR. 
6. den - v ranních hodinách příjezd do Č. Budějovic.
Program je připraven pro všechny věkové kategorie, jak pro chodce i pro pohodáře.

ŠVÝCARSKO / WALLISKÉ ALPY – Zermatt, Sass Fee, ledovce

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
15.08. - 20.08. 9.490,- Kč 11.390,- Kč

1. den – odjezd v 6.00 hod. z Č. Budějovic do německého Erdingu u Mnichova.  
Lázně Erding a aquapark jsou největší termální komplex v Německu. Termální aquapark  
(cca 16 tobogánů) vznikl kolem sirného pramene, který obsahuje též fluorid, vápník,  
draslík a hořčík, příznivě napomáhá při revmatických obtížích a bolestech meziobratlových  
plotének, k léčbě poranění a kožních neduhů. Dále je zde Vital oáza s vířivkami, sluneční 
terasou a saunami. Pobyt na 6 hodin. Odjezd na ubytování.
2. den – po snídani odjezd do Günzburgu a následuje celodenní návštěva Legolandu  
pro zábavu nejen dětí, ale i dospělých. Miniland sestavený z 25 mil. lego kostiček,  
safari, vláček, lodičky, autodráha, horská a vodní dráha, aquarium s živými žraloky,  
kino 4D, Ninjago World. Možnost občerstvení a nákupu stavebnic Lego v areálu. Příjezd  
do Č. Budějovic kolem půlnoci. 

NĚMECKO / LEGOLAND A LÁZNĚ A AQUAPARK ERDING – novinka

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu s vlastním  
příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce, vstup do Legolandu a vstup do lázní Erding 
(Galaxy a Termální svět). 
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění.

Dětské ceny platí pouze při ubytování se 2 dospělými, možná je pouze 1 přistýlka.

Termín Osoba Dítě 12-17,99 let Dítě do 11,99 let
27.05. - 28.05. 5.590,- Kč     5.190,- Kč        4.990,- Kč        
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HOTEL EGER & PARK****  se nachází v centru města a v blízkosti městských lázní.   
Součástí je restaurace, bar, wellness centrum s vnitřním, relaxačním a dětským bazénem,  
jacuzzi, saunou (finská, bio, parní.). Pokoje jsou vybaveny klimatizací, Wi-Fi, TV, telefonem, 
mají vlastní koupelnu, fén, minibar, některé pokoje mají balkon (nelze zaručit předem).

1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách do Maďarska. Příjezd do 
města Eger, ubytování na hotelu a koupání v městských termálních lázní, které jsou v ceně 
zájezdu. Možnost podvečerní prohlídky barokního centra města – bazilika, hrad, minaret.
2. den – výlet do lázeňského města Hajdúszoboszlo, kde jsou venkovní i vnitřní  
bazény, park s jezerem, plavecké bazény s mořskými vlnami. Možnost koupání v lázních.  
Odpoledne NP Hortobágy (UNESCO), kde navštívíme Pastýřské muzeum, Devítidírkový  
most a uvidíme vahadlové studně. Návrat na ubytování.
3. den – koupání zdarma v městských lázní v Egeru nebo možnost návštěvy nedalekých  
termálních lázní Egerszalók (maďarské Pamukkale), kde je travertinový termální svah.  
Odpoledne procházka „údolím krásné paní“ s vinnými sklípky, možnost ochutnávky  
známého maďarského vína. Návrat na ubytování.
4. den – navštívíme NP Bukové hory, kde pojedeme úzkokolejným vláčkem. Dále  
navštívíme hrad Diósgyör – věnný hrad uherských královen. Odpoledne koupání  
v jeskynních termálních lázních Tapolca. Návrat na ubytování.
5. den – dopoledne možnost koupání v lázních nebo wellness hotelu a poté odjezd do ČR. 
Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PO MAĎARSKÝCH LÁZNÍCH

Termín Dní Osoba, přist. od 12let Dítě do 11,99let 1 lůžk. pokoj

24.09 - 28.09. 5 9.390,- Kč 6.790,- Kč 12.490,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování s polopenzí (bufet), župan, 
vstupné do hotelového wellness a 4x vstup do městských termálních lázní v Egeru, všechny 
výlety, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy do objektů cca 4.500 HUF, pobytovou taxu 
cca 1,6 EUR / osoba / noc, vstupné do všech termálních lázní cca 8.000 HUF. 

Lázně Eger, Egerszalok, Hajdúszoboszlo a Tapolca - VÝLETY V CENĚ

MAĎARSKO / BALATON  A LÁZNĚ V OKOLÍ - NOVINKA

DANUBIUS HOTEL ANNABELLA BEACH RESORT***+, který se nachází v Balaton-
füred na slavné promenádě u jezera. Je vybaven vnitřním a venkovním bazénem, saunou  
a soukromou pláží, Wi-Fi. Všechny pokoje mají TV, koupelnu, WC, minibar a balkon.
Cena zájezdu zahrnuje: 
autobusovou dopravu, 4x ubytování v hotelu s polopenzí (bufet), služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 1,80 EUR / noc, vstupné do objektů, plavbu lodí.

1. den -  odjezd z Č. Budějovic, Třeboně v ranních hodinách. Příjezd do “hlavního  
města” Balatonu - Keszthely se zámkem rodiny Festetics Helikon, třetí největší a nejkrásnější  
aristokratická budova Maďarska. Zastávka u zříceniny hradu Szigliget, poté přejezd  
do jedné z nejproslulejších vinařských oblastí Badascony, ochutnávka vín místních vinařů  
s jedním z nejhezčích výhledů na Balaton.  Odjezd na ubytování.
2. den – přejezd do Veszprému – města královen a sídla uherských králů ve středověku.  
Odjezd do Balatonfüred, prohlídka nejstaršího lázeňského letoviska Balatonu,  
kde si stavěli vily proslulé osobnosti 19. století. Procházka po klasicistní kolonádě z roku 
1800 vybudované přímo nad Kossuthovým pramenem. Odpoledne relaxace ve wellness 
hotelu nebo možnost koupání v jezeře Balaton.
3. den – návštěva lázeňského města Tapolca, které je známé podzemním jezerem  
a lázněmi v jeskyni. Prohlídka historického centra města a koupání v lázních (cca 4.800 
HUF / 4 hod.). Odpoledne možnost lehkého výstupu na vrch Haláp (358 m n.m.), odkud  
je krásný kruhový výhled do krajiny.  
4. den – návštěva poloostrova Tihany s výhledem na Balaton, proslulé opatství s kryptou 
Ondřeje I., vnitří jezero. Z Tihany plavba lodí po jezeře do Siofoku, kde navštívíme zážitkové 
termální lázně Galerius (cca 2.500 HUF / 3 hodiny). 
5. den – po snídani odjezd, cestou zastávka v městě Hevíz u největšího termálního jezera  
v Evropě, možnost koupání (3.500,- HUF / 3 hod.). Odjezd do ČR, příjezd ve večerních hod.

Termín Osoba Dítě 6-13,99 let Dítě do 5,99 let 1 lůžk. pokoj
17.09. - 21.09. 7.490,- Kč     5.390,- Kč        2.990,- Kč        10.390,- Kč        



14

1. den – v nočních hodinách (po půlnoci) odjezd z Č. Budějovic, Třeboně do Polska. Ráno 
exkurze do solných dolů Wieliczka (až 130 m hluboko, kaple, sochy, reliéfy – vše ze soli, 
UNESCO). Přejezd do Krakova (UNESCO) – prohlídka města – hlavní náměstí, tržnice 
Soukenice, sídlo polských králů – hrad Wawel, katedrála, nábřeží Visly a další. Fakultativně 
možnost plavby po Visle nebo návštěva židovské čtvrti. Nocleh.
2. den – exkurze do koncentračních táborů Osvětim a Březinka. (Možnost procházky  
mezi rybníky v rezervaci Przereb pouze 26.8.-27.8.). V nočních hodinách příjezd  
do Č. Budějovic.  

POLSKO / KRAKOV, SOLNÉ DOLY WIELICZKA, OSVĚTIM

Cena zájezdu zahrnuje:  dopravu autobusem, 1x ubytování  v hotelu se snídaní v pokojích 
s vlastním příslušenstvím, průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné, příplatek za 1x večeři 380,- Kč.  
    Doporučená částka na vstupy: cca 110 PLN.

Termín Osoba 1lůžk. pokoj
13.05. - 14.05.
26.08. - 27.08.
07.10. - 08.10.

3.350,- Kč
3.250,- Kč
3.350,- Kč

3.690,- Kč
3.590,- Kč
3.690,- Kč

1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách, prohlídka Budapešti (UNESCO) –  
Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše,  
královský palác, řetězový most, budova parlamentu…. Odpoledne ubytování a volný  
program. Nocleh.
2. den – dopoledne dokončení prohlídky města, popř. volný program, odpoledne  
návštěva termálních lázní Széchenyi (vstup cca 8.200 HUF), které se pyšní nejteplejšími 
termálními prameny v Budapešti a nádhernou neobarokní architekturou. Nocleh.
3. den – po snídani odjezd do luxusních termálních lázní Gellért (vstup cca 8.200 HUF),  
postavené v secesním stylu, jež napájejí prameny známé již přes dva tisíce let,  
popř. volný program (nákupní centrum). Odpoledne odjezd do Č. Budějovic. Návrat  
ve večerních hodinách.

MAĎARSKO / BUDAPEŠŤ – LÁZNĚ A PAMÁTKY

Ubytování: HOTEL BENCZUR*** se nachází v centru města, jen pár minut chůze  
od lázní Szechenyi. Pokoje mají koupelnu, WC, fén, LCD TV, telefon, Wi-Fi zdarma, mini-bar,  
některé pokoje jsou klimatizované. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování se snídaní, pobytovou taxu, 
služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy. 

Termín Osoba, přistýlka Dítě 6-11,99let Dítě do 5,99let 1lůžk.pokoj
14.04. - 16.04.
06.10. - 08.10.

4.690,- Kč 
4.690,- Kč 

3.790,- Kč
3.790,- Kč

2.490,- Kč
2.490,- Kč

5.950,- Kč
5.950,- Kč

1. den – po půlnoci odjezd z Č. Budějovic, Třeboně do Polska. Ráno exkurze do solných 
dolů Wieliczka (až 130 m hluboko, kaple, sochy, reliéfy – vše ze soli, UNESCO). Přejezd  
do Krakova (UNESCO) – prohlídka města – hlavní náměstí, tržnice Soukenice, sídlo polských 
králů – hrad Wawel, katedrála, nábřeží Visly a další. Fakultativně možnost plavby po Visle  
nebo návštěva židovské čtvrti. Nocleh.
2. den – celodenní návštěva jedinečného polského zábavního parku Energylandia,  
který vám nabídne víc jak 70 atrakcí (několik horských a vodních drah, aquapark, 7D kino, 
Bajkolandii a další). Zábavu si zde užijí děti, ale také rodiče. V podvečer odjezd do ČR. 
Příjezd do Č. Budějovic v nočních hodinách. 

POLSKO / KRAKOV A ZÁBAVNÍ PARK ENERGYLANDIA

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní v pokoji s vlastním příslušenstvím, 
vstupenku do Energylandie, průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, ostatní vstupné, příplatek za 1x večeři 380,- Kč. 

Termín Osoba Dítě do 140cm, senior 65+ 1lůžk. pokoj 
26.08. - 27.08. 4.250,- Kč 3.950,- Kč 4.590,- Kč
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1. den – v časných ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic, Třeboně, J. Hradce, Pelhřimova.  
Příjezd do NP Nízké Tatry. Průjezd Demänovskou dolinou k Vrbickému plesu. Výjezd  
lanovkou pod vrchol Chopku, odtud výstup na vrchol s překrásným výhledem na Vysoké Tatry.  
Občerstvení v Chatě pod Chopkom a sestup dolů do údolí (možnost použít lanovku  
pro cestu zpět, je počítáno i s méně náročnou variantou). Návštěva Demänovské ledové 
jeskyně. Ubytování. 
2. den – turistika v NP Vysoké Tatry – od Štrbského plesa pěší procházka k Popradskému  
plesu nebo procházka k vodopádu Skok a na Solisko. Odpoledne koupání v termálním  
koupališti. 
3. den – čtyři spišské památky zařazené do seznamu UNESCO. Poznáme město  
Levoča - jedno z nejkrásnějších slovenských historických měst se světoznámým křídlovým  
oltářem Mistra Pavla. Projdeme Spišský hrad, který je druhou nejrozsáhlejší hradní  
zříceninou na Slovensku. Následuje církevní městečko Spišská Kapitula – slovenský  
Vatikán a vesnice Žehra s jedinečným kostelem s nádhernými freskami. 
4. den – NP Pieniny – patří k nejkrásnějším a nejcennějším územím Evropy. Možnost 
plavby na pltích po řece Dunajec a prohlídka Červeného kláštera. Turistika po vyhlídkách  
národního parku. Odpoledne koupání v termálním koupališti.
5. den – po snídani odjezd zpět do ČR, zastávka ve vesnici Vlkolínec (UNESCO). Příjezd  
ve večerních hodinách.

SLOVENSKO / NP VYSOKÉ TATRY, NÍZKÉ TATRY, PIENINY A SPIŠ

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu 3* s polopenzí  
v pokojích s vlastním příslušenstvím, služby průvodce, informační materiály.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění a vstupné, pobyt. taxu cca 6 EUR / os. / pobyt. 
Doporučená částka na vstupy: cca 50 EUR.

Termín Osoba Dítě 6-11,99 let Dítě do 5,99 let 1 lůžk. pokoj
16.09. - 20.09. 7.690,- Kč 6.490,- Kč 4.490,- Kč 8.190,- Kč

Termín Osoba Dítě do 11,99 let 1 lůžkový pokoj
11.08. - 13.08. 4.990,- Kč 4.290,- Kč 5.290,- Kč

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

SLOVENSKO / PAMÁTKY UNESCO
Termální koupele a výlet do Vysokých Tater 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí v pokojích 
s vlastním příslušenstvím, průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupné, pobytovou taxu cca 3 EUR /  
osoba.       Doporučená částka na vstupy cca 35 EUR.

POLSKO / ZA NÁKUPY DO TĚŠÍNA

Termín Osoba
28.04. - 29.04., 10.11. - 11.11. 890,- Kč      

Odjezd: v pátek ve 23.45 hodin z Č. Budějovic, Mariánského náměstí, stanoviště MHD,  
ve 24.00 z Třeboně. V sobotu brzy ráno příjezd do polského Těšína, nákup na tržnicích (lze  
i za české koruny), popř. v kamenných obchodech. Návrat cca do 18 hod. do Č. Budějovic.
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1. den – v časných ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic, Třeboně, J. Hradce, Pelhřimo-
va. Příjezd do polského Chocholowe, kde se zachovala řada tradičních „goralských“ chalup.
Zbytek dne strávíme v Koscieliské dolině obklopené panenskou přírodou a protkané  
nesčetnými jeskynními labyrinty. Projdeme jedinou osvětlenou jeskyni Mroźna a dále  
si můžeme vybrat procházku s průlezem skalním tunelem Dračí jeskyně. Potůček nás  
dovede na konec doliny k horské chatě Ornak. Trasu si můžeme prodloužit k nevelkému,  
leč malebnému plesu Smreczyński. Návrat k autobusu.                                         
2. den – polská strana Vysokých Tater. Koňské povozy nás zavezou k dolině Rybího potoka. 
Pěšky budeme stoupat k největšímu  tatranskému plesu k Morskému oku (1.398 m) a dále  
k Černému plesu s výhledem na Mořské oko a nejvyšší horu Polska - Rysy (2.499 m).  
Přes masív Opalone (1.763 m) dojdeme do Doliny pěti polských ples (1.669 m), možnost 
občerstvení na horské chatě. Podél téměř 70 m vodopádu Siklawa sestoupíme do doliny 
Roztoki, která je ve spodní části zakončena skalním prahem s tříkaskádovým vodopádem 
Miczkiewicza. 
3. den – na polské straně Vysokých Tater se díky kabinkové lanovce s dráhou dlouhou  
4.291 m dostaneme na Kasprowy vrch (1.987 m) s dech beroucími vyhlídkami. Sestup dolů 
pěšky nebo jízda lanovkou zpět. Prohlídka polského tatranského střediska Zakopaného. 
Zastávka  u kaple v Jaszczurówce. Odpoledne koupání v termálních lázních.         
4. den – Roháče – vydáme se Roháčskou dolinou k Roháčským plesům pod vrcholy  
Plačlivé (2.125 m) a Ostrý Roháč (2.087 m). Okružní trasou půjdeme kolem Tatliakové chaty  
zpět k autobusu. Milovníci relaxu a koupání mohou strávit celý den v termálních lázních  
v Chocholowe.
5. den – po snídani odjezd k Oravskému hradu, který byl založený ve 13. století a patří  
k nejznámějším na Slovensku. Po prohlídce odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách.
Turistické trasy mohou být uzpůsobeny jako nenáročné vycházkové trasy pro každého. 
Plný program je středně náročný.

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodních do Děčína. Romantická plavba lodí  
skalním kaňonem Českého Švýcarska, labskými zátokami přes Hřensko a Bad  
Schandau, pod pevností Königstein a Bastai. Proplujete historickou Pirnou a krajem vinic  
až do Drážďan. Odpoledne prohlídka města, možnost návštěvy komplexu Zwinger či jiných 
památek. Odjezd na ubytování.                                     
2. den – prohlídka zámku Moritzburg, nejkrásnějšího vodního zámku v Sasku,  
kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poté přejezd do Míšně s hradním vrchem 
se zámkem Albrechtsburg a dómem Sv. Jana. Návštěva nejstarší porcelánky v Evropě.  
Odpoledne odjezd do ČR. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

POLSKÁ STRANA VYSOKÝCH TATER A ROHÁČE 

NĚMECKO / PLAVBA Z DĚČÍNA DO DRÁŽĎAN, ZÁMEK
MORITZBURG, MÍŠEŇ

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 4x ubytování v penzionu 3* s polopenzí v pokojích s vlastním  
příslušenstvím, služby průvodce, informační materiály.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění a vstupné, pobytovou taxu cca 3,2 EUR / osoba / pobyt.  
            Doporučená částka na vstupy: cca 15 EUR, 200 PLN.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu s polopenzí v pokoji s vlastním příslušenstvím, 
služby průvodce, plavbu do Drážďan s živou hudbou (ne o adventu) a dvouchodový oběd 
na lodi. 
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné, pobytovou taxu.

Termín Osoba Dítě do 14,99let 1 lůžk. pokoj
24.06. - 28.06. 8.190,- Kč 7.190,- Kč 9.690 ,- Kč

Termín Osoba Dítě do 9,99let 1lůžk. pokoj 
17.06. - 18.06.
25.11. - 26.11. ADVENT
02.12. - 03.12. ADVENT

4.090,- Kč
4.090,- Kč
4.090,- Kč

3.590,- Kč 
3.590,- Kč
3.590,- Kč

4.290,- Kč
4.290,- Kč
4.290,- Kč



LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL, MIKULOV, PÁLAVA 

1. den - odjezd v ranních hodinách do Valtic, prohlídka města a zámku a dalších  
romantických staveb např. Kolonády na Reistně. Poté přejezd do Lednice, kde je možná 
prohlídka zámku, skleníku, zahrad, minaretu a dalších zajímavých staveb, či projížďka lodí 
po Staré Dyji k zámečku Janohrad. 
Nebo je možné jít pěšky z Valtic do Lednice areálem, kde uvidíte další romantické stavby 
jako např. zámeček Randez-vous, kapli Sv. Hubert, chrám Tří Grácií, Rybniční zámeček  
a další (cca 6 km). Odjezd na ubytování. 
2. den – tříhodinový pobyt v Aqualandu Moravia, kde je připraveno celkem 16 bazénů  
s celkovou plochou 3000m2, které obsahují vodu z termálního vrtu. Voda snižuje  
bolest pohybového aparátu, zlepšuje pohyb kloubů končetin a páteře, ulevuje od bolesti  
revmatických onemocnění a zlepšuje celkovou kondici. Působí pozitivně na kožní  
onemocnění, metabolismus, stavbu kostí, imunitu a další. Dále je v areálu celkem  
24 tobogánů a skluzavek a římské lázně, kde je velmi bohatý saunový svět. 
Odpoledne dokončení prohlídky Lednického areálu. Případně možnost strávit celý den  
v Lednici a okolí. 
3. den – příjezd do Mikulova. Prohlídka města, zámku, Svatého kopečku, Dietrichstein-
ské hrobky a jeskyně na Turoldu. Poté možnost přechodu CHKO Pálava (cca 10 km)  
přes Sirotčí hrádek do Pavlova, ostatní přejezd autobusem a procházka k hradu Děvičky. 
Návrat ve večerních hodinách. 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v penzionu*** v pokoji  
s vlastním příslušenstvím s polopenzí, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu cca 40,- Kč / osoba. 
Doporučená částka na vstupy: cca 400 - 1.000,- Kč.

A RELAX V TERMÁLU A AQUAPARKU

Termín Osoba Dítě do 9,99 let 1 lůžkový pokoj
11.08. - 13.08.        3.490,- Kč      2.990,- Kč 3.990,- Kč

POLABÍ – zámek Žleby, město Kolín a skanzen Kouřim - novinka

1. den – navštívíme romantický renesanční zámek Žleby a přilehlou ukázkovou obůrku, 
ve které žijí bílí jeleni a sokolníci předvádějí hromadné létání dravců. V Kolíně nám místní 
průvodce představí Chrám svatého Bartoloměje z dílny Petra Parléře, kolínský židovský 
klenot – jednu z nejstarších synagog v Čechách a židovský hřbitov.
2. den – dopoledne prožijeme na klasicistním zámku Kačina a v jeho parku. Průvodci 
nás provedou reperezentativními prostory zámku a chotkovskou knihovnou, zámeckým  
skleníkem a bylinkovou zahradou. Odpoledne přejedeme do Kouřimi, města s dochovaným 
gotickým opevněním a Skanzenem lidových staveb. 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v pokoji s vlastním  
příslušenstvím se snídaní, služby průvodce. 
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu.

Termín Osoba 1 lůžk. pokoj
17.06. - 18.06. 2.090,- Kč 2.590,- Kč
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1. den - prohlídka zámku Karlova Koruna. reprezentačního sídla rodu Kinských. Zámek byl  
naplánován jedním z nejvýznamnějších barokních stavitelů Janem Santinim Aichelem. V Hradci 
Králové, kterému se přezdívalo „Salón republiky“, bude následovat prohlídka města – secesní 
stavba Muzea od Jana Kotěry, Bílá věž  a katedrála sv. Ducha, biskupská rezidence, schodiště 
Bono Publico a soutok Labe s Orlicí. 
2. den - Třebechovice pod Orebem a jedinečné Muzeum betlémů. Nejcennějším z nich  
je unikátní mechanický Proboštův betlém, který je národní kulturní památkou. Následuje  
prohlídka zámku Častolovice, skvostu české renesanční architektury, sídlo rodiny  
Sternbergových. A poté na skok do Afriky, do Památníku proslulého cestovatele Emila Holuba. 
Autorem expozice je architekt David Vávra a zde uvidíme model Viktoriiných vodopádů, venkovní 
africké vesnice a další exponáty. Návrat  ve večerních hodinách.

1. - 2. den - navštívíme krásný barokní zámek Rychnov nad Kněžnou, Masarykovu chatu – 
stále funkční kulturní památku a kostel se skleněnou střechou v Neratově. Naše pěší toulky  
povedou po dva dny Jiráskovo cestou po širokém hřebeni hor. Autobus nás doveze do sedla  
pod Šerlichem a cestou bez velkých stoupání dojdeme první den na nejnavštěvovanější vrchol 
Orlických hor Šerlich a druhý den nejvyšší horu Velkou Deštnou s krásnou novou rozhlednou. 
Údolím řeky Bělé dojdeme na Šerlišský mlýn. Poznáme přírodní rezervace Prales Bukačka  
a Jelení lázeň.
3. den - prohlédneme si Dělostřeleckou tvrz Hanička, která byla součástí obranné linie.  
Odpoledne navštívíme zříceninu mohutného hradu Potštejn. Hrad ze 13.stoleti býval  
nejpevnějším hradem v celém Podorlicku.
Naše paní průvodkyně ochotně poradí s výběrem trasy od nejkratších = tam a zpátky k autobusu 
(3 km) nebo Vás doprovodí na středních trasách (6 – 12 km) nebo doporučí delší trasy např. 
pěšky až do Neratova (21 km). 
Zájezd naplněný jedinečnými kulturními památkami a pěší turistikou pro každého.

HRADEC KRÁLOVÉ A JEHO OKOLÍ

ORLICKÉ HORY PRO ZDATNÉ TURISTY I POHODOVÉ VÝLETNÍKY 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v pokoji s vlastním  
příslušenstvím se snídaní, služby průvodce. 
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu.
Doporučená částka na vstupy cca 600,- Kč.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v pokoji s vlastním  
příslušenstvím s polopenzí, služby průvodce. 
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu cca 40,- Kč.

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
16.09. - 17.09. 2.290,- Kč 2.590,- Kč

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
18.08. - 20.08. 3.990,- Kč 4.590,- Kč

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Dopolední prohlídka zámku Zákupy, v němž  
se oženil František F. d´Este. Následuje pohodová turistika od hradu Tolštejn  k rozhledně na hoře 
Jedlová (774 m) a po Křížové cestě dolů do Jiřetína pod Jedlovou. V podvečer  se zastavíme  
v německém městě Žitava a prohlédneme si historické centrum - radnice ve stylu italské  
renesance, Martova kašna, kostel sv. Jana a četné barokní domy.
2. den – dopoledne prohlídka zámku Lemberk, kde působila svatá Zdislava. Poté vystoupíme  
na  pohraniční horu Hvozd  (750 m), která patří k nejkrásnějším kopcům Lužických hor.  
Další cesta bude procházet kolem nádherných pískovcových skal do německého města  Oybin.  
Bude čas navštívit i skalní hrad Oybin, kde zažijeme pravou středověkou atmosféru. Cestu  
z Lemberka do Oybinu je možné absolvovat též naším autobusem.

CHKO LUŽICKÉ HORY  A NĚMECKÁ ŽITAVA

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v pokoji s vlastním  
příslušenstvím s polopenzí, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné.                  Doporučená částka na vstupy: cca 350,- Kč.

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
27.05. - 28.05. 2.390,- Kč 2.590,- Kč
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KRÁSY DĚČÍNSKA A TEPLICKA

1. den – odjezd v ranních hodinách do Duchcova, prohlídka stejnojmenného zámku,  
kde trávil část života slavný svůdník a  dobrodruh G. Casanova. Přejezd do Oseku  
a prohlídka kláštera – kostel Nanebevzetí Panny Marie, křížová chodba a kapitulní síň  
konventu. Odpoledne přejezd do hornického města Krupka a výjezd busem na vyhlídku 
Komáří Hůrka (808 m).  Procházka na česko – německém pomezí u obce Altenberg. Odjezd 
na ubytování.  
2. den – po snídnani odjezd do CHKO Labské pískovce. Procházka okruhy Tiských stěn 
(malý cca ¾ hod, velký cca 1,¼  hod.), kde krajina tvoří malebné městečko pískovcových 
skal. 
Přejezd pod Děčínský Sněžník, což je nejvyšší vrchol CHKO (723 m). Výstup  
na stolovou horu s turistickou chatou a rozhlednou, odkud je kruhový výhled (okruh  
cca 5 km). Přejezd do Děčína, prohlídka města a vycházka na Pastýřskou stěnu,  
což je romantická napodobenina hradu, odkud jsou nádherné výhledy na město a řeku 
Labe. Návrat na ubytování.  
3. den - po snídani procházka Teplicemi, které jsou nejstaršími lázněmi v Česku,  
přezdívanými „malá Paříž“. Projdeme se lázeňskými zahradami s kašnami a Zámeckým  
náměstím s morovým sloupem od M. B. Brauna a zastavíme u radonového pramene  
Pravřídlo. Odpoledne návštěva romantické zříceniny hradu Střekov, která se tyčí nad řekou 
v Ústí nad Labem. Návrat ve večerních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje:  
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu 3* s polopenzí v pokojích s vlastním  
příslušenstvím, služby průvodce. 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pobytovou taxu (cca 42,- Kč), vstupné. 
Doporučená částka na vstupy: cca 500,- Kč.

Termín Osoba 1 lůžkový pokoj
28.07. - 30.07. 3.790,- Kč 4.190,- Kč

zámek Duchcov, klášter v Oseku, vyhlídka Komáří hůrka, Tiské 
stěny, Děčínský Sněžník, Teplice a hrad Střekov

KUTNÁ HORA, NYMBURK, DOBROVICE, Č. ŠTERNBERK – novinka

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách do Dobrovice, kde si prohlédneme  
Dobrovické muzeum cukrovarnictví. Poté se přesuneme do Nymburka, kde navštívíme  
centrum města a místní pivovar, který je známý z filmu Postřižiny. Prohlídka je i s degustací 
místního piva. Odjezd na ubytování.
2. den – prohlídka Kutné Hory (na seznamu UNESCO), město, které bylo označováno  
ve středověku za stříbrnou pokladnici českého království. Procházka historickým centrem  
a možnost návštěvy gotického chrámu Sv. Barbory, královská mincovna ve Vlašském dvoře. 
Volno na prohlídku města. Odpoledne prohlídka Kostnice v Sedleci. Při cestě zpět možnost 
prohlídky hradu Český Šternberk. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v pokoji s vlastním  
příslušenstvím se snídaní, služby průvodce. 
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu.

Termín Osoba 1 lůžk. pokoj
03.06. - 04.06. 2.090,- Kč 2.790,- Kč
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ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ - NOVINKA

KRALICKÝ SNĚŽNÍK, DOLNÍ MORAVA, LITOMYŠL - NOVINKA

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Klášter premonstrátů Teplá s velkou 
klášterní knihovnou a chrámem Zvěstování Panny Marie. Mariánské lázně – fascinující  
město proslavené poslední láskou J. W. Goethe a v současnosti zpívající fontánou.  
Miniaturpark v Mariánských Lázních – 4.největší park miniatur v Evropě,  
který je unikátní nejen svým jedinečným zasazením do přírody, ale i širokou nabídkou  
do detailu propracovaných modelů českých památek v měřítku 1:25. Lázně Kynžvart  -   
renesanční zámek Kynžvart s rozlehlým zámeckým parkem. Ubytování v hotelu v Aši.
2. den – Františkovy lázně – městská památková rezervace, přírodní rezervace SOOS – 
malý český Yelowstone. Rašeliniště s mofetovými kráterky s unikajícím oxidem uhličitým  
a kloktajícím bahnem. Cheb – jediná říšská falc na území Česka, proslavená budova  
Špalíček na náměstí, Chebský hrad, místo proslulé zavražděním Albrechta z Valdštejna. 
Návrat na ubytování.
3. den - Královský hrad a město Loket nad řekou Ohří, dnes krásně zrekonstruované,  
proslavené Karlem IV. Karlovy Vary – největší české lázně proslulé teplými prameny,  
zejména nejznámějším Vřídlem i příjemnými procházkami v okolních lesích. Zámek Bečov 
nad Teplou – Relikviář sv. Maura. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách. 

1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd do přírodní rezervace  
toulcovy Maštale, kde se nachází skalní město. Procházka kolem různých skalních útvarů  
a vyhlídek. Odpoledne návštěva zámku Nové Hrady s krásně udržovaným francouzským 
parkem a oborou daňků a jelenů. Odjezd na ubytování. 
2. den – příjezd do areálu Dolní Morava, kde si budete moci vybrat, jak strávit den.  
Největšími atrakcemi jsou Stezka v oblacích (55 metrů vysoká vyhlídková konstrukce  
z roku 2015, Mamutí horská dráha, která je svou délkou přes 3 kilometry a 25 zatáčkami  
největší v ČR a Ski Bridge, který je zavěšený ve výšce až 95 metrů nad údolím  
a je se svými 721 m nejdelším visutým mostem pro pěší na světě. 
Budete moci strávit celý den v zábavním areálu nebo vyjedete lanovkou do nadmořské 
výšky 1.116 m, k horské chatě Slaměnka s restaurací Skalka a odtud se vydáte s průvodcem 
na okružní hřebenovou tůru na vrchol Kralického Sněžníku (1.424 m.n.m.) a zpět kolem 
pramene řeky Moravy údolím po proudu řeky k parkovišti (cca 20 km). Návrat na ubytování.
3. den – přejezd do Polska a celodenní návštěva přírodního parku Śnieżnicki Park  
Krajobrazowy, který navazuje na české Jeseníky. Procházka ke 23 m vysokému  
vodopádu Vilčky a výstup na známé poutní místo ke kostelu Panny Marie Sněžné  
pod vrcholem Góry Igliczne u vsi Miedzyórze. Návrat na ubytování.
4. den – prohlídka pohraničního města Králíky s nedalekým klášterem a procházka  
po okolních kopcích. Na cestě zpět zastávka v městě Litomyšl. Prohlídka historického  
centraměsta a renesančního zámku, který se dostal na seznam UNESCO. Příjezd  
do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje:  dopravu autobusem, 2x ubytování se snídaní formou bufetu,  
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné. 
Doporučená částka na vstupy  cca 960,- Kč / osoba, 780,- / studenti.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu, vstupné, lanovky.

Termín Osoba 1 lůžk. pokoj
23.06. - 25.06. 3.290,- Kč 4.550,- Kč

Termín Osoba 1 lůžk. pokoj
10.08. - 13.08.
07.09. - 10.09.

4.890,- Kč
4.690,- Kč

5.790,- Kč
5.590,- Kč



TERMÁLNÍ  LÁZNĚ S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí (formou  
bufetu), neomezený vstup do hotelových bazénů s termální vodou, 1x denně  
vstup do vnitřních bazénů Lázní Čatež (Zimní termální riviéra) nebo 2x denně vstup  
do venkovních bazénů Lázní Čatež (Letní termální riviéra – otevřeno od května  
do začátku října), animační program, výlety, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu 2,5 EUR / noc / osoba a registrační poplatek 1,5 EUR / 
osoba – obojí platba na místě.     Doporučená částka na vstupy: cca 40 EUR.

1. den - odjezd po půlnoci z Č. Budějovic do chorvatského NP Plitvická jezera (UNESCO).  
Procházka cca 5 hodin úžasným přírodním amfiteátrem, jehož osu tvoří 16 jezer spojených  
92 kaskádami s průzračně čistou vodou. Odpoledne přejezd do Slovinska do lázní Čatež.  
Ubytování, případně možnost koupání.
2. den – celodenní koupání v termálním areálu. Případně možnost procházky kolem řeky Sávy 
do nedalekého městečka Brežice a prohlídka stejnojmenného hradu.
3. den – dopoledne výlet do Záhřebu – hlavního města Chorvatska, kde si prohlédneme  
Staré město, Kapitol s krásnou bílou katedrálou. Projdeme si spletitou síť středověkých uliček,  
navštívíme chrám Sv. Marka. Odpoledne návrat na koupání v termálním areálu. 
4. den – dopoledne prohlídka jeskyně Konstanjevica s překrásnou krápníkovou výzdobou  
a procházka kolem kláštera v Konstanjevica na Krki. Odpoledne koupání v termálním areálu.
5. den – dopoledne možnost koupání v hotelovém termálním bazénu. Poté odjezd  
do města Celje. Prohlídka historického centra nebo výstup na mohutný stejnojmenný hrad.  
Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách. 

V případě 4 denního zájezdu bude program zkrácen o 3. den.

TERME ČATEŽ se řadí mezi nejúspěšnější lázeňská centra ve Slovinsku. Díky termál-
ní vodě jsou lázně vhodné na léčbu poúrazových nebo pooperačních stavů pohybového  
aparátu, zánětlivých revmatických onemocnění, degenerativní extra-kloubní revmatismus, 
neurologické poruchy a stavy po mrtvici a gynekologická onemocnění. 
Můžete navštívit Zimní riviéru, která nabízí vnitřní bazénový komplex s více než 2.300 m2 

vodní plochy, whirlpooly, vodopády, masáže, Relax zóna, divoká řeka, tobogány, saunový 
svět nebo Letní riviéru, kde můžete vyzkoušet vice než 10.000 m2 termálních vodních ploch, 
vodní atrakce a bazény, s teplotou od 26 do 36°C, tobogány, pirátský ostrov, divoká řeka, 
dětské bazény, whirlpool.
HOTEL ČATEŽ*** je situován v komplexu Terme Čatež v centru města. Během pobytu vám 
bude k dispozici vnitřní bazén s termální vodou, venkovní bazén, Spa a Wellness centrum  
(s hotelem propojené chodbou), fitness, tělocvična, v blízkosti – dětské hřiště, tenisové  
kurty, plážový volejbal, stolní tenis, kulečník, bowling, squash, badminton, cyklostezky. 
Hotel je vybaven restaurací, lobby a denním barem, letní terasou, dětským koutkem,  
WI-FI, kosmetickým salónem, výtahem, prodejem suvenýrů, lékařem. 
Klimatizované a moderně zařízené pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením (sprcha, WC, 
fén), SAT-TV, telefonem, trezorem, minibarem a připojením na internet. 

SLOVINSKO / LÁZNĚ ČATEŽ s výlety do okolí v ceně

Termín Dní Osoba Přistýlka
od 12let

Dítě 
6 -11,99let

Dítě do 5,99
(bez lůžka)

1 lůžkový 
pokoj

26.08. - 30.08.
23.09. - 26.09.

5
4

9.190,- Kč
7.990,- Kč

8.490,- Kč
7.450,- Kč

6.790,- Kč
6.190,- Kč

2.990,- Kč
2.990,- Kč

10.990,- Kč
9.350,- Kč

VČETNĚ VÝLETU NA PLITVICKÁ JEZERA V CHORVATSKU

Dětská cena s 1 dospělým na dotaz v CK.
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

LÁZNĚ TERME 3000 se nacházejí v malém městečku Moravské Toplice, celková vodní plocha  
je 5.000 m2. Vodní svět zahrnuje – 22 bazénů, 4 otevřené skluzavky, skluzavky s volným 
pádem, největší atrakcí je 22 metrová rampa se dvěmi skluzavkami o délce 170 m a 140 m.  
Lázně dále nabízejí Tureckou a Finskou saunu, solárium, dětské hřiště, několik restaurací.
Jedinečná tmavá termální voda (v některých bazénech) s výjimečnými léčebnými  
vlastnostmi vyvěrá z hloubky 1175 až 1467 metrů a má teplotu 72°C, čímž je tento  
přírodní zázrak zcela unikátní (uhličité prameny jsou většinou studené).   
Termo–minerální voda a přírodní léčebné bahno pomáhají při léčbě revmatických  
onemocnění, dechových potížích a kožních onemocnění (lupenka), rovněž při rehabilitacích 
po zranění a operacích pohybového aparátu.

HOTEL TERMAL**** se nachází v areálu termálního komplexu Terme 3000, jeho  
součástí je vnitřní a venkovní termální bazén, a je přímo propojen krytou chodbou s léčebným  
centrem Thermalium a s lázněmi. Klimatizované pokoje s možností přistýlky jsou vybave-
ny vlastním sociálním zařízením, WC, fénem, SAT-TV, telefonem, županem, minibarem.  
Většina pokojů má balkon. Wi-Fi ve společných prostorech. 

APARTMÁNY PREKMURSKA VAS**** – s možností přistýlky jsou 200 - 350 m  
od hotelu Termal, kam klienti docházejí na polopenzi a do bazénu. Jsou vybaveny  
klimatizací, vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem s lednicí, TV a telefonem. 

Příplatek za 1lůžkový pokoj v hotelu 1.400,- Kč / 3 noci, 2.000,- Kč / 4 noci.

SLOVINSKO / MORAVSKÉ TOPLICE – TERME 3000 

Termín Dní Osoba Přist. od 15let Dítě 12-14let Dítě 6 - 11let Dítě do 5let

07.04. - 10.04.
28.04. - 01.05.
07.06. - 11.06.
01.07. - 05.07
17.08. - 20.08
27.09. - 01.10. 
26.10. - 29.10.
27.12. - 30.12.

4
4
5
5
4
5
4
4

6.950,- Kč
6.950,- Kč
8.150,- Kč
8.150,- Kč
6.950,- Kč
8.250,- Kč
6.950,- Kč
6.950,- Kč

6.550,- Kč
6.550,- Kč
7.650,- Kč
7.650,- Kč
6.550,- Kč
7.750,- Kč
6.550,- Kč
6.550,- Kč

5.790,- Kč
5.790,- Kč
6.590,- Kč
6.590,- Kč
5.790,- Kč
6.690,- Kč
5.790,- Kč
5.790,- Kč

4.990,- Kč
4.990,- Kč
5.590,- Kč
5.590,- Kč
4.990,- Kč
5.650,- Kč
4.990,- Kč
4.990,- Kč

2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč

Termín Dní Osoba Přist. od 15let Dítě 12-14let Dítě 6 - 11let Dítě do 5let

07.04. - 10.04.
28.04. - 01.05.
07.06. - 11.06.
01.07. - 05.07
17.08. - 20.08
27.09. - 01.10. 
26.10. - 29.10.
16.11. - 19.11.
27.12. - 30.12.

4
4
5
5
4
5
4
4
4

6.190,- Kč
6.190,- Kč
7.250,- Kč
7.250,- Kč
6.190,- Kč
7.250,- Kč
6.190,- Kč
6.190,- Kč
6.190,- Kč

5.890,- Kč
5.890,- Kč
6.850,- Kč
6.850,- Kč
5.890,- Kč
6.850,- Kč
5.890,- Kč
5.890,- Kč
5.890,- Kč

5.250,- Kč
5.250,- Kč
5.990,- Kč
5.990,- Kč
5.250,- Kč
5.990,- Kč
5.250,- Kč
5.250,- Kč
5.250,- Kč

4.590,- Kč
4.590,- Kč
5.150,- Kč
5.150,- Kč
4.590,- Kč
5.150,- Kč
4.590,- Kč
4.590,- Kč
4.590,- Kč

2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč

1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách do Slovinska. Příjezd do Moravských 
Toplic, ubytování, cca od 14.00 hod. možnost koupání v termálním areálu.
2. – 3. – 4. den – celodenní odpočinek v lázních.
4. nebo 5. den – po snídani možnost koupání v lázních cca do 11.00 hod., poté odjezd do ČR. 
Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

HOTEL AJDA****  je umístěn v areálu lázní Terme 3000 a je propojen krytou chodbou  
s lázněmi. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností jedné přistýlky, koupelnou  
s WC, fénem, WI-FI, satelitní TV, minibarem a s balkonem. Polopenze formou bufetu.
Hotel nabízí také wellness (vnitřní termální bazén, venkovní termální bazén, venkovní bazén 
s tobogánem, svět saun, solárium, fitness. Hosté mohou i do bazénů sousedního hotelu 
Termal.

Zvýhodněná cena při ubytování dospělé osoby s 1 dítětem na dotaz v CK.

Zvýhodněná cena při ubytování dospělé osoby s 1 dítětem na dotaz v CK.
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí (formou           
bufetu), 2x denně vstup do bazénů, výlety, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné a lanovku, lázeňskou taxu  
(cca 3 EUR / noc / osoba).                       Doporučená částka na vstupy: cca 35 EUR.

* dětská cena platná i s 1 dospělým. 

1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách přes Rakousko do Slovinska. Příjezd  
do Tuhinjské doliny do lázní Snovik. Ubytování a od cca 14.00 hod. koupání v termálním areálu.
2. den – dopoledne prohlídka Pekelné jeskyně, která vás překvapí svou pestrou výzdobou, 
vodopády a živočichy, kteří v ní žijí. Dále návštěva arboreta Volčji Potok. Odpoledne koupání 
v termálním areálu.
3. den – dopoledne návštěva Velike planiny. Lanovkou vyjedeme do 1.667 m na vrchol  
Gradišce. Lehká turistika po náhorní plošině kolem malebných dřevěných salaší  
se šindelovými střechami a s výhledy na skalnatý masiv hlavního hřebene v pozadí.  
Odpoledne návrat na koupání v termálním areálu.
4. den – návštěva Lublaně – katedrála Sv. Mikuláše, tržnice se sloupořadím až k Dračímu 
mostu, malebné uličky na nábřeží u řeky Lublanice a středověký Lublaňský hrad. Možnost 
nákupů. Odpoledne návrat na koupání v termálním areálu.
5. den – odjezd ze Slovinska, zastávka v rakouském Grazu, které bylo jedním z center 
Habsburků. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
V případě 4 denního zájezdu bude program zkrácen o 4. den.

LÁZEŇSKÝ KOMPLEX TERME SNOVIK**** se nachází 30 km od Lublaně v údolí  
Tuhinjské doliny, v srdci Kamnických a Savinjských Alp. Po výletech můžete relaxovat  
v termálním bazénu, sauně nebo při masáži. Termální voda je čistá a průzračná, bohatá 
na vápník a hořčík a vhodná ke koupání, na masáže, pití a různé terapeutické procedury.
Areál je vybavený krytým bazénem a venkovním bazénem s termální vodou a třemi  
vodními skluzavkami, dětským bazénem, masážními tryskami, vodní gymnastikou,  
podvodními masážemi, vířivkou a dětským hřištěm, možnost půjčení jízdních kol  
za poplatek. Moderně zařízené pokoje a apartmány mají vlastní sociální zařízení, telefon, 
TV, fén, Wi-Fi, některé s balkonem nebo terasou.

SLOVINSKO / LÁZNĚ SNOVIK  s výlety do okolí v ceně

Termín Dní Osoba, přistýlka Dítě 4-11,99let * Dítě do 3,99let 1lůžk. pokoj

21.06. - 25.06.
17.08. - 20.08.

5
4

8.290,- Kč
7.890,- Kč

5.990,- Kč
5.690,- Kč

2.590,- Kč
2.590,- Kč

11.290,- Kč
10.190,- Kč

Termín Dní Osoba Přist. od 15let Dítě 12-14let Dítě 6 - 11let Dítě do 5let

07.04. - 10.04.
28.04. - 01.05.
07.06. - 11.06.
01.07. - 05.07
17.08. - 20.08
27.09. - 01.10. 
26.10. - 29.10.
16.11. - 19.11.
27.12. - 30.12.

4
4
5
5
4
5
4
4
4

7.650,- Kč
7.650,- Kč
9.150,- Kč
9.150,- Kč
7.650,- Kč
9.150,- Kč
7.650,- Kč
7.650,- Kč
7.650,- Kč

7.190,- Kč
7.190,- Kč
8.550,- Kč
8.550,- Kč
7.190,- Kč
8.550,- Kč
7.190,- Kč
7.190,- Kč
7.190,- Kč

6.250,- Kč
6.250,- Kč
7.350,- Kč
7.350,- Kč
6.250,- Kč
7.350,- Kč
6.250,- Kč
6.250,- Kč
6.250,- Kč

5.350,- Kč
5.350,- Kč
6.090,- Kč
6.090,- Kč
5.350,- Kč
6.090,- Kč
5.350,- Kč
5.350,- Kč
5.350,- Kč

2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč

Příplatek za 1lůžkový pokoj v hotelu 1.500,- Kč / 3 noci, 2.000,- Kč / 4 noci.
Zvýhodněná cena při ubytování dospělé osoby s 1 dítětem na dotaz v CK.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu nebo v apartmánu 
s polopenzí (bufet), neomezené vstupné do sauny a hotelových bazénů a také do lázní 
Terme 3000, župan (pouze u hotelu), služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 2,25 EUR / noc / osoba – platba na místě). 
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí (formou  
bufetu), neomezený vstup do hotelových termálních bazénů, vstup do sousedního  
termálního areálu a aquaparku 2x denně na časově neomezenou dobu, župan  
pro dospělé, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu 2,5 EUR / noc / osoba  
a registrační poplatek 1 EUR / osoba.

1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd do Ptuje, ubytování, cca od 14 hod. 
možnost koupání.
2. - 3. - 4. den – celodenní odpočinek v lázních. Možnost návštěvy historického města Ptuj.
4. nebo 5. den – po snídani možnost koupání v lázních, poté odjezd do ČR. Návrat  
ve večerních hodinách.

TERME PTUJ a AQUAPARK se rozkládá na více než 4200 m². Nabízí 12 vnitřních  
i venkovních bazénů s termální vodou, několik skluzavek a tobotánů, vířivé vany,  
podvodní masážní proudy a bazén s umělými vlnami. Hosté mají dále k dispozici sauny,  
masáže, koupele, parafínové obklady a různé druhy terapií. Voda je bohatá na uhlík.  
Do lázní se jezdí regenerovat klienti s revmatickými, neurologickými, degenerativními  
onemocněními, gynekologickými problémy, lidé s problémy pohybového aparátu  
a poúrazových stavech.

GRAND HOTEL PRIMUS****  se nachází cca 1 km od centra města, cca 70 m  
od lázní a aquaparku. Není propojen krytou spojovací chodbou. V hotelu je restaurace, 
aperitiv bar, bar u bazénu, noční klub, prodejna suvenýrů, sejf na recepci, výtah. 
Hotel má svůj vnitřní a venkovní termální bazén, dětský bazén, whirlpool a wellness centrum 
AUGUSTA, saunový svět FLAVIA - několik druhů saun, moderní fitness, animace pro děti.
STANDARD pokoje (26 m2) - klimatizace, rozkládací pohovka, koupelna s vanou, WC, fén, 
župan, ručníky, TV, Wi-Fi, telefon, trezor, minibar, balkon.
ECONOMY pokoje (20 m2) s francouzskou postelí (160 cm) bez možnosti přistýlky.  
Klimatizace, koupelna se sprchou, WC, fén, župan, ručníky, TV, Wi-Fi, telefon, trezor,  
minibar, balkon.

SLOVINSKO / LÁZNĚ PTUJ – GRAND HOTEL PRIMUS **** 

Termín Dní Osoba
Economy

Osoba 
Standard

Přistýlka 
od 15let

Dítě 
12-14let

Dítě 
6-11let

14.07. - 18.07.
17.08. - 20.08.
26.10. - 29.10.

5
4
4

8.450,- Kč
-
-

8.750,- Kč
7.250,- Kč
7.250,- Kč

8.090,- Kč
6.850,- Kč
6.850,- Kč

6.990,- Kč
5.990,- Kč
5.990,- Kč

5.850,- Kč
5.150,- Kč
5.150,- Kč

Příplatek za 1lůžkový pokoj 1.500,- Kč / 3 noci, 2.000,- Kč / 4 noci.  Dítě do 5,99let - 2.490,- Kč.

HUNGUEST HOTEL AQUA-SOL**** leží v centru města, které díky příjemné  
promenádě s mnoha obchůdky, připomíná středomořská letoviska. Je propojen  
vyhřívaným koridorem s dynamicky se rozvíjejícími léčivými lázněmi Hungarospa. Nabízí  
vlastní wellness se saunou, vířivkou a vstup do zážitkového aquaparku Aqua-Palace  
s exkluzivními dobrodružnými bazény. Hotel také poskytuje bezplatný vstup do lázní  
pod otevřeným nebem se 13 bazény (červen – září) a do areálu léčebných bazénů,  
který je otevřen celoročně a zahrnuje 4 venkovní a 3 kryté bazény s termální vodou.  
Doplatek je požadován pouze pro vstup do Aquaparku, který se nachází na pláži a nabízí 
kromě 9 typů obřích skluzavek ( např. závodní skluzavka, kamikadze, tobogán, „černá díra”, 
divoká řeka, gigantická skluzavka, Niagara, „velká díra”, twister) vodní hrad, řeku a malé 
skluzavky pro děti mladší 10 let.

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

LÁZNĚ HAJDÚSZOBOSZLÓ - HUNGUEST HOTEL AQUA-SOL**** 

Nekuřácké pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, klimatizaci, minibar, trezor  
a Wi-Fi připojení. Snídaně i večeře jsou formou bufetu (večeře ojediněle může být formou  
a´la carte), odpoledne Coffee & Cake (káva a sladkost).
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v brzkých ranních hodinách přes Rakousko. 
Ráno průjezd Budapeští, dle časových možností zastávka na vrchu Gellért (krásný výhled  
na město). Ubytování, odpoledne koupání v lázních.
2. - 4. den – relaxace v lázních, možnost fakultativních výletů (Debrecen, Národní park 
Hortobágy – Puszta).
5. den – pobyt v hotelových lázních do 10.00 hodin. Příjezd do Č. B. ve večerních hod.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu s polopenzí, odpolední kávu, vstupné  
do hotelového wellness vč. poskytnutí županu, vstupné do komplexu Hungarospa, včetně  
Aqua-Palace (průchod vyhřívaným koridorem), služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstup do Aquaparku (centrum skluzavek, tobogánů, vodních atrakcí  
vč. proudící řeky v zadní části koupaliště na ploše 1 ha) cca 1 700 – 3 500 HUF /dle délky 
pobytu, lázeňskou taxu (cca 1,25 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).

Termín Dní Osoba Dítě 12-16,99let Dítě do 11,99let 1 lůžk. pokoj
02.07. - 06.07. 5 10.670,- Kč      8.790,- Kč      7.390,- Kč       14.210,- Kč     

Cena zájezdu zahrnuje:              Dítě do 4,99 let 2.490,- Kč
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu s polopenzí formou bufetu, neomezený 
vstup do Flexum Thermal & Spa a do saunového světa (vč. bazénu s mořskou vodou),  
solnou jeskyni z Mrtvého moře (skvělé pro astma a postcovidový syndrom), zapůjčení  
županu, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
pojištění léčebných výloh, doplatek za balkon nebo terasu 250,- Kč / pokoj / noc, hotelové 
wellness oddělení s finskou saunou, vířivkou (15 EUR/osoba), lázeň. taxu cca 1,20 EUR / 
noc / os. nad 18 let – platba na místě.

Mosonmagyaróvár leží cca 10 km od rakouských hranic. V historickém centru jsou pozůstatky 
středověkého hradu a opevnění. Termální pramen vyvěrá z hloubky 2 000 m při teplotě 74°C,  
je bohatý na rozpustné soli, má alkalicko-hydrouhličitanový a chloridový charakter a řadí se mezi 
jódové minerální prameny. Voda díky své kvalitě patří k 5 nejúčinnějším léčivým vodám v Evro-
pě a je vhodná pro léčbu pohybového aparátu, gynekologických obtíží, nemoci dýchacího ústrojí  
a trávicího systému. Pomáhá i jako pitná kúra při chorobách a potížích trávicího systému,  
prevence zubního kazu u dětí, určité poruchy šťítné žlázy a začínající kornatění cév. Kvůli  
vysokému obsahu fluoridů obsažených ve vodě by její konzumace neměla být vyšší než 3 dl denně.
HOTEL THERMAL ***  je součástí areálu Flexum Thermal Spa a nachází se cca  
50 metrů od termálního koupaliště. 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky mají vlastní sociální  
zařízení, fén, Wi-Fi, TV, mini-bar, klimatizaci. Pokoje v nové budově (balkon  
nebo terasa) jsou za příplatek. Snídaně i večeře jsou formou bufetu. V hotelu se nachází 
wellness centrum se saunou, perličkovou koupelí a mnoho dalších beauty služeb. 
1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v brzkých ranních hodinách přes Rakousko.  
Ubytování v hotelu Thermal*** cca od 14.00 hodin, odpolední návštěva lázní.
2. - 3. - 4. den – celodenní odpočinek v lázních. Možnost fakultativních výletů: Györ, Fertöd 
–zámek rodiny Esterházy zvaný jako „maďarská Versailles“.
4. - 5. den – pokoje jsou k dispozici do 10.00 hodin, ale do odjezdu autobusu můžete ještě 
využít pobytu v lázních. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

MAĎARSKO / LÁZNĚ MOSONMAGYARÓVÁR  - HOTEL THERMAL***

Termín Dní Osoba Dítě 5-11.99 let Dítě 12-17.99 let 1 lůžk. pokoj
04.03. - 08.03.
14.05. - 18.05.
10.06. - 13.06.
06.09. - 10.09.
07.10. - 11.10.
02.11. - 05.11.

5
5
4
5
5
4

8.590,- Kč
8.750,- Kč
6.890,- Kč
8.750,- Kč
8.750,- Kč
6.890,- Kč

7.590,- Kč
7.730,- Kč
6.290,- Kč
7.730,- Kč
7.730,- Kč
6.290,- Kč

8.090,- Kč
8.230,- Kč
6.490,- Kč
8.230,- Kč
8.230,- Kč
6.490,- Kč

10.990,- Kč
11.150,- Kč
8.890,- Kč
11.150,- Kč
11.150,- Kč
8.890,- Kč
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Půvabné barokní městečko Pápa se nachází přibližně 50 km jižně od Győru. Lázně byly 
zrekonstruovány, byly dostavěny zážitkové bazény s moderními wellness, saunový svět  
a fitness službami. 
Termální lázně nabízí vnitřní termální bazén s vodními atrakcemi, sedací bazén  
s léčivou vodou (38°C), dětský bazén se skluzavkou (30-32°C), maxitobogán se světelnými  
a zvukovými efekty, termální zahradu (32-34°C), jejíž vnitřní část je propojena s venkovní  
(v provozu od časného jara), plavecký bazén s délkou 33m. 
V prostorném parku lázní se nachází sezónní letní koupaliště - kromě bazénu a tobogánů  
se zde nachází dětské a sportovní hřiště, občerstvení, zážitkový bazén (vodní atrakce  
pro děti i dospělé), dětské bazény (pro nejmenší a pro školáky - vodní hříbek, vodní dělo, 
duhová skluzavka), venkovní sedací bazén, multifunkční sportovní bazén vhodný i pro vodní 
míčové sporty, skluzavky, tobogány, skokanská věž atd. 
Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, páteře, lumbago, bolesti svalů, gynekologické  
poruchy, revmatismus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, choroby zažívacího  
ústrojí. Díky specifickému složení místní termální vody, lázně Várkertfürdő disponují  
jednou z 8 nejlepších léčivých vod Maďarska.

MiniHOTEL PÁPA*** se nachází přímo v areálu termálního koupaliště. Všechny  
dvoulůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, WC, fén, klimatizaci, kuchyňský kout  
s mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvicí, ledničkou, TV a Wi-fi připojení. K dispozici  
je rodinný pokoj s infra-saunou pro 2 dospělé osoby a 2 děti. Vzhledem k tomu,  
že jsou pokoje vybaveny kuchyňským koutem, je možné absolvovat pobyt i bez stravy,  
popř. pouze se snídaní.

Sleva za polopenzi:  2.000,- Kč / osoba / pobyt na 5 dní,  1.500,- Kč / osoba / pobyt na 4 dny.
Sleva za večeře:       1.260,- Kč / osoba / pobyt na 5 dní,    945,- Kč / osoba / pobyt na 4 dny.

MAĎARSKO / LÁZNĚ PÁPA – MiniHOTEL PÁPA***- NOVINKA 

Cena zájezdu zahrnuje:                            
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu s polopenzí, snídaně formou bufetu, večeře serví-
rované (výběr z menu), vstupné do termálních lázní, krytého bazénu, saunového světa a fitness 
centra, poskytnutí županu, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,60 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).

1. den - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v brzkých ranních hodinách, přejezd přes Rakous-
ko. Ubytování v hotelu cca od 15.00 hodin, odpolední návštěva lázní.
2. - 3. - 4. den - relaxace v lázních, možnost fakultativního výletu do Györu…
4. - 5. den – po snídani možnost relaxace v lázních, opuštění pokojů do 11.00 hodin. Návrat 
do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Termín Dní Osoba Dítě 4-11,99 Dítě do 3.99 let 1 lůžk. pokoj
04.03. - 08.03.
23.04. - 27.04.
14.05. - 18.05.
01.06. - 05.06.
10.06. - 13.06.
10.09. - 14.09.
14.10. - 18.10.
02.11. - 05.11.

5
5
5
5
4
5
5
4

6.990,- Kč
6.990,- Kč
7.290,- Kč
7.390,- Kč
6.290,- Kč
7.390,- Kč
7.290,- Kč
6.190,- Kč

5.690,- Kč
5.690,- Kč
6.090,- Kč
6.190,- Kč
5.490,- Kč
6.190,- Kč
6.090,- Kč
5.390,- Kč

2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč

8.390,- Kč
8.390,- Kč
8.690,- Kč
8.790,- Kč
7.390,- Kč
8.790,- Kč
8.690,- Kč
7.290,- Kč
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup  
do termálních lázní a fitness, zapůjčení županu, služby delegáta, Wi-Fi připojení k internetu.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
pojištění léčebných výloh, vstupné do Exkluzivního světa sauny a tureckých lázní (dvě  
finské sauny, bio sauna,infrasauna, parní lázeň, aroma kabina a ponorný bazén – příplatek  
cca 7 EUR),lázeň. taxu cca 1,40 EUR / noc / os. nad 18 let – platba na místě.

Městečko Egerszalók se nachází cca 6 km od města Eger a je známé nejen díky vínu, 
ale především díky pozoruhodnému termálnímu prameni, který vyvěrá z hloubky  
cca 420 metrů o teplotě 65 - 68°C. Po úbočí kopce odtékající voda z pramene vytvořila  
solný kopec (usazeninu z vápence). 
Sirná, léčivá, termální voda je vhodná na léčení kloubních a revmatických bolestí,  
nemocí páteře, kostních zranění, deformací pohybového ústrojí a některých gynekolog. 
nemocí.
Exkluzivní termální a wellness lázně byly otevřeny v létě 2007 a jsou jedinečné  
v kraji se svými vícestrannými léčebnými a wellness službami na vysoké úrovni.  
Bazény v lázních zaujímají vodní plochu 1900 m2. Najdete zde celkem 17 bazénů  
venkovních a vnitřních (sedavý bazén s léčivou vodou, perličková koupel, bazény  
s různými atrakcemi, skluzavka, bazény pro děti), jacuzzi, tureckou perličkovou  
lázeň, svět sauny, aromatizované kabiny, parní lázeň, fitness, salón krásy (kosmetika,  
kadeřnictví, manikúra, pedikúra), restauraci se samoobsluhou, kavárnu a wellness-bar. 
V okolí lázní se postupně vytvářejí zelené sady, umělé jezero, stezky pro pěší a cyklisty.
Hotel SALIRIS RESORT**** je propojen s termálním areálem, 2 lůžkové pokoje (přistýlka  
pro dospělou osobu není možná – na dotaz rodinné pokoje, tj. dva 2 lůžkové pokoje  
propojené dveřmi, s možností přistýlky) mají vlastní  sociální zařízení, fén, TV, telefon, 
mini-bar, k dispozici varná konvice, káva, čaj, klimatizace, každý pokoj má terasu  
s možností posezení. Snídaně i večeře jsou formou bufetu (v ojedinělém případě,  
když hotel není plně obsazen, může být večeře formou menu o 4 chodech).
1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v brzkých ranních hodinách přes Rakousko.  
Ubytování v hotelu Saliris Resort****, cca od 15.00 hodin, odpolední návštěva lázní.
2. - 4. den  - celodenní odpočinek v lázních. Možnost fakultativních výletů:  
dopolední výlet do města Eger, večerní posezení v příjemném vinném sklípku  
(např. návštěva „Údolí krásné paní“), možnost procházky městečkem s návštěvou  
místního skanzenu (domy ve skalách).
5. den - dopoledne možnost relaxace v lázních, pokoje jsou k dispozici do 10.00 hodin, poté 
odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

MAĎARSKO / LÁZNĚ EGERSZALÓK - HOTEL SALIRIS RESORT **** 
MAĎARSKÉ „PAMUKKALE“

Termín Dní Osoba Dítě 4 -13,99let Dítě do 3,99let 1 lůžk. pokoj
07.05. - 11.05.  
24.09. - 28.09.   
15.11. - 19.11.

5
5
5

10.480,- Kč
11.070,- Kč
11.570,- Kč

7.680,- Kč
8.270,- Kč
8.770,- Kč

2.690,- Kč
2.690,- Kč
2.690,- Kč

16.830,- Kč
17.690,- Kč 
18.790,- Kč
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Sárvár láká k procházkám do centra, kde se nachází Nádasdyův hrad, hezké náměstí s radnicí  
a fontánou nebo známá botanická zahrada. Termální voda - indikace: pohybové ústrojí,  
gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úbytek vápníku,  
lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo. Areál lázní má oddělenou vnitřní část pro děti,  
krytý léčebný bazén 37°C, částečně krytý léčebný bazén 34 - 36°C, částečně krytý  
zážitkový bazén 32 - 34 °C, vnitřní zážitkový bazén s léčivou vodou 34 - 36 °C,  
tobogán. Venkovní koupaliště je v provozu od května do září (dle počasí) a najdete zde  
několik bazénů (s tobogánem, s pirátskou lodí, s vlnobitím, 3 venkovní obří skluzavky...).

MAĎARSKO/ LÁZNĚ SÁRVÁR 

THERMAL SARVAR ENSANA HEALTH SPA HOTEL**** má vlastní termální  
lázně, leží v centru královského parku, v sousedství centra města i Arboreta (vstup zdarma  
z hotelové zahrady), 500 m od lázní Sárvár (celodenní vstupné cca 15 EUR / osoba, 8 EUR / 
dítě 3-14 let). Pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, telefon, Wi-Fi připojení, mini-bar, 
většina s balkonem.             Navíc je podávána na oběd polévka s pečivem.
Hotelové služby Wellness: Vodní svět - polokrytý zážitkový bazén s termální vodou  
30 - 34°C, krytý termální bazén 36°C, venkovní bazén s mixovanou termální a pitnou vodou 
28 - 32°C, saunový svět, oddechová část Zsolnai s lehátky a fontánou, terasa na slunění  
s lehátky, solárium. Za poplatek: wellness masáže, relaxační koupele. Relaxační solná  
jeskyně: solná terapie napomáhá léčbě nemocí dýchacího ústrojí. 

HOTEL PARK INN**** ALL INCLUSIVE je s lázněmi propojen krytou chodbou.  
Klimatizované pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, trezor, WI-FI připojení, mini-bar, TV,  
k dispozici je varná konvice, některé pokoje mají balkon. Hotel je v režimu All inclusive.              
               Vhodné i pro malé děti.

All inclusive zahrnuje:
07.00 - 10.00  - (víkend do 10.30 hod.) snídaně formou bufetu  
10.00 - 11.30 – dopolední svačina (pečivo, keksy, jednohubky, jogurt, müsli, zelenina, ovoce)
11.30 - 14.00 – oběd formou bohatého bufetu 
15.00 - 16.30 – odpolední svačina (zákusky, sladké i slané drobnosti) 
17.30 - 21.30  - večeře formou bufetu
07.00 - 21.30 – neomezená konzumace nápojů: nápoje z automatu (káva, čaj, voda,  
nealko nápoje a džusy), točené pivo a rozlévaná vína

Termín Dní Osoba Dítě 6 -13,99 let Dítě do 5,99 let 1 lůžk. pokoj
04.03. - 08.03.
24.03. - 27.03.
23.04. - 27.04.
08.05. - 12.05.
14.05. - 18.05.
01.06. - 05.06.
10.06. - 13.06.
10.06. - 13.06.
10.09. - 14.09.
14.10. - 18.10.
01.11. - 05.11.
02.11. - 05.11.

5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4

11.290,- Kč
9.590,- Kč

10.490,- Kč
10.690,- Kč
11.690,- Kč
11.490,- Kč
9.390,- Kč

10.190,- Kč
11.690,- Kč
11.690,- Kč
11.290,- Kč
9.990,- Kč

7.890,- Kč
7.190,- Kč
7.590,- Kč

-
7.990,- Kč
7.490,- Kč

-
7.390,- Kč
7.990,- Kč
7.990,- Kč

-
7.290,- Kč

2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč

-
2.490,- Kč
2.490,- Kč

-
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč

-
2.490,- Kč

16.790,- Kč
13.590,- Kč
15.790,- Kč

-
17.190,- Kč
16.990,- Kč

-
14.190,- Kč
17.190,- Kč
17.190,- Kč

-
13.990,- Kč

Termín Dní Osoba 1 lůžk. pokoj
04.03. - 08.03.
01.04. - 05.04.
27.04. - 01.05.
08.05. - 12.05.
13.05. - 16.05.
10.06. - 13.06.
08.09. - 12.09.
27.09. - 01.10.
11.10. - 15.10.
01.11. - 05.11.

5
5
5
5
4
4
5
5
5
5

8.190,- Kč
8.190,- Kč
8.790,- Kč
7.790,- Kč
6.590,- Kč
6.590,- Kč
7.790,- Kč
7.790,- Kč
7.790,- Kč
7.790,- Kč

-
10.290,- Kč

-
10.590,- Kč
8.590,- Kč
8.590,- Kč
10.590,- Kč
10.590,- Kč
10.590,- Kč
10.590,- Kč

Sleva za přistýlku pro dospělou osobu: 250,- Kč / noc.
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem,  3x / 4x ubytování s polopenzí formou bufetu (Ensana) nebo  
all inclusive (Park Inn), vstupné do hotelového wellness centra (Ensana), do termálních  
lázní (Park Inn) vč. poskytnutí županu, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,70 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).

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

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí formou bufetu, vstupné do termálních 
lázní vč. poskytnutí županu, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeň. taxu (cca 600 HUF / noc / os. nad 18 let).

Město Lenti se nachází v jihozápadní části Maďarska. Z hloubky 1.700 m zde tryská 70°C
teplá termální léčivá voda s obsahem hydrogenkarbonátu sodíku, která je vhodná pro léčbu
onemocnění pohybového aparátu a páteře (krku, zad, kříže) lumbago, kloubních zánětových
potíží a opotřebení kloubů.
Hosté mají neomezený vstup do lázní - krytá část lázní nabízí bazén plavecký 28°C,  
léčebný 38°C, hydromasážní 38°C, bazén pro cvičení 34°C, dětský bazén 34°C,  
venkovní část nabízí bazén plavecký, dětský, léčebný, částečně krytý hydromasážní  
zážitkový bazén s divokým proudem vody, 74 m dlouhou skluzavkou. Za poplatek je svět 
sauny. Dále mají vstup do hotelového wellness  ve 4. patře (zážitkový bazén, 4 různé sauny, 
možnost masáží za poplatek). Najdete zde také nové kryté zážitkové části (zážitkový bazén 
33°C určený pro mladší generaci: brouzdaliště a skluzavka pro nejmenší, masážní lůžka,  
široká skluzavka, vodní hřib, gejzíry, zážitkový bazén 34 - 36°C určený pro generaci  
středního a staršího věku: masážní lůžka, masážní lavice, 4 krční sprchy, jacuzzi, gejzíry). 
THERMAL HOTEL BALANCE**** je propojen s termálními lázněmi krytou spojovací  
chodbou. Nabízí 94 pokojů, které jsou moderně zařízené. 
SUPERIOR pokoje jsou 2 lůžkové s možností přistýlky, mají vlastní sociální zařízení, WC, 
TV, klimatizaci, fén, mini-bar, trezor, balkon. 
Snídaně i večeře jsou formou bufetu, 15.30 -16.00 hodin „sladká půlhodinka“.
V hotelu lze platit v HUF nebo kartou. Není tam směnárna.

1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách přes Rakousko. Ubytování  
v hotelu cca od 15.00 hodin, uvítací přípitek. Odpoledne koupání v lázních. 
2. - 3. - 4. den  - celodenní koupání v lázních, volný program. 
4. - 5. den - opuštění pokojů do 11:00 hod., odjezd do ČR. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hod.

MAĎARSKO / LÁZNĚ LENTI – THERMAL HOTEL BALANCE****

Termín Dní Osoba, přistýlka Dítě 10-11,99let Dítě 4-9,99let Dítě do 3,99let

28.04. - 01.05.
07.06. - 11.06.
01.07. - 05.07.
17.08. - 20.08.
27.09. - 01.10.
26.10. - 29.10.
16.11. - 19.11.

4
5
5
4
5
4
4

7.690,- Kč
9.250,- Kč
9.450,- Kč
8.450,- Kč
8.990,- Kč
8.450,- Kč
7.390,- Kč

6.250,- Kč
7.350,- Kč
7.490,- Kč
6.790,- Kč
7.190,- Kč
6.790,- Kč
6.050,- Kč

5.290,- Kč
6.090,- Kč
6.190,- Kč
5.690,- Kč
5.990,- Kč
5.690,- Kč
5.190,- Kč

2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč

Příplatek za 1lůžkový pokoj v hotelu 2.030,- Kč / 3 noci, 2.700,- Kč / 4 noci.
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Třetí největší lázně Maďarska. Termální léčivá voda s vysokým obsahem železa,  
vápníku, hořčíku, manganu, draslíku a sodíku vyvěrá z hloubky 1282 m při teplotě 55°C.  
Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, osteoporóza, opotřebování chrupavky, vápenatění,  
zápal kloubů, revma, poúrazové stavy, terapie po ortopedických a neurologických  
operacích, vředové choroby, zažívací poruchy, gynekologické a urologické potíže.
HOTEL HUNGUEST BÜK**** (bývalý Répce) je nově rekonstruovaný a je propojen  
s lázněmi krytou vytápěnou chodbou. Pokoje jsou klimatizované a mají koupelnu, WC, TV, 
telefon, trezor, minibar, Wi-Fi. Pokoje nemají balkony, pouze francouzské okno, přistýlka lze 
pouze pro děti do 12 let nebo je možné vyžádat rodinné pokoje. Hotel disponuje restaurací 
k podávání jídel formou bufetu, společenskou místností, obchodem s dárkovými předměty  
a nově posilovnou a saunami v ceně. Wi-Fi na pokojích zdarma a v lobby. 

HOTEL CARAMELL PREMIUM RESORT**** superior byl renovován na podzim roku 2016. 
Leží cca 60 m od termálních lázní. Má vlastní wellness centrum a termální lázně.  
Hosté využívají wellness ZEN SPA – krytý zážitkový bazén 32-34 °C se sluneční terasou  
na střeše, vnitřní dětský bazén 32-34 °C v oddělené části s lehátky, sezónní venkovní bazén 
se sluneční terasou, brouzdaliště, wellness bar, relaxační zóna, dětský koutek. V hotelu  
je několik saun (turecká parní lázeň, finská, infra, aroma, bio a bylinková sauna, solná  
jeskyně).
SILENT ZONE – wellness ostrov pro osoby nad 16 let – 2x vnitřní termální bazén 34-36 °C, 
36-38 °C, finská a infra sauna, turecká parní lázeň s aromaterapií, tepidárium s barevnou 
terapií. Fitness místnost, nordic walking, stolní tenis, bowling. V blízkosti hotelu se nachází 
Kristály Torony (Chrystal Tower) – zážitkový lanový park s více jak 1 km tratí.
STANDARD pokoje s možností 2 přistýlek pro děti a jsou vybaveny koupelnou, fénem,  
županem, trezorem minibarem TV, telefonem WiFi, balkonem nebo terasou.

MAĎARSKO / LÁZNĚ BÜKFÜRDÖ

Termín Dní Osoba Dítě 4 -11,99let Dítě do 3,99let 1 lůžk. pokoj

04.03. - 08.03.
01.04. - 05.04.
27.04. - 01.05.
08.05. - 12.05.
13.05. - 16.05.
10.06. - 13.06.*
08.09. - 12.09.
27.09. - 01.10.
11.10. - 15.10.
01.11. - 05.11.

5
5
5
5
4
4
5
5
5
5

9.690,-
9.490,-

10.190,-
9.350,-
8.190,-
8.190,-

10.690,-
10.990,-
10.690,-
10.690,-

6.150,-
5.990,-
6.390,-
5.990,-
5.390,-
5.390,-
6.650,-
6.850,-
6.650,-
6.650,-

2.490,-
2.490,-
2.490,-
2.490,-
2.490,-
2.490,-
2.490,-
2.490,-
2.490,-
2.490,-

12.390,-
12.190,-
13.190,-
13.190,-
10.590,-
10.590,-
13.190,-
13.190,-
13.190,-
13.190,-

1. den -  odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko.  
Ubytování v hotelu, cca od 14.00 hod. koupání v lázních.
2. - 3. - 4. den – celodenní  koupání v lázních, volný program.
4. - 5. den – opuštění pokojů do 10.00 hod., možnost fakultativně navštívit lázně  
nebo nákupy. Kolem poledne odjezd do ČR. Příjezd ve večerních hodinách. 

Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 2 EUR / noc / osoba nad 18 let -  platba na místě), 
vstupné do světa sauny v termálních lázní cca 4.900 HUF / 3 hod. Během pobytu možnost 
fakultativních výletů.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí formou bufetu, 3x / 4x neomezené vstupné 
do termálních lázní (v den odjezdu již vstup do termálních lázní není v ceně) a také vstup  
do zážitkové části lázní - zóna 2 (kromě světa sauny), využívání fitness a saun v hotelu,  
zapůjčení županu, služby delegáta.

* odjezd i z Tábora za příplatek 250,- Kč / osoba.

1. den -  odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko. 
Ubytování v hotelu, cca od 15.00 hod. koupání v termálních bazénech hotelu.
2. - 3. - 4. den – celodenní  koupání v lázních, volný program.
4. - 5. den – opuštění pokojů do 11.00 hod., možnost fakultativně navštívit lázně  
nebo nákupy. Kolem poledne odjezd do ČR. Příjezd ve večerních hodinách. 



Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí (bufet), neomezený vstup do wellness 
ZEN SPA, světa sauny a wellness ostrova SILENT ZONE, zapůjčení županu, služby  
delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoba nad 18 let – platba na místě.
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

1. den -  odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko.  
Ubytování v hotelu, cca od 15.00 hod. koupání v termálech hotelu.
2. - 3. - 4. den – celodenní  koupání v lázních, volný program.
4. - 5. den – po  snídani  možnost  koupání v hotelovém bazénu do cca 12.00 hodin,  
poté  odjezd  do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

SLEVA: 18 % / osoba – na objednávky do 31.1.2023 u 5 denních pobytů.
SLEVA: 14 % / osoba – na objednávky 92 dnů před termínem u 5 denních pobytů.
Cena 1 dospělého s 1-2 dětmi na požádání v CK.            Dítě do 5,99 let 2.490,- Kč.

Termín Dní Osoba Dítě 12-17,99let Dítě 6-11,99let 1 lůžk. pokoj

04.03. - 08.03.
27.04. - 01.05.
08.05. - 12.05.
10.06. - 13.06.
08.09. - 12.09.
11.10. - 15.10.
01.11. - 05.11.

5
5
5
4
5
5
5

9.290,-
10.590,-
9.990,-
8.150,-
9.990,-
9.990,-
9.790,-

7.990,-
8.990,-
8.490,-
7.050,-
8.490,-
8.490,-
8.390,-

5.950,-
6.590,-
6.290,-
5.390,-
6.290,-
6.290,-
6.190,-

12.590,-
14.590,-
13.690,-
10.990,-
13.690,-
13.690,-
13.490,-

Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňsku taxu (cca 2 EUR / noc / osoba nad 18 let).                 
Během pobytu možnost fakultativních výletů.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí (bufet), neomezený vstup do renovovaných 
termáních lázní hotelu a saun, zapůjčení županu, služby delegáta.

GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA**** je po celkové rekonstrukci a má vlastní  
termální lázně. Hostům je k dispozici 1x venkovní vyhřívaný bazén, 1x vnitřní zážitkový bazén,  
1x vnitřní plavecký bazén,1x vnitřní dětský bazén a 2x vnitřní bazén s termální vodou  
36-38 °C, nová skluzavka. Dále pak svět saun (2 finské sauny, parní lázně, solná komora, 
herbárium, tepidárium a další). Součástí je také golfové hřiště. 
Hotel disponuje restaurací s terasou, třemi bary, dětským hřištěm, půjčovnou kol a fitness. 
STANDARD pokoje (v ceníku) jsou pouze pro 2 osoby a jsou vybaveny koupelnou, WC,  
fénem, TV, minibarem, trezorem, klimatizací a Wi-Fi připojením zdarma, bez balkonu. 
CLASSIC pokoje (za příplatek 260,- Kč / osoba / noc), kde je možnost přistýlky a jsou  
s balkonem. 

Termín Dní Osoba Dítě 12 -14,99let Dítě 6 -11,99let Dítě 3 -5,99let

27.04. - 01.05.
08.05. - 12.05.
10.06. - 13.06.
27.09. - 01.10.
11.10. - 15.10.

5
5
4
5
5

9.090,-
9.090,-
7.490,-
9.090,-
9.090,-

7.790,-
7.790,-
6.490,-
7.790,-
7.790,-

6.490,-
6.490,-
5.490,-
6.490,-
6.490,-

4.550,-
4.550,-
4.050,-
4.550,-
4.550,-

Příplatek za 1lůžkový pokoj 1.650,- Kč / 3 noci, 2.200,- Kč / 4 noci.   Dítě do 2,99 let 2.490,- Kč.
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Tapolca leží nedaleko jezera Balaton, je známá podzemním jezerem a lázněmi v jeskyni. 
Termální voda obsahuje vápník, hořčík, uhlovodík, siřičitan a minerální látky. Termální voda
má příznivé účinky na revmatická a pohybová onemocnění, chronická zánětlivá onemocnění
páteře, kloubová a svalová onemocnění, bolesti kloubů kvůli poruše metabolismu, zlomeniny 
a různá zranění, stavy po operaci pohybového ústrojí a další.
HUNGUEST HOTEL PELION**** kromě termálních bazénů nabízí navíc pobyt  
v unikátní léčebné jeskyni, se kterou je propojen. Pokoje mají vlastní sociální zařízení,  
WC, TV, klimatizaci, minibar, telefon a Wi-Fi připojení. Hostům jsou k dispozici vnitřní  
a venkovní termální bazény, zážitkový bazén, dětský bazén, sauna, parní kabina,  
infrakabina, vanové koupele, masáže, bahenní zábaly, inhalace, elektroterapie.
1. den - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v brzkých ranních hodinách, přejezd  
přes Rakousko. Ubytování v hotelu cca od 15.00 hodin, odpolední návštěva lázní.
2. – 3. - 4. den  - relaxace v lázních, dopoledne možnost fakultativního výletu k Balatonu.
4. - 5. den - dopoledne relaxace v lázních. Návrat do Č.Budějovic ve večerních hodinách.

MAĎARSKO / LÁZNĚ TAPOLCA - HUNGUEST HOTEL PELION****

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu s polopenzí formou bohatého bufetu, vstupné 
do wellness hotelu se zážitkovým bazénem, termální bazény, saunou (od května do září 
venkovní bazén s obří skluzavkou), ranní cvičení ve vodě, využití lékařské jeskyně od úterý 
do soboty (od 13 - 18:00 hodin), animace (péče o děti v dětském klubu Pinocchio), poskytnutí 
županu, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,60 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).

Termín Dní Osoba Přistýlka Dítě 4-11,99 Dítě do 3,99let 1 lůžk. pokoj

14.05. - 18.05.
10.09. - 14.09.
26.10. - 29.10.
17.11. - 21.11.

5
5
4
5

8.990,- Kč
8.990,- Kč
7.650,- Kč
8.990,- Kč      

7.390,- Kč
7.390,- Kč
6.390,- Kč
7.390,- Kč      

6.190,- Kč
6.190,- Kč
5.520,- Kč
6.190,- Kč      

2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč 

10.750,- Kč
10.750,- Kč
9.590,- Kč
10.750,- Kč      

Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Kehidakustány leží v západní části Maďarska, asi 20 km severozápadně od Balatonu.  
Termální areál o celkové vodní ploše 2600m2 byl vybudován v roce 2003. Termální voda  
o teplotě 30 - 36°C má blahodárné účinky při problémech pohybového ústrojí a při podpůrné 
léčbě nervových, gynekologických a kožních onemocněních. V léčebných a zážitkových 
lázních Kehida najdete 13 bazénů (vnitřní i venkovní ), 94 m dlouhou skluzavku, svět sauny 
(finská sauna, aroma kabina, parní kabina, infra sauna, Kneippova lázeň, jacuzzi), fitness 
místnost, aqua fitness, stolní tenis, venkovní šachy, bowling. 

KEHIDA TERMÁL HOTEL **** nachází se ve společné budově s léčebnými a zážitko-
vými lázněmi Kehida, které jsou součástí nově vybudovaného termálního areálu. Pokoje 
jsou 2lůžkové s možností až 2 přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, WC, TV, klimatizaci,  
mini-bar, trezor a Wi-Fi připojení zdarma. Snídaně a večeře formou bohatého bufetu. 

LÁZNĚ   KEHIDAKUSTÁNY – HOTEL  KEHIDA  TERMÁL **** 

Cena zájezdu zahrnuje:                            Vhodné i pro malé děti. Dítě do 4,99 let 2.490,- Kč
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí, vstupné do světa saun a lázní vč. poskytnutí 
županu a osušky do lázní, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeň. taxu (cca 1,30 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).    

Termín Dní Osoba Dítě 12- 15,99 let Dítě 5-11,99let 1 lůžk. pokoj
05.03. - 09.03.
08.05. - 12.05.
21.05. - 25.05.
11.06. - 15.06.
01.09. - 04.09.
26.10. - 29.10.

5
5
5
5
4
4

9.590,- Kč
9.390,- Kč
9.590,- Kč
9.390,- Kč
7.690,- Kč
8.490,- Kč

8.490,- Kč
8.290,- Kč
8.490,- Kč
8.290,- Kč
7.290,- Kč
7.890,- Kč

6.990,- Kč
6.890,- Kč
6.990,- Kč
6.890,- Kč
6.290,- Kč
6.990,- Kč

11.890,- Kč
11.590,- Kč
11.890,- Kč
11.590,- Kč
10.190,- Kč
10.990,- Kč 

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



Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu s polopenzí,  
3x vstupné do termálních lázní Granit a zážitkové části, zapůjčení županu pro dospělé, 
služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,70 EUR / noc).

Dítě do 5,99 let 2.490,- Kč.

HOTEL PARK INN**** otevřen v r. 2017, je s lázněmi propojen krytou chodbou  
a disponuje pokoji s balkonem, s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, WC, TV,  
trezorem a minibarem. Wi-Fi připojení zdarma. 
V hotelové restauraci je polopenze podávána formou bohatého bufetu.
1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách přes Rakousko. Odpolední 
koupání v termálních bazénech. Ubytování cca od 15 hod, dříve dle možností hotelu.
2. - 3. - 4. den – odpočinek v termálních bazénech. Fakultativně možnost návštěvy vinného 
sklepa (czárdy) s degustací vín a procházka na místní rozhlednu.
4. - 5. den – dopoledne možnost koupání. Odjezd do ČR cca ve 12:30 hodin, cestou domů  
možnost nákupů. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Termín Dní Osoba Přistýlka Dítě 6 -17,99let 1 lůžk. pokoj
05.03. - 09.03. 
08.05. - 12.05.
21.05. - 25.05.
11.06. - 15.06.
01.09. - 04.09.
17.09. - 21.09.
15.10. - 19.10.
26.10. - 29.10.
12.11. - 16.11.

5
5
5
5
4
5
5
4
5

8.390,- Kč
8.590,- Kč
8.590,- Kč
8.590,- Kč
8.190,- Kč
8.590,- Kč
7.790,- Kč
8.690,- Kč
7.790,- Kč

7.090,- Kč
7.090,- Kč
7.090,- Kč
7.090,- Kč
6.050,- Kč
7.090,- Kč
7.090,- Kč
6.050,- Kč
7.090,- Kč

6.690,- Kč
6.690,- Kč
6.690,- Kč
6.690,- Kč
5.750,- Kč
6.690,- Kč
6.690,- Kč
5.750,- Kč
6.690,- Kč

12.940,- Kč
13.140,- Kč
13.140,- Kč
13.140,- Kč
12.470,- Kč
13.140,- Kč
11.690,- Kč
13.490,- Kč
11.690,- Kč

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

MAĎARSKO / LÁZNĚ ZALAKAROS

HOTEL PARK INN**** s ALL INCLUSIVE – doplatek 400,- Kč osoba od 12 let / noc, 200,- 
Kč děti 6-11,99 let / noc, 0 Kč děti do 5,99 let (od ubytování do ukončení pobytu – nutné 
zakoupit pouze na celý pobyt). 
Zahrnuje: 
07.00 - 10.00 – snídaně formou bufetu
10.30 - 11.30 – dopolední svačina
12.00 - 15.00 – oběd formou bufetu
15.30 - 17.00 – odpolední svačina 
18.00 - 21.30 – večeře formou bufetu
07.00 - 21.30 – neomezená konzumace nápojů: nápoje z automatu (káva, čaj, voda,  
nealko nápoje a džusy), točené pivo a rozlévaná vína
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

HOTEL JUFA VULKAN THERMEN RESORT **** je propojen s termálními lázněmi  
Vulkan, moderně zařízené pokoje s vlastním sociálním zařízením, balkonem nebo terasou mají  
klimatizaci, TV, minibar a bezplatné Wi-Fi připojení. Jufa Vulkan Thermen Resort se nachází 
cca 1,5 km od městečka Celldömölk. Snídaně i večeře jsou formou bohatého bufetu. 

Vhodné i pro malé děti. Dítě do 5,99 let 2.490,- Kč 
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x / 3x / 4x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních  
lázní Vulkan včetně saunového světa a dětské zábavné koupele s obří skluzavkou,  
zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeň. taxu cca 1,60 EUR / noc / os. nad 18 let. 

1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko. 
Ubytování v hotelu, cca od 14.00 hodin možnost koupání v lázních.
2. - 3. - 4. den – celodenní koupání v lázních, volný program, možnost procházky do města 
nebo na sopku.
4. - 5. den – po snídani možnost koupání v lázních, pokoje jsou k dispozici do 11.00 hodin, poté  
odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.                

Termín Dní Osoba Přistýlka Dítě 6 -11,99 let 1 lůžk. pokoj
04.03. - 08.03.
24.03. - 27.03.
23.04. - 27.04.
06.05. - 08.05.
14.05. - 18.05.
01.06. - 05.06.
10.06. - 13.06.
10.09. - 14.09.
14.10. - 18.10.
26.10. - 29.10.
02.11. - 05.11.
17.11. - 21.11.

5
4
5
3
5
5
4
5
5
4
4
5

7.990,- Kč
6.990,- Kč
7.990,- Kč
4.390,- Kč
7.990,- Kč
7.990,- Kč
6.990,- Kč
7.990,- Kč
7.990,- Kč
7.190,- Kč
7.190,- Kč
7.990,- Kč

7.690,- Kč
6.790,- Kč
7.690,- Kč
4.180,- Kč
7.690,- Kč
7.690,- Kč
6.790,- Kč
7.690,- Kč
7.690,- Kč
6.990,- Kč
6.990,- Kč
7.690,- Kč

5.990,- Kč
5.490,- Kč
5.990,- Kč
3.190,- Kč
5.990,- Kč
5.990,- Kč
5.490,- Kč
5.990,- Kč
5.990,- Kč
5.690,- Kč
5.690,- Kč
5.990,- Kč

9.190,- Kč
7.990,- Kč
9.190,- Kč
5.090,- Kč
9.190,- Kč
9.190,- Kč
7.990,- Kč
9.190,- Kč
9.190,- Kč
8.190,- Kč
8.190,- Kč
9.190,- Kč

Jedny z nejmladších lázní Maďarska (od r. 2008) najdete cca 20 km od Sárváru, v  krásném  
prostředí s kulisou 5 milionů let staré vyhaslé vulkanické sopky Ság-Hegy, v údolí Sághegy. 
Sopka se rozprostírá cca 5 kilometrů od města, po vrcholu (291 m n m) vede naučná stezka  
a na okolních svazích se pěstuje vinná réva výhradně pro bílá vína.
Termální, léčivá, vulkanická voda je sodíkovo-vodíkovo-karbonátová s vysokým obsahem  
fluoridu a léčí svalový systém, chronické opotřebení kloubů, chronické revmatologické záněty,  
rehabilitace po ortopedických, traumatologických operacích, zánět kříže, z kříže vycházející 
bolesti, statické potíže, poruchy držení těla (vychýlení páteře), stres, přetíženost.
Termální lázně mají vodní plochu 1600 m² - krytý 25 m dlouhý plavecký bazén 25 - 27°C, 
krytý výukový bazén 30°C, ochlazovací bazén u sauny 10 - 12°C, termální léčivý bazén  
33 - 34°C, kombinovaný krytý a venkovní sedací bazén s léčivou vodou 36 - 37°C.  
Při letním provozu ještě venkovní dětský bazén se skluzavkou 30 - 32°C, dětský bazén  
na hraní 28 - 30ºC, zážitkový bazén s rozlohou 560 m² (lehátka za poplatek). Sauna,  
parní kabina, relaxační prostory, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika, solárium, léčebné  
procedury a wellness masáže, aerobic, půjčovna kol. Hřiště na plážový volejbal a házenou, 
hřiště na míčové sporty.

MAĎARSKO / LÁZNĚ CELLDÖMÖLK - HOTEL VULKÁN ****

Starobylé město se nachází cca 40 km severně od Budapešti, v malebné krajině  
Dunajského ohbí, kde se takřka až „do nebes“ tyčí pevnost Visegrád, ve které sídlili maďarští  
králové. Léčebný termální minerální pramen tryskající z hloubky 1300 m o teplotě 39 °C je díky 
svým protizánětlivým účinkům a vysokému obsahu železa, vápníku, hořčíku, hydrogenuhličitanu 
a množství stopových prvků velmi prospěšný pro lidský organismus. Pomáhá především lidem 
s poruchami pohybového aparátu, svalovými a cévními potížemi. Je rovněž vhodný pro alergiky. 
Při vnitřním užití má blahodárný vliv na trávicí systém a ledviny. 

MAĎARSKO / LÁZNĚ VISEGRÁD - THERMAL HOTEL VISEGRÁD****

THERMAL HOTEL VISEGRÁD****  hotel je umístěn v blízkosti lesoparku, na břehu  
Dunaje. Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají vlastní sociální zařízení, fén, trezor,  
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

Největší termální jezero v Evropě – vodní plocha 47 500 m2, hloubka až 36,5 m.  
Mírně radioaktivní voda obsahuje síru, alkálie, hydrogenuhličitany a zejména soli  
vápníku. Teplota jezera je 33 - 34°C v létě a 26 - 28°C v zimě. Jako koupelová kúra  
je voda vhodná pro léčbu pohybového ústrojí, kloubů a páteře, revmatických potíží  
a při gynekologických potížích. Jako pitná kúra pomáhá při léčení poruch zažívacího  
systému a poklesu dásní. 
THERMAL AQUA ENSANA HEALTH SPA HOTEL**** (ALL INCLUSIVE)  má vlastní  
termální lázně. Nachází se v centru, 300 m od termálního jezera. Nabízí neomezené  
využívání všech termálních bazénů (venkovní plavecký bazén, zážitkový bazén, vnitřní  
termální bazén, vnitřní brouzdaliště a dětský bazén se skluzavkou), sauny, venkovního  
Kneippova bazénu, fitness, stolního tenisu, sportovních programů. 
Pokoje mají koupelnu, WC, fén, župan, TV, rádio, telefon, klimatizaci, mini-bar (za poplatek), 
většina franc. balkon, Wi-Fi zdarma.
ALL INCLUSIVE zahrnuje: snídaně, oběd a večeře (bufet), pozdní snídaně, ovoce,  
odpolední moučníky, kávu a zmrzlinu. V nabídce nealkoholické nápoje (čaj, káva,  
minerální voda, ovocné šťávy - 07:00-22:00 hod.), alkohol. nápoje (točené pivo a domácí  
víno – 18:00 –22:00 hod.).
1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, ubytování v hotelu,  
cca od 15.00 hod. koupání v termálních bazénech hotelu.
2. - 3. - 4. den – celodenní koupání v termálních bazénech hotelu nebo v termálním jezeře.
4. - 5. den – dopoledne check out v 10.00 hod., možnost koupání nebo nákupů. Kolem 
poledne odjezd do ČR. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách. 

LÁZNĚ HEVÍZ – THERMAL AQUA ENSANA HEALTH SPA**** 

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s ALL INCLUSIVE, neomezený vstup do termálních 
lázní hotelu (v den příjezdu od 15.00 hod., v den odjezdu do 10.00 hod.), zapůjčení županu, 
služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
pobytovou taxu cca 1,70 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstupné  
do termálního jezera (cca 3.800 HUF / 3 hod.), cestovní pojištění.

Dětské ceny 6-13,99 let na dotaz v CK. Počet pokojů za uvedené ceny je limitován.

Termín Dní Osoba Dítě do 5,99 let 1 lůžk. pokoj

08.05. - 12.05. 
24.05. - 28.05. 
01.09. - 04.09. 
17.09. - 21.09.
15.10. - 19.10.
26.10. - 29.10.

5
5
4
5
5
4

8.590,- Kč
10.690,- Kč
8.190,- Kč
8.890,- Kč
8.590,- Kč
8.190,- Kč

2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč
2.490,- Kč

10.650,- Kč
12.990,- Kč
10.090,- Kč 
11.690,- Kč
10.650,- Kč
10.090,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup  
do hotelového wellness a saunového parku (finská sauna, parní sauna, aroma sauna,  
zážitkové sprchy, ledová studna), neomezený vstup do tepidaria, neomezený vstup  
do hotelového fitness, zapůjčení županu, služby delegáta. 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
pojištění léčebných výloh, příplatek za pokoj s výhledem na Dunaj - 6 EUR / osoba / noc, 
lázeň. taxu cca 1,50 EUR / noc / os. nad 18 let – platba na místě.

Termín Dní Osoba Přistýlka Dítě do 13.99 let 1 lůžk. pokoj
06.09. - 10.09. 5 10.370,- Kč 9.770,- Kč 7.350,- Kč 12.790,- Kč

2. - 4. den – celodenní odpočinek v lázních. Možnost fakultativních výletů: Budapešť,  
Ostřihom, Komárno.
5. den – dopoledne možnost relaxace v lázních, pokoje jsou k dispozici do 11.00 hodin. 
Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

Dítě do 5,99 let 2.480,- Kč.

1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v brzkých ranních hodinách přes Rakousko.  
Ubytování v hotelu Thermal**** cca od 14.00 hodin, odpolední návštěva hotelových lázní.

Wi-Fi, TV, mini-bar, klimatizaci. V hotelu se nachází wellness centrum, vnitřní i venkovní  
bazény (termální bazény 32 a 38°C, vyhřívaný venkovní bazén 20m), sauna, solná komora,  
solárium, plavecký bazén, jacuzzi, biliard, squash, stolní tenis. Snídaně i večeře jsou formou bufetu.



Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 4x ubytování s polopenzí (snídaně bufet, večeře 3 chodové menu), 
všechny výlety, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, zapůjčení županu (za poplatek), vstupy do objektů: cca 7.000 HUF, pobytovou 
taxu cca 1,3 EUR / osoba nad 18 let / noc – platba na místě. 

Vstupné do termálních lázní: cca 5.100 HUF / osoba / den, cca 4.100 HUF / senior 62+ / den.  
Lázně nabízejí i slevy na vstup po 14.00 hod. nebo jen na vstup do venkovních termálních  
bazénů: cca 3.400 HUF / osoba / den, cca 2.700 HUF / senior 62+ / den.

HOTEL LIDIA*** leží v centru Harkán cca 200 metrů od lázeňského areálu. Dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC a fénem, kuchyňskou linkou 
s vařičem a ledničkou, TV/SAT, wifi a balkon nebo terasu. Dále má hotel k dispozici restauraci, 
výtah, místo na posezení a relaxaci, wellnes – sauna, infračervená kabina, aroma kabina, 
parní sauna, vířivka a fitness. 

1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách, přejezd přes Rakousko  
do maďarského města Kalocsa – prohlídka muzea papriky, arcibiskupského paláce  
a pokladnice. Odjezd do lázeňského města Harkány, ubytování a odpolední koupání  
v lázních. 
2. den –  zastávka u hradu Siklós a v tradiční vinařské vesnici Villány, kde bude možnost 
fakultativní ochutnávky vína a nákupu. Prohlídka města Moháč, místa osudové bitvy r. 1526, 
památník. Návrat na ubytování a koupání v termálních lázních.
3. den – celodenní koupání v termálních lázních.
4. den – dopoledne prohlídka města Pecs (UNESCO) – mešita paši Kasima Gázima,  
bazilika Sv. Patery, křesťanský hřbitov atd. Odpoledne návrat a koupání v termálních  
lázních.
5. den – koupání v termálních lázních do 12.00 hod. Odjezd a na cestě zpět zastávka  
v městě Székesfehérvár – prohlídka korunovační katedrály sv. Štěpána. Poté odjezd do ČR. 
Návrat do Č. Budějovic v nočních hodinách. 

MAĎARSKO / HARKANY – pobyt s výlety v ceně – NOVINKA
Lázně Harkány chrání pohoří Villány před větry a vytváří téměř středozemní  
klimatické podmínky. Léčivá voda vyvěrá o teplotě 62°C a jako jediná na světě obsahuje  
síru v plynné podobě, která se 150x rychleji vstřebává a zrychluje tak látkovou výměnu  
uvnitř tkáně. 
V pěkném parku lázní o rozloze 13 ha jsou k dispozici 2 termální bazény, 3 bazény  
na koupání, plavecký bazén, bazén pro děti. V hlavní budově lázní jsou bazény jacuz-
zi, vodní masáž, finské sauny. Teplota termální vody je cca 34-36°C, teplota sladké vody  
je cca 24-27°C. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, gynekologické a kožní nemoci. 
Lázně jsou známé úspěšnou  léčbou lupenky. Jsou nazývány „Rájem revmatiků“ a uznávány 
jako jedny z nejvíce účinných lázní na světě. Vstup dětí do 14 let je povolen pouze v doprovodu 
dospělé osoby a se souhlasem lékaře. 

Termín Dní Osoba Přistýlka do 11,99let 1 lůžk. pokoj
25.10. - 29.10. 5 8.990,- Kč 7.990,- Kč 11.590,- Kč

36



KAMBODŽA – chrámy, pláže, příroda a relax

Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Praha – Siem Reap, Phnom Penh - Praha včetně tax a palivových  
příplatků, všechny transfery a lodě dle programu, dopravu v Angkoru, 12x ubytování v hotelech  
3* ve standardních dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 12x snídaně, průvodcuje  
Ing. Vladimír Rottner.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupní vízum do Kambodži (30 USD), vstupné, 3denní vstupenku  
do Angkoru(cca 62 USD), fakultativní výlety cca 50 USD, spropitné a jiné vedlejší výdaje. 
Velikost skupiny je cca 15 osob.

PŘÍPLATEK: 1.500,- Kč / osoba – na objednávky po 1.2.2023.

1. den - odlet z Prahy do Kambodži.
2. den - přílet do města Siem Reap. Ubytování 5 nocí v hotelu 3*. 
3. den - prohlídka chrámového komplexu Angkor a jeho okolí, které je důkazem  
prastaré khmerské civilizace. Navštívíme opevněné město Angkor Thom, bývalou metropoli  
království Angkor (802-1432). Prohlídka jednoho z nejpozoruhodnějších chrámů  
tohoto dávného města – Bayon Temple (54 kamenných věží, z nichž každá je vyzdobena  
čtyřmi obličeji směřujícími do čtyř světových stran) a dalších architektonických skvostů.  
V podvečer prohlídka monumentálního Angkor Watu - největší a nejlépe dochovaný  
a nábožensky nejvýznamnější z chrámů v Angkoru, který zaujme návštěvníky svým  
rozsahem. Návrat na ubytování.
4. den - pokračování prohlídky Angkoru. Navštívíme chrám Ta Prohm Temple, původně 
buddhistický klášter, kde v době největší slávy žilo na 12 000 mnichů. Dnes jsou zdi tohoto 
komplexu prorostlé kmeny a kořeny mohutných stromů okolní džungle, čímž se řadí mezi 
nejfotografovanější turistickou atrakci celého areálu. Chrám je tak poplulární, že se zde 
natáčel i slavný film Tomb Rider.
Dále navštívíme chrám Ta Som z 12. století a budeme pokračovat k Neak Pean, nádrži,  
která má prý představovat posvátné himalájské jezero, uprostřed je kulatý ostrůvek  
s chrámem. Konec dne bude patřit návštěvě chrámu Preah Khan. Návrat na ubytování.
5. den – pokračování v prohlídce jednotlivých chrámových komplexů, které jsou vsazeny  
do krajiny. Celá oblast je neuvěřitelně působivá. Možnost výletu i k místnímu vodopádu. 
Návrat na ubytování.
6. den – výlet podél plovoucí vesnice s jedinečným životním stylem, projížďka po jezeře 
Tonlé Sap. Odpoledne fakultativně návštěva velmi působivého Muzea války v Siem Reap, 
které dokumentuje nechvalně známe období Rudých Khmerů. Možnost také návštěvy  
Muzea khmerské civilizace a nočního trhu. Návrat na ubytování.
7.-8. den – přejezd do hlavního města Phnom Penhu. Prohlídka metropole. Komplex  
Královského paláce a Stříbrné pagody, Wat Phnom na uměle navršeném pahorku. Národní 
muzeum s uměleckými poklady kambodžské historie. Procházka po promenádě Sisowath 
na nábřeží Mekongu.
9. den – jízda kambodžskou krajinou mezi nekonečnými rýžovými políčky a plantážemi 
cukrových palem až do města Sihanoukville obklopeného překrásnými plážemi. Přejezd lodí 
na ostrov Koh Rong. Ubytování 4 nocí v hotelu 3*. 
10.-13.den – pobyt na ostrově Koh Rong, který je téměř celý národním parkem, odpočinek 
a koupání v moři. Možné je zde půjčit si motorky a projet celý ostrov nebo se vydat na jeden 
z fakultativních výletů v NP. Také je v nabídce fakultativní šnorchlovací výlet lodí na okolní 
ostrovy s tyrkysovou vodou. Poslední den odjezd lodí na pevninu do přímořského letoviska 
Sihanoukwille. Možnost nákupů. 
14. den – Přejezd do Phnom Penhu. Letecký návrat domů.
15. den – Přílet do Prahy. 

Termín Osoba
28.10. - 11.11.2023 57.990,- Kč          

POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ LETECKÉ ZÁJEZDY
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MALLORCA A JEJÍ KRÁSY – VŠECHNY VÝLETY V CENĚ 

Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Praha – Mallorca – Praha, transfer na hotel, přeprava po ostrově,  
ubytování v hotelu 3* s polopenzí, všechny výlety s průvodcem. 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné, pobytovou taxu.     
Doporučená částka na vstupy: cca 40 EUR.

Zájezd je pro všechny věkové kategorie, pro pohodáře i turisty. Kdo bude chtít ležet  
u moře, může každý den, kdo bude chtít jet na výlety nebo poznat jinou pláž, bude moci.  
Zájezd je koncipovaný tak, abyste si ho hlavně užili. Průvodcuje Vladimír Rottner.

1. den – odlet z Prahy na ostrov Mallorca. Odjezd na hotel. 
2. den – volný den u moře.
3. den – jizda k majáku Cap de Formentor. Jízda poloostrovem, která nás zavede  
na vyhlídky na mohutné skalnaté útesy. Zastávka v přístavním městečku Port de Pollenca. 
Prohlídka města Alcudia se zachovaným opevněním a římskými památkami. Možnost koupání  
na některé ze zdejších plážích. 
4. den – navštívíme krápníkové jeskyně Coves del Drac, kde v rámci prohlídky poplujeme  
na podzemním jezeře. Turisitka v oblasti kláštera Sant Salvador (510 m), odkud jsou  
překrásné výhledy na ostrov. Historické město Petra s velmi pěknou atmosférou.
5. den – Palma de Mallorca – prohlídka hlavního města ostrova s významnými památkami 
a monumentální gotickou katedrálou La Seu, postavenou na zbytcích mešity. Procházka  
k zámku Castell de Bellver odkud jsou krásné výhledy na celé město. Odpoledne koupání 
a relaxace na pláži. 
6. den – celodenní relax u moře nebo výjezd do hor, kdy vystoupáme z vesničky Orient  
ke zřícenině hradu Castell d´Allaro (822 m), odkud jsou impozantní výhledy. Poté  
budeme klesat do města Alaró (cca 3 hod.). Odpoledne návštěva městečka Valldemossa,  
malebného města s kartuziánským klášterem. 
7. den – prohlídka městeček Soller a Port de Soller. Fakultativně možnost jízdy historickou 
tramvají mezi městečky. Fakultativně možnost výletu lodí do romantické zátoky Sa Calobra 
a procházka  přes několik tunelů k soutěsce Torrent de Pareis, což je jedna z největších 
evropských soutěsek. Možnost koupání. 
Cestou zpět návštěva kláštera Lluc, hlavního poutního místa na ostrově proslulého díky  
tmavé sošce Panny Marie (La Moreneta). 
8. den – relaxace a odlet do ČR. 

Termín Osoba 1lůžk. pokoj
12.05. - 19.05.2023
19.05. - 26.05.2023

28.990,- Kč         
28.990,- Kč        

31.490,- Kč        
31.490,- Kč       
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KANÁRSKÉ OSTROVY / TENERIFE – pohodově i zážitkově
1. den - odlet z Prahy na Tenerife, ubytování.
2. den - prohlídka bývalého hlavního města La Laguna (UNESCO) s typickou kanárskou 
architekturou. Lehká procházka v přírodě a odpoledne prohlídka krásného města La Orotava 
s malebným historickým centrem, zahradami a katedrálou. Možnost koupání. 
3. den - celodenní výlet do NP Las Caňadas (UNESCO). V případě pěkného počasí  
výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol Španělska Pico del Teide (3.718 m.n.m.) a turistika  
po vyhlídkách na Tenerife a okolní ostrovy. Přejezd autem k turistickému okruhu La Catedral, 
kde jsou překrásné skalní útvary. 
4. den - celodenní výlet na poloostrov Anaga. Příjezd do vesnice Chamorga, odkud  
se vydáme na pěší okruh vavřínovými lesy pohoří Montanas de Anaga až k majáku Faro 
de Anaga. Odpoledne přejezd na nejvyhledávanější pláž Playa de Las Teresitas se zlatým 
saharským pískem. Koupání. 
5. den - relaxace u moře nebo procházka historickým centrem Puerto de la Cruz,  
návštěva botanické zahrady, možnost koupání na vulkanické pláži nebo koupání  
v přímořských bazénech s gejzíry Lago Martánez. Další možnost je návštěva vyhlášeného 
Loro Parku – botanická a zoologická zahrada, kde je možné vidět vystoupení kosatek.

ITÁLIE / SARDINIE pohodově i zážitkově - NOVINKA

Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Praha – Sardínie – Praha, transfer na hotel (ubytování na 2 místech), přeprava 
po ostrově tranzitem, ubytování v hotelu, 7x polopenze formou bufetu včetně vody, piva a vína                    
při večeři, plážový servis (v termínu: 16.9.-23.9.23), základní výlety s průvodcem. Průvodcuje 
Ing. Vladimír Rottner.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné, lodní lístek, fakultativní výlet lodí a na nejvyšší horu.    

1. den – odlet z Prahy na Sardínii, odjezd na ubytování do letoviska Cala Gonone. 
2. den - pěšky vyrazíte kolem pobřeží a přibližně po 2 hodinách dorazíte na jednu  
z nejkrásnějších pláží Cala Luna, koupání a odpoledne buď pěšky zpět nebo možnost  
fakultativně jízdy lodí. Případně možnost fakultativního lodního výletu k pobřežní vápencové 
jeskyni Grotta del Blue Marino. Večer návštěva letoviska Cala Gonone. 
3. den – celodenní relax na pláži nebo několikahodinový náročnější výlet do hlubokého 
vápencového kaňonu Goroppu v pohoří Supramonte. Do soutěsky můžete sestoupit  
buď pěšky nebo se můžete za poplatek nechat odvést jeepy. Případně můžete jednu cestu  
absolvovat pěšky a zpět si vzít jeep. Cesta kaňonem vede mezi balvany, kolmými stěnami 
a úzkými průchody, prohlídka však stojí za to. Je to jedna z největších zajímavostí Sardínie.
4. den – celodenní odpočinek na pláži nebo fakultativní výlet na nejvyšší horu ostrova Punta 
La Marmora – 1833 m. Pěší okruh na cca 5 hodin.  
5. den – dopoledne prohlídka jeskyně Ispinigoli, která se pyšní 38 metrů vysokým  
stalagnátem, který je jedním z největších na světě. Přejezd na sever ostrova. Po cestě 
prohlídka středověkého města a strážního hradu Posada, odkud jsou krásné výhledy. Dále 
návštěva archeologického parku nuraghského osídlení San Pietro. Ubytování v oblasti  
města Palau. 
6. den – prohlídka vojenské pevnosti z 19. století Fortezza di Monte Altura. Poté přejezd  
na smaragdové pláže u Isola Isuledda, možnost koupání nebo procházky po ostrově  
spojeném s pevninou písečným náspem. Odpoledne přejezd na poloostrov Capo  
Testa. Procházka k majáku a po útesech, ze kterých je vidět až na sousední ostrov Korsika.  
V podvečer navštěva skalního útvaru Capo d´Orso neboli Medvědí kopec, odkud jsou  
krásné výhledy do okolí. 
7. den – celodenní relax u moře nebo možnost fakultativního výletu na souostroví  
La Maddalena, které je jedním z nejkrásnějších míst této oblasti. Souostroví je národním 
parkem a při plavbě uvidíte bizarní útesy i překrásná zákoutí omývaná azurovým mořem. 
8. den – návštěva Smaragdového pobřeží a jeho nejoblíbenějšího letoviska – luxusního 
přístavu Porto Cervo. Odjezd na letiště a odlet do Prahy. 

Termín Osoba 1lůžk. pokoj
16.09. - 23.09.2023
23.09. - 30.09.2023

34.990,- Kč        
34.490,- Kč         

37.990,- Kč        
37.490,- Kč        
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KANÁRSKÉ OSTROVY / FUERTEVENTURA s výletem na LANZAROTE 

Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Praha – Fuerteventura – Praha včetně všech tax a palivových příplatků,  
transfer na hotel, přeprava po ostrově, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, zpáteční trajekt  
na ostrov Lanzarote, všechny výlety s průvodcem.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné.         Doporučená částka na vstupy: cca 40 EUR.
Zájezd je pro všechny věkové kategorie. Každý den budou pořádané výlety, ale pokud 
nebudete mít chut jet a budete chtít relaxovat, bude to možné buď na některé z pláží nebo 
u hotelového bazénu.     Velikost skupiny je cca 16 osob. 

1. den – odlet z Prahy na ostrov Fuerteventura, ubytování.
2. den – výlet do přírodního parku na poloostrově Jandia na krásnou a divokou pláž Cofete. 
Cesta zpět autem nebo přechod přes hřeben s nádhernými výhledy na okolní hory a divoké 
pobřeží do letoviska Morro Jable. Občerstvení, možnost nákupů nebo koupání na krásné, 
několik km dlouhé pláži Jandia. 
3. den – dopoledne procházka na mořské útesy a skalní most, odpoledne známá laguna 
Sotavento a relax na plážích v okolí letoviska Costa Calma.
4. den – celodenní přejezd na sever ostrova. Cestou zastávka v Ajuy, odkud  
se vydáme podél divokého skalnatého pobřeží s malými zálivy na vyhlídku Punta de la Nao.  
Uvidíme obrovské přírodní jeskyně Caleta Negra a dále impozantní skalní okno v zálivu Peňa  
Horadada. Po cestě zastávka v bývalém hlavním městě Betancuria s romantickými uličkami 
a historickými stavbami. Zastávka u strážců ostrova – gigantických soch Guise a Ayose. 
Příjezd na ubytování. 
5. den – dopoledne procházka na okraj sopečného kráteru Hondo, odkud jsou nádherné 
výhledy. Návštěva letoviska El Cotillo, kde je možnost koupání nebo procházky k majáku. 
Případně možnost nákupů či surfování. 
6. den – v časných ranních hodinách přejezd do přístavu Corralejo, odkud se vydáme  
na celodenní výlet na ostrov Lanzarote. Tam navštívíme NP Timanfaya s divokou  
vulkanickou krajinou. Procházka po lávových stezkách a další zajímavosti ostrova.  
Odpoledne přejezd trajektem zpět na Fuerteventuru a návrat na hotel.
7. den – dopoledne výlet do Puertito de Los Molinos, skýtající nádherné výhledy na divoké 
pobřeží Atlantiku. Odpoledne relax a koupání na jedné z pláží nebo možnost půjčení kola  
a projížďka kolem divokého pobřeží s neuvěřitelými výhledy. 
8. den – individuální volno dle odletu z ostrova, přílet do Prahy.

Termín Osoba
15.10. - 23.10.2023 34.990,- Kč          

Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Praha – Tenerife – Praha včetně všech tax a palivových příplatků, transfer  
na hotel, přeprava po ostrově autem, ubytování v hotelu 4* s polopenzí, všechny výlety  
s průvodcem, průvodcuje Ing. Vladimír Rottner.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné a lanovku.                  
Příplatek za 1lůžkový pokoj 2.000,- Kč.

Termín Osoba
03.03. - 10.03.2023 (jarní prázdniny v Č.B.)
10.03. - 17.03.2023

32.990,- Kč         
32.990,- Kč        

6. den - odjezd do horské vesničky Masca, obklopené horským masivem Teno,  
která je jednou z největších atrakcí ostrova. Odtud možnost středně náročné túry  
soutěskou Barranco de Masca, která vede až na pobřeží k pláži Playa de Masca,  
možnost koupání. Poté návrat soutěskou zpět nebo fakultativně plavba lodí, podél strmých  
až 900 m vysokých útesů, do městečka Los Gigantes. Možnost koupání.  
7. den - okružní túra k zajímavým útvarům Paisaje Lunar „měsíční krajina“, jedinečná  
sopečná formace, kterou neuvidíte nikde jinde na ostrovech. Všude kolem jsou nádherné 
výhledy na Teide a pobřeží Atlantiku.
8. den – individuální volno dle odletu z Tenerife, přílet do Prahy.
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PORTUGALSKO / AZORSKÉ OSTROVY – SAO MIGUEL

Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Vídeň – Sao Miguel (s přestupem) – Vídeň včetně všech tax a palivových  
příplatků, transfer na hotel, přeprava po ostrově, 7x ubytování v hotelu se snídaní, všechny výlety 
s průvodcem, průvodcuje Ing. Vladimír Rottner. 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupy. Příplatek za 1lůžkový pokoj 4.400,- Kč. 
Doporučená částka na vstupy cca 40 EUR.

Zájezd je pro všechny věkové kategorie, pro chodce i pohodáře, bývá několik měsíců 
dopředu vyprodán.

1. den - odlet z Vídně na hlavní a největší Azorský ostrov Sao Miguel.
2. den – výlet na západní část ostrova do NP Sete Cidadaes k jezerům Lagoa Azul  
a Lagoa Verde, které leží v ohromném kráteru sopky. Možnost pěší túry po hraně kráteru  
a nebo jen pěkné vyhlídky na jezera na jedné straně a Atlantickým oceánem na druhé.  
Odpoledne dojedeme přes malebné městečko Mosteiro k „oceánskému koupališti“, 
kde je možnost koupání v „lagunách“ vytvořených přílivem, kde se mísí mořská a termální 
voda. Návrat na ubytování kolem koberců modrých hortenzií.
3. den – výlet k jezeru Furnas, které je proslavené geotermálními jevy. Nachází  
se zde i speciální otvory v zemi, využívající termální energii k vaření místních specialit  
(Cozido nas Caldeiras). Návštěva městečka Furnas a termální oblasti Calderas, kde jsou 
k vidění fumaroly a termální jezírka. Koupání v přírodním termálním jezírku v nádherné  
botanické zahradě Terra Nostra. Možnost turistiky na vyhlídku Pico do Ferro, odkud  
je nádherný výhled na jezero a celou oblast kráteru Furnas. Návrat na ubytování.
4. den – odpočinkový den, prohlídka hlavního města celého souostroví Ponta Delgady,  
kde navštívíme místní kostely z 15. a 16. století a botanické zahrady. Fakultativně  
možnost návštěvy místní vulkanické jeskyně. Odpoledne možnost koupání na jedné  
z místních pláží nebo fakultativně možnost cca 4 hod. plavby na pozorování delfínů  
a velryb. Návrat na ubytování.
5. den – celodenní výlet do přírodní rezervace Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero). Pěší  
turistika v oblasti stejnojmenného jezera, které je ornitologickou rezervací. Výstup  
na vyhlídku, odkud budeme moci obdivovat nádheru celé oblasti. Odpoledne  
pak možnost koupání pod vodopádem i v termálních pramenech v exotických lagunách  
Caldeira Velha (27-38 °C). Návrat na ubytování. 
6. den – turistický výlet s výstupem na nejvyšší horu ostrova Pico da Vara (1.103 m n.m.). 
Cesta vede přírodní rezervací lemovanou cedrovým porostem i travinami přes plošinu  
Graminhais. Na vrcholu nás čekají panoramatické výhledy na celý ostrov. Cestou zpět  
na ubytování zastávky na početných vyhlídkách, které malebné pobřeží nabízí. Je počítáno 
i s programem pro pohodáře.
7. den – zastávka na jediné čajové plantáži v Evropě Chá Gorreana, kde uvidíme  
zpracování místního čaje a budeme moci ochutnat a nakoupit místní produkty. Zastávka 
a procházka u vodních mlýnů a vodopádu Ribeira dos Caldeiros. Odpoledne zastávka  
na vyhlídce u překrásného kostela nad městem Vila Franca do Compo. Možnost koupání  
na některé z přírodních písčitých pláží. Návrat na ubytování.
8. den – po snídani transfer na letiště a odlet do Vídně.

Termín Osoba
06.10. - 13.10.2023 36.990,- Kč          
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PORTUGALSKO / KVĚTINOVÝ OSTROV MADEIRA

Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Praha – Funchal – Praha včetně tax a palivových příplatků, transfer na hotel, 
přeprava po ostrově autem nebo mikrobusem, ubytování v hotelu 3* se snídaní formou bufetu, 
všechny výlety s průvodcem, průvodcuje Ing. Vladimír Rottner.

Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy, 7x večeře za příplatek 3.050,- Kč.
Doporučená částka na vstupy cca 40 EUR.

Zájezd je pro všechny věkové kategorie, pro chodce i pohodáře, bývá několik měsíců 
dopředu vyprodán. 

1. den - odlet z Prahy na Madeiru, transfer na hotel. Ubytování.
2. den - cesta do vnitrozemí ostrova, na náhorní plošinu Encumeada. Chůze překrásnou 
scenérií v přírodním parku Rabacal podél levád k vodopádu Risco a k jezírku Pětadvaceti 
pramenů. Odpoledne prohlídka malebného městečka Porto Moniz, kde jsou bizarní skaliska 
v moři, možnost koupání v lávových bazénech, nebo návštěva mořského akvária.
3. den – prohlídka hlavního města Funchalu. Květinový a rybí trh, hlavní třída  
s katedrálou Sé, kostel Sv. Petra, přístav, park Santa Catarina, stará pevnost, tržnice  
Mercados dos Lavradores a další. Sochy Sisi a místního slavného rodáka Ronalda.  
Odpoledne ochutnávka madeirského vína a volno.
4. den – výjezd do hor na třetí nejvyšší vrchol ostrova Pico do Arieiro  (1.805 m). Pěší  
turistika přes dva vrcholy až na nejvyšší horu Pico Ruivo de Santana (1.862 m). Cestou  
úžasné výhledy. Na zpáteční cestě zastávka ve vesnici Santana – skanzen Casas del Colmos  
s tradičními domky se slaměnou střechou, zastávka v Porto de Cruz. 
5. den -  individuální volno nebo možnost procházky hlubokým vavřínovým lesem kolem 
levády Caldeirao Verde. Výhledy na malebné severní pobřeží ostrova. Zdatnější mohou 
pokračovat skrz několik tunelů do Caldeirao Inferno.  
6. den – výjezd na Pico dos Barcelos nad hlavním městem Funchal, vyhlídka  
Eira do Serrado na okolní pohoří a vesnici jeptišek Curral das Freiras, ukryté v srdci Madeiry. 
Přejezd do části Monte nad Funchalem s kostelem, kde je pochovaný poslední rakouský 
císař  Karel I. Habsburský. Návštěva Jardim Tropical Monte nebo možnost vyzkoušet známý 
sjezd v proutěných koších. Odpoledne zastávka u jednoho z nejvyšších útesů Evropy Cabo 
Girao, ze kterého je nádherný výhled.
7. den – výlet na romantické útesy Ponta de Sao Lorenco v nejvýchodnějším cípu ostrova, 
kde uvidíte rozeklané různobarevné skály vytvářející fantastickou kombinaci spolu s mořem 
a divokou přírodou. Dle počasí koupání na pláži Prainha nebo procházka podél některé  
z levád v okolí.
8. den – transfer na letiště. Po cestě zastávka v obci Garajau na útesech u 20 metrové 
sochy Krista z roku 1927. Odlet do ČR.

Termín Osoba
14.04. - 21.04.2023
16.10. - 23.10.2023

29.990,- Kč          
30.990,- Kč         
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FRANCIE / LANGEDOC PO STOPÁCH STŘEDOVĚKÝCH

Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Praha – Toulouse – Praha, transfer na hotel, dopravu mikrobusem, ubytování  
v hotelích 3-4* se snídaní, základní výlety s průvodcem, vstupné na všechny památky,  
návštěva vyhlášeného vinařství v Cahors, spojené s ochutnávkou slavných vín Malbec,  
ochutnávka vyhlášených šumivých vín v Limoux.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, fakultativní výlety 6.den 1.750,- Kč , 7.den 1.650,- Kč.,strava mimo program 
zájezdu. Příplatek za jednolůžkový pokoj 10.500,- Kč. 

PROGRAM SE MŮZE MĚNIT DLE AKTUÁLNÍ SITUACE I LETOVÉHO ŘÁDU. 

1. den - odlet z Prahy do Toulouse. Přejezd do Cahors. Oblast je proslulá vinařstvím  
a její Malbec je považován za nejlepší ve Francii. Procházka historickou částí města  
s možností degustace vín. Ubytování v Cahors.
2. den - návštěva prehistorické jeskyně s unikátními nástěnnými malbami Pech Merle,  
které jsou staré více jak 20 000 let. Jeskyni zdobí stovky vyobrazení mamutů, bizonů zubrů  
i postav a nabízí fascinující geologickou historii. Přejezd přes opevněné katarské středověké 
městečko Cord-sur-Ciel do Albi (UNESCO) a je proslulé nejmohutnější stavbou z pálených 
cihel na světě a vlastní frakcí „kacířství“, proti níž byla uspořádána historicky 1.křížová  
výprava. Večerní procházka středověkým městem. Ubytování nedaleko Albi. 
3. den - přejezd do pohádkového města Carcassonne (UNESCO). Prohlídka historické-
ho jádra, které patří k nejzachovalejším středověkým pevnostním městům v Evropě,  
s Chateau Comtal, dvojitým prstencem hradeb i pompézním starým mostem. Přejezd  
do Limoux. Městečko je známé svým nejstarším šumivým vínem na světě a slavným  
karnevalem trvajícím tři měsíce. Procházka historickým jádrem města spojená  
s ochutnávkou šumivých vín. Ubytování poblíž Rennes-des Bains.
4. den - krátký přejezd k tajemné hoře Bugarach. Hora (1230 m. n.m.) je nejvyšším  
vrcholem masivu Corbiéres ve francouzském Midi. Místo známé jako „vesnice na konci 
světa“ mělo být vybráno jako jediné místo záchrany před očekávanou zkázou r. 2012, 
díky údajným mimozemšťanům žijícím v podzemí hory. Příjezd do Nébias. Procházka  
po Sentier du Labyrintvert. Kouzelný magický les Nébias. Přejezd k ruinám opatství  
Abbaye d´Alet, mysteriózního místa, kde trávil část svého dětství prorok Nostradamus.  
Poté přejezd do Rennes-les Bains. Městečko v samém srdci katarské země je známé  
svými horkými prameny a lázněmi. Ubytování poblíž Rennes-des Bains.
5. den - přejezd k Chateau Peryrepertuse. Zřícenina hradu z 11.stol. byla vybudovaná  
na skalním hřebeni a skýtá nádherné výhledy do krajiny. Patří mezi pět nejmocnějších hradů 
katarské země. Poté přejezd do prastaré opevněné vesničky Cucugnan s větrným mlýnem  
a starou řemeslnou pekárnou. Výhled na Chateau Quéribus. Přejezd do Les Barcarés.  
Původní rybářská vesnice je dnes oblíbeným přímořským letoviskem. Možnost koupání  
na plážích Lvího zálivu. Ubytování Les Barcarés. 
6. den - relax na plážích Lví zátoky. Možnost podniknout polodenní fakultativní výlet:
Panoramatická cesta podél pobřeží, s výhledy na okolní Přírodní park Naronne.  
Návštěva starobylé, kruhové rybářské vesnice Gruissan. Okolí je proslulé Růžovými  
salinami. Po té přejezd do vnitrozemí k jednomu z nejdokonaleji zachovaných ranně  
středověkých klášterů Abbaye de Fontfroide. Opatství nabízí ochutnávku vlastních  
vyhlášených vín. Návrat do Les Barcarés. Možnost koupání. 
7. den - relax na plážích Lví zátoky. Možnost podniknout celodenní fakultativní výlet: 
Cesta do francouzských Pyrenejí. Přejezd do horského opevněného městečka  
Villefranche-de Conflent (UNESCO). Individuálně je možné podniknout výstup  
na Vaubanovu pevnost, která byla vystavěna vysoko nad roklí. Prohlídka nedalekého  
jeskynního systému Grotes des Canalettes. Návrat ve večerních hodinách. Ubytování  
Les Barcarés. 
8. den - odjezd na letiště do Toulouse. Odlet do Prahy. 

Termín Osoba
16.06. - 23.06.2023 36.590,- Kč         

KATARŮ, VÍNO I UFO - NOVINKA
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KANADA / BRITSKÁ KOLUMBIE A ALBERTA

Cena zájezdu zahrnuje: 
leteckou přepravu a letištní poplatky, 13x ubytování ve 4 lůžkových pokojích, dopravu vozy,  
2x trajekt na trase, vstupy do NP a PP, průvodce po celou dobu cesty – průvodcuje Ing. Vladimír 
Rottner.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
fakultativní vstupy a výlety, stravování a spropitné, vstupní autorizace eTA do Kanady, cestovní 
pojištění, doplatek za dvoulůžkový pokoj – 9.000,- Kč / osoba.   
Velikost skupiny je cca 12 osob.

ZÁJEZD JE KONCIPOVANÝ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE. PRO TY, CO CHTĚJÍ 
AKTIVNĚ POZNÁVAT KANADU I PRO TY, CO SI JI CHTĚJÍ UŽÍT NA POHODU.

1. den - odlet z Prahy do Vancouveru. Po příletu odjezd na ubytování ve městě. 
2. den – celodenní prohlídka Vancouveru, zahrnující největší atrakce tohoto velkoměsta 
včetně návštěvy Stanley Parku, čtvrtě Gastown s parními hodinami a přístavní část. Návrat 
na ubytování.  
3. den - zastávka ve Squamishi a prohlídka majestátního vodopádu Shannon. Fakultativně 
možnost vyjet lanovkou do výšky cca 1.500 m, odkud jsou krásné výhledy a akční visutá 
lávka. Odpoledne návštěva PP Alice Lake, kde je překrásná 6 km procházka kolem 4 jezer. 
Ubytování ve Whistleru, středisku, které hostilo lyžařské disciplíny zimních olymmpijský her 
v roce 2010. 
4. den – jízda horskou krajinou s nádhernými scenériemi. Zastávka na kávu v Pemberto-
nu, kde je vyhlášená kavárna v bývalé železniční stanici. Pokračování do PP Joffre Lakes. 
Procházka kolem jezer s výhledy na okolní panoramata horských štítů s ledovci. Přejezd  
do Kamloops na ubytování. 
5. den – odjezd do Revelstoke. Návštěva stejnojmenného horského národního parku,  
kde absolvujeme procházku kvetoucí horskou přírodou. Odpoledne fakultativně možnost 
koupání v termálních pramenech. Ubytování. 
6. den – zastávka u obřích cedrů a jedlovců a přejezd do NP Glacier a zastávka  
v průsmyku Rogers, kde budeme moci obdivovat ledovce a železnici, která tam byla  
vybudovaná v 19. století. Odpoledne příjezd na ubytování do městečka Golden.  
7. den – celodenní výlet do NP Yoho. Podíváme se například ke Smaragdovému jezírku,  
vodopádům Takakkaw a uvidíme peřeje řeky Kicking Horse a stavitelskou raritu,  
tzv. Spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Návrat na ubytování.
8. den – celodenní průjezd NP Banff a Jasper po silnici 93, která byla vyhlášena jako jedna  
z nejkrásnějších vyhlídkových cest na světě. Zastavíme se u jezera Lake Louise  
(dle dopravní situace), na vyhlídkách u jezera Bow a dále u vyhlídky na tyrkysovou modř 
hladiny jezera Peyto. Dále vyhlídka na ledovec Columbia a krátká túra k čelu ledovce. Jízda 
údolím řeky Athabaska. Příjezd na ubytování do Jasperu.  
9. den – celodenní výlet v NP Jasper – oblast jezera Maligne s možností vyhlídkové  
plavby po jezeře (fakultativně) nebo pěší turistiky v oblasti. Odpoledne procházka u divokého  
kaňonu řeky Maligne. Návrat na ubytování.
10. den – celodenní výlet v NP Jasper – oblast Cavell Lake, kdy vyjedeme do výšky  
1740 m, odkud uděláme krátkou procházku k čelu ledovce Anděl. Odpoledne možnost  
koupání v termálních pramenech (fakultativně). Návrat na ubytování.
11. den – celodenní přejezd, po cestě zastávky v PP Mt. Robson s vyhlídkami  
na nejvyšší horu kanadských Rockies a možnost koupání v některém z jezer.  
Odpoledne příjezd na ubytování do města Kamloops, možnost nákupů.
12. den - přejezd do Vancouveru, průjezd městem a transfer do přístavu, přejezd trajektem 
na Vancouver Island a cesta do města Victorie. Volný program, nocleh.
13. den – ráno fakultativně plavba za velrybami a dravými kosatkami. Odpoledne následuje 
prohlídka metropole Britské Kolumbie Victorie, přístavu a návštěvy majáku Fisgard Light  
z roku 1860. Návrat na ubytování.
14. den – ráno přejezd trajektem na pevninu a transfer na letiště. Odlet do ČR.
15. den – přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 

Termín Osoba
07.06. - 21.06.2024 77.900,- Kč         
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OKRUH JIŽNÍM THAJSKEM – KRABI – RAILAY A OSTROVY

Cena zájezdu zahrnuje: 
letecká doprava Praha – Phuket - Praha včetně tax a palivových příplatků, všechny transfery  
a lodě dle programu,  12x ubytování v hotelech 3* nebo 4* ve standardních dvoulůžkových  
pokojích s příslušenstvím, 12x snídaně, průvodcuje Ing. Vladimír Rottner.

Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupy, fakultativní výlety cca 2.500,- THB, spropitné a jiné vedlejší výdaje.

Zájezd je určený pro všechny, kdo si sami do Thajska netroufají jet, ale zároveň by chtěli 
zažít alespoň trochu volnější cestování, které jim náš průvodce zajistí. Budou moci poznat 
ostrovy se vším co nabízejí.
PŘÍPLATEK: 1.500,- Kč / osoba – na objednávky po 30.05.2023. 
Velikost skupiny je cca 15 osob.

1. den - odlet z Prahy do Thajska.
2. - 4. den - přílet na Phuket. Transfer do přístavu a plavba klimatizovanou lodí na jeden  
z nejkrásnějších ostrovů světa Koh Phi Phi. Plavba trvá cca 2 hodiny. Ubytování. Celodenní 
relax na ostrově. Další  dny možnost prohlídky hlavního města Phi Phi Don a výstup  
na nejkrásnější vyhlídku ostrova. Fakultativně možnost výletu k ostrovu Phi Phi Lee, jenž 
je známý zátokou Maya Bay, kde se natáčel slavný holywoodský film Pláž. Poté možnost 
šnorchlování v zátoce Losama Bay. Ubytování 3 noci v hotelu.  
5. - 8. den – po snídani plavba klimatizovanou lodí na krásný a romantický ostrov  
Koh Lanta. Plavba trvá asi 1,5 hodiny, po příjezdu transfer do hotelu a ubytování. Odpoledne 
volno, koupání, relaxace na pláži. Ostrov je vhodný k poznávání jeho krás na skůtrech.  
Možnost fakultativní návštěvy hlavního města Saladan, kde budete moci ochutnat mořské 
plody v některé z typických restaurací vystavěných na kůlech, zajít si na masáž nebo se projít  
po tržnici. 
Na ostrově je možné zakoupit si výlet na projížďku na slonech nebo  se vydat  
fakultativně rychlolodí na výlet po 4 ostrovech – Koh Kradan, Koh Chauek, Koh Hai,  
Koh Muk Během výletu navštívíte mořskou jeskyni a několikrát se zastavíte  
na šnorchlování a koupání. V ceně výletu je i typický thajský oběd. Ubytování 4 noci  
v hotelu. 
9. - 11. den – plavba klimatizovanou lodí do zátoky Railay Beach – jednoho z nejkrásnějších 
míst oblasti Krabi. Ubytování. Zde je možné relaxovat nebo se projít tropickým lesem. Volný 
čas můžete využít ke koupání a šnorchlování nebo k projížďce na mořském kajaku kolem 
krasových ostrůvků. Ubytování 3 noci v hotelu.
12. - 13.den – odpoledne plavba klimatizovanou lodí na ostrov Phuket. Ubytování a osobní 
volno. Relaxace na ostrově Phuket, který je turisty nazýván perlou v Andamanském moři. 
Volný čas na koupání, odpočinek, poznání, sport. Phuket je největší z thajských ostrovů  
a je vyhledáván turisty z celého světa. Jsou zde tržnice s různým zbožím za dobré ceny  
a nespočet masážních salónů. Ubytování 2 noci v hotelu.   
14. den – přes den poslední relax na pláži a večer transfer na letiště a odlet do ČR.
15. den – přílet do Prahy.

Termín Osoba
09.03. - 23.03.2024 57.990,- Kč          

PHUKET, LANTA A PHI PHI - pohoda, relax a poznání
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VÝBĚR Z POBYTOVÝCH  ZÁJEZDŮ

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem z Č.B. (Prahy, Tábora) do Benátek a palubní lodní lístek do Řecka  
a zpět (lodě mají palubu na slunění, obchody, restaurace, kavárny, televizní salónky, hrací 
kouty, některé lodě mají bazén ….), ubytování, závěrečný úklid, povlečení včetně ručníků, 
služby delegáta.

Časová sleva při objednávce do 28.02.2023 - 500,- Kč / osoba. Sleva nelze uplatnit při 
platbě v poukázkách (Sodexo, Benefity…).

Kód
pobytu

Termín Počet 
nocí/dní

Penzion 
JANYS 

dospělá osoba

Penzion 
ALIKI 

dospělá osoba

JANYS 
ALIKI 

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

13.05.- 07.06.
07.06.- 21.06.
21.06.- 05.07.
05.07.- 19.07.
19.07.- 02.08.
26.08.- 09.09.
09.09.- 20.09.
20.09.- 01.10.
30.09.- 29.10.

23 / 26
12 / 15
12 / 15
12 / 15
12 / 15
12 / 15
09 / 12
09 / 12
27 / 30

11.390,- Kč
8.990,- Kč
9.490,- Kč
10.190,- Kč
10.290,- Kč
9.490,- Kč
8.390,- Kč
7.990,- Kč
11.890,- Kč

11.690,- Kč
9.290,- Kč
9.790,- Kč
10.490,- Kč
10.590,- Kč
9.790,- Kč
8.690,- Kč
8.290,- Kč
12.190,- Kč

10.390,- Kč
7.990,- Kč
8.490,- Kč
9.190,- Kč
9.290,- Kč
8.390,- Kč
7.390,- Kč
6.990,- Kč
10.890,- Kč 

• OSVĚDČENÁ DOPRAVA • DOVOLENÁ ZAČÍNÁ JIŽ NA LODI
Letovisko Sivota leží na pevnině naproti ostrovu Korfu. Pobřeží je zde členité  
s mnoha oblázkovými i písčitými plážemi. Většina z nich nabízí slunečníky, lehátka  
a služby taveren (speciality řecké kuchyně - nápoje, studená i teplá jídla). V sezóně  
je možnost půjčení člunů, šlapadel...Sivota je držitelem „Modré vlajky“, přidělované  
pouze místům s čistými a udržovanými plážemi. Nachází se zde několik supermarketů,  
pekáren, bezpočet obchůdků se suvenýry, oblečením, mnoho taveren, kaváren, restaurací,  
lékárna, diskotéka (v sezóně), bankomaty ...  Okolí nabádá k procházkám jak podél pobřeží,  
tak do vnitrozemí. Příjemný přístav zase k posezení v tavernách, odkud je možné sledovat 
nejen kotvící jachty, ale například i západ slunce.
Penzion ALIKI, JANYS - 2 - 4lůžková studia s balkonem nebo velkou terasou, vybavený 
kuchyňský kout (základní nádobí na stolování i na vaření, lednice, vařič), vlastní sociální 
zařízení, Wi-Fi, klimatizace (za poplatek). Penzion Janys se nachází cca 500 m od pláže,  
je zde možnost venkovního grilování. Penzion Aliki je cca 150 m od pláže, studia mají navíc 
v oknech sítě proti hmyzu a televizi.

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

Možnost letecké dopravy (Praha - Preveza nebo Praha - Korfu) - informace 
poskytneme v CK

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ ŘECKA / LETOVISKO SIVOTA

Cena zájezdu nezahrnuje: 
stravu, cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 0,50 EUR / studio / noc – platba na místě.
Slevy: při spojení pobytů nebo při vlastní dopravě - 600,- Kč / osoba (při vlastní dopravě 
zajistíme lodní lístek pro Vaše auto).

Doplatek za neobsazené lůžko je 200,- Kč / noc / lůžko.
Možné doplatky: 
• klimatizace 6,- EUR / pokoj / den – platba na místě
• večeře 340,- Kč / osoba / den, polopenze 490,- Kč /osoba / den
• svozy: Praha, Benešov 550,- Kč / osoba, Tábor, Písek 250,- Kč / osoba. Svozy jsou možné 
při minimálním počtu 8 osob. Při nižším počtu může CK zajistit svoz linkovým autobusem.  
Pro klienty mimo tato nástupní místa, lze zajistit bezplatné parkování auta v Č. Budějovicích - 
dle volné kapacity, na dotaz v CK.
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Možný doplatek za 1 cestu a 1 osobu v kajutě (2 - 4lůžková kajuta se sprchou a WC,  
bez okénka), za vnitřní polohovací sedadlo (klimatizovaná místnost s polohovacími sedadly 
typu letadlo = ATS):
Nízká sezóna:  kajuta: 2lůžk. - 1.990,- Kč, 3lůžk. - 1.690,- Kč, 4lůžk. – 1.290,- Kč, ATS - 590,- Kč
Střední sezóna (REC 05 při cestě z Itálie, REC 06 při cestě z Řecka): 
kajuta: 2lůžk. - 2.690,- Kč, 3lůžk. - 2.360,- Kč, 4lůžk. - 1.890,- Kč, ATS - 690,- Kč
Kajuty je vhodné objednat v CK již při úhradě zálohy – později by nemusely být volné! Trajekt 
odplouvá z Benátek (popř. z Ankony) do řeckého přístavu Igoumenitsa. Pokud to lodní řády
dovolí, pojede český autobus trajektem až do Sivoty. Pokud ne, bude zajištěn z přístavu 
transfer řeckým autobusem. CK neodpovídá za případný posun časů oproti lodním řádům  
a doporučuje počítat s časovou rezervou při plánování dovolené. Protože v době tisku  
katalogu ještě nebyly lodní řády, případné úpravy najdete na www.ckmaj.cz. 

Široká nabídka fakultativních výletů (hradí se na místě v eurech):
Okružní plavba podél pobřeží včetně koupání u některé z ostrovních pláží - cca 12 EUR. 
Parga: přímořské městečko se zříceninou benátského hradu nad městem. Cestou návštěva 
hradu Ali Paši - pěkný výhled na okolí i na Pargu - cca 18 EUR.
Nekromanteion - Acheron: věštírna mrtvých Nekromanteion a bájná řeka do podsvětí,  
kde se můžete brouzdat křišťálově čistým proudem Acheronu a obdivovat nádhernou  
přírodu a romantický kaňon této říčky - cca 22 EUR.
Kipi – kaňon Vikos: nenapodobitelná atmosféra horské vesničky Kipi a Monodendri, staré  
kamenné mosty a unikátní přírodní kaňon Vikos hluboký 1 000m - cca 27 EUR.
Ostrovy Paxi - Antipaxi: výlet lodí na nedaleké ostrovy s benátským kostelem a klášterem, 
s hlavním přístavem Gaios. Ostrovy se vyznačují překrásnou přírodou. Cena cca 37 EUR.
Ostrov Korfu: hlavní město Korfu - Kerkyra s benátskými pevnostmi z 16. stol.  
a královským palácem, možnost nákupů v nespočetných obchůdcích, lemujících  
typické malebné uličky starého města. Návštěva Achilleonu, paláce císařovny Sisi.  
Doprava mikrobusem a lodí - cca 47 EUR.
Ostrov Lefkada: celodenní výlet na ostrov s azurově modrým mořem a býlími skalami, 
návštěva rybářského městečka Syvota, vyhlášené pláže Porto Katsiki, krásné vyhlídky,  
koupání na pláži Kathisma, procházka hlavním městem ostrova Lefkada - cca 32 EUR
Giromeri: pravoslavný mužský klášter v horách nedaleko albánských hranic - cca 20 EUR.
Dodoni - Ioannina: Dodoni - archeologický areál starověké Diovy věštírny, která byla  
zároveň s Delfskou nejvýznamnější v celém starověkém řeckém státě. Ioannina – hlavní 
město správního celku Epirus, leží na břehu jezera Pamvotis, obklopené horami pohoří 
Pindos. Město bylo sídlem Ali Paši a má orientální ráz, např. citadelu s několika minarety, 
muzeum a mauzoleum Ali Paši na ostrově - cca 27 EUR.
Meteora: centrální oblasti Řecka, kde se nad městečkem Kalambaka zvedá kamenný les 
hrubozrnných pískovců, na jejichž vrcholech jsou postaveny kláštery z 16. st. - cca 39 EUR.
Kipina: oblast Tzoumerka, kde krom krásných výhledů uvidíte nevšední klášter Kipina  
vestavěný do skály, kamenné vesničky a zbytky nejvyššího kamenného mostu v Řecku, 
nad řekou Arachthos - cca 28 EUR.
Agios Minas – Perama:  výlet k fotogenickému klášteru Agios Minas, kterému se říká  
„Meteory Epiru“, k vodnímu mlýnu (muzeum), do krápníkové jeskyně (vstup cca 7 EUR)  
a do Paramithie, kde si můžete koupit v sýrové továrně výborné sýry - cca 27 EUR  
Albánie: archeologický areál Butrint (UNESCO) - amfiteátr ze 3. st. př. n. l., zbytky  
římských lázní, bazilika, byzantské baptisterium, centrální Akropole, pevnostní zdi. Letovisko  
Saranda (možnost občerstvení, drobných nákupů…). Nebo přírodní rezervace Bistrica -  
krasová vyvěračka „Modré oko“ a historické město, rodiště komunistického diktátora  
E.Hodži (muzeum) Gjirokastër (UNESCO) – vč. hradu nad městem - cca 24 - 29 EUR.



Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí formou bufetu, 
vstupné wellness hotelu a do aquaparku, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, lázeňskou taxu 2,5 EUR / noc / osoba, registrační poplatek 1,- EUR / pobyt.

                    Dítě do 5,99 let na lůžku s rodiči - 2.990,- Kč. 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování s polopenzí formou bufetu, 
vstupné wellness hotelu a do aquaparku, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu 2,5 EUR / noc / osoba.

HOTEL HISTRION**** ve městě Portorož byl rekonstruován v roce 2020. Nachází  
se přímo u moře v hotelovém komplexu St. Bernardin, 1,3 km od centra Portorože. V hotelu 
je k dispozici recepce, směnárna, hlavní restaurace, 3 a la carte restaurace, WiFi zdarma, 
výtah, dětské hřiště, miniklub, tenisový kurt, venkovní bazén s mořskou vodou, wellness 
Benedicta - vnitřní bazén, saunový svět, masáže a kosmetické procedúry. 
Mořský park Termalis je propojený s hotelovým komplexem a je největším  
bazénovým komplexem s vyhřívanou mořskou vodou přímo na břehu Jadranu v krásné 
zátoce s výhledem na moře. Na ploše 1000 m2, ve dvou různě laděných zónách zážitkové 
a relaxační, můžete využít 8 bazénů s mořskou vodou teplou 26 – 36°C při stálé teplotě 
vzduchu celoročně 32°C. 
V relaxační části nabízí k odpočinku malý plavecký bazén, bazén s masážními lehátky, 
vodopády, 5 whirpoolů, tureckou a finskou saunu, solária. Zážitková zóna nabízí velký  
plavecký bazén, bazén s tobogánem, protiproudem a vodními tryskami, gejzíry  
a pro nejmenší dětský bazén. Dále je k dispozici volný vstup na soukromou pláž  
s venkovním bazénem, dětským bazénem a dětským hřištěm.
Ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s možností přistýlky, s balkonem a výhledem  
na moře nebo lagunu s jedinečným malým přístavem. Ubytování zahrnuje TV, minibar, WiFi, 
trezor, telefon, fén a vlastní sociální zařízení.
1. den – odjezd v 00.30 hod. z Č. Budějovic přes Rakousko do Slovinska. Příjezd  
do přímořského letoviska Portorož. Možnost koupání. Ubytování v hotelu od 15.00 hodin.
2. - 3. nebo 4.den – koupání v bazénech hotelu, moři nebo v Mořském parku Termalis. 
Fakultativně možnost procházek po okolí nebo historického města Piran.
4. nebo 5. den – po snídani možnost koupání, check out v 10.00 hod., odjezd do ČR  
v odpoledních hodinách. Příjezd v nočních hodinách.

1. den – odjezd v 00.30 hod. z Č. Budějovic přes Rakousko do Slovinska. Příjezd do přímoř-
ského letoviska Koper. Možnost koupání. Ubytování v hotelu od 15.00 hodin.
2. - 4.den – koupání v bazénech hotelu, moři nebo aquaparku. Možnost procházek po okolí 
nebo jet na fakultativní výlet do historického města Piran.
5. den – po snídani možnost koupání, check out v 10.00 hod., odjezd do ČR v odpoledních 
hodinách. Příjezd v nočních hodinách.

Přístavní město Koper se nachází na pobřeží Jaderského moře. Historická část města  
je velmi zachovalá a z mnoha částí vás zaujme atmosférou italského střihu.
HOTEL AQUAPARK ŽUSTERNA*** je u moře, cca 1,5 km od centra Koperu. 
Vybavení hotelu: recepce, výtah, wellness centrum – saunový svět obsahující 6 druhů 
saun, thajské masáže, relaxační zóna, fyzioterapeutické centrum, fitness, solárium, WiFi, 
restauraci a kavárnu. Hotel disponuje s 1200 m2 vodní plochy sladkovodních i slaných 
bazénů, dětskými bazény o celkové rozloze 155 m2 vodní plochy (30°C), vířivky (34°C)  
a tobogány. Nabízí vstup do krytého bazénu -  plavecký s ohřívanou mořskou vodou,   
i venkovního bazénů s podvodními masážemi (28°C). 
Ubytování v klimatizovaných 2lůžkových pokojích s balkónem nebo terasou, TV, minibarem, 
fénem a vlastním sociálním zařízením.

SLOVINSKO / PORTOROŽ - HOTEL HISTRION**** – POBYT U MOŘE

SLOVINSKO / KOPER - HOTEL ŽUSTERNA*** – POBYT U MOŘE

Termín Dní Osoba Přist. od 15let Dítě 7-14,99 Dítě do 6let 1lůžk.pokoj

24.06. - 28.06.
26.10. - 29.10.

5
4

10.250,- Kč
7.890,- Kč

8.950,- Kč
7.050,- Kč

8.250,- Kč
6.650,- Kč

6.950,- Kč
5.800,- Kč

12.790,- Kč
9.500,- Kč

Termín Dní Osoba Dítě 6 - 11,99let 1lůžk.pokoj

24.06. - 28.06.
05.07. - 09.07.
23.08. - 27.08.

5
5
5

8.850,- Kč
10.990,- Kč
10.990,- Kč

6.250,- Kč
6.050,- Kč
6.050,- Kč

10.690,- Kč
13.790,- Kč
13.790,- Kč
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MEDVĚDÍ SOUTĚSKA

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

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

Termín Osoba včetně vstupu do soutěsky 
27.05., 05.08. 1.060,- Kč       

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

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách. 
Možnost nástupu v Třeboni.  Vstupné do ZOO cca 24 EUR / dosp., cca 13 EUR / děti 6 - 18 let.

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

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

Termín Osoba
29.04., 13.05., 14.05., 17.06., 05.08., 09.09., 10.09. 790,- Kč       

okružní jízda Vídní, prohlídka historického centra a zahrad letního sídla rakouských  
císařů Schönbrunnu s průvodcem. Vstup do zahrad zdarma, orientační vstupné do zámku  
Schönbrunn: malý okruh Imperial  Tour s audioprůvodcem: 22 EUR / osoba, 15 EUR / 
děti 6-18let, 18 EUR / studenti 19-25 let. Velký okruh s audioprůvodcem: 26 EUR / osoba,  
19 EUR / děti 6-18 let, 22 EUR / studenti 19-25 let. Můžete se projít parkem,  
navštívit zámek Schönbrunn, skleník palem nebo muzeum kočárů...

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

Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách. 
Možnost nástupu v Třeboni.             26.10.* - zvýhodněné vstupné do muzeí a památek.

Termín Osoba
29.04., 13.05., 14.05., 17.06., 05.08., 09.09., 10.09., 26.10.* 790,- Kč       

Vstup 2022: Dům moře: dospělí 21,90 EUR, studenti, senioři 16,40 EUR, děti 9,80 EUR (do 15 let).
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí (Třeboň), návrat ve večerních hod.

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

VÍDEŇ PRO DĚTI – MOŘSKÝ SVĚT A PRÁTR

Termín Osoba
24.06. 790,- Kč       
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Odjezd:  v 06.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

projížďka okolo jezera Traunsee se zastávkou v Gmundenu u vodního zámku Ort  
a v městečku Traunkirchen, které se pyšní zvláštní kazatelnou v místním kostele.  
Cesta vede okolo řeky Traun do nejstarších rakouských solných lázních Bad Ischlu,  
které v minulém století proslavily pobyty císařské rodiny (Fr. Josefa I. a jeho ženy Alžběty 
Bavorské). U jezera Wolfgangsee procházka malebnými městečky Sankt Wolfgang a Sankt 
Gilgen. Návrat okolo jezera Mondsee.  

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

SOLNOHRADSKÁ JEZERA 

Termín Osoba
27.05., 22.07. 990,- Kč       

Termín Osoba Senior 60+ Dítě 10-14,99let Dítě do 9,99let
18.06., 06.08. 1.390,- Kč       1.290,- Kč      1.190,- Kč      790,- Kč      

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

JEZERA  TRAUNSEE  A  LANGBATHSEE  BEZE  SPĚCHU
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výjezd lanovkou z Pyhrnpass do Wurzeralm (1.420 m), odkud se vydáme na procházku  
stejnojmenným údolím kolem jezera Brunnsteinersee. Možnost občerstvení v chatě Linzer 
Haus (1.371 m). Cestu zpět je možné absolvovat opět lanovkou nebo pěšky. Poté přejezd  
ke křišťálovému jezeru Gleinkersee (850 m), kde je možnost koupání nebo turistiky k prameni 
řeky Piessling. Jedná se o pohodovou turistiku.

Termín Osoba
12.08. 800,- Kč       

Lanovka cca 12,50 EUR / nahoru, cca 19,50 EUR / obě cesty.
Odjezd: v 06.00 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

ÚDOLÍ WURZERALM A JEZERO GLEINKERSEE

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

pěší procházka od jezera Grundlsee (ve Štýrské solné komoře) k jezeru Toplitzsee.  
Zájemci přejedou pramicí (cca 12 EUR, děti 6-12 let cca 7 EUR ) k jezeru Kammersee,  
kde je vyhlídka na pramen řeky Traun. Během plavby jsou vidět 2 vodopády. V případě 
hezkého počasí možnost koupání v jezeře Grundlsee. Cestou zpět průjezd městečkem  
Bad Aussee, zastávka u jezera Altausseer See.

JEZERA SOLNOHRADSKA A ŠTÝRSKA k pramenům řeky Traun

Termín Osoba
05.08. 950,- Kč       

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

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

Termín Osoba včetně vstupu do jeskyně
25.06., 26.08. 1.270,- Kč       



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

Český audio průvodce do solných dolů (buď aplikace zdarma do mobilního telefonu, popř.  
3 EUR za sluchátka v češtině - platba na místě).
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

prohlídka vodního zámku Ort u Gmundenu, jízda kolem Traunského jezera do Bad Ischlu 
- solných lázní s Císařskou vilou (letní sídlo Fr. Josefa I. a jeho ženy Alžběty Bavor-
ské - vstupné do vily a parku cca 16,50 EUR / dosp. 9 EUR / dítě), vilou Franze Lehára  
a oblíbenými cukrárnami císařského páru. Kolem jezera Wolfgangsee do Salzburgu.  
Prohlídka města Salzburg, kterému se říká ŘÍM SEVERU – Mozartův rodný dům,  
dóm Sv. Ruperta …

SALZBURG A JEZERA TRAUNSEE,  WOLFGANGSEE, BAD ISCHL

JEZERA SOLNÉ KOMORY A HALLSTATT
– NEJSTARŠÍ SOLNÉ DOLY NA SVĚTĚ 

Termín Osoba
20.05., 17.06., 29.07., 16.09. 930,- Kč       

Termín cena os. vč. lanovky a vstupu do dolů dítě 4-14,99 let

06.05., 17.06., 01.07., 09.09.     990,- Kč       1.800,- Kč      1.460,- Kč     

Včetně lodního lístku              Možnost nástupu v Třeboni. 
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních  hodinách.  
Trasu Krems, Dürnstein, Melk můžete absolvovat též s průvodcem autobusem (bez plavby 
lodí) za cenu 890,- Kč / osoba.

krátká prohlídka Kremsu, při plavbě lodí poznáte středověké hrady, malebné vesničky i vel-
kolepé kláštery. Prohlídka města a kláštera Melk (vstup do kláštera vč. klášterních zahrad 
cca 13,50 EUR, 7 EUR / děti a studenti.

ROMANTICKÝM  ÚDOLÍM  WACHAU
Výlet s tříhodinovou plavbou lodí z Kremsu do Melku

Termín Osoba Dítě 10-14,99let Dítě do 9,99let
14.05., 03.06., 04.06., 05.08., 17.09. 1.500,- Kč      1.100,- Kč       900,- Kč      

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

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

VODOPÁDY A SOUTĚSKY ÖTSCHERU A MARIAZELL

Termín Osoba včetně vstupu do soutěsky
13.05., 23.07. 890,- Kč       
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zastávka u jezera Mondsee, projížďka okolo jezera Wolfgangsee, výjezd autobusem  
k jezeru Gosausee s vyhlídkou na stále zasněžený Dachstein. Prohlídka okouzlujícího 
městečka Hallstatt, terasovitě rozloženého nad jezerem Hallstättersee. Zájemci o prohlídku 
solných dolů v Hallstattu vyjedou lanovkou na horu Salzberg, prohlídka solných dolů, kde 
se těžila sůl již v době Keltů. Úžasné výhledy na jezero Hallstättersee a okolní Alpy. Zpět 
průjezd okolo jezera Traunsee. 

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

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

HORSKOU ŽELEZNICÍ DO SEMMERINGU (UNESCO)

Termín Osoba včetně jízdenky na vlak a vstupu na hrad
03.06. 1.530,- Kč       



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

pěšky nebo lanovkou k Dr. Oedl Haus. Odtud pěšky k Eisriesenwelt (Obří ledové jeskyni) –  
zpřístupněn cca 1 km chodeb ledovými paláci. Odpoledne možnost prohlídky hradu  
Hohenwerfen (vstup cca 12,90 EUR / dospělý, 4,30 EUR děti 6 - 14,99). Z hradu krásné výhledy  
do údolí řeky Salzach. Možnost využít výtah od parkoviště na hrad (cca 4 EUR). Trasa výletu  
je v kopcovitém terénu.      Včetně lanovky a vstupného do jeskyně.

HRAD HOHENWERFEN A OBŘÍ LEDOVÁ JESKYNĚ

Termín Osoba Dítě 15 - 18,99 let Dítě do 14,99 let
20.05., 15.07. 1.890,- Kč       1.650,- Kč     1.450,- Kč      

Včetně vstupu do obou soutěsek a jeskyně.
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

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

 ALPSKÉ SOUTĚSKY

Termín Osoba Dítě do 15,99 let
29.07. 1.390,- Kč       1.190,- Kč      
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Termín Osoba Dítě 6 - 14,99 let Dítě do 5,99 let
01.07., 09.09. 2.190,- Kč       1.650,- Kč      950,- Kč     

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

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

DACHSTEIN - VYHLÍDKA „PĚT PRSTŮ“ A VELKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ

Včetně vstupu do zámku Rosenburg a na sokolnickou přehlídku.
Odjezd:  v 07.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

prohlídka městečka Weitra, centra kraje Vitorazsko, se zámkem rodu Kuenringů  
a Fürstenberků, pod městem je zelené údolí Gabrielenthal, procházka. Poté návštěva  
městečka Zwettl - středověké centrum obehnané hradbami, se zámkem z 13. století,  
barevnými domy, Hundertwasserovou fontánou a pivovarem s dlouholetou tradicí.  
Odpoledne přejezd k renesančnímu zámku Rosenburg, který se tyčí na skále  
nad Kamptalským údolím. Zhlédnutí slavné sokolnické přehlídky, která je na seznamu  
nehmotného kulturního dědictví UNESCO.         

MĚSTEČKA  WEITRA, ZWETTL A ZÁMEK ROSENBURG

Termín Osoba Dítě do 14,99 let
04.06., 16.07. 990,- Kč       770,- Kč      

TAUPLITZALM – NÁHORNÍ PLOŠINA SE 6 JEZERY

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

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

Termín Osoba včetně placené silnice
29.07. 890,- Kč       



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

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

ZAHRADNICKÝ RÁJ V TULLNU

Termín Osoba Dítě 6 - 17,99 let Dítě do 5,99 let
02.09., 03.09. 970,- Kč       870,- Kč      670,- Kč      
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Odjezd: v 04.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v pozdních večerních hod.

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

KRIMMELSKÉ VODOPÁDY - NEJVĚTŠÍ V RAKOUSKU
řeka Krimml Ache padá do údolí ve 3 kaskádách z výšky 380 m 

Termín Osoba Dítě do 14,99 let
26.08., 09.09. 1.390,- Kč       1.290,- Kč      

Včetně vstupného do štoly a zahrad (rýžování ametystů není v ceně).      
Odjezd: v 07.30 hod. Č. Budějovice (Třeboně) - Mariánské náměstí, návrat v odpoledních hod.

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

Termín Osoba Dítě do 13,99let
23.04., 22.07. 1.250,- Kč       1.100,- Kč      

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

průjezd krásným Gasteinským údolím, prohlídka lázeňského města Bad Gastein. Výjezd  
lanovkou na Stubnerkogel (2246 m). Lehká turistika v horách, včetně návštěvy  
vyhlídkové plošiny Glocknerblick, odkud je nádherný výhled na Grossglockner (3798 m)  
a procházka po nejvýše položeném mostě v Evropě (2300 m) dlouhém 140 m,  
který se pohupuje nad 28 metrů hlubokou propastí. Sjezd lanovkou zpět do údolí.

BAD GASTEIN, STUBNERKOGEL (2246 m)

Termín Osoba včetně jízdy lanovkou
06.08. 1.890,- Kč       

PETRONELL – CARNUNTUM – zrekonstruovaná římská osada 

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

příjezd do Petronell-Carnuntum, kde navštívíme areál římského legionářského tábora  
a civilního města, postaveného nově na archeologických vykopávkách. Možnost  
prohlídky interiérů domů a funkčních římských lázní. Poté přejezd k amfiteátru a procházka  
ke gladiátorské aréně a k Pohanské bráně. Zastávka u gotickéh chrámu sv. Štěpána  
v Deutsch Altenburg. 

Termín Osoba včetně vstupu do osady
16.09. 1.090,- Kč       
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Odjezd: v 07.30 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

SOUTĚSKA YSPERKLAMM A HRAD RAPPOTTENSTEIN 
vydáme se do lesů a hlubokých údolí mezi Novohradskými horami a řekou Dunaj. Poznáte 
hrad Rappottenstein (cca 9 EUR dospělý, 7 EUR student a senior), který nebyl nikdy dobyt,  
a proto je jedinečnou ukázkou středověké architektury. Uchvátí vás kouzlo soutěsky řeky 
Ysper, kde budeme stoupat po dobře jištěných dřevěných schodech a můstcích kolem  
vodopádů a hlubokých tůní. Vyberete si ze 2 tras – 4 km (převýšení 300 m) nebo 11 km  
(převýšení 450 m). Autobus bude parkovat u útulného hostince, kde bude čas na občerstvení. 
Potřebujete boty, které nekloužou a doporučujeme turistické hůlky.

Termín Osoba včetně vstupu do soutěsky
07.05., 09 .07.    710,- Kč       

Obousměrná jízda zubačkou: cca 38,30 EUR / dospělý, cca 19,10 EUR / dítě 4-14,99 let. 
Odjezd:  v 06.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

zastávka u vodního zámku Ort u Gmundenu, projedeme kolem jezer Traunsee a Wolfgang-
see do St. Wolfgangu, kde si prohlédneme město. Poté vyjedeme parní ozubenou dráhou  
do výšky 1783 metrů na vrchol Schafberg. Na této trati dlouhé 5,5 km zubačka překoná 
výškový rozdíl bezmála 1200 m. Na vrcholu najdeme vyhlídkovou plošinu nad 400 metrů 
strmým skalním srázem. Krásné panoramatické výhledy na Solnou Komoru. 
Kdo nebude chtít vyjet zubačkou nahoru, bude moci absolvovat příjemnou procházku  
k jezeru Schwarzensee (8 ha) a vychutnat si pohledy na vrcholy masivu Wilder Kaiser.

ZUBAČKOU NA SCHAFBERG

Termín Osoba
05.08. 795,- Kč       

Termín Osoba
08.05., 02.09.    1.290,- Kč       

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

NEUSCHWANSTEIN A HOHENSCHWANGAU

JEDNODENNÍ  VÝLETY - NĚMECKO

vstupné do zámku Neuschwanstein cca 15,50 EUR / os. (do 18 let pouze 2,50 EUR), zámek 
Hohenschwangau 23,50 EUR / os., 13,50 EUR / mládež 7-16,99 let, 2,50 EUR /děti do 6,99 let 
(platba předem v EUR v CK)
Odjezd:  v 05.00 hod – Č. Budějovice -  Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.                           

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

prohlídka Míšně s hradním vrchem se zámkem Albrechtsburg a dómem Sv. Jana  
a nejstarší porcelánkou v Evropě. Prohlídka zámku Moritzburg, nejkrásnějšího vodního  
zámku v Sasku, kde se natáčela známá filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku. 
Poté přejezd do saské metropole Drážďan, přezdívané jako „Florencie na Labi“.  
Prohlídka centra města s průvodcem, možnost návštěvy komplexu Zwinger či jiných  
památek, nebo možnost nákupů.            Včetně vstupu do zámku Moritzburg.

DRÁŽĎANY, MÍŠEŇ A ZÁMEK MORITZBURG

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

Termín Osoba Dítě 6 - 12,99 let Dítě do 5,99 let
 15.04., 24.06., 28.09. 1.400,- Kč      1.200,- Kč       1.000,- Kč



celodenní pobyt v překrásné ZOO s představením v delfináriu. Představení cvičených delfínů 
a lachtanů trvá cca 30 minut a probíhá 2x denně. Kromě těchto zvířat jsou zde např. opice, 
medvědi, různé šelmy, antilopy... Děti jistě neopomenou navštívit vybavená hřiště a dětské koutky.

NORIMBERK – DELFINÁRIUM A ZOO

Vstupné cca 16 EUR / dosp. os., 6,50 EUR / děti do 13,99 let, 12 EUR / mládež 14 – 16,99 let. 
Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v pozdních nočních hod.

Termín Osoba Dítě do 14,99let
15.07., 12.08. 1.090,- Kč       1.050,- Kč

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

 LEGOLAND - svět ze stavebnice LEGO, den plný atrakcí a zážitků

Včetně celodenního vstupného
Odjezd: v 03.15  hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat okolo půlnoci, popř. další den 
cca 01.00 hodin. Nabízíme speciální ceny pro školní skupiny.    

Termín Osoba Dítě do 10,99let
08.05., 24.06., 07.10.
28.09. - ČESKÝ DEN – speciální program

1.890,- Kč       
1.890,- Kč      

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

prohlídka „Benátek severu“ - města Pasov, ležícího na soutoku tří řek a kláštera v Engelhart-
szellu (možnost nákupu likérů). Možnost prohlídky kláštera a zahrad Willhering (vstupné  
cca 3 EUR / osoba). Prohlídka města Lince s průvodcem.

  PASOV A LINEC - LODÍ PO MODRÉM DUNAJI

PASOV, ENGELHARTSZELL, WILLHERING, LINEC

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

Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách                
U nedělních termínů je možný odjezd  z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 
150,- Kč / osoba.

Termín Osoba Dítě 6 - 12,99 let Dítě do 5,99 let
06.05., 13.05., 03.06.,
12.08., 09.09., 10.09.

1.590,- Kč      
1.590,- Kč     

1.250,- Kč       
1.250,- Kč      

850,- Kč
850,- Kč

Termín Osoba
06.05., 14.05., 10.09. 690,- Kč       

REGENSBURG A PLAVBA DUNAJSKOU SOUTĚSKOU

Termín Osoba Dítě do 5,99 let
06.05., 26.08. 1.350,- Kč       990,- Kč      

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

Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
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návštěva zábavního parku, který se nachází u obce Reisbach (mezi Pasovem  
a Regensburgem). Park nabízí, pro malé i velké příznivce radovánek, více než 80  
atrakcí od dubna do října. Vyzkoušet můžete dvojitou vlnitou skluzavku, jezdeckou dráhu  
pro koně, různé kolotoče, horskou dráhu, rafting - jízdu na divoké vodě, což je zároveň  
skvělý způsob, jak se příjemně ochladit v horku letního dne! 
Vaše děti si zaručeně zamilují různé skákačky, prolézačky, houpačky a také skákací hrad, 
labutě na vodě nebo „prasátkovou dráhu“, umělou lezeckou stěnu, lesní dobrodružné hřiště 
mnoho dalších atrakcí.

BAYERN PARK – ZÁBAVNÍ PARK

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

Termín Osoba včetně vstupného do parku Dítě do 100 cm
05.07., 16.07., 13.08. 1.450,- Kč       690,- Kč      

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

SOLNÝ DŮL BERCHTESGADEN A SOUTĚSKA ALMBACHKLAMM

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

Termín Osoba Dítě do 17,99 let
24.06., 22.07., 02.09. 1.650,- Kč       1.350,- Kč      

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

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

Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách. 
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 150,- Kč / osoba.

Termín Osoba Dítě do 13,99 let
24.06., 25.06., 22.07., 23.07., 19.08., 02.09., 03.09. 1.690,- Kč       1.480,- Kč      

příjezd do informačního centra NP Bavroský les u Neuschönau. Výstup na 44 m vysokou  
vyhlídkovou věž a procházka po 1300 m dlouhé zážitkové trase v korunách stromů.  
Prohlídka venkovní botanické expozice představující téměř všechny rostlinné druhy  
Bavorského lesa (přes 700). Prohlídka výběhů zvířat v rozmanité lesní krajině. Odpoledne přejezd  
na parkoviště pod Luzný. Výstup k chatě pod vrcholem a dále pak na vrchol (1373 m n. m.). 
Sestup zpět na parkoviště. Převýšení cca 260 m, celkem 5 km,  obtížnost: střední.

NP BAVORSKÝ LES – NEUSCHÖNAU
stezka v korunách stromů a výstup na LUZNÝ (1373 m) 

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

Termín Osoba Dítě 6 - 11,99 let Dítě do 5,99 let
15.07., 16.09. 850,- Kč       800,- Kč      580,- Kč     
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návštěva zábavného parku Mirákulum v Mnichovicích (nedaleko Lysé nad Labem),  
kde jsou atrakce: Oáza Vodní svět, kde se z jezírka do všech stran rozbíhají potůčky a říčky,  
které děti mohou pomocí hrází zastavovat a tvořit tůně. Dále je zde úzkokolejná parní železnice  
dlouhá cca 2 km (zpáteční jízdenka 100,- Kč),  dřevěný hrad, lanové centrum, velká  
trampolína, letní město a vulkán, minizoo, obří houpačky, podzemní bludiště, píškoviště, 
lesní naučná stezka a řada dalších atrakcí. Plavky s sebou do vodního světa.

MIRÁKULUM – ZÁBAVNÍ PARK

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

Termín Osoba včetně vstupu do parku
27.08. 1.050,- Kč       

ZOO A SAFARI VE DVOŘE KRÁLOVÉ

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

Termín Osoba Student a senior
04.06. 1.270,- Kč       1.190,- Kč      

navštivte kousek Afriky uprostřed české krajiny v jedné z nejslavnějších zoologických zahrad 
ČR. Zažijte blízké setkání s africkými zvířaty při projížďce Lvím safari i Africkým safari Josefa 
Vágnera.               Včetně vstupu do ZOO a obě Safari.

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

prohlídka města Třebíč (na seznamu UNESCO). Odpoledne prohlídka mimořádně  
zachovalého pozdně gotického a raně renesančního hradu Pernštejn.  Možnost prohlídky 
nově opravené a zpřístupněné Vrchnostenské zahrady. Cestou zpět procházka po pěkné 
naučné stezce cca 2,5 km.  

HRAD PERNŠTEJN A TŘEBÍČ

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

Termín Osoba
30.07. 830,- Kč       

MORAVSKÝ KRAS - jeskyně Punkevní a Balcarka, propast Macocha

JESKYNĚ VÝPUSTEK, RUDICKÉ PROPADÁNÍ  A BÝČÍ SKÁLA

fakultativně prohlídka jeskyně Balcarka, přejezd k propasti Macocha (vyhlídky  
na horním a dolním můstku) a pěší sestup k Punkevní jeskyni (možnost jízdy lanovkou).  
Fakultativně prohlídka jeskyně s absolvováním celé vodní plavby. Procházka ke Skalnímu 
mlýnu (možnost jízdy vláčkem).

aneb Moravský kras trochu jinak - prohlídka jeskyně Výpustek, která byla vytvořena po-
nornou činností Křtininského potoka, má svoji krápníkovou výzdobu a kde bylo i veliteské 
armádní pracoviště a německá továrna na výrobu leteckých motorů. Poté procházka v Ru-
dickém propadání a návštěva slavné NPR Býčí skála. 

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

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

Termín Osoba
21.05., 20.08. 850,- Kč       

Termín Osoba
06.08. 850,- Kč       



58

putování začneme u sklárny v Anníně, vydáme se lesem ke kostelu sv. Mořice.  
“Mouřenec“ patří k nejstarším kostelům na Šumavě a všichni ho známe z pohádky  
Anděl Páně 1. Budeme pokračovat do údolí Otavy až do Rejštejna. Zde stávala  
vyhlášená  sklárna Klášterský Mlýn. Nejvýznamnější památkou obce je kostel  
sv. Bartoloměje. Z Rejštejna se vydáme vzhůru do Kašperských Hor. 
Zde si prohlédneme náměstí  známé ze seriálu Policie Modrava, dle časových možností  
lze doporučit Muzeum Šumavy nebo infocentrum s kašperskohorským betlémem.

OD ANDĚLA PÁNĚ DO KAŠPERSKÝCH HOR - NOVINKA

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

Termín Osoba
25.06., 27.08. 550,- Kč       

pátrání po zmizelých obcích bývalých Sudet. Od Staré Huti, půjdeme lesem  
s občasnými vyhlídkami do krajiny, u Kochánova uvidíme ještě původní „umrlčí  
prkna“, pokračujeme přes Kepelské mokřady k Hadímu vrchu. Dojdeme do bývalého  
Zhůří, kde se dnes nachází jen obnovená kaplička, kříž smíření a nový památník věnovaný 
padlým americkým vojákům. 
Po modré dojdeme přes přírodní rezervaci Zhůřská pláň až do Nové Hůrky. Přejezd busem 
do Sušice se zastávkou u léčivého pramene na Dobré Vodě. V Sušici uděláme krátký okruh 
– hradby, ostrov Santos, náměstí s radnicí, kašnou a historickými domy. Můžeme vystoupit 
ke kapli „Andělíček“, odkud je jedinečný výhled na město na zlatonosné Otavě.
Náročnost střední, pevná obuv nutná – půjdeme přes mokřady, cca. 12 km. 

ZMIZELÁ ŠUMAVA - NOVINKA

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

Termín Osoba
28.05., 23.07. 540,- Kč       

BUBOVICKÉ VODOPÁDY – MALÁ AMERIKA – KARLŠTEJN
příjezd do Svatého Jána pod Skalou ke klášteru benediktinů, kde je možnost prohlídky  
barokního kostel Sv. Jana Křtitele s jeskyní Sv. Ivana. Poté výstup na slavnou vyhlídku  
nad obcí, odkud jsou krásné výhledy. Pokračování po naučné stezce do Hornického  
skanzenu Solvayovy lomy, kde je možné absolvovat vyhlídkovou jízdu vláčkem nebo se jít 
podívat do štoly. 
Skupina Pohodářů se vráti po okruhu do Svatého Jána a bude pokračovat busem na hrad 
Karlštejn, možnost prohlídky. Skupina Přechodářů bude pokračovat kolem Bubovických  
vodopádů k lomu Malá Amerika až na hrad Karlštejn (cca 15 km). 

SVATÝ JÁN POD SKALOU – SKANZEN SOLVAYOVY LOMY –

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

Termín Osoba
01.05., 27.08. 680,- Kč       

v Moravském Krumlově navštívíme slavnou výstavu 20 velkoformátových Muchových pláten 
– Slovanskou epopej. Poté přejezd do Jaroměřic nad Rokytnou a prohlídka jedinečného 
barokního areálu zámku a zahrad u říčky Rokytné. 
Odpoledne návštěva rozhledny U Jakuba, odkud je pěkný výhled na Českou Kanadu.  
Kdo nebude chtít stoupat k rozhledně, může se projít po NS Podél kaskád rybníků. 

SLOVANSKÁ EPOPEJ – JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

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

Termín Osoba včetně vstupu na Slovanskou epopej
22.04., 20.05., 08.07., 16.09., 07.10. 895,- Kč       

ROZHLEDNA U JAKUBA
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prohlídka kamenného hradu ze 13. století v Ledči nad Sázavou. Poté přechod z obce  
Vilémovice přes legendární tábořiště J. Foglara Slunečnou zátoku do osady Stvořidla,  
kde se dosud poklidná řeka Sázava stává velmi peřejnatou a divokou. Přechod až do obce 
Leštinka (cca 9 km – pohodové). Přejezd busem do Světlé nad Sázavou, prohlídka zámku 
a přilehlého parku. 

prohlídka regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Poté přejezd  do obce Kamenný Přívoz 
a odtud se vydáme posázavskou stezkou kolem řeky s mnoha výhledy na peřeje v údolí 
Sázavy. Stezka vede cca 10 km do obce Petrov. Poté přejezd a procházka k vyhlídce Máj 
nad Svatojánskými proudy na řece Vltavě. 

POSÁZAVÍ I. - Ledeč nad Sázavou, Stvořidla, Světlá nad Sázavou

POSÁZAVÍ II. – POSÁZAVSKÁ STEZKA - VYHLÍDKA MÁJ
Odjezd: v 06:30 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.               

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

Termín Osoba
16.07. 600,- Kč       

Termín Osoba
10.09. 600,- Kč       

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

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

PRAHA 3. část – JELENÍ PŘÍKOP, BELVEDER, LETNÁ, ŽIŽKOV - novinka
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.          

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

Termín Osoba
07.10. 630,- Kč       

Termín Osoba
23.04., 14.10. 630,- Kč       

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

PRAHA 1. část – MĚSTO V LEGENDÁCH I SKUTEČNOSTI

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

Termín Osoba
15.04. 630,- Kč       

prohlídka unikátního uměleckého díla Vily Tugendhat (UNESCO),  včetně zahrady. Poté 
následuje trasa za nejvýznamnějšími brněnskými památkami  – Katedrála svatého Petra 
a Pavla, Zelný trh, Stará radnice s drakem, Náměstí Svobody s moderním orlojem, Kostel 
svatého Jakuba a jezdecká socha Jošta na Moravském náměstí. 

Včetně rozšířeného vstupu do Vily Tugendhat.

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

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

Termín Osoba Student, senior 65+ Dítě do 5,99 let
15.04., 21.05., 17.06.
14.10., 04.11.

1.190,- Kč       
1.190,- Kč      

1.060,- Kč      
1.060,- Kč     

790,- Kč      
790,- Kč     

procházka nově otevřeným Jelením příkopem, dále kolem Velké míčovny, Oranžerie,  
Belvederu, Písecké brány, kolem letohrádku Belveder a Kramářovy vily k Hanavskému  
pavilonu na Letnou. Odpoledne Žižkov, včetně možnosti návštěvy Žižkovského vysílače.



ZA KOUPÁNÍM

Termín Osoba Dítě od 3 - 14,99 let
18.03., 15.04., 30.09., 11.11. 990,- Kč   890,- Kč   

Odjezd: v sobotu ve 12.30 hod Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat  
v neděli cca v 01.00 hodin.           Doplatek za saunu: cca 13 EUR / osoba

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

RAKOUSKO / TERMÁLNÍ LÁZNĚ - THERME GEINBERG

Termín Osoba Student, senior 60+ Dítě do 150 cm
23.04., 14.10. 1.490,- Kč   1.390,- Kč  1.290,- Kč   
Včetně vstupu cca na 6 hodin.
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat v podvečerních hodinách.

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

ČESKO / AQUAPALACE PRAHA

Termín Osoba
08.05., 17.11. 590,- Kč   

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
Vstupy AQUAPULCO z roku 2022: 11 EUR / do 5ti let, 26 EUR / 6 - 15 let, 31 EUR /  
nad 16 let. 
Vstupy AQUAPULCO + TROPICANA: 32 EUR / 6 - 15 let, 42 EUR / nad 16 let.

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

RAKOUSKO / VODNÍ PARK AQUAPULCO - BAD SCHALLERBACH

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

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

NĚMECKO / LÁZNĚ RUPERTUS THERME SE SALZBURGEM

Termín Osoba Dítě 4 - 15,99 let
02.12. 1.550,- Kč 1.450,- Kč
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Termín Osoba Dítě do 10,99 let
04.07. - 05.07., 27.09. – 28.09. 1.200,- Kč   1.000,- Kč   

Cena vstupného do Tropického ostrova cca 37 EUR / os., 27,50 EUR děti od 6 - 10,99 let 
(platba předem v CK). 
Odjezd: ve 23.30 hodin - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat v pozdních večerních 
hodinách. Možnost nástupu v Třeboni (při min. počtu 4 osob) – doplatek 150,- Kč / osoba.

celodenní pobyt v aquaparku, který vyrostl v obrovské hale, kde se před sto lety vyráběly 
vzducholodě Zeppelin. Najdete zde pravou exotiku včetně havajských tanečníků, deštného 
pralesa, písečnou pláž, bazén, který je replikou pravé atmosféry na Bali. Možnost příplatku 
za sauny cca 14 EUR (nahlásit předem v CK).

NĚMECKO / TROPICKÉ OSTROVY U BERLÍNA

léčivá minerální voda v Bad Griesbachu prýští z hloubky 1.522 m a je vhodná  
jak pro relaxaci, tak i pro zlepšení zdravotního stavu. Velký lázeňský komplex  
s 13 termálními bazény s teplotou vody od 18 do 37°C se rozkládá na vodní ploše  
cca 1.600 m2. V ceně vstupenky jsou též tři parní sauny s různou intenzitou a vůní. 
Za příplatek je sauna, solná jeskyně a turecké lázně zvané Hamam. Při návštěvě  
tureckých lázní zvané Hamam se můžete osvěžit v bazénku nebo si můžete objednat  
pěnovou masáž od pravého Turka. Nakonec si v zapůjčeném županu vychutnáte silný  
čaj a ovoce v místnosti určené pro relaxaci.
Možné doplatky: 
• Turecká lázeň „Hamam“ - doplatek cca 29 EUR / 3 hod. (nutnost objednávky předem).  
• Sauna (60,75 a 95°C) doplatek cca 390 Kč za pobyt na 5 hodin. • Solná jeskyně  
cca 12 EUR (45 minut).    Vratná záloha 5 EUR za skříňku.

NĚMECKO / TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD GRIESBACH

Termín Osoba včetně vstupu do lázní na 5 hodin
20.05., 28.09., 14.10., 18.11. 900,- Kč   

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

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

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

Termín Osoba včetně vstupu  
do lázní na 6 hodin

Dítě a mládež do 13,99 let
včetně vstupu do lázní

28.01., 25.02., 25.03., 22.04. 
20.05., 21.10., 18.11., 27.12.

930,- Kč   
930,- Kč     

830,- Kč   
830,- Kč   

NĚMECKO / BAD FŰSSING TERMÁLNÍ LÁZNĚ JOHANNESBAD 
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Termíny pátečního večerního koupání - lázně II Osoba vč. vstupu 
20.01., 10.02., 03.03., 24.03., 21.04., 
05.05., 18.08., 13.10., 10.11., 01.12.

900,- Kč   
900,- Kč  

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

Termíny sobotního koupání - lázně I, lázně II Osoba vč. vstupu 
14.01., 21.01., 28.01., 04.02., 11.02., 18.02., 25.02., 
04.03., 11.03., 18.03., 25.03., 01.04., 15.04., 22.04., 
29.04., 06.05., 13.05., 20.05., 07.10., 14.10., 21.10., 
28.10., 04.11., 11.11., 18.11.,  25.11., 02.12., 09.12., 
16.12., 27.12.(středa)

900,- Kč
900,- Kč
900,- Kč
900,- Kč
900,- Kč

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

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

Možnost nástupu v Netolicích, Prachaticích - info v CK. 

lázně Fűssing nabízí pro své zákazníky regeneraci i odpočinek s možností koupání  
po celý rok! Využijete kryté i otevřené bazény s termální vodou o teplotě 23 - 44°C, vířivky,  
příjemné vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny (suché sauny za příplatek  
cca 13 EUR v lázních I, cca 11,50 EUR v lázních II), odpočinkové místnosti. Léčebná voda 
velmi příznivě působí na revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění kloubů, kyčlí,  
na bolesti páteře. Pobyt v lázních je 5 hodin. 
Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi.

NĚMECKO / TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FŰSSING

Termín Osoba s polopenzí Osoba se snídaní
15.04. - 16.04.
11.11. - 12.11.

3.010,- Kč   
3.010,- Kč  

2.590,- Kč   
2.590,- Kč  

Doplatek za jednolůžkový pokoj 350 ,- Kč.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní  
nebo s polopenzí, vstupné do termálních lázní (v sobotu do lázní Therme Eins  
nebo do Europa Therme, v neděli do lázní Johannesbad), služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pobytovou taxu 2,90 EUR / osoba / noc (platí se na místě v EUR).

Hotel *** se nachází cca 100 - 500 m od termálního koupaliště, 1-3 lůžkové nekuřácké  
pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, lednici, TV, balkon. Snídaně je formou bufetu, 
večeře servírovaná. Třetí lůžko na pokoji je možné pouze pro děti do 12 let (na poptávku).
1. den - odjezd v 07.15  hod. z Č. Budějovic, Netolic a Prachatic do Bad Füssingu, cestou 
 prohlídka historického města Pasov (možnost nákupu v OD Aldi), ubytování v hotelu,  
odpolední návštěva lázní Europa Therme nebo Therme Eins (5 hodin), večeře.
2. den - po snídani návštěva termálních lázní Johannesbad (cca na 6 hodin), návrat  
do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

DVOUDENNÍ BAD FÜSSING - LÁZNĚ I., II. a JOHANNESBAD

NĚMECKO / LÁZNĚ BAD FÜSSING – HOTEL ***
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1. den - odjezd z Č. B. (Třeboně) v ranních hodinách, zastávka na Gellértově vrchu  
s krásným výhledem na město i Parlament. Prohlídka s průvodcem – Matyášův chrám  
na Hradním vrchu, Rybářská bašta, Rákocziho třída, katedrála Sv. Štěpána, vánoční trhy  
(nejen na Vörösmártyho náměstí). Dle časových možností prohlídka náměstí Hösök Tere  
s krásnými budovami a adventním trhem na nádvoří hradu Vajdahunyada. Během dne  
ubytování v hotelu. Večerní dokončení prohlídky města. 
2. den - možnost návštěvy termálních lázní nebo individuální volno. Návrat ve večerních hod.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu v Budapešti se snídaní, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, jízdenku na metro (cca 350 HUF / jedna cesta, 
osoby nad 65let zdarma), vstupné do termálních lázní od cca 8.200 HUF

MAĎARSKO / BUDAPEŠŤ 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu Histrion****  
s vl. příslušenstvím a polopenzí formou bufetu, 4-denní neomezený vstup do aquaparku,  
služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 2,5 EUR / noc, vstupy, 
výlet do Terstu cca 300,- Kč / os.

SLOVINSKO / MOŘSKÝ PARK LAGUNA 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v krásném alpském hotelu*** 
s bazénem a saunami, bufetovou snídaní, večeři, projížďku saněmi, vycházku s loučemi  
a svařeným vínem, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění

Program ve spolupráci s CK Permon.
1. den - odjezd z Č. B. v ranních hodinách. Prohlídka města Berchtesgaden  
a adventních trhů před zámkem. Ubytování v hotelu v Loferu. Adventní trh před bazilikou  
Mariakirchenthal, poutním místem Salcburska, se sbírkou cca 1.200 votivních obrazů.  
Cca 2 km procházka romantickým alpským lesem. Na konci vás u osvětlené baziliky přivítá 
vůně horkých pečených brambor, kaštanů, mátového chleba a pomerančové kůry. Budete  
obdivovat láskyplně zdobené vánoční stromky u vchodu do Christkindlmarktu. Impozantní 
poutní kostel nabízí perfektní kulisu pro tento malý, ale krásný adventní trh. U otevřených 
ohňů se ohřejete a dolů můžete sjet třeba na saních. Bude vás čekat vyhřátý hotel s bazénem  
a saunami, slavnostní večeře u krbu a po večeři procházka s loučemi a svařeným vínem.  
2. den - po bufetové snídani vás čeká projížďka kočáry taženými koňmi, návštěva  
muzea betlémů v zámku Ritzen a dva kouzelné adventní trhy – v Maria Alm pod dalším  
majestátným masivem Hochkönig a v údolí Grossarltal. Tento adventní trh patří  
k nejkrásnějším v Rakousku. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

1. - 3. den - odjezd z Č. Budějovic v 00.30 hod., přejezd do slovinské Portorože. Relaxace  
v 7 bazénech a několika vířivkách s mořskou vodou teplou 28-34°C přímo na břehu moře 
pod střechou a s výhledem na otevřené moře. Fakultativně procházky s průvodcem do měst 
Portorože a Piran, historické saliny Sečovlje, jachtařského přístavu Lucija, k sochám v přírodě 
Forma viva, skalním útesům nad mořem, lodní výlet do Isoly. 
4. den -  možnost koupání do cca 11 hod. a poté přejezd do Lublaně – adventní trhy  
ve slovinské metropoli. V podvečer nejkrásnější adventní trhy na jihu Rakouska ve Veldenu  
u jezera Wörthersee, kde je největší plovoucí adventní věnec na světě. 
5. den - návrat do Č. Budějovic v časných ranních hodinách.

RAKOUSKÁ VÁNOČNÍ ROMANCE

ADVENTNÍ ZÁJEZDY VÍCEDENNÍ

Termín Osoba Dítě do 14,99 let 1lůžk. pokoj
09.12. - 10.12.    5.500,- Kč   4.400,- Kč  7.300,- Kč  

Termín Osoba Přistýlka od 7let Dítě 3-6,99 let 1lůžk. pokoj
09.12. - 13.12. 8.890,- Kč   7.990,- Kč  6.790,- Kč  10.390,- Kč  

Termín Osoba Dítě 6-13,99 let Dítě do 5,99 let 1lůžk. pokoj
25.11. - 26.11. 2.990,- Kč   2.620,- Kč  1.990,- Kč  3.590,- Kč  
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Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu Čatěž s polopenzí (formou bufetu), neomezený 
vstup do hotelových bazénů s termální vodou, 1x denní vstup do vnitřních bazénů Lázní Čatež 
(Zimní termální riviéra), hotel je propojen s lázněmi, výlety, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu 2,5 EUR / noc / osoba a registrační poplatek  
1,5 EUR / osoba.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu Klastrom*** v centru Gyoru se snídaní formou  
bufetu, výlety, služby průvodce. 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, lázeňskou taxu cca 1,3 EUR / noc / osoba.

Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu s vlastním příslušenstvím, 1x snídani, služby  
průvodce. 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní pojištění, vstupné, příplatek za 1x večeři 380,- Kč. 

ADVENTNÍ TRHY V LUBLANI, ZAHŘEBU A GRAZU

ADVENTNÍ TRHY V BRATISLAVĚ, GYÖRU A SOPRONI 

POLSKO / ADVENTNÍ KRAKOV A WROCLAW – NOVINKA

S KOUPÁNÍM V LÁZNÍCH ČATEŽ

S KOUPÁNÍM V LÁZNÍCH MOSONMAGYARÓVÁR 

1. den – odjezd v ranních hodinách do slovinské Lublaně, prohlídka města a návštěva  
adventních trhů. Odpoledne odjezd do termálních lázní Čatež, ubytování a možnost koupání.
2. den – dopoledne koupání v termálních lázních a odpoledne odjezd do nedalekého  
chorvatského Záhřebu. Prohlídka města a vánočních trhů, které se několikrát umístily na prvním 
místě v anketě o nejkrásnější vánoční trhy v Evropě. Večer návrat zpět na ubytování.
3. den – dopoledne koupání v termálních bazénech hotelu a poté odjezd do rakouského Grazu. 
Návštěva adventních trhů, poté odjezd do ČR. Příjezd v nočních hodinách. 

1. den – ráno odjezd do slovenské Bratislavy, prohlídka města a návštěva adventních trhů. 
V podvečer přejezd do maďarského Györu na ubytování v centru města. Noční návštěva  
adventních trhů.
2. den – po snídani odjezd do Mosonmagyaróvár, koupání cca 6 hodin v termálních lázních 
Flexum Thermal & spa (cca 13 EUR). Návrat na ubytování v centru Györu a možnost návštěvy 
adventních trhů.
3. den – dopoledne fakultativně možnost koupání v nově rekonstruovaných termálních lázních 
Rába Quelle v Gyoru a poté odjezd do Soproně.  Návštěva adventních trhů. Následně odjezd 
do ČR. Příjezd v nočních hodinách. 

1. den – odjezd v ranních hodinách do polského Krakova, prohlídka města (hrad Wawel,  
bazilika, slavná tržnice Sukiennice, kostel Panny Marie a další). Poté návštěva adventních 
trhů. Ty největší najdete na Hlavním krakovském náměstí (Rynek Glówny).  Ve večerních  
hodináchubytování v hotelu.
2. den – po snídani přejezd do polského města Wroclaw, které je jedním z nejkrásnějších  
a nejstarších měst v Polsku. Tradiční vánoční trhy naleznete na jednom z největších  
středověkých náměstí v Evropě - Rynku. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Příjezd  
v nočních hodinách.

Termín Osoba Přistýlka od 12let Dítě do 11,99 let 1lůžk. pokoj

08.12. - 10.12. 5.690,- Kč   5.290,- Kč  4.490,- Kč  6.590,- Kč  

Termín Osoba Přistýlka 1lůžk. pokoj

01.12. - 03.12. 4.190,- Kč   3.450,- Kč  5.390,- Kč  

Termín Osoba 1lůžk. pokoj

09.12. - 10.12. 3.250,- Kč   3.650,- Kč  



Termín Osoba
03.12., 16.12. 890,- Kč   

Odjezd: v 07.45 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí (Třeboň), návrat ve večer. hodinách.

adventní trh v mohutném klášteře vysoko nad údolím Dunaje Göttweig (vstupné  
cca 3 EUR / osoby nad 15 let). Adventní trhy v historických městech na Dunaji  
v malebném údolí Wachau (UNESCO) - Krems a Dürnstein (perla údolí Wachau) –  
nádherné vinařské křivolaké uličky mezi hradní zříceninou a zámkem s nejkrásnější  
rokokovou věží v Rakousku. Adventní trh pod osvětleným dlouhým průčelím nejkrásnější 
barokní stavby Rakouska - v klášteře Melk (vstup do kláštera cca 13 EUR).

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

Mondsee, Sankt Gilgen, Bad Ischl, Gmunden 

Hallstatt, St. Wolfgang, vodní zámek Ort

Termín Osoba
02.12. 930,- Kč   

Termín Osoba
08.12. - státní svátek Rakouska 990,- Kč   

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

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

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

návštěva úchvatného městečka Hallstatt, které je terasovitě rozložené na břehu  
stejnojmenného jezera, procházka malebným městečkem Sankt Wolfgang ležícím  
na břehu jezera Wolfgangsee, návštěva adventních trhů. Přejezd k jezeru Traunsee,  
návštěva vánočních trhů  na zámku Ort v Gmundenu (vstup cca 5 EUR).

RAKOUSKO / SOLNÁ KOMORA

RAKOUSKO / SOLNÁ KOMORA II
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ADVENTNÍ VÝLETY JEDNODENNÍ

Termín Osoba
19.11., 25.11., 26.11., 02.12., 03.12., 09.12., 10.12.,16.12., 17.12. 790,- Kč   

U sobotních termínů si budete muset koupit jízdenku na MHD (cca 4,80 EUR).
Odjezd: v 08.00 hodin - Č. Budějovice - Mariánské náměstí (Třeboň), návrat ve večer. hod.

RAKOUSKO / VÍDEŇ 

RAKOUSKO / SALZBURG, BAD ISCHL

Termín Osoba
09.12., 10.12., 16.12., 17.12. 930,- Kč   

Odjezd: : v 07.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí (pouze 07.12.v 11.00 hodin), 
návrat ve večerních hodinách. Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) –  
doplatek 150,- Kč / osoba.

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

zastávka v Bad Ischlu, v Salzburgu prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva 
vánočního trhu, volno.
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Termín Osoba
09.12. 610,- Kč   

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

prohlídka starobylého Steyru (se zámkem a zachovalými hradbami) a nedalekého  
Christkindlu – barokní kostel, odkud zasílají děti z celého světa vánoční poštu, pohyblivé 
jesličky. Přejezd do historického města Linec, prohlídka města a návštěva adventních trhů.

RAKOUSKO / STEYR, CHRISTKINDL, LINEC

Termín Osoba
02.12., 09.12.                         890,- Kč   

Odjezd: v 05.15 hod - Č. B. (Třeboň) – Mariánské nám., návrat v pozdních večerních hod.

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

SLOVENSKO / BRATISLAVA 

zastávka na Gellértově vrchu, odkud je krásný výhled na město i Parlament. Prohlídka  
města s  průvodcem – Matyášův chrám na Hradním vrchu, Rybářská bašta, Rákocziho 
třída, katedrála Sv. Štěpána s vánočními trhy, Vörösmártyho náměstí se známou kavárnou  
Gerbeaud a vánočními trhy. Dle časových možností prohlídka náměstí Hösök Tere  
s krásnými budovami (Palác umění, Muzeum krásného umění) a vánočním trhem  
na nádvoří hradu Vajdahunyada (jízdenka na metro cca 350 HUF).

MAĎARSKO /  BUDAPEŠŤ

Termín Osoba
09.12., 16.12.                    990,- Kč   

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

Termín Osoba
02.12. 890,- Kč   

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

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

SRN / MNICHOV - ADVENT v hlavním městě BAVORSKA

Termín Osoba
25.11., 26.11., 02.12., 03.12., 09.12., 16.12. 380,- Kč   

Odjezd: v 08.30 hod. v sobotu 25.11., 02.12., 09.12., 16.12. v 10.00 hod. v neděli 26.11, 03.12. -  
Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách.
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 150,- Kč / osoba.

prohlídka Lince s průvodcem.  V Linci se snoubí historické památky s moderní architekturou 
muzeí, jejichž osvětlené skleněné budovy zdobí oba břehy Dunaje. Návštěva vánočních 
trhů, individuální program, možnost projížďky vláčkem Linz City Express (cca 9,50 EUR / 
dosp. osoba, cca 4,50 EUR / děti 3 - 14let). 

RAKOUSKO / LINEC

Termín Osoba
02.12. 450,- Kč   

Odjezd: v 08.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních  hodinách.

dopoledne prohlídka hist. města Linec, možnost nákupu a návštěvy adventních trhů. Pro-
hlídka města Wels, kde je na vyzdobeném náměstí více než 60 stánků z modřínového dřeva. 
Den zakončíme na nádvoří zámku ve Freistadtu, kde vánoční trhy existují  již více než 30 let.

RAKOUSKO / LINEC – WELS – FREISTADT



Termín Osoba
02.12. 870,- Kč   

Termín Osoba
09.12. 860,- Kč   

Termín Osoba
02.12., 03.12., 09.12., 10.12., 16.12.,17.12. 940,- Kč   

Termín Osoba
09.12. 960,- Kč   

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

Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
Dvoudenní  zájezd s návštěvou Pasova a s noclehem v Bad Füssingu  - viz str. 62.

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

prohlídka města na Labi s průvodcem - světoznámý Zwinger, Obrazárna Starých  
Mistrů, Semperova opera, Katedrála, Sídelní zámek saských kurfiřtů a králů, Kurfiřtská stáj,  
Královská pokladnice, chrám Frauenkirche. Altmarkt – návštěva nejstaršího vánočního 
trhu v Německu. Osobní volno na prohlídku i nákup tradičních řemeslnických vánočních 
výrobků, na ochutnávku proslavené vánoční štóly a svařeného vína, ale třeba i na nákupy  
v obchodních domech na Pragerstrasse a Wilsdrufferstrasse.

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

SRN / DRÁŽĎANY - vánoční trhy s proslavenou vánoční štolou

SRN / PASOV A TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FŰSSING

SRN / RAKOUSKO / BERCHTESGADEN A SALZBURG

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

Při návštěvě Regensburgu se můžete těšit na výpravu do více než 2000 let dlouhé  
historie města. Při procházce s průvodcem uvidíte „Steinerne Brücke“ – most nad Dunajem,  
který byl postaven ve 12. století, katedrálu Sv. Petra, která přispěla k zápisu na seznam 
UNESCO, starobylou bránu Porta Praetoria, která bývala vstupní branou do římského  
tábora a další zajímavosti města. Bude čas ale i na vánoční trhy (navštívit můžete též  
romantický vánoční trh s tradičními řemesly  na zámku Thurn a Taxis: vstupné dospělí  
cca 12 EUR, děti 6-16 let cca 6 EUR).

SRN / REGENSBURG
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Termín Osoba
09.12. 1.090,- Kč   

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

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

SRN / NORIMBERK - město s neopakovatelnou vánoční atmosférou

Termín Osoba
02.12., 09.12., 16.12. 490,- Kč   

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

SRN / PASOV - město na soutoku tří řek nazývané ,, německé Benátky “



Pro skupiny zajistíme dopravu zahraničními autobusy 
FOTO POŘÍZENO NA RWY LETIŠTĚ Č. BUDĚJOVICE

Tímto nabídka CK MÁJ nekončí!
Nabízíme letecké zájezdy v každém ročním období 

• exotické destinace v zimě i v létě
• velmi široká nabídka pobytových i poznávací zájezdů z mnoha katalogů smluvních   
cestovních kanceláří s odlety z ČR, ale i z Lince, Vídně, Salzburgu či Mnichova  

(zastupujeme i rakouské a německé CK) 
• kolektivům, sportovním skupinám, školám připravíme jednodenní výlety nebo vícedenní 

zájezdy a exkurze s programem i termínem dle přání
• zakoupit si můžete dárkové poukazy k různým příležitostem

Rádi Vám poradíme s výběrem Vaší letní či zimní, klasické či exotické dovolené. 

VÍKENDOVÉ  KOUPÁNÍ

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

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

SLOVINSKO / IZOLA              CHORVATSKO / POREČ

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

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

ITÁLIE  / CAORLE
Vhodné i pro malé děti – pozvolné, písčité pláže

Termín Osoba
23.06. - 25.06., 30.06. - 02.07., 07.07. - 09.07., 14.07. - 16.07.
21.07. - 23.07., 28.07. - 30.07., 04.08. - 06.08., 11.08. - 13.08.
18.08. - 20.08., 25.08. - 27.08., 01.09. - 03.09.

1.490,- Kč
1.490,- Kč
1.490,- Kč

Termín Osoba
30.06. - 02.07., 07.07. - 09.07., 14.07. - 16.07., 21.07. - 23.07., 28.07. - 30.07. 
04.08. - 06.08., 11.08. - 13.08., 18.08. - 20.08., 25.08. - 27.08.

1.590,- Kč          
1.590,- Kč         
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