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OBSAH KATALOGU
POZNÁVACÍ VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY
Francie
Holandsko
Itálie
Slovinsko, Chorvatsko
Bosna a Hercegovina
Rakousko
Německo
Švýcarsko
Maďarsko
Polsko
Slovensko
Česko

3-4
5
6- 7
8
9
10 - 12
12
13
13 -14
15
16
16 - 19

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Slovinsko
Slovensko
Chorvatsko
Maďarsko

20 - 22
22 - 23
23
24 - 34

VÍKENDOVÉ KOUPÁNÍ
Itálie, Slovinsko, Chorvatsko

34

POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD
Thajsko a Kambodža
35
Španělsko - Mallorka
36
Sleva za včasný nákup u poznávacích zájezdů
na 3 a více dní:
200,- Kč / osoba při úhradě 50% zálohy do 29.01.2021
100,- Kč / osoba při úhradě 50% zálohy do 26.02.2021
Skupinám nad 15 osob poskytujeme slevy
V případě, že je již sleva u zájezdu uvedena, platí vždy ta vyšší.
Slevy se nesčítají.
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POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD
37
Kanárské ostrovy - Tenerife
38
Portugalsko – Madeira
39
Portugalsko - Azorské ostrovy
40
Kanada - Britská Kolumbie a Alberta
41
Réunion – přírodní ráj na zemi
42
Laos
43
Japonsko
44
Mexiko
CYKLOTURISTIKA
Maďarsko, Česko, Rakousko, Německo

45 - 47

POZNÁVACÍ JEDNODENNÍ VÝLETY
Rakousko
Německo
Česko

47 - 54
55 - 58
58 - 61

ADVENTNÍ ZÁJEZDY VÍCEDENNÍ
Rakousko, Maďarsko, Slovinsko

62

ADVENTNÍ VÝLETY JEDNODENNÍ
Rakousko
Slovensko, Maďarsko

63 - 64
64

VÝLETY ZA KOUPÁNÍM
Česko, Rakousko
Německo

65
65 - 67

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.

V případě zavedení dálničních poplatků v SRN dojde k navýšení cen zájezdů do těchto destinací - info v CK.
Zájezdy a výlety jsou realizovány ve spolupráci CK MÁJ spol. s r.o. a CK ROSLO s.r.o.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY VÍCEDENNÍ
FRANCIE / KRÁSY PROVENCE A FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY
1. den - odjezd z Č. Krumlova, Č. Budějovic, Písku a Plzně v odpoledních hodinách, noční
přejezd Německem.
2. den - ráno zastávka u římského akvaduktu Pont du Gard, který patří mezi největší
a nejzachovalejší na světě. Prohlídka historického centra Avignonu (most a papežský
palác), průjezd vápencovým pohořím les Alpilles a prohlídka středověkého trubadúrského
střediska Les-Baux-de Provence. Nocleh.
3. den - dopoledne prohlídka Arles (římská aréna, kostel Saint Trophime, aj.), průjezd
rezervací Camargue (plameňáci a polodivocí koně), prohlídka cikánského poutního
městečka St. Marie de la Mer. Možnost koupání v moři nebo návštěva Aigues Mortes,
středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý
na křížové výpravy. Nocleh.
4. den – dopoledne navštívíme filmaři oblíbenou skalní vesnici Gordes – kamenné
městečko s podzemními prostorami paláce Saint Firmin. Dále uvidíme cisterciácké opatství
Abbaye de Sénanque – dosud funkční mužský klášter zabývající se pěstováním levandule
a výrobou medových produktů. Poté navštívíme vesnické seskupení typických kamenných
praosídlení luberonských zemědělců Village des bories. Nocleh.
5. den – výlet do Mines de Bruoux – návštěva starých okrových lomů s podzemními prostorami až 12 m vysokých barevných chodeb, připomínající ponořené katedrály, rarita regionu
Gargas. Dále Apt, což je živé městečko s tržním duchem staré římské obchodní křižovatky
a pulsující současnosti. Kontrastem k němu bude výjezd do kopců nad Aptem a návštěva
malebného kamenného ospalého Saignonu, s vůní bylin a barvami Provence. V kopcích
se zastavíme i na komentovanou prohlídku rodinné levandulové destilerie Les Agnels.
Přejezd na ubytování.
6. den - dopoledne návštěva francouzských Benátek - Port Grimaud a prohlídka známého
letoviska St. Tropez. Odpoledne volno a koupání v moři. Nocleh.
7. den - zastávka v historickém městečku Antibes, kde kromě středověkého hradu
navštívíme muzeum Pabla Picassa. Poté návštívíme středomořskou vesnici Eze a známou
parfumerii. Noční přejezd do ČR.
8. den - dopoledne příjezd do Č. Budějovic a Č. Krumlova.
Termín

Osoba / 2 lůžkový pokoj

Osoba / 3 lůžkový pokoj

12.06. - 19.06.

9.490,- Kč

9.190,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 5x ubytování ve 2 lůžkovém nebo 3 lůžkovém pokoji v hotelu s vlastním
příslušenstvím, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
vstupné, cestovní pojištění, stravování (5x snídaně za příplatek 800,- Kč), pobytová taxa
cca 6 EUR / pobyt.
Doporučená částka na vstupy: cca 60 EUR

Zájezdy a výlety jsou realizovány při minimálním počtu 35 osob.
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FRANCIE / TO NEJLEPŠÍ Z AZUROVÉHO POBŘEŽÍ – NOVINKA
Nice, Cannes, Antibes, Monaco
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.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoji

15.09. - 19.09

5.990,- Kč

7.290,- Kč

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
320,- Kč), pobytová taxa (cca 2 EUR / pobyt).
Doporučená částka na vstupy cca 45 EUR

FRANCIE / PAŘÍŽ ROZKVETLÁ A PODZIMNÍ
1. den - odjezd z Č. Budějovic, Písku, Plzně v odpoledních hodinách, 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.

4

Termín

Osoba
ve 2 lůžk. pokoji

Osoba
ve 3 lůžk. pokoji

Osoba
v 1 lůžk. pokoji

19.05. - 23.05.
24.09. - 28.09.

4.950,- Kč
4.950,- Kč

4.500,- Kč
4.500,- Kč

5.950,- Kč
5.950,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu F1 v 1-3 lůžkových
pokojích se společným sociálním zařízením, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: stravování (2x snídaně za příplatek 300,-Kč), cestovní pojištění,
vstupné do památkových objektů a jízdenky na metro.
Doporučená částka na vstupy cca 90 - 120 EUR

			

Změna programu zájezdů a výletů vyhrazena.

ROZKVETLÉ HOLANDSKO
Květinový park Keukenhof a květinové korzo
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.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

15.04. - 19.04.

6.350,- Kč

7.600,- Kč

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, za svozy Veselí n/Lužnicí, Soběslav,
Tábor 200,- Kč / os. (při minimálním počtu 4 osob). 		
Doporučená částka na vstupy cca 40 EUR
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ITÁLIE / LEGOLAND WATER PARK a GARDALAND zábavní park
1. den – o půlnoci odjezd z Č. Budějovic do Itálie.
2. den – ráno příjezd k jezeru Lago di Garda. Prohlídka středověkého městečka Malcesine
se zachovalým hradem. 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.
3. 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.
4. 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.
5. den - příjezd do Č. Budějovic v ranních hodinách.
Termín

Osoba

Dítě do 9,99 let

1 lůžkový pokoj

26.08. – 29.08.

7.290,- Kč

6.990,- Kč

8.640,- Kč

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 4 EUR, večeře na dotaz v CK.

ITÁLIE / TOSKÁNSKO - Florencie, Pisa, Lucca, Siena, San Gimignano
1. den – odjezd z Č. Budějovic, (Praha za příplatek 350,- 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. Dopolední 3 hod. prohlídka s místní odbornou průvodkyní, poté následuje čas
na občerstvení a další program s naší průvodkyní nebo individuální prohlídky muzeí
a galerií. 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.
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Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

29.04. – 03.05.
27.10. – 31.10.

6.290,- Kč
6.290,- Kč

7.280,- Kč
7.280,- Kč

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

ITÁLIE / TOSKÁNSKO A CINQUE TERRE - NOVINKA
1. den – odjezd z Č. Budějovic, (Praha za příplatek 350,- 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 – celodenní návštěva Florencie (UNESCO) – města renesance s hlavním
náměstím Piazza del Duomo a nádhernou dominantou – katedrála Santa Maria del
Fiore. Dopolední 3 hod. prohlídka s místní odbornou průvodkyní, poté následuje čas
na občerstvení a další program s naší průvodkyní nebo individuální prohlídky muzeí
a galerií. Říká se, že až jedna třetina uměleckých pokladů Itálie se nachází právě
ve florentských muzeích, galeriích a kostelech. Odpoledne procházka s výhledy.
Návrat na ubytování.
5. 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. Večer
odjezd do ČR.
6. den - návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

23.09. - 28.09.

7.590,- Kč

8.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu 3* ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím,
3x polopenzi, služby průvodce, místní průvodce ve Florencii.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstupné, jízdné MHD cca 3 EUR, pobytovou taxu cca 3 EUR / pobyt,
platbu 2,5 EUR za sluchátka ve Florencii. Vstupné do NP Cinque Terre včetně vlaků
cca 16 EUR. 			
Doporučená částka na vstupy cca 70 EUR

ITÁLIE / BENÁTKY - VYCHUTNEJTE SI KOUZLO MĚSTA
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.
Termín

Osoba ve 2lůžkovém bungalovu

Osoba v karavanu pro 4-6 osob

03.07. - 06.07.

2.990,- Kč

3.090,- Kč

Ubytování: 2lůžkové bungalovy s příslušenstvím a klimatizací nebo 4 – 6lůžkové karavany
(2 oddělené 2lůžkové ložnice, společný obývák s 2lůžky a vybaveným kuchyňským koutem,
vlastní sociální zařízení, klimatizace).
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x ubytování v kempu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstupné do historických objektů (cca 15 EUR), vstupné do Benátek
(5-15 EUR), lístek na autobusy i lodě (cca 29 EUR / 24 hodin).
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KRÁSY SLOVINSKA
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 pojedeme 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.
Termín

Osoba

Děti do 11,99 let

02.06. - 06.06.
24.09. - 28.09.
27.10. - 31.10.

6.990,- Kč
6.990,- Kč
6.850,- Kč

4.990,- Kč
4.990,- Kč
4.990,- Kč

Ubytování v termálním areálu Therme Snovik 4* (popis viz. str. 22).
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí (formou bufetu),
vstup do bazénů, výlety, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstupné, lázeňskou taxu (cca 3 EUR / noc / osoba), příplatek
za 1lůžkový pokoj 1.150,- Kč. 		
Doporučená částka na vstupy: cca 70 EUR

NÁRODNÍ PARKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY CHORVATSKA
Program ve spolupráci s CK Mayer Crocus:
1. den - odjezd z Prahy a z Č. Budějovic v odpoledních hodinách.
2. den - návštěva národního parku Paklenica v pohoří Velebit. Procházka divokou přírodou
kaňonem Velké Paklenice. Zadar s prohlídkou historického centra. Příjezd na ubytování.
3. den - Šibenik (UNESCO) - město s historickým centrem. Výlet do národního parku
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 známého národního parku Plitvická jezera (UNESCO) s jezírky,
vodopády, kaskádami, jejichž romantická nádhera nás přenáší do časů našeho dětství
do slavných indiánek o Vinnetouovi. Noční přejezd do ČR.
6. den - příjezd do Č. Budějovic a do Prahy v ranních hodinách.
Termín

Osoba

1 lůžk. pokoj

18.05. - 23.05.
24.09. - 29.09.

6.590,- Kč
6.590,- Kč

7.490,- Kč
7.490,- Kč

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

BOSNA A HERCEGOVINA – ÚDOLÍ PYRAMID VE VISOKU
- jedna z největších pyramid světa (220 m)
1. den - odjezd z Č. Budějovic (Praha za příplatek 360,- 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.
Termín

Osoba, přistýlka se snídaní Osoba s polopenzí

23.09. - 28.09.

6.250,- Kč

6.950,- 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 10 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 6 EUR, ostatní vstupné cca 10 EUR.
Příplatky: 500,- Kč / osoba za pokoj s výhledem na město Sarajevo
500,- Kč za jednolůžkový pokoj
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RAKOUSKO / KORUTANY - lanovky a vstupy v ceně
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.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

10.06. – 14.06.

9.390,- Kč

10.550,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu 4* s polopenzí formou bufetu, 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.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA V HOCHSCHWABSKÝCH ALPÁCH
Ze Seebergsattelu přes vrchol Hochschwabu do Oberortu
1. den – odjezd z Č. Budějovic v 05.30 hod. Vydáme se ze sedla Seebergsattel
(1.246 m) po hřebenové stezce plné závrtů, roklí a kamzíků, kolem vrcholů Krautgartenkogel
(1.988 m), Severinkogel (2.038 m), Ringkarwand (2.014 m) a Hutkogel (2.035 m) až k chatě
Schiestlhaus (2.153 m). Nocleh ve společné nocležně. Celková doba chůze cca 6 hodin.
Možnost výstupu na vrchol Hochschwab (2.277 m).
2. den – přechod kolem vrcholu Hochschwabu. Sestup k bivaku Fleischer, odtud vede
stezka do sedla Rauchtalsattel (2.109 m), kolem Stangewand a Grosser Beilstein
přes Hundsböden k Hirschgrube. Poté jdeme přes dolinu Baumstall k Häusealm.
Sestup od rozcestí u pastviny Häusealm (1.526 m) až na vyvýšeninu 970 m n. m., které
vévodí západní stěna Messnerin. Pozoruhodností této stěny je velké skalnaté okno
„Messnerinloch“. Závěrečný sestup do horské obce Tragöss-Oberort (793 m), kde
se setkáme s autobusem. Celková doba chůze cca 7 hodin. Z obce Oberort možnost
procházky k pozoruhodnému Grüner See. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Termín

Osoba

Člen Alpenverein

07.08. - 08.08.

2.790,- Kč

2.590,- Kč

Ubytování:
nocleh na příjemné horské chatě Schiestlhaus uprostřed Hochschwabu. Spí se na matracích
ve společné noclehárně, teplé deky jsou k dispozici. Je nutná vlastní vložka do spacáku.
Stravování: doporučujeme si kupovat večeři a snídani na chatách. Pokud si chcete vařit
sami, je nutné mít vlastní věci na vaření včetně vařiče. Vařit lze pouze venku, ne v chatě.
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Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v horské chatě v hromadné
útulně, služby průvodce, informační materiály.
Cena zájezdu nezahrnuje: stravu a cestovní pojištění.

RAKOUSKO / KRÁSY KORUTAN - lanovky a vstupy v ceně
... pro ty, koho Korutany učarovaly.
1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Výjezd lanovkou na vrchol Gerlitzen
(1.911 m), odkud se naskýtají pěkné výhledy na jezero. Lehká turistika. Odpoledne odpočinek u malebného korutanského jezera Ossiacher See nebo možnost romantické plavby lodí
po jezeře. Ubytování.
2. den – odjezd do Flattachu, kde vyjedeme lanovkou Mölltaler Gletcher až do výšky
2.800 m, odkud jsou krásné rozhledy na vrcholy NP Vysoké Taury. Možnost pěší turistiky
nebo sjezd lanovkou zpět do údolí. Odpoledne přejezd do Mallnitzu, kde vyjedeme
lanovkou Ankogel do výšky 2.620 m, pěší výstup na vyhlídku do výšky 2.700 m. Návrat
na ubytování.
3. den – odjezd k unikátním jeskyním Obir Tropsteinhöhlen. Přejezd k jedné z největších
dřevěných rozhleden na světě Pyramidenkogel. Z výšky 100 metrů své návštěvníky potěší
úžasným pohledem na panorama Alp a jezero Wörthersee. Prohlídka malebného městečka
Maria Wörth a možnost plavby po nejkrásnějším korutanském jezeře Wörthersee (s kartou
cca 12 EUR) nebo možnost koupání.
4. den – výlet do NP Nockberge. Výjezd lanovkou z lázeňského městečka Bad
Kleinkirchheim na Kaiserburg (2.055 m). Odtud nenáročný výstup na vrchol
Wöllaner Nock (2.145 m) nebo návštěva lázní Sv. Kateřina (cca 20 EUR / 3 hod.).
Odpoledne oblast Millstätter See.
5. den – prohlídka Gmündu (Starý a Nový zámek, příp. muzeum Porsche). Přejezd
do údolí Maltatal s množstvím úchvatných vodopádů. Výjezd autobusem vysokohorskou silnicí Malta Hochalmstrasse k obrovské přehradě Kölnbreinsperre, v nadmořské
výšce 1.933 m s vyhlídkovou lávkou Airwalk, ze které si můžete užít dechberoucí výhledy
do dvouset metrové hloubky. Výhledy na ledovce Tauernských Alp. Odjezd do ČR. Příjezd
do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

08.09. – 12.09.
9.250,- Kč
10.650,- Kč
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu 3* s polopenzí, 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 2,5 EUR / noc.
Změna programu vyhrazena dle odstávek lanovek.

RAKOUSKO / KAPRUN A ZELL AM SEE - lanovky a vstupy v ceně
1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Příjezd do Zell am See, odtud výjezd
lanovkou do výšky 2.000 m.n.m. na Schmittenhöhe, nenáročný sestup krajinou s výhledy
a po pohádkové stezce s různými atrakcemi pro děti i dospělé, na Sonnenkogel do výšky
1.830 m.n.m. Sjezd sedačkovou lanovkou na Sonnenalm. Odpoledne okružní projížďka lodí
po jezeře Zell am Zee, prohlídka městečka a možnost koupání v jezeře. Nocleh.
2. den – dopoledne návštěva neuvěřitelné soustavy vodních nádrží a přečerpávacích
elektráren Kaprun, výjezd autobusem na Mooserboden do výšky 2.000 m.n.m., volno
na procházku s výhledy na okolní třítisícovky. Sjezd do Kaprunu a návštěva Muzea
automobilových veteránů. Procházka divokou soutěskou Sigmund – Thun. Možnost
večerního koupání v Zell am See ve vnitřním bazénu, kde najdeme i skluzavku pro děti.
3. den – odjezd do Kaprunu, výjezd lanovkou do Alpincentra (2.452 m.n.m.) a poté
výjezd lanovkou nad ledovci do výšky 3.029 m.n.m. na Kitzsteinhorn, vyhlídková plošina,
sáňkování, bobování, sjezd lanovkou zpět do údolí. Přejezd do Taxenbachu a procházka
divokou soutěskou Kitzlochklamm. Odjezd do ČR. Příjezd ve večerních hodinách.
Termín
16.07. - 18.07.

Osoba, přistýlka Dítě 6 - 11,99 let Dítě do 5,99 let 1lůžkový pokoj
5.590,- Kč

4.290,- Kč

2.390,- Kč

6.390,- Kč

Ubytování v hotelu Schütthoff ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, Wi-Fi
zdarma. Hotel má wellness (2 sauny a parní lázeň).
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí (bufet), veškeré vstupy a lanovky
(ušetříte cca 170 EUR), služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 3,10 EUR / pobyt.
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 29.1.2021 – 300,- Kč
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RAKOUSKO / SLOVENSKO – PETRONELL - CARNUNTUM,
HRAD HAINBURG, BRATISLAVA A DĚVÍN
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.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

29.05. - 30.05.
28.08. - 29.08.

1.990,- Kč
1.990,- Kč

2.290,- Kč
2.290,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x ubytování se snídaní, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstupné, pobytovou taxu cca 2 EUR.
Doporučená částka na vstupy: cca 20 EUR.

OKRUH NĚMECKEM A RAKOUSKEM
Program ve spolupráci s CK Osvěta:				
1. den - odjezd z Prahy, Č. Budějovic v ranních hodinách. Dopoledne prohlídka
městečka Mondsee. Poté přejezd do oblasti Salzburku, návštěva Berchtesgadenu
a známého „Hitlerova Orlího hnízda“ umístěného v horské oblasti s překrásnými pohledy
na okolní Alpy. Zastávka u nedalekého jezera Königsee a ve známém turistickém
městečku Lofer. Odjezd na ubytování do hotelu, večeře, nocleh.
2. den - po snídani krátká návštěva místní mlékárny Pinzgau s ochutnávkou místních
sýrů. Možnost nákupu. Dále návštěva známého údolí Kaprunner Tal, kde se nachází
mohutné přehradní dílo dvou vodních jezer a třech přehrad až ve výšce 2.040 m n. m..
Cesta vede tunely, horskou krajinou, místními autobusy a největším, otevřeným výtahem
světa pro 185 osob jedoucím po svahu. Shlédnete zajímavé, technické vymoženosti
a úchvatné přírodní scenérie.
Program pokračuje soutěskou Sigmund –Thun Klamm, kterou vytvořila po století říčka
vytékající z Klammského jezera. Jedná se o 320 metrů dlouhou cestu, po dřevěných schodech
podél stěny soutěsky nad dravou říčkou.
Poté odjezd do romantického údolí Vysokých Taurů s mohutnými Krimmelskými
vodopády. Procházka podél překrásných kaskád vodopádů řeky Aache (3,5 km, je možné
použít i místní minibus). Při návratu na ubytování krátká návštěva městečka
Zell am See - s malebným jezerem. Ubytování, večeře, nocleh.
3. den - po snídani odjezd přes krásné rakouské vesničky romantickou přírodou
k horskému jezeru Gosausee pod ledovcem Dachstein, procházka u jezera nebo výjezd
lanovkou na okolní vrcholky. Dále návštěva městečka Hallstatt, ležícího nad stejnojmenným
jezerem. Po prohlídce návrat do ČR. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.

12

Termín

Osoba v pokoji se spol.
sociálním zařízením

Osoba v pokoji s vlastním
sociálním zařízením

28.05. - 30.05., 11.06. - 13.06.
06.08. - 08.08., 10.09. - 12.09.

3.990,- Kč
3.990,- Kč

4.790,- Kč
4.790,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu (nebo depandanci) s polopenzí, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstupné, příplatek za jednolůžkový pokoj 800,- Kč. 		
Doporučená částka na vstupy, lanovky cca 70 EUR.
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 31.01.2021 – 10%.

ŠVÝCARSKO / WALLISKÉ ALPY – Zermatt, Sass Fee, ledovce
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 vyjedete 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.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

17.08. - 22.08.

8.990,- Kč

10.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu 3* s vlastním
příslušenství, 3x snídani, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupy, pobytovou taxu cca 9 CHF / pobyt,
tři večeře za příplatek 1.170,- Kč. Doporučená částka na lanovky a vstupy cca 70 – 200 CHF.
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 29.1.2021 – 300,- Kč

MAĎARSKO / BUDAPEŠŤ – LÁZNĚ A PAMÁTKY
1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách, prohlídka Budapešti (UNESCO) –
Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše,
královský palác, řetězový most, budova parlamentu…. Odpoledne ubytování a koupání
v hotelovém welness (pouze u hotelu Lion´s Garden) nebo volný program. Nocleh.
2. den – dopoledne dokončení prohlídky města, popř. volný program, odpoledne
návštěva termálních lázní Széchenyi (vstup cca 5.700 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 6.100 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.
Termín
23.04. - 25.04.
29.10. - 31.10.

Osoba, přistýlka

Dítě 4-9,99let

Dítě do 3,99let

1lůžk.pok.

3.690,- Kč
3.690,- Kč

3.050,- Kč
3.050,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč

4.790,- Kč
4.790,- Kč

Ubytování: AMADEUS HOTEL*** je situován v krásné zahradní části Budapešti nedaleko
centra města. Pokoje jsou vybavené klimatizací, TV, vlastním sociálním zařízením
a WiFi v celém hotelu.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování se snídaní nebo polopenzí
(2 večeře za příplatek 510,- Kč), pobytovou taxu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy.
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MAĎARSKO / KRÁSY BALATONU
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 wellnes hotelu nebo možnost koupání v jezeře Balaton.
3. 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 2.400 HUF / 3 hodiny).
4. 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
02.09. - 05.09.

Osoba

Dítě 6-13,99 let

Dítě do 5,99 let

1 lůžk. pokoj

5.990,- Kč

4.490,- Kč

2.490,- Kč

7.690,- Kč

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

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PO MAĎARSKÝCH LÁZNÍCH - NOVINKA
Lázně Eger, Egerszalok, Hajdúszoboszlo a Tapolca - VÝLETY V CENĚ
HOTEL UNICORNIS*** je situován v historickém centru města v dosahu většiny památek,
500 metrů od termálních lázní. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou, WC,
telefonem, TV a klimatizací, některé s přistýlkou. Wellness hotel nabízí vířivku, parní kabinu,
finskou saunu a za příplatek masáže.
1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v brzkých ranních hodinách
přes Rakousko. Cestou zastávka v Budapešti – krásný výhled z Gellértova vrchu. Příjezd
do maďarského barokního města Eger. Prohlídka města – bazilika, hrad, minaret.
Ubytování a možnost koupání v městských termálních lázních.
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 v městských lázní v Egeru nebo možnost návštěvy nedalekých
termálních lázní Egerszalók (maďarské Pamukkale), kde je travertinový termání 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 posledních nákupů v Egeru a poté odjezd do ČR. Návrat
do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Termín
24.09 - 28.09.
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Dní

Osoba, přist. od 10let

5

7.990,- Kč

Dítě 4 -9,99let

Dítě do 3,99let

1 lůžk. pokoj

5.990,- Kč

2.490,- Kč

9.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 4x ubytování s polopenzí formou bufetu včetně nealko pití, piva a vína
k večeři, všechny výlety, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy do objektů cca 4.000 HUF, pobytovou taxu
cca 1,80 EUR / osoba / noc, vstupné do všech termálních lázní cca 7.500 HUF.

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

Osoba

15.05. – 16.05., 02.10. - 03.10.

2.790,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní v pokojích
s vlastním příslušenstvím, průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, cestovní pojištění.
Doporučená částka na vstupy: cca 30 EUR.

POLSKÁ STRANA VYSOKÝCH TATER A ROHÁČE
1. den – v časných ranních hodinách odjezd z Č. Budějovic, Třeboně, J. Hradce, Pelhřimova. 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.
Termín

Osoba

1 lůžk. pokoj

24.09. - 28.09.

6.790,- Kč

8.390 ,- Kč

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 12 EUR, 190 PLZ.
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SLOVENSKO / NP VYSOKÉ TATRY, NÍZKÉ TATRY, PIENINY A SPIŠ
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.
Termín

Osoba

Dítě 6-12,99 let Dítě do 5,99 let

1 lůžk. pokoj

01.07. - 05.07.
24.09. - 28.09.

6.290,- Kč
6.290,- Kč

5.350,- Kč
5.350,- Kč

6.950,- Kč
6.950,- Kč

3.590,- Kč
3.590,- Kč

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 45 EUR.

KRÁSY DĚČÍNSKA A TEPLICKA - NOVINKA
zámek Duchcov, klášter v Oseku, vyhlídka Komáří hůrka, Tiské stěny,
Děčínský Sněžník, Teplice a hrad Střekov

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). Lehká turistika
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 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 Labem
v Ústí nad Labem. Návrat ve večerních hodinách.
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Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

28.05. - 30.05.

2.990,- Kč

3.390,- Kč

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 50,- Kč), vstupné.
Doporučená částka na vstupy: cca 380,- Kč.

OSTRAVA – VÍTKOVICE – KOPŘIVNICE – ŠTRAMBERK ZBRAŠOVSKÉ JESKYNĚ – HELFŠTÝN - NOVINKA
1. den - odjezd do Ostravy. Prohlídka Dolní oblasti Vítkovic – jedná se o jedinečnou
národní technickou památku. Projdeme zde areálem historických železáren, včetně výjezdu
výtahem na vysokou pec. Odpoledne prohlídka centra Ostravy. Ubytování.
2. den - po snídani odjezd do Kopřivnice a prohlídka Technického muzea Tatra.
Odpoledne navštívíme krásné město Štramberk se slavnou Štramberkou Trúbou
a projdeme se k jeskyni Šipka, kterou proslavil nález zlomku čelisti neandrtálského
dítěte. Dále navštívíme Hukvaldy, kde se narodil L. Janáček a navštívíme stejnojmenný hrad.
Návrat na ubytování.
3. den - po snídani odjezd do Hranic na Moravě a procházka k nejhlubší zatopené
sladkovodní jeskyni světa – Hranické propasti, jejíž hloubka není stále změřená. Návštěva
Zbrašovských jeskyní, lázní Teplice nad Bečvou a mohutného hradu Helfštýna ze 13. století.
Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Termín

Osoba

1 lůžk. pokoj

18.06. - 20.06.

2.890,- Kč

3.390 ,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu 3* v pokoji s vlastním
příslušenstvím, 2x snídani, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu cca 50,- Kč. .
Doporučená částka na vstupy: cca 600,- Kč.

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL, MIKULOV, PÁLAVA
A RELAX V TERMÁLU A AQUAPARKU - NOVINKA

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 – celodenní 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.
Ti, co by nechtěli do termálu a aquaparku, je možnost vysazení v Lednici a mohou
individuálně dokončit prohlídku historického areálu.
3. den – příjezd do Mikulova. Prohlídka města, zámku, Svatého kopečku, Dietrichsteinské 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.
Termín

Osoba

Dítě do 9,99 let

1 lůžkový pokoj

28.05. - 30.05.
13.08. - 15.08.

3.090,- Kč
3.090,- Kč

2.590,- Kč
2.590,- Kč

3.590,- Kč
3.590,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v pensionu 3* s polopenzí
v pokojí s vlastním příslušenstvím, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu cca 50,- Kč / osoba.
Doporučená částka na vstupy: cca 400 - 1.000,- Kč
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ČR / NĚMECKO / NP ČESKO - SASKÉ ŠVÝCARSKO
1. den – odjezd z Č. Budějovic a Prahy v ranních hodinách. Příjezd na Mezní louku, odkud
půjdeme na pěší výlet k Pravčické bráně a do Hřenska. Odpoledne nás lodníci provezou
Divokou a Edmundovou soutěskou říčky Kamenice. Následovat bude večerní prohlídka
loupežnického hradu Šaunštejn. Příjezd na ubytování, večeře.
2. den – příjezd do Saského Švýcarska na Bastei – jedinečný přírodní útvar s kamenným
labyrintem plným roklí a strží, které jsou přemostěny lávkami a odkud je pěkný výhled
na Labe, sestup do lázeňského městečka Rathen a poté výstup na tabulovou horu
Lilienstein s nádhernými výhledy.
3. den – v Saském Švýcarsku vystoupíme (možno i výtahem) na tabulovou horu
Königstein, kde si prohlédneme opevněné vojenské město. Zastávka v lázeňském
městečku Bad Schandau. Odpoledne přejezd do obce Hinterhermsdorf. Pěší turistika v okolí
soutěsky Kirnitzsch-klamm, kde návštěvníky vozí lodičky.
4. den – odjezd do Jetřichovic – procházka po vyhlášených vyhlídkách Mariina skála
a Vilemínina stěna. Zastávka u čedičových varhan u Kamenického Šenova a u skalního
hradu Sloup. Návrat ve večerních hodinách.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

13.05. - 16.05.
04.09. - 07.09.

4.190,- Kč
4.190,- Kč

4.790,- Kč
4.790,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu cca 60,- Kč, vstupné.
Doporučená částka na vstupy cca 25 EUR a 300,- Kč.

JIZERSKÉ HORY PRO ZDATNÉ TURISTY I POHODOVÉ VÝLETNÍKY
1. den – odjezd z ČB a Tábora. Dopoledne vyjedeme z polského města Świeradów-Zdrój
lanovkou na Stog Izerski (1107 m) a vydáme se na nejvyšší horu české části Jizerek – Smrk
(1124 m, cca 3,5 km, 113 m stoupání). Zde je moderní rozhledna s nádhernými výhledy.
Pohodáři se s průvodkyní Květou Tůmovou vrátí k lanovce a k autobusu. Poté přejedou
do města Hejnice přezdívaného český Mariazell díky baroknímu kostelu a staré poutní
tradici. Turisté budou pokračovat k Nebeskému žebříku a dále přes NPR Jizerské Bučiny,
chatu Hubertku do Hejnic. Cesta je dlouhá cca 10 km s cca 750 m klesání.
2. den – odjedeme autobusem na Smědavu (847 m) a vydáme se na vrcholek hory Jizera
(1122 m, 3 km, 275 m stoupání), ze které je krásná vyhlídka. Pohodáři se vrátí stejnou
cestou k autobusu a restauraci Smědava. Turisté s průvodkyní se vydají Pavlovou cestou
na Polední kameny, Frýdlantské cimbuří a Vyhlídku Hajní kostel - výrazné skalní útvary,
na které vedou kovové žebříky se zábradlím. Dojdeme opět do Hejnic. Cesta je cca 10 km,
100 m stoupání a 800 m klesání. Návrat ve večerních hodinách.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

18.09. - 19.09.

1.990,- Kč

2.290,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování s polopenzí, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lanovka cca 210,- Kč nahoru, 250,- Kč zpáteční.

KRÁSY HANÉ – MLADEČSKÉ JESKYNĚ, OLOMOUC,
ZÁMEK ČECHY POD KOSÍŘEM, PROSTĚJOV - NOVINKA
1. den – odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Prohlídka Mladečských jeskyní s unikátní
krápníkovou výzdobou, poté výjezd na Svatý Kopeček, kde dominantou je bazilika Navštívení
Panny Marie ze 17. století. Odpoledne prohlídka centra Olomouce (UNESCO). Ubytování.
2. den – prohlídka klasicistního zámku Čechy pod Kosířem, kde často pobýval a tvořil
slavný český malíř J. Mánes. V zámeckým interiérech je zakomponována největší sbírka jeho
obrazů v ČR. Přejezd do Prostějova a prohlídka historického centra – náměstí
s dominantou Nové radnice s 66 m vysokou věží a orlojem, stojí zde i rodný dům J. Wolkera.
Zastávka u Plumlovské přehrady, nad níž se tyčí zámek. Příjezd ve večerních hod.
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Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

22.05. - 23.05.

1.990,- Kč

2.390,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem 1x ubytování v hotelu 3* se snídaní v pokoji
s vlastním příslušenstvím, služby průvodce, pobytovou taxu.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné.
Doporučená částka na vstupy: cca 250,- Kč.

KRUŠNÉ HORY – HORNICKÁ KRAJINA UNESCO - NOVINKA
Kadaň, Klášterec nad Ohří, Boží Dar, Jáchymov, důl Mauritius,
Klínovec, Ostrov nad Ohří, hrad Loket, zámek Nebílovy
1. den - odjezd v ranních hodinách do bývalého královského města Kadaně, prohlídka
historického centra a poté přejezd do Klášterce nad Ohří – prohlídka města a zámku.
Odpoledne výjezd na hřebeny Krušných hor do německého střediska
Oberwiesenthal pod horou Fichtelberg. Přejezd do nejvýše položené obce v Čechách –
Božího Daru, v minulosti proslulého těžbou stříbra. Ubytování.
2. den - po snídani odjedeme do Hornické krajiny Abertamy zapsané na seznamu UNESCO,
kde se seznámíme s historií těžby stříbra a cínu, zastavíme se v části zvané Hřebečná
s nejslavnějším krušnohorským cínovým dolem Mauritius, kde budeme mít možnost
navštívit prohlídkovou štolu Kryštof. Zastavíme se v městě Jáchymov s unikátními
radonovými lázněmi. Přejezd k lanovce, která nás vyveze na nejvyšší vrchol Krušných hor
– Klínovec (1.244 m) (možný přejezd busem). Pěšky sejdeme do Božího Daru a možnost
procházky v přírodní rezervaci Božidarské rašeliniště.
3. den - po snídani odjezd do Ostrova nad Ohří – prohlídka centra s náměstím
a radnicí, včetně areálu Posvátného okrsku – komplex budov bývalých piaristů s kaplí
Sv. Anny a pohřebním mauzoleem vévodů. Přejezd do města Loket a prohlídka
stejnojmenného královského hradu nad řekou Ohří. Při cestě zpět prohlídka barokního
zámku Nebílovy. Návrat ve večerních hodinách.
Termín
30.07. - 01.08.

Osoba

Dítě 10 - 14,99 let

2.990,- Kč

2.690,- Kč

Dítě do 9,99 let 1lůžkový pokoj
2.490,- Kč

3.290,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu 3* v pokoji s vlastním
příslušenstvím, 2x polopenzí, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné, pobytovou taxu (cca 44,- Kč).
Doporučená částka na vstupy: cca 700,- Kč

CHKO LUŽICKÉ HORY A NĚMECKÁ ŽITAVA
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.
Termín

Osoba

1 lůžkový pokoj

22.05. - 23.05.

2.050,- Kč

2.290,- Kč

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 300,- Kč.
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
SLOVINSKO / MORAVSKÉ TOPLICE – TERME 3000
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 vybaveny vlastním sociálním zařízením, WC, fénem, SAT-TV, telefonem, županem, minibarem.
Většina pokojů má balkon. Wi-Fi ve společných prostorech.
Termín
27.03. - 30.03.
02.04. - 05.04.
11.06. - 15.06.
02.07. - 06.07
21.08. - 24.08
18.09. - 21.09.
27.10. - 31.10.

Dní

Osoba

Přist. od 15let

Dítě 12-14let

Dítě 6 - 11let

Dítě do 5let

4
4
5
5
4
4
5

6.490,- Kč
6.690,- Kč
7.790,- Kč
7.790,- Kč
6.490,- Kč
6.490,- Kč
7.790,- Kč

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

5.390,- Kč
5.550,- Kč
6.290,- Kč
6.290,- Kč
5.390,- Kč
5.390,- Kč
6.290,- Kč

4.590,- Kč
4.690,- Kč
5.190,- Kč
5.190,- Kč
4.590,- Kč
4.590,- Kč
5.190,- Kč

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

Příplatek za 1lůžkový pokoj v hotelu 1.450,- Kč / 3 noci, 1.900,- Kč / 4 noci
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.
Termín
27.03. - 30.03.
02.04. - 05.04.
11.06. - 15.06.
02.07. - 06.07
21.08. - 24.08
18.09. - 21.09.
27.10. - 31.10.

Dní

Osoba

Přist. od 15let

Dítě 12-14let

Dítě 6 - 11let

Dítě do 5let

4
4
5
5
4
4
5

5.790,- Kč
5.990,- Kč
6.790,- Kč
6.790,- Kč
5.790,- Kč
5.790,- Kč
6.790,- Kč

5.490,- Kč
5.690,- Kč
6.390,- Kč
6.390,- Kč
5.490,- Kč
5.490,- Kč
6.390,- Kč

4.850,- Kč
4.990,- Kč
5.550,- Kč
5.550,- Kč
4.850,- Kč
4.850,- Kč
5.550,- Kč

4.190,- Kč
4.290,- Kč
4.690,- Kč
4.690,- Kč
4.190,- Kč
4.190,- Kč
4.690,- Kč

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

1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách přes Rakousko do Slovinska. Příjezd
do Moravských Toplic, ubytování, cca od 13.00 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.
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu nebo v apartmánu
s polopenzí (bufet), neomezené vstupné do sauny a hotelových bazénů a také do lázní
Terme 3000, župan (pouze u hotelu), služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 2,25 EUR / noc / osoba – platba na místě).
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.

SLOVINSKO / LÁZNĚ ČATEŽ s výlety do okolí v ceně - NOVINKA
VČETNĚ VÝLETU NA PLITVICKÁ JEZERA V CHORVATSKU
TERME ČATEŽ se řadí mezi nejúspěšnější lázeňská centra ve Slovinsku. Díky termální 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 ve společných prostorech, 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.
1. den - odjezd po půlnoci z Č. Budějovic do chorvatského NP Plitvická jezera (UNESCO).
Celodenní procházka 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.
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 výlet do města Kostanjevica na Krki, které je jedno z nejstarších měst
ve Slovinsku ležící na ostrově řeky Krka s malebným historickým centrem. Odpoledne návrat
na koupání v termálním areálu.
5. den – po snídani odjezd. Po cestě zastávka a prohlídka historického města Celje
se stejnojmenným hradem. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Termín

16.07. - 20.07.
28.10. - 31.10.

Dní

5
4

Osoba

Přistýlka
od 12let

Dítě
6 -11,99let

7.590,- Kč 6.950,- Kč 5.290,- Kč
6.490,- Kč 5.990,- Kč 4.790,- Kč

Dítě do 5,99let
(bez lůžka)

1 lůžkový
pokoj

2.890,- Kč
2.890,- Kč

9.250,- Kč
7.690,- Kč

Dětská cena s 1 dospělým na dotaz v CK.
V případě 4 denního zájezdu bude program zkrácen o 3. den.
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 září), 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.
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

SLOVINSKO / LÁZNĚ SNOVIK s výlety do okolí v ceně
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, také možnost bezplatného půjčení
jízdních kol. Moderně zařízené pokoje a apartmány mají vlastní sociální zařízení, telefon,
TV, fén, Wi-Fi, některé s balkonem nebo terasou.
1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách přes Rakousko do Slovinska. Příjezd
do Tuhinjské doliny do lázní Snovik. Ubytování a od cca 13.00 hod. koupání v termálním areálu.
2. den – dopoledne 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.
Termín
11.06. - 15.06.
19.08. - 22.08.

Dní

Osoba, přistýlka

Dítě 4-11,99let *

Dítě do 3,99let

1lůžk. pokoj

5
4

6.990,- Kč
6.590,- Kč

4.990,- Kč
4.690,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč

8.590,- Kč
7.790,- Kč

* dětská cena platná i s 1 dospělým.
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.

SLOVENSKO / PODHÁJSKÁ - Mrtvé moře na Slovensku
Program ve spolupráci s CK D-TOUR
Termální voda v Podhájské je světovým unikátem s blahodárnými účinky na lidský
organismus. Podrobná studie ukázala, že při některých zdravotních problémech (především
astma a některé kožní vyrážky) má lepší a trvalejší regenerační efekt než voda z Mrtvého moře.
Má také velice dobré účinky při léčbě dny, štítné žlázy a pohybového ústrojí. V areálu termálního
koupaliště je celkem 7 bazénů včetně tobogánu a nově otevřené kryté wellness centrum.
PENZION QUATRO II, III - rodinný penzion, skládající se z 2 budov, se nachází pouze
300 m od termálního koupaliště. Je vybaven společenskou místností, kde se podávají
snídaně a terasou k posezení. Ubytování: 2 a 3 lůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní
sociální zařízení, TV, lednička, Wi-Fi připojení, balkon nebo terasa. Během pobytu není
prováděn úklid ani výměna ručníků. Stravování: snídaně formou bufetu.
1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Ubytování, koupání.
2. – 7. den – volný program, koupání.
8. den – po snídani odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic v odpoledních hodinách.
Termín
15.05. - 22.05.
12.06. - 19.06.
11.09. - 18.09.
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Dní

Osoba

Dítě 12-14,99 let

Dítě 3-11,99 let

1lůžk. pokoj

8
8
8

6.290,- Kč
6.490,- Kč
6.490,- Kč

5.290,- Kč
5.290,- Kč
5.290,- Kč

4.390,- Kč
4.390,- Kč
4.390,- Kč

7.440,- Kč
7.645,- Kč
7.645,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 7x ubytování se snídaní, služby průvodce, pobytovou taxu.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstupné do termálních bazénů (orientační vstup 6x: dosp. osoba
cca 48 EUR, dítě 3-15let cca 27 EUR, ZTP cca 45 EUR).

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

SLOVENSKO / VELKÝ MEDER - HOTEL THERMÁL VARGA a AQUA
Program ve spolupráci s CK D-TOUR
Termální prameny vyvěrají z hloubky cca 1 500 m o teplotě 56 - 76,5°C. Příznivě
působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na regeneraci organismu.
Termální koupaliště s 6 vnitřními bazény o teplotě 30 - 37°C, rekreační bazén
s vířivkami a vodopády, rodinný zábavný bazén, 3 vnitřní tobogány, dětský bazén, venkovní
50 m plavecký bazén, italský bazén se skluzavkami a tobogány, finská sauna, masáže,
minigolf, plážový volejbal, velká pláž, hřiště pro děti, restaurace, stánky s občerstvením
a další služby, které slouží ke spokojenosti návštěvníků. Celý areál je obklopen lesoparkem.
THERMÁL VARGA*** a AQUA*** - oba hotely se nacházejí v bezprostřední blízkosti
termálního koupaliště. Mají společnou restauraci s terasou, v hotelu Thermál Varga je bar
a dětské hřiště.
Ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s možností až 2 přistýlek s vlastním sociálním
zařízením, TV, chladničkou, trezorem, balkónem nebo terasou.
Snídaně i večeře je formou bufetu včetně neomezené konzumace nealko nápoje během
jídla.
1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách. Ubytování, koupání.
2. – 3. den – volný program, koupání.
4. den – po snídani odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic v odpoledních hodinách..
Termín

Dní

Osoba

4
4
4

5.350,- Kč
5.350,- Kč
5.650,- Kč

03.06. - 06.06.
20.06. - 23.06.
25.09. - 28.09.

Dítě 3 - 14,99 let

1lůžkový pokoj

4.190,- Kč
4.190,- Kč
4.190,- Kč

6.595,- Kč
6.595,- Kč
6.890,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí, služby průvodce, pobytovou taxu.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, 3denní vstup do termálního areálu s 1 přerušením denně - do 62 let
26 EUR, nad 62 let 21 EUR (ceny roku 2020), vstupné k zakoupení při doplatku zájezdu
v Kč dle skutečné ceny, župan (půjčení za 5 EUR).

CHORVATSKO / LÁZNĚ TUHELJ s výlety do okolí v ceně – NOVINKA
TERME TUHELJ - venkovní termální bazény - bazén s vlnami, dětský bazén se čtyřmi
skluzavkami a vodními děly, relaxační bazén s gejzíry, vodní věže, 250 m dlouhá líná řeka.
Vnitřní termální bazény - plavecký bazén 25 m, dětský, terapeutický a wellness bazén,
vířivka s masážemi, vodopády, podvodní masážní lůžka, vodní a vzduchové masáže,
gejzíry. Saunový svět - nejrůznější saunové programy. Jen 40 km od Záhřebu.
HOTEL WELL**** je propojen podzemní chodbou s lázněmi. Klimatizované pokoje
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním sociálním zařízení, TV, Wi-Fi, županem, většina
pokojů má balkon.
1. den - odjezd z Č. Budějovic v ranních hodinách přes Rakousko do Chorvatska. Po cestě
zastávka a prohlídka nejkrásnějšího chorvatského hradu Trakoščan ze 13. století. Kolem 14.00
hod. ubytování a relax v termálních lázních.
2. den – celodenní relax v bazénech, fakultativně možnost návštěvy některého z místních
vinařství.
3. den – dopoledne výlet do skanzenu v obci Kumrovec, kde je soubor lidové architektury
a rodný dům J. B. Tita. Po cestě zpět zastávka v obci Klanjec – prohlídka kostela a možnost
degustace v místním vinařství. Odpoledne relax v termálech.
4. den – dopoledne relax v termálních lázních, odjezd cca 11.30 hod. Na cestě zpět
zastávka u chrámu Marija Bistrica, který je jedním z nejvýznamnějších poutních míst
v Chorvatsku. Je spojený se zázraky Černé Madony. Příjezd ve večerních hodinách.
Termín

07.10. - 10.10.

Dní

4

Osoba

Přistýlka
od 12let

Dítě
4 -11,99let

6.290,- Kč 5.790,- Kč 4.690,- Kč

Dítě do 3,99let

1 lůžkový
pokoj

1.990,- Kč

7.090,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí formou bufetu,
neomezený vstup do bazénů, výlety, zapůjčení županu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné, lázeňskou taxu 1,35 EUR / osoba /
noc.				
Doporučená částka na vstupy: cca 30 EUR.

Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.
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MAĎARSKO / LÁZNĚ CELLDÖMÖLK - HOTEL VULKÁN ****
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.
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.
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
26.03. - 29.03.
21.04. - 25.04.
13.05. - 16.05.
11.06. - 14.06.
08.09. - 12.09.
10.10. - 14.10.
03.11. - 07.11.

Dní

Osoba

Přistýlka

Dítě 6 -11,99 let

1 lůžk. pokoj

4
5
4
4
5
5
5

5.950,- Kč
7.290,- Kč
6.290,- Kč
6.390,- Kč
7.390,- Kč
7.290,- Kč
7.290,- Kč

5.550,- Kč
6.690,- Kč
5.890,- Kč
5.990,- Kč
6.790,- Kč
6.690,- Kč
6.690,- Kč

4.590,- Kč
5.490,- Kč
4.890,- Kč
4.990,- Kč
5.590,- Kč
5.490,- Kč
5.490,- Kč

6.990,- Kč
8.590,- Kč
7.290,- Kč
7.390,- Kč
8.690,- Kč
8.590,- Kč
8.590,- Kč

Vhodné i pro malé děti. Dítě do 5,99 let 1.990,- Kč
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní
hotelu, zapůjčení županu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstup do sauny, lázeňskou taxu (cca 1,60 EUR / noc )

LÁZNĚ KÖRMEND – HOTEL MJUS WORLD RESORT ****
MJUS World Resort & Thermal Park se nachází poblíž malebného městečka Körmend
nedaleko rakouských hranic, cca 50 km od známého Sárváru. Nový hotel poskytuje ubytování
ve stylovém moderním prostředí a společně s perfektním wellness areálem tvoří ideální
kombinaci k relaxaci a odpočinku. Resort disponuje vodní plochou o rozloze 1.800 m²
a travnatou plochou o rozloze 45.000 m². Termální voda o teplotě 20 – 36°C obsahuje
hydrokarbonát, sodík, draslík a hořčík a vyvěrá z hloubky více než 1 000 metrů. Koupele
se doporučují při problémech pohybového ústrojí, revmatizmu, poúrazových stavech
a gynekologických problémech.
HOTEL MJUS WORLD RESORT **** byl otevřen v r. 2016, dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, mini bar, fén, trezor a Wi-Fi připojení.
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Wellness: turecké a římské lázně, finská a bio sauny, Kneippův chodník, fitness
centrum, skluzavky, dvě vířivky (jedna panoramatická) a termální bazény (jeden z vnitřních
bazénů je propojen s venkovním bazénem a jeskynním bazénem, který nabízí jedinečný
zážitek z plavání i vodních hrátek, dětský bazének a bazének se skluzavkou, tobogán,
venkovní plavecký bazén...).
Snídaně i večeře jsou formou bufetu (maďarské speciality, ale i mezinárodní a italská jídla).

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

1. den – odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách přes Rakousko. Ubytování
je možné od cca 15:00 hodin, odpolední návštěva lázní.
2. - 3. - 4. den - celodenní odpočinek v lázních. Možnost fakultativních výletů.
4. - 5. den - ubytování do 10.30 hodin, poté odjezd do ČR. Návrat do Č. B. ve večerních hod.
Termín

Dní

Osoba

Přistýlka

Dítě do 11,99 let

1 lůžk. pokoj

5
4
5
4

8.590,- Kč
6.990,- Kč
7.990,- Kč
6.690,- Kč

7.430,- Kč
6.290,- Kč
6.890,- Kč
5.890,- Kč

6.190,- Kč
5.590,- Kč
6.190,- Kč
5.290,- Kč

11.590,- Kč
9.290,- Kč
10.920,- Kč
8.790,- Kč

02.07. - 06.07.
03.07. - 06.07.
24.09. - 28.09.
25.09. - 28.09.

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu s polopenzí formou bufetu, neomezené
využívání lázeňského wellness areálu, vstup do sauny a fitness, zapůjčení županu, služby
průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, návštěvu bowlingového centra, lázeňskou
taxu (cca 1,20 EUR / noc / osoba).

LÁZNĚ HEVÍZ – THERMAL AQUA ENSANA HEALTH SPA****
Největší termální jezero v Evropě – vodní plocha 47 500 m2, hloubka až 36,5 m.
Mírně radioaktivní voda obsahuje síru, alkálie, hydrogenuhličitany a zejména soli
vápníku. Teplota jezera je 33 - 34°C v létě a 26 - 28°C v zimě. Jako koupelová kúra
je voda vhodná pro léčbu pohybového ústrojí, kloubů a páteře, revmatických potíží
a při gynekologických potížích. Jako pitná kúra pomáhá při léčení poruch zažívacího
systému a poklesu dásní.
(Danubius) 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
(za poplatek).
4. - 5. den – možnost koupání. Odjezd do ČR kolem 11 hod., návrat ve večerních hodinách.
Termín

06.05. - 09.05.
03.06. - 06.06.
02.09. - 05.09.
28.10. - 31.10.
31.10. - 04.11.

Dní

Osoba, přistýlka

Dítě 6 -13,99 let

Dítě do 5,99 let

1 lůžk. pokoj

4
4
4
4
5

7.190,- Kč
7.590,- Kč
7.990,- Kč
7.190,- Kč
8.990,- Kč

5.250,- Kč
5.250,- Kč
5.250,- Kč
5.250,- Kč
6.090,- Kč

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

8.790,- Kč
8.990,- Kč
9.290,- Kč
9.150,- Kč
11.090,- Kč

Dětská cena s 1 dospělým na dotaz v CK.
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 3.500 HUF / 3 hod.), cestovní pojištění.
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LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY – HOTEL KEHIDA TERMÁL ****
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 zážitkovými
lázněmi Kehida, které jsou součástí nově vybudovaného termálního areálu. Renovované
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.
					
Vhodné i pro malé děti.
Termín

Dní

03.06. - 06.06. 4
02.09. - 05.09. 4
28.10. - 31.10. 4

Osoba

Dítě 5 - 11,99 let

Dítě do 4,99 let 1 lůžk. pokoj

6.550,- Kč
6.550,- Kč
6.990,- Kč

5.150,- Kč
5.150,- Kč
5.390,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč

7.750,- Kč
7.750,- Kč
8.250,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, vstupné do světa saun a lázní vč. poskytnutí
županu a osušky do lázní, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, lázeň. taxu (cca 1,10 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).
HOTEL KEHIDA HERTELENDY HÁZ *** hotel má vlastní wellness centrum, kde najdete
vířivku, saunu, infračervenou kabinu, solárium, fitness centrum a krom toho nabízí ještě
volný vstup do termálních lázní Kehida (cca 150 m). Pokoje jsou 2 lůžkové s možností
přistýlky, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, klimatizaci, mini-bar, trezor a Wi-Fi
připojení zdarma. K dispozici je župan, ručník a plážová osuška. Snídaně a večeře
se podávají v jídelně Deák formou bohatého bufetu.
			
		
Vhodné i pro malé děti.
Termín

Dní

12.05. - 15.05. 4
15.09. - 18.09. 4

Osoba

Dítě 5 - 11,99 let

Dítě do 4,99 let 1 lůžk. pokoj

5.190,- Kč
5.190,- Kč

4.190,- Kč
4.190,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč

6.190,- Kč
6.190,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, vstupné do světa saun a lázní vč. poskytnutí
županu a osušky do lázní, využití wellness centra, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, lázeň. taxu (cca 1,10 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).
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 (v hotelu Kehida
Termál ****).
2. - 3. den - celodenní koupání v lázních, volný program. Možnost fakultativních výletů.
4. den - koupání v lázních do 11.00 hodin, poté odjezd do ČR. Příjezd do Č. Budějovic
ve večerních hodinách.
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MAĎARSKO / LÁZNĚ ZALAKAROS
Lázně nabízí léčivou vodu s nejvyšším obsahem fluoru mezi maďarskými jódovými
a bromovými prameny. Voda v termálních bazénech s teplotou 34 – 38°C je vhodná
pro léčbu nemocí pohybového ústrojí, pooperačních stavů, rehabilitaci, revmatizmu,
deformity, lumbága, úbytku vápníku a při gynekologických potížích. Lázně také nabízí
zábavní komplex krytých i venkovních bazénů s neléčivou vodou, kde jsou vířivky, tobogány,
sauna a solárium.
HOTEL PARK INN**** , nově otevřen v r. 2017, je s lázněmi propojen krytou chodbou
a disponuje pokoji s balkonem, s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, WC, TV,
trezorem a minibarem. Wi-Fi připojení zdarma.
V hotelové restauraci je polopenze podávána formou bohatého bufetu.
Termín
06.05. - 09.05.
03.06. - 06.06.
02.09. - 05.09.
28.10. - 31.10.
31.10. - 04.11.

Dní

Osoba

Přistýlka

Dítě 6 -17,99let

Dítě do 5,99let

4
4
4
4
5

6.790,- Kč
6.790,- Kč
6.790,- Kč
7.790,- Kč
7.190,- Kč

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

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

1.690,- Kč
1.690,- Kč
1.690,- Kč
1.690,- Kč
1.690,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj 2.200,- Kč. (2.750,- Kč v termínech 28.10. - 04.11.)
NOVINKA HOTEL PARK INN**** s ALL INCLUSIVE – doplatek 320,- Kč osoba od 12
let / noc, 160,- 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
HOTEL FREYA***, který je s lázněmi propojen krytou chodbou disponuje pokoji
s vlastním sociálním zařízením, WC, TV a minibarem. V hotelové restauraci je polopenze
podávána formou bufetu.
Termín
06.05. - 09.05.
03.06. - 06.06.
02.09. - 05.09.
28.10. - 31.10.

Dní

Osoba

Přistýlka od 12let

Dítě 6 -11,99let

Dítě do 5,99let

4
4
4
4

6.290,- Kč
6.290,- Kč
6.290,- Kč
6.550,- Kč

5.390,- Kč
5.390,- Kč
5.390,- Kč
5.650,- Kč

4.590,- Kč
4.590,- Kč
4.590,- Kč
4.690,- Kč

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

Příplatek za jednolůžkový pokoj 1.100,- Kč.

Dětská cena s 1 dospělým na dotaz v CK.

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 (hotel Park Inn vstupné v ceně). Odjezd do Č. Budějovic
cca ve 12 hodin, cestou domů možnost nákupů. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu s polopenzí, 3x vstupné do termálních lázní
Granit a zážitkové části (klienti Park Innu mohou do lázní zdarma i v den odjezdu), zapůjčení
županu pro dospělé, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,70 EUR / noc).
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

MAĎARSKO / LÁZNĚ BÜKFÜRDÖ
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 RÉPCE GOLD **** je propojen s termálními lázněmi krytou vytápěnou chodbou.
Klimatizované pokoje mají koupelnu, WC, TV, telefon, mini-bar, trezor, Wi-Fi zdarma.
Většina pokojů má balkon, pokoje s přistýlkou balkon nemají. Hotel je vybaven
klimatizovanou restaurací k podávání jídel formou bufetu, lobby barem, drogerií, dětským
koutkem a vlastním wellnes (plavecký bazén, whirpool, jacuzzi, sauna, parní kabina).
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. - 5. - 6. den – celodenní koupání v lázních, volný program.
4. - 5. - 7. den – po snídani možnost koupání v hotelovém bazénu do cca 11.00 hodin,
poté odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Termín
26.03. - 29.03.
09.04. - 13.04.
25.04. - 29.04.
13.05. - 16.05.
11.06. - 14.06.
08.09. - 12.09.
22.09. - 26.09.
03.10. - 09.10.
10.10. - 14.10.
03.11. - 07.11.
21.11. - 24.11.

Dní

Osoba

4
5
5
4
4
5
5
7
5
5
4

6.990,8.390,7.590,6.990,7.190,8.690,8.990,11.290,8.290,8.290,6.990,-

Přistýlka od 12let

5.390,6.490,6.490,5.590,5.590,6.590,6.850,8.290,6.350,6.290,5.390,-

Dítě 3 -11,99let

1 lůžk. pokoj

4.690,5.490,4.990,4.750,4.790,5.590,5.750,6.890,5.350,5.390,4.690,-

7.790,9.690,8.990,7.990,7.990,9.790,10.390,13.600,9.690,9.350,7.950,-

Dítě do 2,99 let 1.690,- Kč
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x / 4x / 6x ubytování s polopenzí formou bufetu, 0.25 l minerální
vody k večeři, 3x / 4x / 6x 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 wellness ostrova hotelu (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, sauna, parní
kabina), zapůjčení županu pouze pro dospělé, služby průvodce.
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 9,5 EUR /
3 hod. 			
Během pobytu možnost fakultativních výletů.
HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BÜK**** (ALL INCLUSIVE) má vlastní
wellness centrum (bez termální vody). V hotelu se nachází vnitřní bazén 32-37 ºC, vnitřní
plavecký bazén (15 x 8 m) 26-28 ºC, venkovní plavecký bazén (20 x 10 m) 25-26 ºC, vnitřní
a venkovní zážitkový bazén s masážními tryskami 32-36 ºC, římské parní lázně, finská
sauna, jacuzzi, posilovna. Pro děti je zde vnitřní dětský zážitkový bazén, dětské hřiště
v zahradě, herna s konzolí pro teenagery a dospělé (za poplatek).
Klimatizované pokoje - NOVĚ STANDARD PLUS (20m²) jsou po částečné rekonstrukci. Mají
koupelnu s vanou, WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi, rádio, trezor, mini-bar, balkon, možnost
propojení pokojů.
Termín

22.09. - 26.09.
21.11. - 24.11.

Dní

Osoba

Přistýlka od 14let

Dítě 6 -13,99let

1 lůžk. pokoj

5
4

9.650,7.450,-

7.590,5.290,-

5.190,4.090,-

11.250,8.590,-

Dítě do 5,99 let 1.690,- Kč
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ALL INCLUSIVE zahrnuje: snídani, oběd a večeři (bufet), kávu, čaj, ovocné
a zeleninové šťávy, pečivo, jogurt, ovoce, pizzu, palačinky, dorty, zmrzlinu v průběhu dne
v určených barech a restauracích. V nabídce nápoje (11.00 - 22.00 hod. – rozlévaná
vína a točené pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj).

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 14.00 hod. koupání v lázních.
2. - 3. - 4. den – celodenní koupání v lázních, volný program.
4. - 5. den – po snídani možnost koupání v hotelovém bazénu do cca 11.00 hodin,
poté odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s ALL INCLUSIVE, neomezený vstup
do wellness cetra hotelu (v den příjezdu od 14.00 hod., v den odjezdu do 11.00 hod.),
„Sport all inclusive“: tenis - venkovní kurty (kurty v hale za poplatek!), squash, minigolf,
fitness, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena zájezdu nezahrnuje:
nápoje z minibaru, bowling, pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoba nad 18 let – platba na místě,
cestovní pojištění.
NOVINKA SE SOFT ALL INCLUSIE GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA****, který 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. Dále pak svět saun (2 finské sauny, turecké 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, plochou TV, minibarem, trezorem, klimatizací a Wi-Fi připojením zdarma, bez
balkonu.
CLASSIC pokoje (za příplatek 190,- Kč / osoba / noc), kde je možnost přistýlky a jsou
s balkonem. Cena dítě 14-17,99let: 3 noci: 6.790,- Kč, 4 noci: 8.290,- Kč, 6 nocí: 11.590,- Kč
SOFT ALL INCLUSIVE zahrnuje: snídani, oběd a večeři formou bufetu, odpolední kávu
a zákusek. Během dne nápoje zdarma (minerální voda, nealko nápoje, káva a čaj), v době
od 18:00 – 22:00 hod. točené pivo a rozlévané víno.
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. - 5. - 6. den – celodenní koupání v lázních, volný program.
4. - 5. - 7. den – po snídani možnost koupání v hotelovém bazénu do cca 11.00 hodin,
poté odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Termín
08.09. - 12.09.
22.09. - 26.09.
03.10. - 09.10.
10.10. - 14.10.
03.11. - 07.11.
21.11. - 24.11.

Dní

Osoba

Dítě 9-13,99let

Dítě do 8,99let

1 lůžk. pokoj

5
5
7
5
5
4

7.990,7.990,11.990,7.990,7.650,7.550,-

5.450,5.450,7.150,5.450,5.450,4.650,-

2.000,2.000,3.000,2.000,2.000,2.000,-

10.850,10.850,16.550,10.850,10.290,10.190,-

Cena 1 dospělého s 1-2 dětmi na požádání v CK.
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x / 4x / 6x ubytování se soft ALL INCLUSIVE, neomezený vstup
do termáních lázní hotelu a saun, zapůjčení županu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, lázeňsku taxu (cca 1,7 EUR / noc / osoba nad 18 let)
Během pobytu možnost fakultativních výletů.

29
Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

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

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.
Cestou zastávka v Budapešti – krásný výhled z Gellértova vrchu. Ubytování v hotelu Saliris
Resort****, cca od 15.00 hodin, odpolední návštěva lázní.
2. - 3. - 4. den - celodenní odpočinek v lázních. Možnost fakultativních výletů:
dopolední výlet do města Eger, večerní posezení v příjemném vinném sklípku
(např. návštěva „Údolí krásné paní“), možnost procházky městečkem s návštěvou
místního skanzenu (domy ve skalách).
4. - 5. den - dopoledne možnost relaxace v lázních, pokoje jsou k dispozici do 11.00 hodin,
poté odjezd do ČR. Návrat do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Termín
25.04. - 29.04.
26.05. - 30.05.
26.09. - 30.09.
14.11. - 17.11.

Dní

Osoba

Dítě 4 -13,99let

Dítě do 3,99let

1 lůžk. pokoj

5
5
5
4

8.290,- Kč
8.990,- Kč
8.790,- Kč
7.690,- Kč

5.790,- Kč
6.190,- Kč
5.990,- Kč
5.690,- Kč

2.390,- Kč
2.390,- Kč
2.290,- Kč
2.390,- Kč

12.990,- Kč
13.670,- Kč
13.470,- Kč
11.100,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup
do termálních lázní a fitness, zapůjčení županu, služby průvodce. Wi-Fi připojení k internetu.
Cena zájezdu nezahrnuje:
pojištění léčebných výloh, vstupné do Exkluzivního světa sauny (dvě finské sauny, bio sauna,
infrasauna, parní lázeň, aroma kabina, ruská sauna a ponorný bazén – příplatek cca 2.000 HUF),
lázeň. taxu cca 1,40 EUR / noc / os. nad 18 let – platba na místě.
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Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.

MAĎARSKO/ LÁZNĚ SÁRVÁR
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...)
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
s možností slevy za polopenzi formou bohatého bufetu
Vhodné i pro malé děti.
Termín
26.03. - 29.03.
21.04. - 25.04.
13.05. - 16.05.
11.06. - 14.06.
08.09. - 12.09.
10.10. - 14.10.
03.11. - 07.11.

Dní

Osoba

Dítě 6 -13,99 let Dítě do 5,99 let

4
5
4
4
5
5
5

7.890,- Kč
8.990,- Kč
7.990,- Kč
7.990,- Kč
9.790,- Kč
8.990,- Kč
8.890,- Kč

5.590,- Kč
6.190,- Kč
5.690,- Kč
5.690,- Kč
6.490,- Kč
6.190,- Kč
6.090,- Kč

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

1 lůžk. pokoj
10.990,- Kč
12.290,- Kč
11.090,- Kč
11.090,- Kč
13.490,- Kč
12.290,- Kč
12.190,- Kč

All inclusive zahrnuje:
07.00 - 10.00 - (víkend do 10.30) snídaně formou bufetu
10.00 - 11.30 – dopolední svačina (pečivo, keksy, jednohubky, jogurt, müsli, zelenina, ovoce)
11.30 - 15.00 – 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
Sleva za polopenzi: 200,- Kč / noc / osoba, 100,- Kč / noc / dítě 6 – 13,99 let.
Sleva za přistýlku pro dospělou osobu: 250,- Kč / noc.
(Danubius) 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 13 EUR / osoba, 6 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.
Termín
21.04. - 25.04.
11.06. - 14.06.
10.10. - 14.10.
03.11. - 07.11.

Dní

Osoba

Přistýlka

1 lůžk. pokoj

5
4
5
5

8.090,- Kč
7.150,- Kč
8.090,- Kč
7.950,- Kč

6.550,- Kč
5.490,- Kč
6.550,- Kč
6.550,- Kč

9.750,- Kč
8.490,- Kč
9.750,- Kč
9.550,- Kč

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 hotelového wellness centra (Ensana), do termálních lázní (Park Inn) vč. poskytnutí
županu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,70 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).

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

31

MAĎARSKO / LÁZNĚ LENTI – THERMAL HOTEL BALANCE****
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“.
1. den - odjezd z Č. Budějovic a Třeboně v ranních hodinách přes Rakousko. Ubytování
v hotelu cca od 14.00 hodin, uvítací přípitek. Odpoledne koupání v lázních.
2. - 3. - 4. den - celodenní koupání v lázních, volný program.
4. - 5. den - po snídani odjezd do ČR. Příjezd do Č. Budějovic ve večerních hodinách.
Termín

27.03. - 30.03.
11.06. - 15.06.
02.07. - 06.07
22.08. - 25.08
18.09. - 21.09.
27.10. - 31.10.
21.11. - 24.11.
27.12. - 30.12.

Dní

Osoba

Přist.od 12let

Dítě 10-11,99

Dítě 4-9,99let

Dítě do 3,99let

4
5
5
4
4
5
4
4

6.690,- Kč
7.990,- Kč
8.390,- Kč
7.090,- Kč
6.690,- Kč
9.190,- Kč
5.890,- Kč
7.490,- Kč

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

5.990,- Kč
7.150,- Kč
7.150,- Kč
5.990,- Kč
5.990,- Kč
7.150,- Kč
5.890,- Kč
5.990,- Kč

5.590,- Kč
6.590,- Kč
6.590,- Kč
5.590,- Kč
5.590,- Kč
6.590,- Kč
5.590,- Kč
5.590,- Kč

1.790,- Kč
1.790,- Kč
1.790,- Kč
1.790,- Kč
1.790,- Kč
1.790,- Kč
1.790,- Kč
1.790,- Kč

Příplatek za 1 lůžkový pokoj: 3 noci + 1.650,- Kč, 4 noci + 2.200,- Kč
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování s polopenzí formou bufetu, vstupné do termálních
lázní vč. poskytnutí županu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeň. taxu (cca 1,3 EUR / noc / os. nad 18 let).

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

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

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).
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.
Termín
16.06. - 20.06.
27.10. - 31.10.

Dní

Osoba

Dítě 12-16,99let

Dítě do 11,99let

1 lůžk. pokoj

5
5

7.990,- Kč
7.990,- Kč

6.990,- Kč
6.990,- Kč

5.490,- Kč
5.490,- Kč

9.390,- Kč
9.390,- Kč

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 průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstup do Aquaparku (1 700 – 3 500 HUF /dle délky pobytu), lázeňskou
taxu (cca 1,25 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).

LÁZNĚ SV. GOTTHÁRD – GOTTHARD THERME HOTEL ****
Szentgotthárd (Sv. Gotthard) se nachází poblíž rakouských hranic, na řece Rábě. Město
vyrostlo kolem cisterciáckého opatství Szentgotthárd již v roce 1183. Termální voda,
o teplotě 32 - 36°C, má blahodárné účinky na onemocnění pohybového ústrojí,
gynekologické potíže, neurologická onemocnění, léčbu revmatismu svalů, kostí a kloubů
a na všeobecnou duševní a tělesnou vyčerpanost. V komplexu středomořsky laděných
St.Gotthard Spa & Wellness, o rozloze 1500 m2 vodní plochy, se nachází vnitřní, 25 m
dlouhý plavecký bazén, tréninkový bazén, relaxační bazén, středomořský zážitkový bazén,
dětský bazén, vířivky, skluzavky, 75 m dlouhý tobogán a squashové kurty. Venkovní bazény
(bazén, zážitkový bazén a dětské bazény) jsou otevřeny od jara do podzimu.
GOTTHARD THERME HOTEL & CONFERENCE **** je s lázněmi propojen chodbou.
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, klimatizace, TV, minibar, trezor, fén,
Wi-Fi připojení.		
1. den - odjezd z Č. Budějovic (Třeboně) v ranních hodinách přes Rakousko. Ubytování
je možné od cca 15:00 hodin, odpolední návštěva lázní.
2. - 3. - 4. den - celodenní odpočinek v lázních. Možnost fakultativních výletů.
4. - 5. den - dopoledne možnost koupání, ubytování do 11.00 hodin, poté odjezd do ČR.
Návrat do Č. B. ve večerních hodinách.			
Vhodné i pro děti.
Termín
02.07. - 06.07.
03.07. - 06.07.
24.09. - 28.09.
25.09. - 28.09.

Dní

Osoba

Dítě 10-13,99

Dítě 6-9,99

Dítě do 5,99

1 lůžk. pok.

5
4
5
4

8.490,- Kč
6.990,- Kč
7.950,- Kč
6.890,- Kč

6.390,- Kč
5.990,- Kč
6.190,- Kč
5.890,- Kč

5.790,- Kč
4.990,- Kč
5.290,- Kč
4.890,- Kč

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

13.690,- Kč
9.990,- Kč
12.990,- Kč
9.890,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x / 4x ubytování v hotelu s polopenzí formou
bufetu, nealkoholické nápoje od 07 - 18 hodin zdarma, neomezené využívání lázní,
zapůjčení županu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,70 EUR / noc /
osoba nad 18 let – platba na místě). Sauna (klasická finská sauna, Finský saunový dům
venkovní, parní kabina s aromatickou terapií, parní bio sauna, parní lázeň, infračervená
sauna, Aromaterapie) - cca 5 EUR / os. / den, posilovna cca 3 EUR / 2 hodiny / osoba.

Dětské ceny platí při ubytování se 2 dospělými osobami, pokud není uvedeno jinak.
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MAĎARSKO / LÁZNĚ TAPOLCA - HUNGUEST HOTEL PELION****
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
(Keszthely atd).
4. - 5. den - dopoledne relaxace v lázních, cca ve 12.00 hodin odjezd do ČR, návrat
ve večerních hodinách.
Termín
13.05. - 16.05.
10.10. - 14.10.
03.11. - 07.11.

Dní

4
5
5

Osoba

Přistýlka

6.390,- Kč 5.590,- Kč
6.790,- Kč 6.190,- Kč
6.790,- Kč 6.190,- Kč

Dítě 6-11,99et

Dítě do 5,99let

1 lůžk. pokoj

4.590,- Kč
4.790,- Kč
4.790,- Kč

1.990,- Kč
1.990,- Kč
1.990,- Kč

8.250,- Kč
9.350,- Kč
9.350,- Kč

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,
každé odpoledne (kromě neděle) použití lékařské jeskyně od 13 - 18:00 hodin, od pondělí
do pátku 1 x dechový trénink v jeskyni, posilovna, fitness programy, animace (péče o děti
v dětském klubu Pinocchio), poskytnutí županu, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca 1,60 EUR / noc / osoba nad 18 let - platba na místě).

VÍKENDOVÉ KOUPÁNÍ
ITÁLIE / CAORLE
Vhodné i pro malé děti – pozvolné, písčité pláže
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.
Termín

Osoba

25.06. - 27.06., 02.07. - 04.07., 09.07. - 11.07., 16.07. - 18.07.
23.07. - 25.07., 30.07. - 01.08., 06.08. - 08.08., 13.08. - 15.08.
20.08. - 22.08., 27.08 - 29.08., 03.09. - 05.09.

1.200,- Kč
1.200,- Kč
1.200,- Kč

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

SLOVINSKO / IZOLA		

CHORVATSKO / POREČ

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.
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Termín

Osoba

02.07. - 04.07., 09.07. - 11.07., 16.07. - 18.07., 23.07. - 25.07., 30.07. - 01.08.
06.08. - 08.08., 13.08. - 15.08., 20.08. - 22.08., 27.08 - 29.08.

1.300,- Kč
1.300,- Kč

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

POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ LETECKÉ ZÁJEZDY
THAJSKO A KAMBODŽA – chrámy, pláže, příroda a relax
1. den - odlet z Prahy do Thajska.
2. den - přílet do Bangkoku a hned přelet do Kambodži do Siem Reapu. 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 populární,
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 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. den – odjezd z Kambodži do Thajska na ostov Koh Chang. Ubytování 6 nocí
v bungalovech hotelu Koh Chang Paradise Resort 3*+.
8. - 12. den – pobyt na ostově Koh Chang, který je téměř celý národním parkem.
V resortu, který je přímo na pláži Chai Chet Beach, se velmi dobře relaxuje. Možné je zde půjčit
si motorky a projet celý ostrov nebo se vydat na jeden z fakultativních výletů k vodopádům
v NP. Také je v nabídce fakultativní šnorchlovací výlet lodí na 4 ostrovy. Je zde také možnost
jízdy na slonech.
13. den – přejezd trajektem a autobusem do Bangkoku. Ubytování 2 noci v hotelu v centru
města.
14. den – celodenní prohlídka Bangkoku, kde je možné navštívit chrám
Wat Po se sochou ležícího Buddhy. Odpoledne uvidíte královský palác – Grand Palace
a zde si prohlédnete chrám Wat Phra Kaeo. Plavba po řece Chao Phraya, vodní tepny
města a navštívíte i na chrám Wat Arun. Návštěva nočního trhu. Návrat na ubytování.
15. den – ráno přesun na letiště a odlet do ČR. Přílet do Prahy v nočních hodinách.
Termín

Osoba

15.10. - 29.10.2021

49.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
letecká doprava Praha – Bangkok – Praha (1 přestup) a přelet Bangkok – Siem Reap
včetně tax a palivových příplatků, všechny transfery a lodě dle programu, dopravu v Angkoru,
13x ubytování v hotelech 3* ve standardních dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
(vyjmenované v programu nebo podobné), 13x snídaně, průvodcuje Ing. Vladimír Rottner.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstupní vízum do Kambodži (30 USD), vstupné do objektů v Bangkoku,
3denní vstupenku do Angkoru (cca 62 USD), fakultativní výlety cca 1.600,- THB na Koh Changu,
spropitné a jiné vedlejší výdaje.
Velikost skupiny je cca 15 osob.
PŘÍPLATEK: 1.500,- Kč / osoba – na objednávky po 01.03.2021
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KRÁSY MALLORKY – VŠECHNY VÝLETY V CENĚ – NOVINKA
1. den – odlet z Prahy na Mallorku. 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 jednom z největším podzemním jezeru na světě. Turisitka v oblasti kláštera Sant Salvador
(510 m), odkud jsou překrásné výhledy na ostrov. Historické město Petra s velmi pěknou
atmosférou a klášter Randa s nádherými výhledy.
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

24.05. - 31.05.2021
02.10. - 09.10.2021

22.990,- Kč
22.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
letecká doprava Praha – Mallorka – Praha, transfer na hotel, přeprava po ostrově autem,
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.
PŘÍPLATEK: 1.000,- Kč / osoba – na objednávky po 01.02.2021.
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
Velikost skupiny je cca 16 osob.
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KANÁRSKÉ OSTROVY / TENERIFE – pohodově i zážitkově - NOVINKA
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.
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.
Termín

Osoba

30.04. - 07.05.2021
05.11. - 12.11.2021

32.490,- Kč
32.490,- 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 Vladimír Rottner.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, vstupné a lanovku

Doporučená částka na vstupy: cca 50 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.
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PORTUGALSKO / KVĚTINOVÝ OSTROV MADEIRA
1. den - odlet z Prahy v odpoledních hodinách s přestupem v Lisabonu. Přílet na Madeiru
a transfer na hotel. Ubytování.
2. den - cesta do vnitrozemí ostrova, na náhorní plošinu Encumeada. Chůze překrásnou
scenérií v přírodním parku Rabacal podél levád k vodopádu Risco a k jezírku Pětadvaceti
pramenů. Odpoledne prohlídka malebného městečka Porto Moniz, kde jsou bizarní skaliska
v moři, možnost koupání v lávových bazénech, nebo návštěva mořského akvária.
3. den – prohlídka hlavního města Funchalu. Květinový a rybí trh, hlavní třída
s katedrálou Sé, kostel Sv. Petra, přístav, park Santa Catarina, stará pevnost, tržnice
Mercados dos Lavradores a další. Sochy Sisi a místního slavného rodáka Ronalda.
Odpoledne ochutnávka madeirského vína a volno.
4. den – výjezd do hor na třetí nejvyšší vrchol ostrova Pico do Arieiro (1.805 m). Pěší
turistika přes dva vrcholy až na nejvyšší horu Pico Ruivo de Santana (1.862 m). Cestou
úžasné výhledy. Na zpáteční cestě zastávka ve vesnici Santana – skanzen Casas del Colmos
s tradičními domky se slaměnou střechou, zastávka v Porto de Cruz.
5. den - individuální volno nebo možnost procházky hlubokým vavřínovým lesem kolem
levády Caldeirao Verde. Výhledy na malebné severní pobřeží ostrova. Zdatnější mohou
pokračovat skrz několik tunelů do Caldeirao Inferno.
6. den – výjezd na Pico dos Barcelos nad hlavním městem Funchal, vyhlídka
Eira do 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

12.04. - 19.04.2021
26.02. - 05.03.2022 (jarní prázdniny v Č.B.)
21.04. - 28.04.2022

28.490,- Kč
28.490,- Kč
28.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
letecká doprava Praha – Funchal (přestup v Lisabonu) – Praha včetně tax a palivových
příplatků, transfer na hotel, přeprava po ostrově autem nebo mikrobusem, ubytování v hotelu 3*
s polopenzí formou bufetu, všechny výlety s průvodcem, průvodcuje Ing. Vladimír Rottner.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy.
Doporučená částka na vstupy cca 40 EUR.
Zájezd je pro všechny věkové kategorie, pro chodce i pohodáře, bývá několik měsíců
dopředu vyprodán. Velikost skupiny je cca 16 osob.
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PORTUGALSKO / AZORSKÉ OSTROVY – SAO MIGUEL – NOVINKA
1. den - odlet z Prahy 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 tůry 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 ČR.
Termín

Osoba

01.05. - 08.05.2021
23.09. - 30.09.2022

39.990,- Kč
39.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
letecká doprava Praha – Sao Miguel (s přestupem) – Praha včetně všech tax a palivových
příplatků, transfer na hotel, přeprava po ostrově, ubytování v hotelu 3* se snídaní, všechny výlety
s průvodcem.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy.
Doporučená částka na vstupy cca 40 EUR.
PŘÍPLATEK: 1.500,- Kč / osoba – na objednávky po 01.10.2021
Zájezd je pro všechny věkové kategorie, pro chodce i pohodáře, bývá několik měsíců
dopředu vyprodán. Velikost skupiny je cca 16 osob.
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KANADA / BRITSKÁ KOLUMBIE A ALBERTA
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 Pembertonu, 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

11.06. - 25.06.2022

81.900,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
leteckou přepravu a letišní poplatky, 13x ubytování kategorie 2*+ - 3*, dopravu vozy pro 6 osob,
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.					
Velikost skupiny je cca 12 osob.
PŘÍPLATEK: 1.500,- Kč / osoba – na objednávky po 10.07.2021
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ZÁJEZD JE KONCIPOVANÝ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE. PRO TY, CO CHTĚJÍ
AKTIVNĚ POZNÁVAT KANADU I PRO TY, CO SI JI CHTĚJÍ UŽÍT NA POHODU.

RÉUNION – PŘÍRODNÍ RÁJ NA ZEMI - NOVINKA
Ostrov Réunion je francouzským zámořským departementem ležícím na jižní polokouli
v Indickém oceánu přibližně 900 kilometrů od Madagaskaru. S ostrovy Mauricius
a Rodrigues je součástí soustroví Maskarény. V čele Réunionu stojí francouzský prezident.
V rámci Francie patří do Evropské unie.
1. den - odlet z Prahy na ostrov Réunion.
2. den - přílet na ostrov. Přejezd do vesničky Hell-Bourg, která se nachází v horském údolí
Salzie, což je jedna ze tří kalder vyhaslé sopky Piton des Neiges – nejvyšší hory ostrova
3.069 m n. m. Pěší výlet k vodopádům Trou de Fer.
3. den – vydáme se do horské oblasti Pas de Bellecombe, odkud jsou za pěkného počasí
krásné výhledy na sopečný kužel Piton de La Fournaise – 2.632 metrů, který je jedním
z nejaktivnějších vulkánů světa. Pěší výlet ke kráterům Dolomieu a Bory. Návštěva
unikátního interaktivního muzea geologie Maison du Volcan v Bourg-Mourat.
4. den – vydáme se na divoký jih ostrova. Cestou uvidíme krajinu pokrytou jak lávou,
tak také barevnými květinami a plantáže s vůní vanilky, která se zde tradičně pěstuje.
Návštěva městečka Saint-Pierre, kde jsou chrámy a tržiště. Projdeme se u vodopádů
La Grande Galet. Budeme přejíždět „lávovou silnici“ na svazích vulkánu.
5. den – městečko Saint Gilles les Bains, kterému se přezdívá „malé Saint Tropez“.
Odpočinek a slunění na krásné pláži s četnými korálovými útesy. Možnost návštěvy
botanické zahrady, mořského akvária nebo vyhlídkové plavby na lodi s proskleným dnem.
6. den - vyhlídkovou jízdou přijedeme až do krásného horského městečka Cilaos,
které se nachází ve výšce 1.214 m přímo pod mohutným masivem nejvyšší hory. Pěší výlet
na vyhlídky a k vodopádům v okolí.
7. den – celodenní turistika v okolí Cilaos, které je neuvěřitelně malebné. Je možné volit
různé varianty procházek i túr.
8. den - možnost slunění na pláži nebo výlet na vyhlídku Le Maido s výhledy do závratných
hloubek kráteru Mafate.
9. den – zastávka v živém městečku St-Paul a ochutnávky na místních trzích. Návrat
do hlavního města ostrova Saint Denis a volno do odletu.
10. den - přílet do Prahy.
Termín

Osoba

28.04. - 07.05.2022

59.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
letenka Praha (Vídeň) – Saint Denis – Praha (Vídeň) včetně všech tax, 7x ubytování v hotelu
v pokojích s vlastním příslušenstvím, 7x snídani, dopravu pronajatými auty, vstupy do NP,
informační materiály, průvodcuje Ing. Vladimír Rottner.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, pobytovou taxu, vstupy, spropitné, osobní výdaje.
Zájezd je pro všechny věkové kategorie, pro chodce i pohodáře. Velikost skupiny
je cca 16 osob.
PŘÍPLATEK: 2.000,- Kč / osoba – na objednávky po 20.05.2021
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LAOS / POHÁDKA DRAČÍ ZEMĚ - NOVINKA
1. den - odlet z Prahy do Laosu.
2. den - přílet do hlavního města Vientiene. Prohlídka chrámu Wat Ong Teu místo bylo
využíváno pro náboženské účely od 3. století. Je jedním z nejdůležitějších chrámů Laosu.
Chrám Wat Chantabuli s bronzovou sochou sedícího Buddhy. Prohlídka muzea jednoho
z nejznámějších producentů kávy Sinouk Coffe Pavilion.
3. den - krátký přelet do Pakse. Přejezd na druhý břeh Mekongu k chrámu Wat Phou Salao
jemuž dominuje velký zlatý Buddha. Dechberoucí výhledy při západu slunce.
4. den - plavba luxusní lodí po řece Mekong s welcome drinkem a obědem na lodi. Prohlídka
královského sídla Wat Phou z ankhorského období (UNESCO) je zlatým hřebem návštěvy
Laosu. Servírovaná večeře na lodi při západu slunce.
5. den - plavba lodí k chrámu skrytého v džungli Oum Muong. Oběd na lodi. Plavba na jih
podél ráje 4.000 ostrovů. Odpoledne návštěva místní vesnice a první seznámení s kulturou
zdejších obyvatel. Večeře na lodi.
6. den - ráno přestoupíme na malou loďku a poplujeme podél Khone Island, francouzské
železnice a Det Island. Nádherné scenérie. Oběd v rybí restauraci. Odpoledne tyrkysové
vodopády Pha Pheng. Návrat do Pakse.
7. den - přelet zpět do Vientiene. Prohlídka chrámu Haw Pha Kaeo proslulého
smaragdovou sochou Buddhy. Wat Si Muang, chrám se strážným duchem Vientiene sloužil
k náboženským účelům již před 1.000 lety.
8. den - panoramatická cesta k rýžovým polím do Van Vieng. Odpoledne hodinový let
balonem nad úchvatnou krajinou. Odpočinek.
9. den - náročnější přejezd do Luang Prabang. Návštěva tradiční textilní dílny Ock Pop Tok
Living Craft Centre. Možnost ochutnat čaj z trusu bource morušového. Prohlídka nočního
řemeslného trhu. Tržiště je jedním z největších lákadel. Společná večeře v baru Utopia autentický podnik s výhledem na Mekong.
10. den - za úsvitu Alms Giving Ceremony - procesí mnichů, kteří budou obdarováni
almužnou. Procházka podél nábřeží okolo královského paláce a Wach Choum Kong
k rannímu trhu je fascinující podívanou. Prohlídka kláštera Wat Mai Suwannaphumahan.
Nejstarší a nejkrásnější chrám Wat Xieng Thong. Odpoledne poplujeme lodí přes Mekong
k Wat Longkhun, kde lungprabanští králové čekali na korunovaci. Návštěva vápencové
jeskyně.
11. den - přejezd do NP Nam Khan River, návštěva centra na ochranu slonů. V džungli
se setkáme se slony a naučíme se s nimi komunikovat. Seznámíme se i s kulturou mahutů.
Po obědě plavba lodí k vodopádu Tad Sea Waterfall.
12. den - návštěva starožitnictví Pathana Bouba Antique, staré francouzské sídlo
skrývající nejeden poklad. Luang Prabang Artisan - dřevěný dům s řemeslnými výrobky, starý
100 let. Odpoledne možnost navštívit tradiční bylinné lázně nebo masáže.
13. den - odlet do Prahy.
Termín

Osoba

24.11. - 06.12.2021

67.950,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
letecká doprava Praha - Vientiene, Luang Prabang – Praha, včetně storno pojištění letenek,
zpáteční vnitrostátní letenka Vientiene – Pakse, ostatní transfery, 9x ubytování
v hotelech 3-4* se snídaní, 2x ubytování na lodi, 3 denní plavbu luxusní lodí
po Mekongu včetně všech výletů a plné penze. Let balónem nad Van Vieng. Výlet
do NP Nam Khan River včetně návštěvy centra na ochranu slonů a oběda, česky hovořícího
průvodce po celou dobu zájezdu pan Peter Korbuly.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné na ostatní památky a aktivity, ostatní stravování, cestovní
pojištění. 					
Velikost skupiny je cca 14 osob.
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JAPONSKO / TAJEMSTVÍ DÁLNÉHO VÝCHODU - NOVINKA
1. den - odlet z Prahy do Japonska.
2. den - přílet do Osaky. Ubytování a aklimatizace, fakultativně společná večeře.
3. den – odjezd do středověkého města Nara, které je kolébkou buddhismu a kaligrafie.
Svatyně Kasuga Taiša s cestou lemovanou lucernami a s krotkými jelínky Sika. Chrám
Tódaidži s 15m vysokou sochou Buddhy. Ubytování Nara.
4. den – městečko Uji, které je kolébkou pěstování čaje v Japonsku. Čajové plantáže,
chrám Bjódoin zrcadlící se v jezeře, návštěva některého ze starobylých čajových obchůdků
spojených s ochutnávkou čaje. Ubytování Nara.
5. - 6. den – Kyoto - nejkrásnější ochutnávka starého Japonska. Město bohatých šógúnů,
vlivných mnichů, tajuplných gejš a statečných samurajů. Klášter čisté vody Kijomizudera.
Čtvrť Higašijama, nejkrásnější ve městě. Procházka po slavném trhu starožitníků.
Večer návštěva proslulé čtvrti luceren Gionu a čekání na gejši. Druhý den slavný zlatý
pavilon Kinkakudži, chrám Ryoanji a bambusový háj. Ubytování Kyoto.
7. den – Eiheiji - klášter zenového buddhismu založený v roce 1244. Zenové meditace
Sanro pod vedením zen mastera dogena. Prohlídka kláštera. Možnost účastnit se obřadů,
tradiční večeře mnichů. Spaní v Zen village.
8. den – Kanazawa - jedno z nevýznamnějších měst období Edo pod vládou
buddhistické sekty Džódo. Město je proslulé výrobou hedvábí a keramiky. Návštěva
jedné z nejkrásnějších japonských zahrad Kenrokuen. Východní čtvrť Higaši Čaja,
zábavní čtvrť Gejš s návštěvou jednoho z domů. Ubytování Kanazawa.
9. den – Jamanouči - lázeňské městečko s kouzelnou atmosférou. Džigokudani Monkey
park - makaci koupající se v horkých pramenech. Odpoledne relax v japonských lázních
onsen. Spaní v tradičních riokanech s typicky japonskou večeří.
10. den – Nikkó - horské městečko proslulé výrobou samurajských mečů. Posvátný most
Šinkjó, chrám Rinnódži, nenáročný trek k 97m vysokému vodopádu Kegon no Taki. Jedno
z nejkrásnějších míst Japonska. Ubytování Nikkó.
11. den – Tokyo - chrámový komplex v Sensódži. Hama Rikyú - jedny z nejkrásnějších
zenových zahrad. Večer procházka po nechvalně proslulé zábavní čtvrti Kabukičó.
Ubytování Tokyo.
12. den – Tokyo - odpočinek před odletem, poslední společný oběd. Odlet do ČR.
Termín

Osoba

07.10. - 18.10.2021

88.900,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
leteckou dopravu Praha - Osaka, Tokyo - Praha, včetně storno pojištění letenky, Japan Rail Pass jízdenka na rychlovlaky a shinkanzeny (v hodnotě cca 10.000,- Kč), ostatní dopravu, 8x ubytování
se snídaní v kategorii 3* a 4* na atraktivních místech, 1x ubytování v riokanech v Jamanouči
s lázněmi onsen a typickou večeří v japonském stylu, 1x ubytování v Zen village v japonském
stylu s lázněmi onsen. Celodenní program v klášteře zenového buddhismu Eiheiji - účast na ranní
bohoslužbě, prohlídka chrámu, zenová meditace pod vedením mnichů, vegetariánská strava,
vstupné na všechny památky a aktivity spojené s programem.
Cena zájezdu nezahrnuje:
ostatní stravování, cestovní pojištění. 					
Velikost skupiny je cca 14 osob.
Pojeďte poznat buddhistické kláštery, zenové zahrady, čajové plantáže a dech beroucí
přírodu, kde na cestě potkáme gejši, samuraje, ale hlavně průvodcovat bude česky
hovořící průvodce dlouhodobě žijící v Japonsku pan Peter Korbuly.
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VŠECHNY BARVY MEXIKA – z Mexiko City do Cancunu - NOVINKA
1. den - odlet z Prahy do Mexico City.
2. den - ve večerních hodinách přílet Mexiko City. Město je postaveno na ruinách staré
aztécké říše a je jedním z největších a nejlidnatějších měst světa. Transfer do hotelu v centru
města.
3. den - prohlídka umělecké čtvrti Coyacán, návštěva muzea Fridy Kalho. Oběd
v proslulém food marketu San Juan, kde ochutnáte tradiční speciality. Odpoledne procházka
po historickém centru a návštěva cukrárny Dulceria de Celaya postavené v roce 1847.
4. den - návštěva jednoho z nejimpozantnějších archeologických nalezišť Teotihuacanu,
odpoledne přejezd do města andělů Puebla (UNESCO). Městečko proslulo keramikou,
národním jídlem a koloniální architekturou. Ubytování v centru Puebla.
5. den - přejezd do biosferické rezervace Cuicatlan (UNESCO). která má rozlohu 490 186ha
a pyšní se množstvím kaktusů a sukulentů. Odpoledne přejezd do starobylého koloniálního
města Oaxaca. Individuálně možnost procházky po centru, kde budeme ubytováni.
6. den - dopoledne přejezd ke zkamenělým vodopádům Hierve el Aqua. Nenáročný trek
k jezírkům s minerální vodou, možnost koupání. Magické scenérie. Návrat do Oaxaca.
7. den - krátký přejezd do Monte Alban kultovního místa několika indiánských kultur.
Prohlídka starého zapotéckého sídla, dechberoucí výhledy. Návštěva výrobny Mescalu.
Přejezd do vesničky Teotitlán proslavené výrobou indiánských koberců. Pozdě odpoledne
delší přejezd do Tehuantepec. Ubytování.
8. den - náročnější přejezd ke Kaňonu Sumidero. Plavba kaňonem mezi skalami, které místy
dosahují až 1000 m. Pozorování přírodních scenérií, vodopádů, opic, krokodýlů a exotického
ptactva. Přejezd do vesnice San Juan Chamula, prohlídka pověstného kostela, kde šamani
provádějí pohanské rituály. Přejezd do San Cristobal. Ubytování v centru města.
9. den - odpočinkový den v jednom z nejromantičtějších měst San Cristobal. Prohlídka
tržnice, ochutnávka místní výtečné kávy a kuchyně. Ubytování v historickém centru.
10. den - přejezd k tyrkysově modré řece Aqua Azul. Nejslavnější vodopády Misol Ha.
Čas na relax, koupání a objevování jeskyní. Ubytování v hotelu u řeky Nututun.
11. den - přejezd do Palenque. Starobylé mayské město v džungli je na seznamu UNESCO.
Odpoledne fakultativně možnost návštěvy mayského muzea. Ubytování u řeky Nututun.
12. den - náročnější přejezd do městečka Campeche (UNESCO). V podvečer přejezd
do vesničky Pomuch na oslavy Dia de Los Muertos. Zážitek na který nezapomenete.
Ubytování v centru Campeche.
13. den - po snídani přejezd do města festivalů Merida. Návštěva domu Francesca
de Montejo a dalších koloniálních interiérů. Večer společná večeře a posezení v některém
z autentických podniků. Ubytování v historickém centru.
14. den - přejezd do Chichén Itzá – nejslavnější ruiny starobylého mayského města.
Návštěva Cenotes Palomitas, možnost koupání v průzračné sladkovodní jeskyni. Odpoledne
přejezd do Akumalu na zážitkové glampingové ubytování.
15. den - fakultativně pohodový výlet do rezervace Sian Kaan. Projížďka lodí
po kanálech. Pozorování úchvatné fauny a flory. Možnost šnorchlování. Návrat
do glampingového ubytování.
16. - 17. den - relax na plážích Isla Mujeres. Jeden z nejkrásnějších ostrovů. Ostrov je plný
barů a restaurací. Procházkou dojdete k mayským ruinám, majáku nebo zchátralému domu
nechvalně proslulého piráta a obchodníka s otroky Fermína Mundacy. Fakultativně možnost
plavání s delfíny nebo návštěva želví farmy.
18. den - odlet z Cancúnu do ČR.
Možnost prodloužení o 3 dny ve 4* hotelu na pláži na dotaz v CK.
Termín

Osoba

20.10. - 06.11.2021

79.590,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
letecká doprava Praha - Mexico City, Cancún – Praha, včetně storno pojištění letenky,
transfery klimatizovaným minibusem, trajekt na ostrov Isla Mujeres, 14x ubytování
v koloniálních hotelech se snídaní 3-4* na atraktivních místech, 2x ubytování v luxusních
glampingových stanech v džungli, výlet do kaňonu Sumidero, zkušeného česky hovořícího
průvodce po celou dobu zájezdu, průvodcuje Marta Kubíková.
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Cena zájezdu nezahrnuje:
vstupné na památky a aktivity (cca 150 USD). Fakultativní výlet do rezervace Sian Kaan
(160 USD), ostatní stravování, cestovní pojištění.
Velikost skupiny je cca 14 osob.

CYKLOTURISTIKA – ZÁJEZDY I VÝLETY
CENA JEDNODENNÍCH VÝLETŮ OBSAHUJE – DOPRAVU, PRŮVODCE, PŘEPRAVU KOL V PŘÍVĚSU
PŘÍPLATEK ZA ELEKTROKOLA: 200,- Kč jednodenní výlet, 500,- Kč vícedenní zájezd.
Nutno nahlásit dopředu, počet míst pro elektrokola je limitovaný!
MAĎARSKO / CYKLOSTEZKY KOLEM BALATONU S KOUPÁNÍM
1. den - odjezd z Č. Budějovic, Třeboně v ranních hodinách. Příjezd do Keszthely
se zámkem rodiny Festetics Helikon, odtud pojedeme ke zřícenině hradu Szigliget a poté
do vinařské oblasti Badascony. Možnost ochutnávky vín místních vinařů s jedním
z nejhezčích výhledů na Balaton (cca 30 km) nebo dál pokračování až k hotelu
v Balatonfüred. Prohlídka nejstaršího lázeňského letoviska Balatonu, kde si stavěli vily
proslulé osobnosti 19. století. Ubytování. (cca 70 km).
2. den – přejezd busem do Veszprému – města královen a sídla uherských králů ve středověku. Posléze se napojíme na Balatonskou cyklostezku a pojedeme do Balatonfüred
(cca 40 km). Odpoledne relaxace ve wellnes hotelu nebo možnost koupání v jezeře Balaton.
3. den – od hotelu vyjedeme na poloostrov Tihany, odkud se přeplavíme po jezeře
do Szantód. Možnost koupání v zážitkových termálních lázní Galerius u Siofoku
nebo pokračování kolem jezera až do Balatonfüzfö (cca 60 km).
4. den – přejezd busem do Hevízu - k největšímu termálnímu jezeru v Evropě. Možnost
koupání v jezeře nebo cyklo výlet po okolních zajímavostech (cca 20 km). Odjezd do ČR,
příjezd ve večerních hodinách.
Povrch rovinatý, asfalt, cyklostezky a vedlejší silnice.
Termín
02.09. - 05.09.

Osoba

Dítě do 13,99 let

1lůžk. pokoj

6.390,- Kč

4.890,- Kč

7.990,- Kč

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

ČR / LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL, MIKULOVSKO A AQUALAND
MORAVIA – cyklo beze spěchu – NOVINKA
1. den - odjezd v ranních hodinách do Valtic, prohlídka zámku. Poté na kole výjezd
ke Kolonádě na Reistně a jízda do Lednice, přes romantické stavby zámeček Randez-vous,
kapli sv. Hubert, chrám Tří Grácií, Rybniční zámeček, Hraniční zámek a další. V Lednici
možnost prohlídky zámku a poté jízda k Minaretu a Jonohradu. Odtud odjezd do Velkých
Bílovic na ubytování. Cca 30 km.
2. den – tříhodinová návštěva termálu a aquaparku Aqualand Moravia, poté jízda na kole
z Pasohlávek do Velkých Bílovic krásnou krajinou mezi vinicemi. Cca 40 km. Možnost
návštěvy aquaparku celý den.
3. den – na kole odjezd z Velkých Bílov do Mikulova, prohlídka města a Svatého kopečku,
poté přejezd do Pavlova. Cca 40 km. Návrat ve večerních hodinách.
Termín
28.05. - 30.05.
13.08. - 15.08.

Osoba

Dítě do 9,99 let

1lůžk. pokoj

3.490,- Kč
3.490,- Kč

2.990,- Kč
2.990,- Kč

3.790,- Kč
3.790,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem vč. kola, 2x ubytování v pensionu 3* s polopenzí
v pokojí s vlastním příslušenstvím, průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje:
vstupné, pobytovou taxu cca 50,- Kč / osoba.
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RAKOUSKO / ÚDOLÍM WACHAU - DUNAJSKÁ CYKLOSTEZKA
velmi pohodová trasa údolím Wachau (UNESCO). Jede se kolem Dunaje krajinou vinic,
hradů, zámků, klášterů a historických městeček. Tento úsek je považován za nejkrásnější
část cyklostezky Donauradweg.
Termín

Osoba

01.05., 31.07.

870,- Kč

Náročnost: lehká. Délka trasy: cca 70 km nebo 50 km
Trasa: Ybbs – Marbach – Melk – Spitz – Dürnstein - Krems
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště Na Dlouhé louce v Č. Budějovicích,
návrat ve večerních hodinách
U termínu 01.05. je víkend otevřených sklípků v udolí Wachau, možnost degustace
a nákupu velmi kvalitních vín.

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

Osoba

22.05.

850,- Kč

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

RAKOUSKO / OD ALMSEE PŘES GMUNDEN K LANGBATHSEE
cyklotrasa začíná u průzračného jezera Almsee. Nejdříve se jede kolem přírodní
rezervace podél řeky Alm. Před sebou uvidíte známý vrchol Trausteinu (1.691 m).
Budete sjíždět mírně zvlněným terénem do malebného města Gmunden u jezera Traunsee.
Dále pojedete kolem jezera přes městečka Traunkirchen a Ebensee a nakonec vystoupáte
až k jezeru Langbathsee.
Termín

Osoba

12.06.

890,- Kč

Náročnost: střední. Délka trasy: cca 62 km
Trasa: Almsee – Gmunden – Traunkirchen – Ebensee – Langbathsee
Nakládání kol: 06.30 hod., odjezd 07.00 hod. – parkoviště Na Dlouhé louce v Č. Budějovicích,
návrat ve večerních hodinách

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

Osoba

24.07.

890,- Kč

Náročnost: lehká s několika krátkými stoupáními. Délka trasy: cca 60 km
Trasa: Bad Ischl – Strobl – St. Gilgen – Mondsee - Unterach
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště Na Dlouhé louce v Č. Budějovicích,
návrat ve večerních hodinách
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NOVĚ PŘÍPLATEK ZA ELEKTROKOLA: 200,- Kč jednodenní výlet.

RAKOUSKO / OD TOPLITZSEE A GRUNDLSEE KAŇONEM
RETTENBACHU K OFFENSEE
od jezera Toplitzsee pojedeme kolem jezer Grundlsee a Altaussee. Dále pak nádherným
kaňonem Rettenbachu, kterým sjedeme do nejstarších rakouských lázní Bad Ischlu.
Cyklovýlet po krásách Solné komory zakončíme u jezera Offensee, které je vhodné
ke koupání.
Termín

Osoba

07.08.

930,- Kč

Náročnost: středně těžká. Délka trasy: cca 60 km
Trasa: Toplitzsee – Grundlsee – Altaussee – Blaa-Alm – Bad Ischl – Offensee
Nakládání kol: 05.30 hod., odjezd 06.00 hod. – parkoviště Na Dlouhé louce
v Č. Budějovicích, návrat ve večerních hodinách

NĚMECKO / Z BURGHAUSENU DO BAD FÜSSINGU - novinka
jízdu začneme v historickém městě Burghausen, kde je nejdelší hradní komplex
ve střední Evropě. Pokračujeme kolem řeky Inn přes město Braunau, což je bývalá
křižovatka obchodních cest. V závěru se odchýlíme od řeky a dojedeme do termálních
lázní v Bad Füssingu. Možnost koupání cca 3-4 hodiny.
Termín

Osoba

18.09.

910,- Kč

Náročnost: mírná se 2 stoupáními. Délka trasy: cca 60 km
Trasa: Burghauern – Braunau – Bad Füssing
Nakládání kol: 05.45 hod., odjezd 06.30 hod. – parkoviště Na Dlouhé louce v Č. Budějovicích,
návrat ve večerních hodinách. 			
Vstupné do lázní cca 12,50 EUR

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

VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN
Elegance a nostalgie, luxus a romantika - právě taková je Vídeň
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: 17,50 EUR / osoba, 13 EUR /
děti 6-18let, 16 EUR / studenti 19-25 let. Velký okruh s audioprůvodcem: 21,50 EUR / osoba,
14,50 EUR / děti 6-18 let, 19,50 EUR / studenti 19-25 let. Můžete se projít parkem,
navštívit zámek Schönbrunn, skleník palem nebo muzeum kočárů...
Termín

Osoba

28.02., 21.03., 02.05., 15.05., 16.05., 07.08., 12.09., 26.10.*

650,- Kč

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

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

Osoba

01.05., 02.05., 15.05.,19.06., 20.06., 07.08., 11.09., 12.09.

650,- Kč

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
Možnost nástupu v Třeboni. Vstupné do ZOO cca 22 EUR / dosp., cca 11 EUR / děti 6 - 18 let
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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 Kittenbergerovy 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

24.04., 24.07.

1.060,- Kč

890,- 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.

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

Osoba

Dítě do 14,99 let

28.08.

1.190,- Kč

1.090,- Kč

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

HELDENBERG, LIPICÁNI A MUZEUM VETERÁNŮ
Na tomto výletě odhalíme tajemství Návrší hrdinů – německy Heldenberg. Rozlehlý
areál kousek před Vídní nabízí pestrou zábavu i poznávání. Jako předkrm nabídneme
památník slavného vojevůdce Radeckého, dále projdeme stájemi nádherných lipicánů,
kteří se na Heldenbergu připravují pro Španělskou dvorní jezdeckou školu ve Vídni a vidět
tyto ušlechtilé koně zcela zblízka je opravdovým zážitkem.
Do třetice nás čeká jedinečná sbírka Kollerova muzea veteránů, kde i dámy jistě najdou
zalíbení v některém nablýskaném voze. Při zpáteční cestě navštívíme malebné poutní místo
Maria - Dreieichen s kaplí, křížovou cestou a Graselovou jeskyní.
Termín

Osoba

Dítě 5 -13,99 let

Dítě do 4,99 let

08.05., 17.07.

980,- Kč

740,- Kč

540,- Kč

Včetně vstupu do památníku, na Lipicány a muzea.
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
Možnost nástupu v Třeboni.

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
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.
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Termín

Osoba včetně vstupu do soutěsky

29.05., 08.08.

910,- Kč

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

SALZBURG A JEZERA TRAUNSEE, WOLFGANGSEE, BAD ISCHL
prohlídka vodního zámku Ort u Gmundenu, jízda kolem Traunského jezera do Bad Ischlu
- solných lázní s Císařskou vilou (letní sídlo Fr. Josefa I. a jeho ženy Alžběty Bavorské - vstupné do vily 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 …
Termín

Osoba

23.05., 19.06., 31.07., 19.09.

790,- Kč

Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 100,- Kč / osoba

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

Osoba

Dítě 4-14.99 let

01.05., 19.06., 03.07., 11.09.

1.530,- Kč

1.290,- Kč

Včetně vstupu a lanovky (2,50 EUR za audio průvodce se hradí na místě)
Odjezd: v 06.00 hod. - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

ROMANTICKÝM ÚDOLÍM WACHAU
Výlet s tříhodinovou plavbou lodí z Kremsu do Melku
krátká prohlídka Kremsu, při plavbě lodí poznáte středověké hrady, malebné vesničky i velkolepé kláštery. Prohlídka města a kláštera Melk (vstup do kláštera vč. klášterních zahrad
cca 13 EUR, pouze do zahrad 6,50 EUR / os., 1 EUR / děti 6-15,99 let)
Termín

Osoba

16.05., 05.06., 06.06., 07.08., 19.09. 1.340,- Kč

Dítě 10-14,99let Dítě do 9,99let
980,- Kč

600,- 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 690,- Kč / osoba.

JEZERA SOLNÉ KOMORY
zastávka u jezera Mondsee, projížďka okolo jezera Wolfgangsee, prohlídka okouzlujícího
městečka Hallstatt, terasovitě rozloženého nad jezerem Hallstättersee, výjezd autobusem
k jezeru Gosausee s vyhlídkou na stále zasněžený Dachstein. Zpět průjezd okolo jezera Traunsee.
Termín

Osoba

06.05., 19.06.,
01.05.,
07.05., 03.07.,
24.06., 11.09.
08.07., 16.09.

590,- Kč
790,-

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

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

Osoba včetně vstupu do soutěsky

15.05., 07.08.

820,- Kč

Odjezd: v 06.00 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
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HORSKOU ŽELEZNICÍ DO SEMMERINGU (UNESCO)
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.
Termín

Osoba včetně jízdenky na vlak a vstupu na hrad

05.06.

1.295,- Kč

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

SOLNOHRADSKÁ JEZERA
zastávka v městečku Traunkirchen u jezera Traunsee, které se pyšní zvláštní
kazatelnou v místním kostele, v nejstarších rakouských solných lázních Bad Ischlu,
které v minulém století proslavily pobyty císařské rodiny, v malebném letovisku Sankt
Gilgen u jezera Wolfgangsee a poté na břehu jezera Attersee. V případě hezkého počasí
možnost koupání.
Termín

Osoba

24.07.

790,- Kč

Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice - parkoviště Na Dlouhé louce, návrat ve večerních hod.

JEZERA TRAUNSEE A LANGBATHSEE BEZE SPĚCHU
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.
Termín

Osoba

Senior 60+

Dítě 10-14,99let

Dítě do 9,99let

19.06., 08.08.

1.150,- Kč

1.020,- Kč

940,- Kč

630,- Kč

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

ROTE WAND A JEZERO GLEINKERSEE
výjezd lanovkou z Pyhrnpass do Wurzeralm (1.420 m), odkud se vydáme kolem jezera
Brunnsteinersee příkrým stoupáním až na Rote Wand (1.872 m), odkud jsou překrásné
výhledy. Poté budeme sestupovat přes Dümlerhütte (1.480 m) až k jezeru Gleinkersee
(850 m), kde je možnost koupání. Jedná se o vysokohorský přechod – celkem
cca 6 hod. chůze.
Termín

Osoba

14.08.

750,- Kč

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

ÚDOLÍ WURZERALM A JEZERO GLEINKERSEE
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.

50

Termín

Osoba

14.08.

750,- Kč

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

SOUTĚSKA PESENBACHTAL, ZOO LINEC NEBO PÖSTLINGBERG
- NOVINKA
od parkoviště v Bad Mühllacken budeme plynule stoupat soutěskou Pesenbachtal (vstup
zdarma) proti proudu potoka Pesenbach, na kterém jsou krásné tůně, peřeje a vodopády.
Převýšení cca 220 metrů. Cestou zpět zastávka na občerstvení ve stylové restauraci. Celý
okruh soutěskou zabere cca 4 hod. Odpoledne návštěva sice malé, ale velmi pěkné Zoo
Linec nebo vyhlídkového vrchu Pöstlingberg s poutím kostelem.
Termín

Osoba

09.05., 19.09.

510,- Kč

Zoo Linec cca 6 EUR, děti do 13 let cca 3 EUR
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat v odpoledních hodinách

MAGICKÁ HORA UNTERSBERG – NOVINKA
jízda lanovkou z rakouského Sankt Leonhardu na Geiereck 1.776 m. Zde je možné
vystoupat na Salzbugerthorn nebo dále na Berchtesgadenerthorn. Oba vrcholy mají výšku
přes 1800 m a celá plošina mezi těmito vrcholy je Untersberg. Z této oblasti jsou překrásné
výhledy na Salzburk, Hohergoel, Watzman až po Hochkoeinig.
Hora je opředená mýty a Dalajláma ji nazval srdcem Evropy nebo spícím drakem. Píše
se podle legend, že tam se po smrti uchýlil duch Karla Velikého se svým vojskem. Hora
je pověstná mimořádným výronem pozitivní energie, kterou si tam lidé jezdí dobíjet.
Doporučujeme trekovou obuv. Výlet je určen pro pohodáře, kteří chtějí vnímat pozitivní
energii i ty co se chtějí projít po horách.
Termín

Osoba včetně zpáteční lanovky

27.06., 11.09.

1.480,- Kč

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

VÍDEŇ PRO DĚTI – MOŘSKÝ SVĚT A PRÁTR
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.
Termín

Osoba

26.06.

650,- Kč

Vstup 2020: Dům moře: dospělí 19,90 EUR, studenti, senioři 14,90 EUR, děti 8,90 EUR (do 15 let)
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí (Třeboň), návrat ve večerních
hodinách.

MĚSTEČKA WEITRA, ZWETL A ZÁMEK ROSENBURG - NOVINKA
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.
Termín

Osoba

Dítě 6 - 14,99 let

Dítě do 5,99 let

13.06., 25.07.

820,- Kč

720,- Kč

490,- Kč

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

51

ALPSKÉ SOUTĚSKY
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.
Termín

Osoba

Dítě do 14,99 let

01.08.

1.020,- Kč

850,- Kč

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

HRAD HOHENWERFEN A OBŘÍ LEDOVÁ JESKYNĚ
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 12,50 EUR / dospělý, 7 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.
Termín

Osoba

Dítě 15 - 18,99 let

Dítě do 14,99 let

22.05.

1.490,- Kč

1.290,- Kč

1.150,- Kč

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

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

Osoba

Dítě do 14,99 let

10.07.

1.180,- Kč

1.090,- Kč

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

SOUTĚSKA DR. VOGELGESANG – turistický okruh
turistická trasa bude zahájená kouzelnou kamennou soutěskou s vodopády - Dr.
Vogelgesang-Klamm, což je 2. nejdelší soutěska v Rakousku. Je dlouhá 1,5 km a zdolá
se celkem 500 schodů. Potom vystoupáme na rozkvetlé alpské pastviny s nádhernými
výhledy na horské štíty a dále k chatám Bosruckhütte a Hofalm. Po občerstvení pravými
alpskými pochoutkami už budeme klesat lesy zpět k autobusu. Celkem cca 10 km a 700m
převýšení. Průvodce Vám doporučí i další alternativní trasy podle zájmu - kratší i delší.
Termín

Osoba včetně vstupu do soutěsky

24.07.

760,- Kč

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

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.
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Termín

Osoba včetně vstupu do jeskyně

27.06., 29.08.

840,- Kč

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

JEZERA SOLNOHRADSKA A ŠTÝRSKA
k pramenům řeky Traun - s možností koupání
pěší procházka od jezera Grundlsee (ve Štýrské solné komoře) k jezeru Toplitzsee.
Zájemci přejedou pramicí (cca 10 EUR) k jezeru Kammersee, kde pramení řeka Traun. Během
plavby jsou vidět 2 vodopády. V případě hezkého počasí možnost koupání v jezeře
Grundlsee. Cestou zpět zastávka u jezera Altaussee, v nejstarších rakouských lázních
Bad Ischlu a u jezera Offensee. Cesta vede okolo jezera Traunsee.
Termín

Osoba

07.08.

840,- Kč

Odjezd: v 06.00 hodin - Č. Budějovice - parkoviště Na Dlouhé louce, návrat ve večerních hod.

ROMANTICKÉ ÚDOLÍ WACHAU A DÜRNSTEIN, PERLA WACHAU
krásná projížďka okolo řeky Dunaje od Mauthausenu až po Krems. První zastávka
je v Dürnsteinu (perla údolí Wachau) – možnost výstupu na zříceninu hradu nad městem.
Cesta autobusem pokračuje do Kremsu přes Melk - město s velkolepým klášterem (vstup
do kláštera vč. klášterních zahrad cca 13 EUR, pouze do zahrad 6,50 EUR / os., 1 EUR /
děti 6-16 let). Prohlídky obou měst s průvodcem.
Termín

Osoba

01.05., 31.07.

750,- Kč

Odjezd: v 06.30 hod. - Č. Budějovice – parkoviště Na Dlouhé louce, návrat ve večerních hod.
U termínu 01.05. je víkend otevřených sklípků v udolí Wachau, možnost degustace
a nákupu velmi kvalitních vín.

DACHSTEIN - VYHLÍDKA „PĚT PRSTŮ“ A VELKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ
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.
Termín

Osoba

Dítě 6 - 14,99 let

Dítě do 5,99 let

03.07., 11.09.

1.940,- Kč

1.490,- Kč

830,- Kč

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

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

Osoba

Dítě 6 - 14,99 let

Dítě do 5,99 let

04.09., 05.09.

830,- Kč

650,- Kč

550,- Kč

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

JEZERA ALMSEE, TRAUNSEE A LANGBATHSEE
procházka cca 3,5 km kolem průzračného jezera Almsee a přírodní rezervací podél řeky
Alm. Poté přejezd k jezeru Traunsee – zastávka u zámku Ort a v Traunkirchenu. Příjezd
k jezeru Langbathsee. Možnost pěší procházky kolem jezer nebo relax u jezer.
Termín

Osoba

12.06.

790,- Kč

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - parkoviště Na Dlouhé louce, návrat ve večerních hod.
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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

08.05., 02.10.

640,- Kč

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

TAUPLITZALM – NÁHORNÍ PLOŠINA SE 6 JEZERY
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

31.07.

780,- Kč

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

PETRONELL – CARNUNTUM – zrekonstruovaná římská osada
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

18.09.

1.290,- Kč

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

ŘÍMSKÉ PAMÁTKY U DUNAJE, ENNS A SV. FLORIÁN - NOVINKA
příjezd do Astenu, kde se zastavíme v Paneum, což je muzeum chleba. Poté přejezd
do Sv. Floriána a prohlédneme si augustiánský klášter, barokní skvost, kde trávil poslední
odpočinek skladatel A. Bruckner. Odpolende prohlídka historického města Enns a muzea
Lauriacum, zahrnující římské památky.
Termín

Osoba včetně vstupu do obou muzeí a kláštera

30.05.

980,- Kč

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

ZÁMEK ARTSTETTEN A MAKOVÉ POSVÍCENÍ - NOVINKA
prohlídka zámku Artstetten, kde se dozvíme další informace o životě následníka trůnu
F. d´Este, který se před svatbou s milovanou Žofií Chotkovou musel vzdát všech nároků
člena Habsburského rodu. Ani tělo Žofie nesmělo spočinout v Kapucínské hrobce Habsburků
ve Vídni. Proto na zámku v Artstettenu vybudoval hrobku vlastní.
Na makovém posvícení ve vesnici Armschlag jsou k vidění stánky s mákem ve všech
možných variacích: šedý a bílý mák, makové taštičky, moučníky, pálenky a likéry, maková
čokoláda, marmeláda, pesto a spousta dalších specialit. Hudební doprovod, lidové tance,
přehlídka krojů, zábavný park pro děti.
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Termín

Osoba včetně vstupu do zámku a hrobky

19.09.

795,- Kč

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

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

NEUSCHWANSTEIN A HOHENSCHWANGAU
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.
Termín

Osoba

08.05., 28.09., 02.10.

840,- Kč

+ kombinované vstupné (platba předem v EUR v CK) do obou zámků cca 26 EUR / os.,
vstupné do jednoho zámku cca 14,50 EUR / os., děti a mládež do 18 let pouze rezervační
poplatek cca 1,50 EUR za každý zámek.
Odjezd: v 05.00 hod – Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ WALDWIPFELWEG
A DŮM VZHŮRU NOHAMA

v obci Maibrunn se nachází stezka v korunách stromů Waldwipfelweg. Je ve výšce
až 30 m a jsou z ní krásné výhledy. V areálu je dále jeskyně smyslů, stezka optických
klamů a navíc dům „vzhůru nohama“, kde je prostě všechno naopak, protože stojí na střeše.
Odpoledne zastávka na cca 2 hodiny v zábavním parku v St. Englmar, kde jsou horské
a bobové dráhy, jízda na duších a mnoho dalšího. Vstupné si platí každý na atrakci sám,
cena je zvýhodněná pro skupinu. Příjezd ve večerních hodinách.
Termín

Osoba

Dítě do 15,99 let

20.06., 28.08.

790,- Kč

695,- Kč

Včetně vstupu na stezku a do domu.
Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

NORIMBERK – DELFINÁRIUM A ZOO
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.
Termín

Osoba

Dítě do 14,99let

17.07., 28.09.

940,- Kč

890,- Kč

Vstupné cca 15 EUR / dosp. os., 7,50 EUR / děti do 13 let
Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v pozdních nočních hod.

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

Osoba

Dítě do 10,99let

26.06. - 27.06., 22.08. - 23.08.
28.09. - 29.09. - ČESKÝ DEN – speciální program

1.650,- Kč
1.650,- Kč

1.550,- Kč
1.550,- Kč

Včetně celodenního vstupného
Odjezd: v 03.15 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat 27.06., 23.08., 29.09.
v časných ranních hodinách (cca 01.00 hodin). Nabízíme speciální ceny pro školní skupiny.
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PASOV, ENGELHARTSZELL, WILLHERING, LINEC
prohlídka „Benátek severu“ - města Pasov, ležícího na soutoku tří řek a kláštera v Engelhartszellu (možnost nákupu likérů). Možnost prohlídky kláštera a zahrad Willhering (vstupné
cca 3 EUR / osoba). Prohlídka města Lince s průvodcem.
Termín

Osoba

09.05.

540,- Kč

Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 100,- Kč / osoba

PASOV A LINEC - LODÍ PO MODRÉM DUNAJI
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.
Termín

Osoba

09.05., 16.05., 06.06., 14.08., 12.09. 1.140,- Kč
Včetně lodního lístku.

Dítě 6 - 12,99 let

Dítě do 5,99 let

840,- Kč

540,- Kč

Odjezd: v 05.00 hod – Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
Odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 100,- Kč / osoba

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

Osoba

08.05., 28.08.

790,- Kč

Možnost plavby lodí cca 16 EUR / osoba
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

REGENSBURG A PLAVBA DUNAJSKOU SOUTĚSKOU
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.
Termín

Osoba

Dítě do 6 - 15,99 let

Dítě do 5,99 let

08.05., 28.08.

1.070,- Kč

970,- Kč

730,- Kč

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

BURGHAUSEN, BRAUNAU A BAD FÜSSING – NOVINKA
prohlídka historického města Burghausen – krásné náměstí u řeky Salzach s dominantou
stejnojmenného hradu, který je nejdelším hradním komplexem ve střední Evropě. Zastávka
u soutoku řeky Salzach a Inn. V poledne prohlídka Braunau nad Innem, které má velmi
pěkné historické centrum. Odpoledne koupání v termálních lázní Bad Füssing.
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Termín

Osoba vč. vstupu do lázní (cca 4 hod.)

18.09.

1.150,- Kč

Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice – parkoviště Na Dlouhé louce, návrat ve večerních hod.

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

Osoba

Dítě do 13,99 let

26.06., 27.06., 24.07., 25.07., 22.08., 04.09., 05.09. 1.280,- Kč

1.090,- Kč

Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 100,- Kč / osoba

SOLNÝ DŮL BERCHTESGADEN A SOUTĚSKA ALMBACHKLAMM
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
Termín

Osoba

Dítě do 17,99 let

26.06., 24.07., 04.09.

1.290,- Kč

1.090,- Kč

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

BERCHTESGADEN – NA VRCHOL JENNERU (1.874 m n.m.) - novinka
po příjezdu do Berchtesgadenu vyjedeme zcela novou moderní lanovkou k vyhlídkové
plošině. Odtud dojdeme asi po 15 minutách stoupání ke kříži na vrcholu Jenneru
(1874 m n. m.). Zde se vám naskytne nezapomenutelný pohled na jezero Königsee
a okolní hory (Watzmann, Kehlstein, Kamenné moře…). Později sjedeme do střední stanice
a projdeme se kolem jezírka, v němž se zrcadlově odráží pyšný Watzmann. Odpoledne
sjedeme dolů a dle časových možností se projdeme u jezera Königsee a malebným městem
Berchtesgaden. 				
Včetně jízdy lanovkou
Termín

Osoba

Dítě 14 - 17,99 let

Dítě do 13,99 let

26.06., 24.07., 04.09.

1.670,- Kč

1.530,- Kč

1.090,- Kč

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

DRÁŽĎANY A MÍŠEŇ
prohlídka Míšně s hradním vrchem se zámkem Albrechtsburg a dómem Sv. Jana,
návštěva nejstarší porcelánky v Evropě (vstup zdarma). Přejezd do Drážďan – prohlídka
města, osobní volno na návštěvu galerií a muzeí nebo k nákupům.
Termín

Osoba

24.04.

840,- Kč

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

DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG
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.
Termín

Osoba včetně vstupu do zámku

26.06., 28.09.

1.050,- Kč

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

Osoba včetně vstupného do parku

Dítě do 100 cm

05.07., 17.07., 07.08., 28.09.

1.150,- Kč

590,- Kč

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

CHURPFALZPARK – ZÁBAVNÍ PARK
rekreační a zážitkový park se nachází v Loiflingu u Chamu, nedaleko českých hranic.
Park má dvě části, jedna jako akční zábavní centrum se širokou nabídkou atrakcí pro děti
i dospělé (kolotoče, horská kola, horské dráhy, pirátská loď, trampolíny, skluzavky
do vody, zrcadlový labyrint, lezecké atrakce, malé formule). Pro malé děti je tu připravena
jízda vláčkem, kolotoče, labutě nebo odpočinková plavba v leknínu. Všechny uchvátí horská
dráha či raft ve středověkém hradě, obří skluzavka, vodní autodrom, jízda divokou vodou.
Druhá část parku je relaxační a odpočinková, nachází se zde celkem dvanáct zahrad, každá
z nich je stylizovaná do jiné země. Naleznete zde například anglickou, mexickou
zahradu nebo růžový sad s více než 10.000 růžemi všech barev. Zážitek tak mají nejenom
děti z atrakcí, ale i dospělí z pestrých květinových skvostů.
Termín

Osoba včetně vstupu do parku

06.07., 31.07.

990,- Kč

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

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

MIRÁKULUM – ZÁBAVNÍ PARK
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.
Termín

Osoba včetně vstupu do parku.

19.06., 29.08.

890,- Kč

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

ZOO A SAFARI VE DVOŘE KRÁLOVÉ
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.
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Termín

Osoba

Student a senior

06.06.

1.095,- Kč

1.060,- Kč

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

POSÁZAVÍ I. - LEDEČ NAD SÁZAVOU – STVOŘIDLA - SVĚTLÁ
NAD SÁZAVOU – NOVINKA
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 8 km – pohodové). Přejezd busem do Světlé nad Sázavou, prohlídka zámku
a přilehlého parku.
Termín

Osoba

18.07.

520,- Kč

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

POSÁZAVÍ II. – HRAD TÝNEC NAD SÁZAVOU – POSÁZAVSKÁ
STEZKA – VYHLÍDKA MÁJ – NOVINKA
prohlídka hradního areálu s románskou rotundou a gotickou věží v Týnci nad Sázavou.
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.
Termín

Osoba

12.09.

520,- Kč

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

HORA BLANÍK – VLAŠIM – VODNÍ DŮM – ZRUČ NAD SÁZAVOU
– NOVINKA – program pro dospělé i děti
z Louňovic výstup na horu Blaník (638 m) a sestup do Kondracu (cca 7 km). Přejezd
busem do Vlašimi – prohlídka zámeckého parku se zrekonstuovaným Čínským pavilonem,
případně návštěva paraZoo. Poté zastávka u Vodního domu s expozicemi Vodní mikrosvět
a Pod vodní hladinou. Děti si mohou pohrát ve vodních atrakcích (děti, plavky s sebou).
Na závěr prohlídka zámku ve Zruči nad Sázavou, kde je expozice pro dospělé,
ale i prohlídková trasa pro děti.
Termín

Osoba

08.08.

520,- Kč

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

SVATÝ JÁN POD SKALOU – SKANZEN SOLVAYOVY LOMY –
BOUBOVICKÉ VODOPÁDY – MALÁ AMERIKA – KARLŠTEJN – novinka
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 Boubovických
vodopádů k lomu Malá Amerika až na hrad Karlštejn (cca 10 km).
Termín

Osoba

02.05., 26.09., 02.10.

600,- Kč

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

ŽEBRÁK – TOČNÍK – ZBIROH – HOŘOVICE - NOVINKA
prohlídka hradů Žebrák a Točník a zámků Zbiroh a Hořovice.
Termín

Osoba

15.08.

540,- Kč

Odjezd: v 07.00 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
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ČESKÝ RÁJ / SEDMIHORKY, VALDŠTEJN, HRUBÁ SKÁLA, TROSKY
příjezd ke hradu Trosky v CHKO Český Ráj odkud jsou krásné výhledy, poté turistika:
Pěší trasa A: lázně Sedmihorky – hrad Valdštejn – Kopicův statek – Arboretum – zámek
Hrubá Skála – Sedmihorky (obtížnost: střední, 13,5 km)
Pěší trasa B: zkrácení trasy A. Je vynechán okruh přes Kopicův statek, trasa končí u zámku
Hrubá Skála (obtížnost: lehká, 10 km)
Termín

Osoba

24.07.

660,- Kč

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

ZÁMEK LOUČEŇ A LABYRINTÁRIUM, PAMÁTNÍK BEDŘICHA
SMETANY, PODĚBRADY – NOVINKA

barokní zámek v Loučni - expozice se věnuje posledním šlechtickým majitelům z rodu
Thurn-Taxisů. Dozvíte se například, že právě tady vzniklo nejstarší fotbalové mužstvo
v Čechách, proč se Taxisův příkop jmenuje Taxisův a proč se taxíkům říká TAXI.
Po prohlídce zámku si v historickém anglickém parku projdete Labyrintárium = dvanáct
zahradních labyrintů a bludišť. Jedná se o celoevropský unikát. Odpoledne Jabkenická
myslivna – dům, kde žil a tvořil B. Smetana. Poděbrady – procházka lázeňským městem
po Libenského kolonádě, známé květinové hodiny, jezdecká socha krále Jiřího.
Termín

Osoba

01.08.

690,- Kč

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

ŠUMAVOU PO FILMOVÝCH STOPÁCH
nejprve se zastavíme v Kašperských Horách, kde se natáčelo mnoho scén seriálu
Policie Modrava. Z centra půjdeme starou alejí k hřbitovnímu kostelu Sv. Mikuláše z poloviny
14. století. Poté přejedeme do Srní, dalšího dějiště kriminálních příběhů, s dominantou
kostela Nejsvětější trojice. Přes Staré Srní půjdeme čarovným lesem kolem Kostelního
vrchu, zvaného Hauswald. V jeho srdci nalezneme pozůstatky slavné kaple
a napijeme se vody z pramene, o němž se vypráví, že je zázračný.
Takto osvěženi budeme pokračovat podél Vchynicko-tetovského kanálu přes Rokytu
na Antýgl. Odtud ještě můžeme dojít k hradlovému mostu přes Vydru. Náročnost lehká
až střední (cca 12 km).
Termín

Osoba

30.05., 25.07.

490,- Kč

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

ŠUMAVOU PO FILMOVÝCH STOPÁCH 2. díl - NOVINKA
krátce zastavíme v Kašperských Horách na náměstí, přejedeme do Annína, vystoupíme
na Mouřenec a prohlédneme si jeden z nejstarších kostelů na Šumavě s odborným
výkladem (točil se zde Anděl Páně i Policie Modrava), pak budeme pokračovat na Srní, odtud
pěšky kolem vlčích výběhů přes Hrádky do údolí Vydry na Antýgl. Cestou uvidíme roubenou
chalupu, kde bydlela hlavní postava seriálu Policie Modrava. Obtížnost střední – místy strmé
stoupání nebo klesání.
Termín

Osoba

27.06., 29.08.

490,- Kč

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

HŘEBČÍN KLADRUBY A KUTNÁ HORA
prohlídka národního hřebčína v Kladrubech nad Labem (UNESCO) a stejnojmenného zámku.
Přejezd do Kutné Hory (UNESCO) a prohlídka největších pamětihodností.
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Termín

Osoba

14.08.

690,- Kč

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

KLATOVY, VELHARTICE, OSTRUŽNÁ - NOVINKA
prohlídka historického jádra královského města Klatovy, kde navštívíme tajuplné katakomby
pod jezuitským kostelem, barokní lékárnu U Bílého jednorožce nebo slavný obraz Panny
Marie Klatovské v Arciděkanském kostele. Po poledni přejezd do Velhartic k známému
hradu s unikátním kamenným mostem, prohlídka.
Nakonec projdeme naučnou stezku v přírodní rezervaci Borek, kde budeme obdivovat
pohledy na velhartický hrad nad říčkou Ostružnou, magnetem pro nás bude i pohled
na chatu J. Wericha, kde herec trávil volné chvíle a v místním potoce rybařil. Tato stezka
je vhodná i pro méně zdatné turisty.
Termín

Osoba

11.07.

490,- Kč

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

MUZEUM ŠKODA - DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY – MNICHOVO HRADIŠTĚ
návštěva muzea Škoda, které dokumentuje nepřetržitou výrobu aut více než sto let.
Odpoledne procházka ve skalním městě Drábské světničky a prohlídka zámku Mnichovo
Hradiště, kde je pohřbený v kapli Albrecht z Valdštejna.
Termín

Osoba

10.07.

640,- Kč

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

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

Osoba

Student, senior 65+

Dítě do 5,99 let

17.04., 09.05., 30.05.
26.06., 16.10., 30.10.

1.120,- Kč
1.120,- Kč

990,- Kč
990,- Kč

740,- Kč
740,- Kč

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

PRAHA 1. ČÁST – MĚSTO V LEGENDÁCH I SKUTEČNOSTI
procházka Prahou s odbornou průvodkyní: Loretánské nám. s Loretou, Černínský palác,
Hradčanské náměstí, Pražský hrad, Karmelitská ul. s chrámem P.M.Vítězné, Pražské Jezulátko s muzeem, lanovkou na Petřín (s možností návštěvy bludiště, věže), Kampa, nejužší
ulička v Česku řízená semaforem.
Termín

Osoba

17.04., 16.10.

495,- Kč

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

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

Osoba

10.04.

495,- Kč

Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY VÍCEDENNÍ
RAKOUSKÁ VÁNOČNÍ ROMANCE
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.
Termín

Osoba

Dítě do 14,99 let

1lůžk. pokoj

11.12. - 12.12.

4.500,- Kč

3.600,- Kč

5.000,- Kč

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

MAĎARSKO / BUDAPEŠŤ
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.
Termín

Osoba

1lůžk. pokoj

27.11. - 28.11.
2.790,- Kč
3.380,- Kč
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 6.500 HUF

SLOVINSKO / MOŘSKÝ PARK LAGUNA - NOVINKA
Program ve spolupráci s CK Permon.
1. den - odjezd z Prahy a Č. Budějovic v pozdních večerních hodinách, přejezd do Slovinska.
2. den - 4. den - 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. Procházky s průvodcem do města Portorože, historického Pirana, historické saliny Sečovlje, jachtařského přístavu
Lucija, k sochám v přírodě Forma viva, skalním útesům nad mořem, lodní výlet do Isoly.
5. den - 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.
6. den - návrat do Č. Budějovic v časných ranních hodinách.
Termín
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Osoba

Přistýlka od 7let

Dítě do 3-6,99 let

1lůžk. pokoj

08.12. - 13.12.
6.800,- Kč
6.100,- Kč
5.300,- Kč
8.000,- Kč
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu Histrion****
s vl. příslušenstvím a polopenzí formou bufetu, uvítací přípitek, 4-denní neomezený vstup
do aquaparku, pobytovou taxu, služby průvodce.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy, výlet do Terstu 300,- Kč / os.

ADVENTNÍ VÝLETY JEDNODENNÍ
RAKOUSKO / VÍDEŇ
prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva vánočních trhů, individ. program.
Termín

Osoba

21.11., 27.11., 28.11., 04.12., 05.12., 11.12., 12.12.,18.12., 19.12. 650,- 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 / ROMANTICKÉ ÚDOLÍ WACHAU
Malebná městečka Krems, Dürnstein, Melk
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).
Termín

Osoba

27.11., 04.12.

690,- Kč

Odjezd: v 07.15 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí (Třeboň), návrat ve večer. hodinách

RAKOUSKO / SALZBURG, BAD ISCHL
zastávka v Bad Ischlu, v Salzburgu prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva
vánočního trhu, volno.
Termín

Osoba

27.11., 04.12., 12.12., 18.12.

790,- Kč

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat v pozdních večerních hod.
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 100,- Kč / osoba

RAKOUSKO / SOLNÁ KOMORA
Mondsee, Sankt Gilgen, Bad Ischl, Gmunden

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.
Termín

Osoba

27.11.

740,- Kč

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

RAKOUSKO / SOLNÁ KOMORA II - NOVINKA
Hallstatt, St. Wolfgang, vodní zámek Ort

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).
Termín

Osoba

08.12. - státní svátek Rakouska

780,- Kč

Odjezd: v 08.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
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RAKOUSKO / LINEC – WELS – FREISTADT - NOVINKA
dopoledne prohlídka historického města Linec, možnost nákupu a návštěvy adventních trhů.
Prohlídka 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.
Termín

Osoba

04.12.

400,- Kč

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

RAKOUSKO / LINEC
prohlídka Lince, kulturního hlavního města Evropy 2009, s průvodcem. V Linci se snoubí
historické památky s moderní architekturou muzeí, jejichž osvětlené skleněné budovy
zdobí oba břehy Dunaje. Návštěva vánočních trhů, individuální program, možnost
projížďky vláčkem Linz City Express (cca 9,50 EUR / dosp. osoba, cca 4,50 EUR /
děti 3 - 14let). Množství kaváren láká k ochutnání tradičního lineckého dortu.
Termín

Osoba

20.11., 21.11., 04.12., 05.12., 11.12., 18.12.

380,- Kč

Odjezd: v 08.30 hod. v sobotu 20.11., 04.12., 11.12., 18.12. v 10.00 hod. v neděli 21.11, 05.12. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách
Nedělní odjezd z Třeboně (při minimálním počtu 4 osob) – doplatek 100,- Kč / osoba

RAKOUSKO / STEYR, CHRISTKINDL, LINEC
Můžete zaslat pohled s razítkem a známkou přímo od Ježíška
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.
Termín

Osoba

11.12.

550,- Kč

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

SLOVENSKO / BRATISLAVA
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..)
Termín

Osoba

20.11., 27.11.

790,- Kč

Odjezd: v 06.30 hod - Č. B. (Třeboň) – Mariánské nám., návrat v pozdních večerních hod.

MAĎARSKO / BUDAPEŠŤ
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)
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Termín

Osoba

20.11., 11.12.

890,- Kč

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

ZA KOUPÁNÍM
ČESKO / AQUAPALACE PRAHA
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.
Termín

Osoba

Student, senior 60+

Dítě do 150 cm

10.04., 16.10., 06.11.

1.190,- Kč

1.090,- Kč

990,- Kč

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

RAKOUSKO / TERMÁLNÍ LÁZNĚ - THERME GEINBERG
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.
Termín

Osoba

Dítě od 3 - 14,99 let

20.03., 17.04., 09.10., 13.11.

790,- Kč

750,- 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 12 EUR / osoba

RAKOUSKO / VODNÍ PARK AQUAPULCO - BAD SCHALLERBACH
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...
Termín

Osoba - pobyt na cca 7 hodin

28.10., 17.11.

470,- Kč

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Vstupy AQUAPULCO z roku 2020: 9,50 EUR / do 5ti let, 23,50 EUR / 6 - 15 let, 28 EUR /
nad 16 let
Vstupy AQUAPULCO + TROPICANA (termální laguna): 29 EUR / 6 - 15 let, 38 EUR /
nad 16 let

NĚMECKO / LÁZNĚ RUPERTUS THERME SE SALZBURGEM
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).
Termín

Osoba

Dítě 7 - 15,99 let

Dítě do 6,99 let

01.05., 04.12.

1.300,- Kč

1.200,- Kč

1.120,- Kč

Včetně vstupu do termálů (sauny za příplatek 8 EUR, vstup povolen od 16 let)
Odjezd: v 07.00 hod. - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat v nočních hodinách
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NĚMECKO / TROPICKÉ OSTROVY U BERLÍNA
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 8 EUR (nahlásit předem v CK).
Termín

Osoba

Dítě do 10,99 let

05.07. - 06.07., 27.09. – 28.09.

1.000,- Kč

800,- Kč

Cena vstupného do Tropického ostrova 32 EUR / os., 27 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 100,- Kč / osoba.

NĚMECKO / TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD GRIESBACH
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 19 EUR / 2 hod. (nutnost objednávky předem).
• Sauna (vynikající zážitek ze saunování) doplatek cca 14,80 EUR. • Solná jeskyně
cca 12 EUR (45 minut). 			
Vratná záloha 5 EUR za skříňku.
Termín

Osoba včetně vstupu do lázní na 5 hodin

13.03., 15.05., 28.09., 16.10., 13.11

750,- 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.

NĚMECKO / BAD FŰSSING TERMÁLNÍ LÁZNĚ JOHANNESBAD
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.
Termín

Osoba včetně vstupu
do lázní na 6 hodin

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

23.01., 20.02., 20.03., 17.04.
08.05., 16.10., 13.11., 27.12.

730,- Kč
730,- Kč

650,- Kč
650,- Kč

Odjezd: v 07.00 hod. – Č. Budějovicích – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat
cca ve 21.00 hodin
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NĚMECKO / TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FŰSSING
Léčebná voda ze sirného horkého zřídla
Lázně Therme Eins (lázně I.) a Europa Therme (lázně II.)
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 7,50 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.
Termíny sobotního koupání - lázně I, lázně II

Osoba vč. vstupu

09.01., 16.01., 23.01., 30.01., 06.02., 13.02., 20.02.,
27.02., 06.03., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04., 10.04.,
17.04., 24.04., 01.05., 08.05., 15.05., 02.10., 09.10.,
16.10., 23.10., 28.10.(čtvrtek), 30.10., 06.11., 13.11.,
20.11., 27.11., 04.12., 11.12., 18.12., 27.12.(pondělí)

690,- Kč
690,- Kč
690,- Kč
690,- Kč
690,- Kč

Odjezd: v 07.00 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat cca ve 20.00 hodin
Termíny pátečního večerního koupání - lázně II

Osoba vč. vstupu

22.01., 12.02., 05.03., 26.03., 02.04.,
16.04., 07.05., 15.10., 12.11., 03.12.

690,- Kč
690,- Kč

Odjezd: ve 12.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat cca v 01.00 hodin
Možnost nástupu v Netolicích, Prachaticích - info v CK.

DVOUDENNÍ BAD FÜSSING - LÁZNĚ I., II. a JOHANNESBAD
NĚMECKO / LÁZNĚ BAD FÜSSING – HOTEL ***
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.
Termín

Osoba s polopenzí

Osoba se snídaní

17.04. - 18.04.
13.11. - 14.11.

2.590,- Kč
2.590,- Kč

2.190,- Kč
2.190,- 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 2,40 EUR / osoba / noc (platí se na místě v EUR).
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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.

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

