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Stav k 10. 1. 2019. Počty volných míst v zájezdu se průběžně 
mění – navýšení kapacity, změna rezervace, storna apod. 
Zájezdy najdete na  webu www.skandinavie.cz vložením 
kódu do  políčka „Hledej“ na  úvodní straně webu. Kód je 
uveden za názvem zájezdu v závorce, např. (02ES).

Nové termíny vyprodaných zájezdů – viz strana 3

PETROHRAD (02ES)
ISLAND 55+ (03IS)
LOFOTY, VESTERÁLY A SENJA (27NO)

1-4 volná místa:
VELIKONOCE NA ISLANDU (29ZI)
SKOTSKO 55+ (07IR)
ANDALUSIE (08SV)
TAJEMNÁ A BÁJNÁ GRUZIE (24SV)

5-8 volných míst:
VELIKONOČNÍ  RELAX – AZORY (73SV)
MADEIRA – TURISTIKA (41SV)
KANADA – NP BANFF, JASPER a YOHO (78SV)

10-12 volných míst:
POBALTÍ OD A DO Z (05ES)
PORTO A AZORY NEJEN PRO 55+ (63SV)
LOFOTY A PŘÍRODA NA POLÁRNÍM KRUHU (29NO)

PRODEJNÍ HITY – POSLEDNÍ MÍSTAPŘEDNÁŠKY

  PŘEDNÁŠKA FINSKO
 19. 2. 2019  Brno, Hvězdárna a planetárium 

(Patrik Dekan)

  PŘEDNÁŠKY NORSKO
 26. 2. 2019  Havířov, Městská knihovna Havířov  

(Josef Hanibal)
 27. 2. 2019  Jihlava, DKO Divadlo (Patrik Dekan)
 3. 4. 2019  Turnov, Kulturní centrum,  

kino Sféra (Tomáš Hájek)

  PŘEDNÁŠKY ISLAND
 26. 1. 2019  Znojmo, festival Cesty světem  

(Jan Sucharda)
 4. 2. 2019  Brno, divadlo Barka (Jan Sucharda) 
 12. 2. 2019  Pardubice, Východočeské divadlo 

(Antonín Novák)
 19. 3. 2019  Praha, Nová Beseda (Tomáš Hájek)
 19. 3. 2019  Brno, Hvězdárna a planetárium  

(Jan Sucharda)
 30. 3. 2019  Praha, 18. islandský den,  

Městská knihovna 
 2. 4. 2019  Hradec Králové, Adalbertinum  

(Jiří Kolbaba)

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY
 29. 1. 2019  KANADA, Praha, Nová Beseda  

(Václav Bacovský)
 6. 2. 2019  OMÁN, Ústí nad Labem, Severočeská 

věd. knihovna (Václav Bacovský)
 19. 2. 2019  FINSKO, LAPONSKO – polární záře, 

Brno, Hvězdárna a planetárium  
(Patrik Dekan)

 25. 2. 2019  MADEIRA A AZORY, Ostrava, KD Ostrava  
(Patrik Dekan)

Jihlava 
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V roce 2019 se uskuteční zájezdy z cyklu

INSPIRATIVNÍ CESTY  
S JIŘÍM KOLBABOU:
LOFOTY A PŘÍRODA NA POLÁRNÍM KRUHU
14. 6. – 21. 6. 2019 43 900 Kč
NORSKO JE V ČERVNU NEJKRÁSNĚJŠÍ
23. 6. – 30. 6. 2019 33 900 Kč
NORSKO NEJEN PRO 55+ 
3. 9. – 8. 9. 2019 24 900 Kč

 29. 1. Jihlava (DKO)
 31. 1. Svitavy (Fabrika)
 20. 2. Olomouc (Kino Metropol)
 6. 3. Bílovec (Kino Radost)
 8. 3. Knovíz (Na mýtince) 
 2. 4. Hradec Králové (Adalbertinum) 
 25. 4.  Světlá nad Sázavou  

(KyTICe - kulturní zařízení) 
 6. 12. Zašová (Kulturní dům)

DIASHOW Jiřího Kolbaby 
SEDM DIVŮ ISLANDU – 2019
ve spolupráci s CK Periscope Skandinávie

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ

BRNO, sobota 16. listopadu 2019 
v hotelu Avanti. Program na www.periscope.cz 

CK PERISCOPE



3facebook.com/periscope.cz

NOVÉ TERMÍNY
       ISLAND nejen pro 55+

Tento zájezd jsme připravili nejen pro klientelu 
55+. Na  Island se pohodlně dostanete přímým 
letem z  Prahy. Noclehy jsou zajištěny v  pen-
zionu s  příslušenstvím (pokoje s  WC, sprchou 
a povlečením). Doporučujeme přikoupit si vyni-
kající večeře, často s islandskými specialitami. 
Během pohodového pobytu navštívíte jedna 
z  nejzajímavějších míst tohoto unikátního ostro-
va. Nebude chybět světoznámý národní park 
Þingvellir s  kulturní a  geologickou minulostí 
(UNESCO), na  několik kroků se přiblížíte k  pra-
videlně tryskajícímu gejzíru Strokkur a  nedale-
ko pohlédnete do  hlubin mohutného vodopádu 
Gullfoss. Uvidíte též nevšední krajinu s  geoter-
málními projevy u  městečka Hveragerði a  na  již-
ním pobřeží se přiblížíte k  ledovcovému splazu 
Sólheimajökull. Budete mít též možnost vykoupat 
se v  unikátních termálních lázních Modrá laguna 
(nutno objednat v příplatku).
1. den: Odlet, prohlídka Reykjavíku. 3 noc-
lehy u  městečka Selfoss. 2. den: Vodopády 
Seljalandsfoss, Skógafoss, nejjižnější mys Dyrhólaey 
a ledovcový splaz Sólheimajökull. 3. den: Zlatý troj-
úhelník: biskupství Skálholt, aktivní gejzír Strokkur, 
vodopád Gullfoss a  národní park Þingvellir 
(UNESCO). 4.  den: Nenáročná turistika na  polo-
ostrově Reykjanes, Modrá laguna. Odlet navečer. 
5. den: Přílet do Prahy v brzkých ranních hodinách.
Pozn.: Změna programu první a  poslední den 
nebo pořadí dnů v  případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti někte-
rých cest pro autobus vyhrazena. 

       PETROHRAD

ADVENT v Petrohradu

SILVESTR na Madeiře

Letecký poznávací zájezd. Město, založe-
né r.  1703 carem Petrem I. Velikým, bylo až 
do  dvacátého století hlavní metropolí Ruska. 
Nyní je živoucí čtyřmilio novou aglomerací, 
do  níž se další miliony turistů z  celého světa 
přijíždějí nadýchat atmosféry dávné carské 
slávy. Po seznámení se se stavebními památka-
mi, skvělými sbírkami uměleckých předmětů 
v  Ermitáži, malebnými zákoutími a  romantic-
kými kavárnami na  nábřežích vodních kaná-
lů snadno nabudete dojmu, že jste vstoupili 
do  děje některého románu či divadelní hry, 
které tu psali známí umělci. Ubytování je 
zajištěno ve  4* hotelu v  centru města přímo 
na  začátku Něvského prospektu. Zajímavé je 
i okolí Petrohradu s řadou význačných staveb-
ních památek jako Petrodvorce nebo Puškin.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 8. – 3. 9. 2019 26 900 Kč 02ES

Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad a zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem/autobusem a metrem, 
5x  ubytování ve  4* hotelu (dvoulůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 5x  snídaně, 3x večeře, průvodce, 
vstupné do Jantarové komnaty a Ermitáže, cestov-
ní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vízum do Ruska: 2 100 Kč, vstupné 
cca 150 EUR, další výše neuvedené služby. Příplatky: 
jednolůžkový pokoj: 6 500 Kč, * svoz z Brna linkovým 
autobusem nebo vlakem a  zpět mikrobusem (min. 
3 os.): 800 Kč. Minimální počet účastníků: 15

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 11. – 2. 12. 2019 18 706 Kč 34ZI
5. 12. – 9. 12. 2019 18 706 Kč 34ZI

Termín: Kód na webu:  
cca 28. 12. 2018 – 4. 1. 2019 14SV

Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 4. – 29. 4. 2019   23 900 Kč 03IS
Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík  a zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autobusem nebo mikro-
busem dle velikosti skupiny, 3x ubytování v penzionu 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 3x sní-
daně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné asi 
6  000 ISK (tj. cca 50 EUR) a  další výše neuvedené 
služby. Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně 
ručníku a  1 nápoje): 1  900 Kč, 3x večeře o  dvou 
chodech: 2 700 Kč, *svoz z Brna do Prahy a zpět mik-
robusem (min. 3 os.): 1 300 Kč. Slevy: Klient ve věku 
nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat s dalšími slevami). 
Minimální počet účastníků: 26  

•  SKVĚLÁ CENA
•  5 NOCLEHŮ V CENTRU MĚSTA
•  3 VEČEŘE V CENĚ
•  VSTUPY DO JANTAROVÉ KOMNATY 

A ERMITÁŽE V CENĚ!
Odlet z Prahy. Odlet z Vídně s delegátem 
na vyžádání.

MADEIRA – turistika

Již desátým rokem vás 
zveme na  příjemný por-
tugalský ostrov Madeira. 
Nezažijete zde vedra jako 

na  Mallorce, přesto vás však mořský vzduch 
a  bujná vegetace s  mnoha druhy květin nene-
chají na  pochybách, že jste v  subtropech. Již 
tradičně máme ubytování s  bohatými snídaně-
mi v klienty oblíbeném tříhvězdičkovém hotelu 
s vyhlídkovou terasou přímo v historickém cen-
tru Funchalu. Cestujeme v malých skupinách. 
Informace o  turistické náročnosti: Naše zájezdy 
na  Madeiru jsou obohaceny o  několikahodino-
vé túry přírodou a  podél levád. Některá místa 
jsou však exponovanější (prudký výstup nebo 
sestup, možnost vyvolání závratě nebo klaustro-
fobie). Na  zájezdu se setkávají klienti různého 
věku a s různou výkonností, proto je třeba počítat 
s  úpravou programu podle schopností většiny 
účastníků. Zcela výjimečně může průvodce nedo-
poručit klientovi účast na túře. 
11denní zájezd v termínu 27. 9. – 7. 10. 2019 je 
obohacený o pobyt a poznávání severu ostrova.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 9. – 7. 10. 2019 29 900 Kč 41SV

Časová sleva 6 % do 26. 2. 2019, cena 28 106 Kč

Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v centru Funchalu 
(2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou, bez ledničky), 
3x ubytování se snídaní v  turistickém hotelu mimo 
Funchal, 10x snídaně, průvodce, dopravu podle pro-
gramu, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně stor-
na a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné asi 30 EUR, katamarán cca 35 EUR, zahrady 
6-13 EUR, lanovka cca 10 EUR, spropitné a další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 8x večeře 4 000 Kč, jed-
nolůžkový pokoj: 5 800 Kč. Pozn.: Večeře je podávána 
v hotelové restauraci. Večeře v restauracích ve městě 
bývají i  levnější. Minimální počet účastníků: 10. 
Garance menší skupiny. 

NOVĚ UPRAVENÝ PROGRAM  

Patrik 
Dekan
průvodce 
zájezdu
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NOVÉ TERMÍNY SVĚT
       KANADA        NOVÝ ZÉLAND 

všemi smyslyPro milovníky přírody patří 
Kanada právem k  vysně-
ným cílům. Termín na konci 
září 2019 je ve  znamení 

kouzelně zbarvených lesů a také menšího počtu 
turistů. 
Turistický zájezd do Kanady, který vám nabízíme, 
je sestaven na  základě našich dlouholetých zna-
lostí – Kanada je v naší nabídce již od roku 2008. 
Nejkrásnější národní parky Banff a  Jasper jsou 
jen pár hodin jízdy od Calgary, kam z Prahy dole-
tíme s  krátkým přestupem. Díky tomu strávíme 
více času v  přírodě, než při dlouhých přejezdech 
poznávacích zájezdů. V  kanadských národních 
parcích žije velké množství zvěře, proto můžeme 
garantovat, že pozorování divokých zvířat bude 
součástí programu. Čeká nás též koupání v  tep-
lých pramenech. CELÝ PROGRAM JE NA WEBU.
1. den: Odlet z  Prahy. 2. den: Štíty Skalistých 
hor nás budou provázet po  celých 9 dní, dnes 
Bow Valley Provincial Park. 3. den: Banff – túra 
na úbočí hory Mt. Cascade. 4. den: NP Yoho, nesku-
tečně modré „morénové“ jezero Moraine Lake pod 
deseti štíty vyššími 3 000 m. 5. den: Vysoký vodo-
pád Takakkaw Falls a  ledovec Emerald Glacier. 
6. den: Icefield Parkway – jedna z nejkrásnějších 
horských cest na  světě se zastávkami. 7. den: NP 
Jasper a  okolí a  krátký výlet do  Britské Kolumbie. 
8. den: Lodí po krásném Maligne Lake kolem nej-
fotografovanějšího ostrůvku Kanady – Spirit Island. 
9. den: Kaňon Maligne Canyon a procházka kolem 
jezera Lake Louise. 10. a 11. den: Odjezd do Cal-
gary a odlet do Prahy. 

O výpravě na Nový Zéland, do jedné z nejvzdá-
lenějších a  zároveň nejkrásnějších destinací, 
sní snad každý. Není se čemu divit. Krása téhle 
země vám vezme dech. A i přes velké vzdálenos-
ti uvidíte při tomto zájezdu mnohá z  nejatrak-
tivnějších míst Jižního i Severního ostrova.  
Nový Zéland si během tamního léta opravdu 
vychutnáme. Na  Jižním ostrově na  nás čekají 
impozantní vrcholy Jižních Alp, ledovce spadající 
až na  hranici deštných pralesů, členité mořské 
pobřeží s velrybami a delfíny, malebné zálivy s pla-
chetnicemi v  Malborough, hlavolamy ve Wanace 
a kvetoucí údolí a fjordy Fiordlandu.
Procestujeme i  Severní ostrov s  aktivními sopka-
mi, termálními jezery, bublajícím bahnem, gejzíry 
a maorskými vesnicemi. Zde se budeme, bez ohle-
du na  předvánoční čas, koupat na  romantických 
plážích. Zpět do  civilizace se navrátíme v  metro-
poli, která je v  duchu „Periscope stylu“ rozložená 
na 48 sopečných kráterech – Aucklandu.

   JIŽNÍ OSTROV – 12 DNÍ
   SEVERNÍ OSTROV – 7 DNÍ
Oproti konkurenčním zájezdům je dle zvyklostí CK 
Periscope během zájezdu dostatek času na krát-
ké vycházky: 
Kouzelnou oblast Malborough Sound plnou 
fjordů, ostrůvků a  modrozelených zátok s  bílými 
plachtami plachetnic si vychutnáme při kratších 
vycházkách v  přírodě. Projdeme se po  části slav-
ného Queen Charlote Track s nádhernými výhledy.
Po příjezdu do pobřežního národního parku Abel 
Tasman procházka po Coast Track přes pabukové 
lesy na pobřeží, vyhlídky na Tasmanovo moře. 
Lehká túra k ledovci Rob Roy Glacier.
Svět činných sopek – NP Tongariro – možnost 
půldenní nebo celodenní túry v oblasti sopek, kde 
skončil legendární prsten Pána prstenů. 
Poloostrov Coromandel patří k nejkrásnějším mís-
tům Zélandu. Výhledy na  Tichý oceán s  dlouhými 
vlnami, koupání, návštěva pláže s  vyvěrající hor-
kou vodou, pěšky po  pláži ke  slavné skalní bráně 
Cathedral Cove.

          GRUZIE a ARMÉNIE
Již poosmé navštívíme dvě kavkazské země 
s krásnou přírodou a zajímavou historií, s neza-
pomenutelnými výhledy na  Prometheův Kaz-
bek a biblický Ararat. Vstupy v ceně! 
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Tbilisi (s pře-
stupem). Z letiště se přesuneme do hotelu. 2. den: 
Celodenní prohlídka Tbilisi, staré město s  ka-
tedrálou Sioni, lanovkou na  pevnost Narikala, 
katedrála Sameba, zlatý poklad v Národním mu-
zeu. 3.  den: Velký Kavkaz, klášter Jvari, pevnost 
Ananuri. Z  městečka Stepancminda vyjedeme 
vozy 4x4 ke kostelu sv. Trojice (Gergeti) s úchvat-
nými pohledy na  masiv Kazbeku (5 047 m n. m.) 
4. den: Katedrála Svetitskhoveli (UNESCO) v měs-
tě  Mtskheta. Stalinovo muzeum v Gori. Klášterní 
sídlo Gelati s  chrámem Panny Marie (UNESCO). 
Nocleh v  Kutaisi. 5.  den: Procházka jeskynním 
komplexem Prométheus. Návštěva lázeňského 
města Borjomi. 6.  den: Prohlídka skalního měs-
ta Vardzia, zrestaurovaný středověký komplex 
Rabati v Akhaltsikhe. Návrat do Tbilisi. 7. den: Pře-
jezd do  Arménie, klášter Sanahin (UNESCO). Pro-
cházka v NP Dilijan. Jezero Sevan. 8. den: Hřbitov 
Noratus. Výhled na  jezero od  kláštera Hayravank. 
Do  skály vytesaný klášter Geghard, procházka 
soutěskou u antického chrámu v Garni. 9. den: 
Klášter Noravank na skále nad kaňonem, návštěva 
vinařství a ochutnávka arménské brandy v palírně 
Ararat. 10. den: Památník obětem genocidy, nábo-
ženské centrum Arménie Zvarnots a  Echmiadzin 
a prohlídka centra Jerevanu. 11. den: Ráno odlet 
do Prahy (s přestupem).

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 11. – 15. 12. 2019 114 900 Kč 05SV

Časová sleva do 23. 3. 2019: cena 108 000 Kč
Cena obsahuje: letenku s  přestupy vč. letištních 
tax, dopravu minibusem, 19x ubytování (3.–21. noc) 
ve dvoulůžkových pokojích hotelů a motelů (s vlast-
ním WC a  sprchou) a  v  prostorných apartmánech 
s koupelnou, kuchyňkou a 2–3 ložnicemi, 5x vstup-
né, průvodce, cestovní pojištění České pojišťovny 
a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: stra-
vu (např. večeře 45–60 NZD/os./den), další vstupné 
(cca 300 NZD) a  další výše neuvedené služby. Mini-
mální počet účastníků: 7. Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 9. – 30. 9. 2019 66 900 Kč 78SV
Časová sleva 6 % do 18. 2. 2019, cena 62 886 Kč

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Calgary a zpět vč. 
let. tax (s přestupy), dopravu minivanem nebo autem, 
9x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích hotelů, 
ve  srubech a  apartmánech s  koupelnou, kuchyňkou 
a  2–3 ložnicemi, průvodce, vstupné do  národních 
parků, cestovní pojištění České pojišťovny vč. stor-
na a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
stravu, vstupné cca 200 CAD a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj a využití poko-
je v chatě 1 osobou (2–3 pokoje v chatě): 10 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10.

Tomáš 
Hájek
průvodce 
zájezdu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 9. – 5. 10. 2019 40 300 Kč 26SV
Časová sleva 6 % do 24. 2. 2019, cena 37 882 Kč

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  Jerevan – 
Praha vč. let. tax (lety s přestupem), dopravu mikrobu-
sem, 10x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC 
a sprchou), 9x snídaně, 8x večeře (mimo 1. a 6. den), 
vstupné dle programu, cestu vozem 4x4 na  Ger-
geti, včetně ochutnávky vína a  koňaku, průvodce, 
cestovní pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: spropitné asi 25 EUR/os. 
místním řidičům a průvodcům, další výše neuvedené 
služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 7 500 Kč. Minimální 
počet účastníků: 14.
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SVĚT PODZIM 2019
       PERU

Opět vám nabízíme cestu k protinožcům, kterou 
již několikrát označili naši klienti za nezapome-
nutelnou. Odpoutejte se od  zdejších starostí 
a nalaďte se na zážitky, které na jiných kontinen-
tech nezažijete. Průvodcem bude opět Patrik 
Dekan, který v Austrálii strávil více jak dva roky 
svého života.

Pro první dotek s  Jižní 
Amerikou doporučuje-
me oblast města Cuzco, 
které bývalo centrem 

rozvinuté Incké říše. Cuzco samotné má nepo-
psatelnou atmosféru kombinující staré památ-
ky a  barevnost tržišť a  butiků. Navíc je nád-
herně rozloženo pod věncem hor. Pak se vydá-
me do  krásného městečka Pisac a  nakonec 
navštívíme bájné Machu Picchu. V roce 2019 se 
během tohoto úspěšného zájezdu podíváme 
i na jezero Titicaca.
1. a  2. den: Odlet z  Prahy do  Limy s  přestupem. 
Okružní jízda Limou (UNESCO). Přelet. 3.  den: 
Plovoucí ostrovy Uros na jezeru Titicaca a před-
incké pohřebiště Sillustani. 4. a  5. den: Cesta 
autobusem se zastávkami přes náhorní plo-
šinu  Altiplano. Cuzco je právem na  seznamu 
UNESCO – památky na  Inky se snoubí s kulturou 
kolonistů. 6. a  7.  den: Malebné městečko Pisac, 
pestrobarevné tržiště a incká pevnost. Posvátným 
údolím do  měst Urubamba a  Ollantaytambo 
(další incká pevnost). Vlakem pod majestátnými 
Andami do Agua Calientes (2 noci). 8. den: Machu 
Picchu – vstupné je v  ceně. Zdatnější mohou 
vyšplhat na vrchol Huayna Picchu. 9. den: Návrat, 
kruhové terasy v  Moray. Individuální volno 
v Cuzcu. 10. a 11. den: Odlet do Limy a do Prahy.

       To nejlepší z AUSTRÁLIE
13.–17. den: SEVERNÍ TERI-
TORIUM (část Rudý střed). 
Přelet do  Alice Springs. 
Národní park Uluru – Kata 
Tjuta, procházka v  okolí monolitu, hory Uluru. 
Západ a  východ slunce nad Uluru. Přesun 
do  oblasti Kata Tjuta, procházka stezkou Údolí 
větru. Oblast Kings Canyon (NP Watarrka), Eden 
Garden. Přejezd nezpevněné cesty Larapinta trail, 
sjezd do říčního údolí Palm Valley v NP Finke Gorge. 
Historické městečko Hermannsburg. Stanice létají-
cích doktorů Flying Doctors, School Of The Air 
pro děti žijící na  vzdálených farmách, historická 
telegrafní stanice a australská ZOO Desert park.  
18.–21. den: QUEENSLAND (tropická část). Přelet 
na severovýchod do „zeleného“ státu Queensland, 
do  tropického města Cairns. Ubytování 4 noci. 
Odpolední procházka městem a  návštěva noční-
ho trhu Night Market. Výlet na  korálové útesy 
Great Barrrier Reef, šnorchlování (fakultativně, 
cca 200 AUD/osoba). Celodenní výlet do  měs-
tečka  Kuranda  a  na  náhorní plošinu  Atherton 
Tablelands. Centrum Tjapukai Aboriginal Cultural 
Park (není v  ceně, cca 65 AUD/osoba). Atherton 
Tablelands – ochutnávka kávy na  farmě (fakul-
tativně). Vodopády Milla Milla. Prales v  NP 
Daintree, pobřežní porosty mangrovů, vynikající 
pralesní zmrzlina, návštěva mysu Cape Tribulation. 
Zahlédneme dnes konečně krokodýla? 
22. a 23 den: Odlet s přestupy do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 11. – 30. 11. 2019    69 500 Kč 04SV
Časová sleva 6 % do 22. 3. 2019, cena 65 330 Kč

Cena obsahuje: letenky z Prahy do Limy, Puna a zpět 
z  Cuzca ve  výši 38  000 Kč, dopravu dle programu 
(upřesněno je na  webu), 9x ubytování v  penzionech 
a hotelech ve dvoulůžkových pokojích (většinou s WC 
a sprchou na pokoji, jinde na patře), 7x snídani, půl-
denní vstupné na Machu Picchu, průvodce, cestovní 
pojištění České pojišťovny a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: místní dopravu, obědy a  večeře 
(cca 15–20 USD/den), vstupné do  památek a  místní 
průvodci (cca 200 USD = ekvivalent cca 4  500 Kč), 
spropitné. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 8  000 Kč, roz-
šířený vstup na  Machu Picchu s  možností výstupu 
na  Huayna Picchu nebo na  Mountain MP: 500 Kč, 
letenka v  business třídě cca 30  000 Kč, odlet z/do 
Vídně – bez průvodce: na vyžádání.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 10. – 11. 11. 2019 135 000 Kč 15SV

Časová sleva do 20. 3. 2019, cena 129 000 Kč

Cena obsahuje: letenky (s  přestupy) dle programu 
vč. letištních tax a  1 odbaveného zavazadla, 20x 
ubytování ve  dvoulůžkových pokojích hotelů nebo 
apartmánech s  více ložnicemi, 10x snídani, dopravu 
na  místě mikrobusem a  v  tzv. Rudém středu terén-
ními auty, trajekty dle programu, vstupné do  NP 
Uluru-Kata-Tjuta, plavbu v  Sydney, průvodce CK, 
cestovní pojištění České pojišťovny a  pojištění CK. 
Cena neobsahuje: další neuvedené služby, např. 
stravu, vstupné. Minimální počet účastníků:  8. 
Garance malé skupiny. 

Hana 
Tomsová
průvodkyně 
zájezdu

1. až 5. den: VIKTORIE (Melbourne a  okolí). 
Odlet z  ČR s  přestupy. Prohlídka Melbourne 
(po  Sydney druhé největší město Austrálie): 
Flinders Station, Federation Square, nejstarší část 
Batman’s Hill, čínská čtvrť Chinatown a  výhled 
z mrakodrapu Eureka. Po jedné z nejkrásnějších 
scénických silnic světa Great Ocean Road. Bizarní 
skalní útvary na pobřeží 12 apoštolů, nádherné 
pláže. NP Otway s obřími eukalypty. 
6.–9. den: TASMÁNIE (Hobart). Odlet na Tasmánii. 
Nejstarší NP Mt. Field. Vodopády Russell Falls 
a  údolí obřích stromů Karri. Jezero Dobson. Výlet 
na  ostrov Bruny. Možnost 3hodinové plavby ze 
zálivu Adventure Bay. Pozorování delfínů, vel-
ryb, lachtanů, albatrosů (cca 135  AUD/ dospě-
lý, 85 AUD/dítě). Dopoledne věznice v  Port 
Arthur na  Tasmanově poloostrově. Pirátská záto-
ka a  vyhlídka Eaglehawk Neck. Zátoka Bicheno. 
Fakultativně večerní pozorování tučňáků (nutná 
rezervace předem, cca 40 AUD/ dosp., cca 20 AUD/
dítě). NP Freycinet a zátoka Wineglass Bay.
10.–12. den: NOVÝ JIŽNÍ WALES (Sydney 
a  okolí). Odlet do  Sydney. Starobylá část The 
Rocks, budova Opery, Přístavní most, botanic-
ká zahrada. Projížďka lodí do  Manly. Ubytování 
(3 noci). Národní park Blue Mountains. Slavná 
vyhlídka Tři sestry, krátká túra po  okraji kaňonu. 
Fakultativně Scenic World – nejstrmější železnice 
světa, lanovka nad korunami stromů.  Východní 
pobřeží Sydney, skalnaté útesy Watsons Bay, kou-
pání na pláži Bondi. Odpoledne dle volby návště-
va Chinatown a  čínských zahrad nebo akvárium 
v zátoce Darling Harbour. Návštěva rybí tržnice. 

Patrik 
Dekan
průvodce 
zájezdu
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ZLEVŇUJEMECESTOVNÍ KANCELÁŘ

pouze při rezervaci do 15. 2. 2019

                 SKOTSKÉ OKOUZLENÍ

                 SEVERSKÁ ROMANCE 
– NORSKO A DÁNSKO

         DO SRDCE  
NORSKÝCH FJORDŮ

         FINSKO S POLÁRNÍ ZÁŘÍ 
NAD HLAVOU

termín:  20. 3. – 24. 3. 2019
cena v katalogu: 39 900 Kč  
 nová cena: 38 400 Kč
kód na webu: 21ZI

         PORTO A AZORY  
NEJEN PRO 55+

termíny:  13. 6. – 20. 6. 2019
cena v katalogu: 40 900 Kč   
 nová cena: 36 500 Kč
kód na webu: 63SV

termín 4. 8. – 11. 8. 2019
cena v katalogu: 33 900 Kč
 nová cena: 30 900 Kč
kód na webu: 73NO

termíny:  
11. 7. – 16. 7. 2019
28. 7. – 2. 8. 2019
cena v katalogu: 31 500 Kč
 nová cena: 29 500 Kč
kód na webu: 09NO

termín: 17. 7. – 23. 7. 2019
cena v katalogu: 33 900 Kč
 nová cena: 32 900 Kč
kód na webu: 06IR

Při rezervaci 4 osob najednou!

         KARNEVAL NA MADEIŘE  
a poznání ostrova

termín: 28. 2. – 5. 3. 2019
cena v katalogu: 19 900 Kč
 nová cena: 17 400 Kč
kód na webu: 75SV
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7x TIPY A TRIKY
PRO KLIENTY PERISCOPE
      Lehčí turistika 
pro každého

Cestování v malých 
skupinách

Výprodej letenek

Levná přeprava 
autobusy Periscope
po Norsku a Islandu 

Nízká cena 
za jednolůžkový pokoj

Pro rodiče s dětmiMísta bez davů turistů

Vážení zákazníci,
v  novém katalogu zájezdů Skandinávie 2019 
jsme zavedli novou kategorii turistické náročnosti 
zájezdů: FIALOVÁ BOTIČKA – zájezdy, jejichž 
programy často nabízejí dostatek času pro pobyt 
mimo autobus. V  programu je určen stejný časo-
vý úsek pro zdatnější klienty, kteří mohou spolu 
s průvodcem dosáhnout vzdálenějšího nebo vyš-
šího cíle, zatímco jiní ujdou pouze část turistické 
stezky bez přítomnosti průvodce nebo si zvolí jiný 
program (procházka kolem jezera apod.).
Spadají sem některé zájezdy do  Norska, na  Lofo-
tech, na Island či Madeiru, např.:
27NO –  LOFOTY, VESTERÁLY A SENJA – OSTROVY 

ZA POLÁRNÍM KRUHEM
89NO – VODOPÁDY A LEDOVCE NORSKA
36NO – NÁVRAT DO NORSKA (VHODNÉ PRO DĚTI)
08IS – ISLANDSKÁ MOZAIKA
69SV – MADEIRA – DOVOLENÁ V RÁJI
66SV – MADEIRA – TURISTIKA, POZNÁNÍ A KOUPÁNÍ

Cestování ve  skupině s  menším počtem účastní-
ků je vždy příjemné. Proto postupně v  katalogu 
a na webu označujeme zájezdy nebo vybrané ter-
míny slovy: „Garance malé (menší) skupiny“. A  to 
v případech, kdy jsme si jisti, že se bude cestovat 
mikrobusy nebo autobusy pro 9–25 osob. Orien-
tačním bodem vám může být i  údaj o  minimál-
ním počtu účastníků, který je rovněž v  katalogu 
i na webu uveden.
V počtu do cca 25 účastníků cestujeme vždy do Pet-
rohradu, na  Madeiru a  Azory, na  zájezdy v  zimě 
i SVĚT s průvodci CK. Z mnoha zájezdů v menších 
skupinách do  dalších zemí pro vás vybíráme tyto 
termíny s odjezdem již v jarních měsících:
04IR – KVETOUCÍ PŘÍRODOU IRSKA
29ZI – VELIKONOCE NA ISLANDU
76NO – ŠPICBERKY – SEVERNÍ PÓL NA DOHLED
06SV – HOLANDSKO – AMSTERDAM A ROZKVET-
LÁ KRÁSA

Využijte volných míst při cestách našich auto-
busů a mikrobusů. 
Řidič autobusu během cesty zastavuje na 15 až 45 
minut (dle nutnosti bezpečnostních přestávek). 
Pokud je to možné, zastaví krátce i  na  místech 
vhodných pro fotografování. Při vícedenním pře-
sunu není v ceně ubytování.
PRAHA – OSLO, od 1 500 Kč 
Odjezdy 30. 5., 6. 7., 20. 7., 8. 8. 2019
OSLO – LOFOTY, od 2 000 Kč
LOFOTY – OSLO, od 2 000 Kč
Termíny na webu.
ISLAND – PRAHA, od 2 000 Kč
+ trajekt cca 6 000 Kč, plavba z Islandu 28. 8. 2019
DALŠÍ TERMÍNY A PODMÍNKY
NA WEBU V SEKCI „NAŠE SLUŽBY“  

Vhodné pro sólo cestovatele – jednolůž-
kový pokoj od 1 500 Kč
Rádi bychom vás upozornili na zájezdy, u kterých 
jsou příplatky za  využití pokoje pouze jednou 
osobou nejnižší. Počet jednolůžkových pokojů je 
omezen, proto vám doporučujeme včasnou rezer-
vaci. Další zájezdy můžete najít na  našem webu 
při použití „vyhledávače zájezdů“. V  zobrazeném 
seznamu zájezdů pak můžete dále filtrovat, klik-
nutím na některou z možností:   
s doobsazením ubytování pro muže
s doobsazením ubytování pro ženu
03IS – ISLAND NEJEN PRO 55+

33NO – TURISTICKÉ NORSKO S NÁDECHEM ISLANDU
23ZI – TROMSO, POLÁRNÍ ZÁŘE A OSTROV SENJA

Byla by škoda nechat děti doma, pokud se vám 
zalíbil poznávací zájezd, který je svým zaměřením 
a  (ne)náročností vhodný i pro nejmladší věkovou 
kategorii (tedy pro děti od cca 7–8 let). Mezi tako-
vé patří například:
36NO – NÁVRAT DO NORSKA (VHODNÉ PRO DĚTI)
11ES – POBALTÍ – MÁJOVÝ EUROVÍKEND
34IS – OBJEVNÁ CESTA LODÍ NA ISLAND

Dojmy z dovolené na krásných místech často kazí 
velký ruch a davy turistů. Tomu však umíme úspěš-
ně předcházet, a to především:
1. volbou místa: Hledáme pro vás země a místa, 
která dosud nezasáhla masová turistika. Mezi 
taková patří například Azorské ostrovy, Gruzie, 
Arménie, Omán a další, která zatím neprozradíme. 
2. termínem: Například Laponsko nebo Lofoty 
slibují nezapomenutelné zážitky (včetně polární 
záře) i  v  zimě, kdy je tu minimum turistů a  nižší 
ceny. Podobné je to v červnu v Norsku nebo o Veli-
konocích na Islandu. 
3. naplánováním programu: Díky dlouholetým 
zkušenostem víme, kdy bývá na atraktivních mís-
tech největší tlačenice. Proto vás tam raději vez-
meme v čase, kdy tam pravděpodobně nebudou 
stát další autobusy plné turistů.

LETENKY NA ISLAND
od 8 000 Kč

LETENKY DO NORSKA
od 5 000 Kč

Aktuální  
nabídku  
najdete  
na webu zde:



AUSTRÁLIE
NOVÝ ZÉLAND

O  výpravě na  Nový Zéland, do  jedné z  nejvzdá-
lenějších a  zároveň nejkrásnějších destinací, sní 
snad každý. Není se čemu divit. Krása téhle země 
vám vezme dech. A i přes velké vzdálenosti uvidí-
te při tomto zájezdu mnohá z nejatraktivnějších 
míst Jižního i Severního ostrova.  

Nový Zéland si během tamního léta opravdu vy-
chutnáme. Na Jižním ostrově na nás čekají impo-
zantní vrcholy Jižních Alp, ledovce spadající až 
na  hranici deštných pralesů, členité mořské po-

Nový Zéland

NOVÝ ZÉLAND VŠEMI SMYSLY

SKVĚLÝ

PROGRAM,

VYNIKAJÍCÍ

PRŮVODCE

PATRIK

DEKAN

Cena obsahuje: letenku s  přestupy vč. letištních 
tax, dopravu minibusem, 19x ubytování (3.–21. noc) 
ve dvoulůžkových pokojích hotelů a motelů (s vlastním 
WC a sprchou) a v prostorných apartmánech s koupel-
nou, kuchyňkou a  2–3 ložnicemi, průvodce, cestovní 
pojištění České pojišťovny a pojištění proti úpadku CK.

Termín zájezdu: Katalogová cena: 
23. 11. – 15. 12. 2019 114 900 Kč

Kód na webu: Sleva do 23. 3. 2019
05SV 108 000 Kč

Austrálie

TO NEJLEPŠÍ Z AUSTRÁLIE

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

TASMÁNIE
Ostrovní šperk na  jih od  australského kontinentu. 
Krajina je neskutečně proměnlivá – chvíli se tváří 
jako Skotsko, pak jako Portugalsko, jindy jako Nový 
Zéland. Každého cestovatele uchvátí svojí panen-
skou přírodou, dramatickým pobřežím, hustými 
pralesy a majestátními horami s ledovcovými jezery. 
Příroda Tasmánie je chráněna zápisem do UNESCO. 
Žijí zde klokani, tasmánský čert i ptakopysk.

RUDÝ STŘED ZEMĚ
ŽIVOT V  „OUTBACKU“. Vnitrostátním přeletem se 
dostaneme do  jiného světa. Vychutnejte si ten 
kontrast! Alice Springs je městem v poušti a před-
staví nám všechny atributy života v  „outbacku“. 
Navštívíme starou telegrafickou stanici, základnu 
„létajících doktorů“ (Flying Doctors), rudé srdce 
země – úžasný skalní monolit Uluru (Ayers Rock), 
skalní homole Kata-Tjuta (The Olgas) a NP Watarrka.

QUEENSLAND
Sluncem prozářený stát má nejteplejší podnebí 
ze všech australských států a  nabízí vše, co dělá 
Austrálii tak turisticky přitažlivou: pouště i proslu-
něné pláže, krokodýly v řekách, hornická městečka 
ve  vnitrozemí, město Cairns, obklopené pralesem 
a úchvatnými vodopády. A v neposlední řadě Velký 
bariérový útes, který místní právem nazývají tím 
nejlepším místem k potápění na světě.

ZAŽIJTES NÁMI 5 DNÍV RUDÉMSTŘEDU

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 10. – 11. 11. 2019 135 000 Kč 15SV

Sleva do 20. 3. 2019: 129 000 Kč

5x vstupné v ceně:
Wanaca – bludiště a svět optických klamů
Plavba po fjordu Milford Sound
Národní muzeum Te Papa
Termální oblast Waiotapu – svět gejzírů
Auckland – akvárium a antarktická expozice

břeží s velrybami a delfíny, malebné zálivy s pla-
chetnicemi v Malborough, hlavolamy ve Wanace 
a kvetoucí údolí a fjordy Fiordlandu.

Procestujeme i Severní ostrov s aktivními sopka-
mi, termálními jezery, bublajícím bahnem, gejzíry 
a maorskými vesnicemi. Zde se budeme, bez ohle-
du na předvánoční čas, koupat na romantických 
plážích. Zpět do civilizace se navrátíme v metro-
poli, která je v duchu „Periscope stylu“ rozložená 
na 48 sopečných kráterech – Aucklandu.

8 Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz


