
P E R I S C O P E
SVĚT 2017

AZORSKÉ OSTROVY
MADEIRA
KANADA
LISABON
ANDALUSIE 
MEXIKO
USA
IZRAEL
ARMÉNIE
GRUZIE
NOVÝ ZÉLAND
a další

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!
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DÁLE V NABÍDCE:
74SV17 KYPR
63SV17  PORTO
13KS17  VIETNAM
14KS17 JAPONSKO 
60SV17 CHORVATSKO

PŘEDNÁŠKY 
AZORSKÉ OSTROVY (Patrik Dekan)
 21. 1.  BRNO, veletrh GO 
 31. 1.  BRNO, Digitárium planetária 
 7. 2.  BRNO, Moravská zemská knihovna
 23. 3.  OSTRAVA – kino Art 
KANADA 
 1. 2.  OLOMOUC, kino Metropol (Patrik Dekan)
 14. 3.  ÚSTÍ N/L., Severočeská vědecká knihovna 

(Tomáš Hájek)
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LISABON, PORTO
LISABON a MADEIRA 
– květinové slavnosti

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4� 5� – 10� 5� 2017 26 900 Kč 09SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy/Vídně a zpět ve výši 
12  000 Kč vč. let. tax, transfery z  letišť na  hotely 
a zpět, dopravu mikrobusem 4. a 6. den, 6x ubytování 
v  3* hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 6x 
snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: místní dopravu 
MHD v  Lisabonu a  ve  Funchalu, vstupné (přibližně 
60 EUR), další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 6 000 Kč, 3x večeře (Madeira): 1 200 Kč, 
svoz z Brna do Vídně a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 
1 200 Kč Minimální počet účastníků: 25

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3� 10� – 9� 10� 2017 29 900 Kč 21SV

Cena obsahuje: letenky z Prahy a zpět vč. let. tax 
ve výši 12 000 Kč, transfery z letiště do hotelu a zpět, 
6x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, cestovní 
pojištění K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné a jízdenky na místní dopravu 
asi 70 EUR, fakultativní výlety. Příplatky: jednolůžko-
vý pokoj: 6 000 Kč. Minimální počet účastníků: 10

Atraktivní zájezd za  poznáním dvou portu-
galských klenotů: hlavního města Lisabonu 
a květinového ostrova Madeiry.
1. den: Odlet z  Prahy/Vídně do  Lisabonu. Svoz 
z Brna při min. 3 os. viz Příplatky. Transfer na hotel 
metrem. 2. den: Prohlídka historického centra 
a  maurského hradu sv. Jiří. 3. den: Typickou žlu-
tou tramvají (MHD) zajedeme do  čtvrti Belém. 
Dále uvidíme např. památník portugalských obje-
vitelů, dlouhý most Vasco da Gama a  výstaviště 
EXPO. Večer odlet na  Madeiru. Transfer do  hotelu 
v  městečku Caniço de Baixo. 4. den: Květinové 
slavnosti. Celodenní pobyt ve  Funchalu (MHD). 
5.  den: Autobus nás doveze až na  třetí nejvyšší 
vrchol Madeiry Pico de Arieiro (1 810 m  n.  m.). 
Krátkou procházkou se vydáme do „hnízda káňat“, 
na  vyhlídku Ninho da Manta. Přejezd přes Sao 
Vicente. Za  městečkem s  lávovými jezírky Porto 
Moniz vyhlídková jízda silnicí vedoucí po  pobře-
ží. 6. den: Přejezd přes náhorní plošinu Paúl da 
Serra do Rabaçalu. Podél krátké levády dojdeme 
k  vodopádu Risco. Odpoledne lze ve  Funchalu 
navštívit tržnici a  botan. nebo orchidej. zahra-
du (MHD). 7.  den: Odlet do  Prahy/Vídně. Odvoz 
z  letiště do  Brna při min. 3 osobách viz Příplatky. 
Doporučujeme rezervaci co nejdříve.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14� 4� – 18� 4� 2017 17 900 Kč 76SV
26� 9� – 30� 9� 2017 17 900 Kč 76SV
Cena obsahuje: letenky z  Prahy vč. let. tax ve  výši 
7 000 Kč (přímý let), transfer z letiště do hotelu a zpět, 
4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, cestovní 
pojištění K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena ne-
obsahuje: vstupné cca 50 EUR, jízdenky na  místní 
dopravu, fakultativní výlety. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj: 3 500 Kč. Minimální počet účastníků: 12

Lisabon je nádherné 
město s  jihoevropským 
stylem, pohodovou at-
mosférou a skvělým klimatem. Při návštěvě této 
multikulturní portugalské metropole budete 
mít možnost poznat i  krásné okolí města, jen 
ten čas by měl utíkat pomaleji. Pojeďme spolu 
na nejzápadnější výběžek evropské pevniny!

1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na ho-
tel metrem. 2. den: Prohlídka historického centra 
a  hradu sv. Jiří. Alfama – nejstarší část města 
s  úzkými uličkami, lisabonská katedrála a  další 
památky. 3. den: Dnes navštívíme části mimo cen-
trum tj. starobylou čtvrť Belém, slavnou Belém-
skou věž, klášter Jeronimos (UNESCO) a výsta-
viště EXPO. 4. den: Fakultativní výlet mimo město. 
Můžeme se vydat do Sintry, kde navštívíme Krá-
lovský palác s  nádhernou okolní vegetací. Poté 
přejedeme ke  Cabo da Roca, nejzápadnějšímu 
výběžku Portugalska a  evropské pevniny. Okolo 
pláže Guincho dorazíme k rozervaným skaliskům 
Boca do Inferno (Ústa Pekla) a cestou přes měs-
tečka Cascais a Estoril se vrátíme zpět do Lisabo-
nu. 5. den: Transfer na letiště a odlet.

Prodlužte si léto a vychutnejte si svěží podne-
bí a babí léto v Portugalsku. Využijte přímých 
letů (stav v době tisku katalogu). Hlavní měs-
to Portugalska Lisabon i  jeho malebný rival 
Porto si vaši přízeň zaslouží. A  to nejen díky 
svým zápisům v památkách světového dědic-
tví UNESCO.

Užijte si toulek malebnými uličkami obou měst, vy-
hlídek z hradu svatého Jiří (Lisabon) i z mostu Dom 
Luis I. (Porto), jízdy do  kopce i  z  kopce světozná-
mými žlutými tramvajemi v  Lisabonu a  metrem 
v Portu. Obdivujte pro Portugalsko typické modro-
bílé kachlíky „ajuleos“, zdobící fasády domů, kostelů 
i nádraží. Vyfoťte se v nejkrásnějším knihkupec-
tví světa – secesní Livraria Lello, vychutnejte si 
ryby, dary moře a portské víno. Atlantský oceán je 
v obou městech na dosah, v obou městech do něj 
ústí velké řeky a mnoho lodí dokresluje příjemnou 
historickou i současnou přímořskou atmosféru.  
Oblíbený průvodce Fero Michlík vás provede 
mnoha památkami a přiblíží vám i uvolněnou at-
mosféru ve svých oblíbených restauracích a vi-
nárnách v obou městech.

LISABON a okolí 
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LISABON a PORTO
František  
Michlík
průvodce zájezdu
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MADEIRA
MADEIRA – turistika Návrat na MADEIRU 

 – turistika a koupání
MADEIRA  
– dovolená v ráji

Termín: Cena:  Kód na webu:  
24� 4� – 1� 5� 2017 27 400 Kč 41SV
26� 7� – 2� 8� 2017 27 400 Kč 41SV
1� 9� – 8� 9� 2017 27 400 Kč 41SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal vč. let. tax 
ve výši 11 000 Kč, 7x ubytování ve 3* hotelech (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu 
podle programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 
35 EUR + sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2 600 Kč, 
jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře jsou podá-
vány v  hotelových restauracích formou bufetu. Večeře 
v restauracích ve městě jsou zhruba stejně drahé nebo 
levnější. Minimální/maximální počet účastníků: 
10/14. Garance malé skupiny.

facebook.com/periscope.cz

Již sedmým rokem vás zveme na příjemný por-
tugalský ostrov Madeira. Naše zájezdy jsou 
obohaceny o několikahodinové túry přírodou, 
podél levád a na nejvyšší vrchol Madeiry Pico 
Ruivo. Garantujeme léty ověřený příjemný 
hotel s terasou v centru Funchalu a malé sku-
piny cestujících, maximálně 17 osob. Úplnou 
verzi programu naleznete na  webu. Během 
zájezdů můžete zažít atmosféru Atlantického 
festivalu (červen) nebo Festivalu vína (srpen). 
1. den: Odlet z  Prahy na  Madeiru. V  době tisku 
katalogu je plánován přímý let. Ubytování v  cen-
tru. 2. den: Prohlídka Funchalu, leváda Dos 
Tornos. 3. den: Přejezd horskou silnicí do  sedla 
Eira do  Serrado. Výstup na  plošinu s  výhledem 
do  „Údolí jeptišek“. Návrat do  Funchalu, čtvrť 
Monte, tropická zahrada. 4. den: Celodenní túra 
nádhernou levádou Caldeirao Verde. 5. den: 
Dnes se vydáme do  Rabaçalu. leváda k  vodo-
pádu Risco. Další levádou dojdeme do  skal-
ního kotle 25 fontán. Za  svitu baterek překo-
náme 900 m dlouhý tunel. Koupel v  Atlantiku. 
Výhledy z  600 m vysokého útesu Cabo Girao. 
6. den: Třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico de Arieiro. 
Několikahodinový výšlap na  úplně nejvyšší 
vrchol Madeiry Pico Ruivo (1 862 m) a  sestup 
vyhlídkovou cestou do Achady do Teixeira. 7. den: 
Poloostrov Sao Lourenço. Odpoledne pobyt 
ve Funchalu či okolí. 8. den: Odlet z Madeiry.

Poznávání a  výšlapy kolem levád. Mořský 
vzduch a bujná vegetace s mnoha druhy kvě-
tin vás nenechají na pochybách, že jste v sub-
tropech. V červnu se zájezd uskuteční v době 
konání festivalu vína Atlantico.
1. den: Odlet z  Prahy na  Madeiru. V  době tisku 
katalogu je plánován přímý let. Přejezd do hotelu 
v  centru. 2. den: Prohlídka středu města, čtvrť 
Monte, tropická zahrada, muzeum minerálů, 
ochutnávka madeirského vína. 3. den: Přejezd 
horskou silnicí do  sedla Eira do  Serrado. Výstup 
na  plošinu s  výhledem do „Údolí jeptišek“. Návrat 
do  Funchalu, návštěva starého města. 4. den: 
Návštěva vesničky Ribeiro Frio. Procházka krát-
kou levádou na  vyhlídku Balcoes a  pak další 
levádou s  několika krátkými tunely do  Portely. 
5. den: Vyjížďka přes náhorní plošinu Paúl da 
Serra do Rabaçalu. Podél krátké levády dojdeme 
k  vodopádu Risco a  později do  skalního kotle 
25 fontán. Za  svitu baterek překonáme 900 m 
dlouhý tunel. Koupel v Atlantiku. Výhledy z 600 m 
vysokého útesu Cabo Girao. 6. den: Autobus 
nás doveze na  vrchol Pico de Arieiro. Pěšky 
na  vyhlídku Ninho da Manta. Poté přejezd přes 
obec Sao Vicente. Koupání v  lávových jezírkách 
v  městečku Porto Moniz. Návrat vyhlídkovou 
silnicí. 7. den: Vyprahlý poloostrov Sao Lourenço. 
Odpoledne Funchal nebo okolí. 8. den: Odlet 
z Madeiry a návrat do ČR.

Letecký zájezd na portugalský ostrov Madei-
ra určený všem, kdo se chtějí během své do-
volené detailně seznámit s  krajinou ostrova 
od  pobřeží až k  nejvyššímu vrcholu. Nabí-
zíme chůzi po  levádách formou vycházek 
a  v  horách a  náročnější nebo celodenní túry 
na pobřeží. Ubytováni budeme na dvou mís-
tech – na  dosah vln Atlantiku v  Porto Moniz 
a v centru hlavního města Funchal. 
1. den: Odlet přímým letem z  Prahy na  Madeiru 
a  ubytování na  3 noci na  severozápadním cípu 
Madeiry v Porto Moniz. 2. den: Několikahodino-
vá vycházka v  okolí vesničky Lamaceiros. V  Porto 
Moniz koupání ve světově proslulých lávových 
bazénech. 3. den: Projedeme se cestou plnou vy-
hlídek po rozeklaném severním pobřeží a s bater-
kami se vydáme na  královskou Levadu do Rei, 
která nás provede vavřínovým pralesem v okolí 
městečka Sao Jorge. 4. den: Dnes nás čeká celo-
denní túra hornatým vnitrozemím. Z horského 
průsmyku Encumeada se vydáme vysokohorskou 
krajinou až do  Achady do  Teixeira. Po  cestě bu-
deme procházet pod nejvyšším madeirským 
vrcholem Pico Ruivo. Ubytování ve  Funchalu. 
5.  den: Výlet za  turistikou do  oblasti Údolí jep-
tišek. Fakultativně trajektem na  ostrov Porto 
Santo s krásnou písečnou pláží nebo relax v centru 
ve Funchalu. 6. den: Vyjedeme do vesničky Ribei-
ro Frio. Po krátké procházce k vyhlídce Balcoes nás 
bude čekat několikahodinová cesta podél levády 
do Portely. 7. den: Stezka do Porto da Cruz, která 
nabízí strhující výhledy na  divoké severní po-
břeží. 8. den: Odlet přímým letem do Prahy.

Další zájezdy v průběhu roku:
MARATON ....... 27� 1� – 31� 1� 2017
KARNEVAL ..... 21� 2� – 26� 2� 2017
PODZIM ...... 23� 10� – 28� 10� 2017
SILVESTR ....26� 12� 17 – 2� 1� 2018

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2� 8� - 9� 8� 2017 27 400 Kč 66SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal vč. let. tax 
ve výši 10 000 Kč, 7x ubytování ve 3* hotelech (2lůž-
kové pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, 
dopravu podle programu, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné (cca 30 EUR sjezd na saních na Monte), spro-
pitné a další výše neuvedené služby. Příplatky: 5x ve-
čeře: 2 600 Kč, jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Ve-
čeře jsou podávány v hotelových restauracích formou 
bufetu. Večeře v  restauracích ve  městě jsou zhruba 
stejně drahé nebo levnější. Minimální/maximální 
počet účastníků: 10/15. Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
9� 6� – 16� 6� 2017 26 900 Kč 69SV

14� 7� – 21� 7� 2017       26 900 Kč 69SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal vč. let. tax 
ve výši 11 000 Kč, 7x ubytování ve 3* hotelech (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu 
podle programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 
35 EUR + sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2 600 Kč, 
jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře jsou podá-
vány v  hotelových restauracích formou bufetu. Večeře 
v restauracích ve městě jsou zhruba stejně drahé nebo 
levnější. Minimální/maximální počet účastníků: 
10/14. Garance malé skupiny.
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AZORSKÉ OSTROVY

www.skandinavie.cz

AZORY – krásy 
ostrova Sao Miguel

1. a 2. den: Odlet z  Prahy s  přestupem na  ostrov 
St. Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. Vyhlídka 
Vista do Rei, která nabízí jeden z nejkrásnějších pano-
ramických výhledů na ostrov a na dvě jezera – modré 
a  zelené v  obrovském sopečném kráteru s  obvo-
dem až 12 kilometrů. 3. den: Možnost půldenního 
lodního výletu na  pozorování velryb a  delfínů. 
Odpoledne se podíváme do  hlavního města Ponta 
Delgada, mj. na  tržiště, kde si můžeme vychutnat 
místní speciality (ananas). 4. den: Výlet do  Furnasu, 
známého sopkou a tzv. Caldeiras s kouřícími gejzíry 
a horkými vřídly, které jsou zdrojem léčivého bahna 
a minerální vody. Návštěva rajské zahrady s jezírky Terra 
Nostra, kde vám dech vyrazí bujná exotická vegetace. 
5. den: Půldenní výlet k jezeru uvnitř kráteru Lagoa 
do Fogo (Ohnivé jezero), po cestě prohlídka městečka 
Ribera Grande malebně položeného na  vulkanické 
náhorní plošině. 6. den: Dopoledne odlet a po přestu-
pu přílet do Prahy navečer.

Ostrov São Miguel plný přírodních krás a zají-
mavostí projedeme v  malé skupině doslova 
křížem krážem. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1� 7� – 6� 7� 2017 34 900 Kč 47SV

26� 10� – 31� 10� 2017 32 900 Kč 47SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax, 5x ubytování ve 2-3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x snídaně, 
průvodce, dopravu podle programu, cestovní pojiš-
tění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), výlet za velryba-
mi, spropitné a další výše neuvedené služby. Příplat-
ky: jednolůžkový pokoj 4  000 Kč. Minimální počet 
účastníků: 8. Garance malé skupiny.

PORTO a AZORY 55+

NÁŠ TIP NA  KLIDNOU DESTINACI. Málo 
objevená evropská exotika na  samém konci 
Evropské unie a daleko v Atlantském oceánu. 

1. den: Odpoledne let Praha - Porto (v době tisku plá-
nován přímý let). Ubytování. Procházka po břehu řeky 
Douro. 2. den: Celodenní prohlídka Porta, metrem 
a  pěšky. Historický střed města kolem katedrály je 
chráněn UNESCO. Procházka kolem hradeb k dvou-
patrovému mostu Dom Luis I. Odlet na  Azorské 
ostrovy. 3. den: Sopečný masiv Sete Cidades, pano-
ramický výhled na  dvě jezera – modré a  zele-
né v  obrovském sopečném kráteru s  obvodem až 
12 kilometrů. Večeře. 4. den: Prohlídka nejrušnějšího 
města ostrova Ponta Delgada, které je více jak 
500  let staré. Večeře. 5. den: Výlet do  Furnasu – 
kouřící gejzíry a  horká vřídla. Koupání v  termálních 
lázních. 6.  den: Přírodní rezervace Lagoa do  Fogo 
(Ohnivé jezero), která je bezesporu jednou z  nej-
větších přírodních atrakcí ostrova. Večeře. 7.  den: 
Ananasová plantáž. Odlet do Porta. Transfer na hotel. 
8. den: Vyfoťte se v nejkrásnějším knihkupectví světa 
– secesní Livraria Lello. Večer odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2� 6� – 9� 6� 2017 40 900 Kč 63SV

 9� 10� – 16� 10� 2017 40 900 Kč 63SV
Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Porta, na  Azor-
ské ostrovy a  zpět vč. letištních tax ve  výši 12  000 Kč, 
dopravu v  Portu metrem, na  Azorech mikrobusem, 
7x ubytování v turistickém hotelu (2lůžkové pokoje s pří-
slušentsvím), 7x snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6  000 Kč, *svoz 
z  Brna do  Prahy linkovým busem nebo vlakem a  zpět 
mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. Slevy: klienti ve věku 
nad 55 let: 2  000 Kč, nelze sčítat s  dalšími slevami. 
Minimální počet účastníků: 10

MADEIRA a AZORY
Populární ostrov „věčného jara“ Madeira 
a méně známé, ale neméně krásné Azorské 
ostrovy – dvě atraktivní destinace jako 
stvořené pro oddychový poznávací zájezd. 
Na  obou ostrovech najdete tolik žádaný 
klid, vždy zelenou oázu lesů, polí, luk a kvě-
tin a blízkost moře. Při pohledech na bujné 
vlny tříštící se o  temná skaliska a  na  neko-
nečný Atlantik se poznávací zájezd lehce 
změní v nekonečnou relaxaci.
1. den: Odlet z Prahy na Madeiru. 2. den: Pro-
hlídka hlavního města Funchal, čtvrť Monte, tro-
pická zahrada. 3. den: Podél krátké levády dojde-
me k vodopádu Risco, další levádou do skalního 
kotle „25 fontán“. Za  svitu baterek překonáme 
900 m dlouhý tunel. 4. den: Autobus nás dove-
ze až na  třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico de 
Arieiro (1 810 m n. m.). Odpoledne se na vlastní 
kůži setkáme s vulkanickými projevy při koupání 
v  lávových jezírcích v  městečku Porto Moniz. 
5.  den: Projdeme se po  vyprahlém poloostrově 
São Lourenço, poté odlet na  Azorské ostrovy 
na letiště Ponta Delgada na ostrově Sao Migu-
el. 6. den: Vyhlídka Vista do Rei na dvě jezera – 
modré a zelené v obrovském sopečném kráteru 
s obvodem až 12 kilometrů. 7. den: Výletní oblast 
okolo vesnice Furnas s kouřícími gejzíry, horkými 
vřídly, jezerem a výhledy na Atlantik. 8. den: Pří-
rodní rezervace „Ohnivé jezero“ Lagoa do  Fogo 
je jednou z největších přírodních atrakcí ostrova. 
Poslední noc na ostrově anebo odlet do Lisabonu 
nebo Porta a 9. den dále do Prahy.  

Termín: Cena:  Kód na webu:  
17� 7� – 25� 7� 2017 46 900 Kč 70SV

23� 10� – 31� 10� 2017 44 900 Kč 70SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal – Ponta 
Delgada (s přestupy) a  zpět vč. letištních tax, 8x 
ubytování ve  2–3* hotelu (2lůžkové pokoje s  příslu-
šenstvím), 8x snídaně, průvodce, dopravu podle pro-
gramu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 50 EUR 
+ případně sjezd na  saních od  30 EUR), spropitné 
a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 3x veče-
ře (na  Madeiře): 1  600 Kč, 1lůžkový pokoj: 5  000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 12
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Pohodová turistika 
po AZORECH
Vystoupejte od  rozervaných břehů s  drama-
tickými lávovými útesy vzhůru k  oblakům, 
obejděte široké krátery bývalých sopek 
porostlé kvetoucími keři hortenzií, vykoupej-
te se v termálních pramenech. Vyrazte s námi 
na turistickou expedici na tři ostrovy maleb-
ného souostroví Azory (Azores).
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na noc-
leh. 2. den: Odlet na ostrov Faial, letiště Horta. Výlet 
na  poloostrov Ponta dos Capelinhos, výstup 
na vyhlídku nad majákem. 3. den: Výstup na kráter 
Caldeiro, túra po obvodu kráteru. 4. den: Trajek-
tem z  přístavu Horta do  přístavu Madalena na  ost-
rově Pico. Obhlídka unikátních vinic mezi lávovými 
zídkami (UNESCO), městečko Lajes do Pico, odkud 
je možnost vyplout na velrybí safari. 5. den:  Nároč-
ný výstup na  nejvyšší horu sou ostroví a  zároveň 
celého Portugalska, vrchol sopky Ponta do  Pico 
(2 351 m n. m.). 6. den: Odlet na ostrov São Migu-
el, letiště u Ponta Delghada. Nenáročné túry bujnou 
vegetací i po vrcholcích vyhaslých sopek s pohledy 
na  barevná jezera v  jejich nitru. 7.  den:  Sopeč-
ný masiv Sete Cidades, vyhlídka na  dvě jezera – 
modré a zelené. Toulání po bílých písčitých plážích 
i  po  svazích vyhaslých kráterů s  výhledy na  oceán. 
Koupání mezi lávovými útesy v nádherných scene-
riích. 8.  den:  Geotermální oblast Furnas, koupá-
ní v  termálních pramenech. Přírodní rezervace 
Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero) – mystické modré 
jezero dlouhé 2 km. 9. den:  Nejdivočejší pobřeží 
a  nejstrmější hory v  severovýchodní části ostrova. 
10. den: Odlet do Prahy (s přestupem).

Za  pouhý týden stihneme navštívit čtyři ost-
rovy malebného souostroví Azores (Azorské 
ostrovy): Sao Miguel, Terceira, Faial a Pico.
1. den: Brzy ráno odlet z  Prahy do  Lisabonu 
a  po  přestupu na  Azorské ostrovy se ocitneme 
na ostrově São Miguel. 2. den: Nenáročné túry 
po vrcholcích vyhaslých sopek s pohledy na barev-
ná jezera v jejich nitru, sopečný masiv Sete Cidades, 
vyhlídka na dvě jezera – modré a zelené. 3. den: 
Přírodní rezervace Lagoa do  Fogo (Ohnivé jeze-
ro) – mystické modré jezero dlouhé 2 km. 4. den: 
Geotermální oblast Furnas s kouřícími gejzíry a zde 
uvařeným jídlem „cosido“. Koupání v termálních 
pramenech. Návštěva botanické zahrady s jezírky 
Terra Nostra. 5. den: Ostrov Terceira – středo-
bodem ostrova je historické město Angra da 
Heroísmo, které je díky své zachovalé architektuře 
zapsáno na seznamu UNESCO. Odlet nebo odplutí 
na  ostrov Horta. 6. den: Výhledy na  magický 
kužel a  vrchol sopky Ponta do  Pico (2 351 m 
n. m.). Trajektem na  ostrov Pico, vinice mezi 
lávovými zídkami (UNESCO), úbočí nejvyšší hory 
souostroví, sopky Pico, městečko s velrybářskou his-
torií Lajes do Pico. 7. den: Poloostrov Ponta dos 
Capelinhos – Muzeum vulkanologie u majáku. 
Procházka po  okraji kráteru Caldeiro. Navečer 
odlet do Lisabonu. 8. den: Noční let do Prahy, přílet 
je v době tisku katalogu plánován na 04:15. 

Odlet z Prahy do Lisabonu a pak na ostrov Faial. 
Výlet na sopečný poloostrov Ponta dos Capelin-
hos. Návštěva Muzea vulkanologie u  majáku. Vy-
cházka po okraji kráteru Caldeiro. Trajektem Hor-
ta – Madalena na ostrov Pico. Obhlídka unikátních 
vinic, skrytých mezi lávovými zídkami (UNESCO), 
pak do městečka Lajes do Pico, odkud je možnost 
vyplout na velrybí safari. Ostrov Terceira – dalším 
místem zapsaným v UNESCO je středověké město 
Angra do Heroísmo, které za svou slávu vděčí mo-
řeplavcům mnoha národů. Odlet na  ostrov  São 
Miguel,  známé město Ponta Delgada. Nenároč-
né túry bujnou vegetací i po vrcholcích vyhaslých 
sopek s  pohledy na  barevná jezera v  jejich nitru. 
Uvidíte např. sopečný masiv Sete Cidades, vy-
hlídku na dvě jezera – modré a zelené. Toulání 
po bílých písčitých plážích i po svazích vyhaslých 
kráterů s výhledy na oceán. Koupání mezi lávovými 
útesy v nádherných sceneriích. Geotermální oblast 
Furnas s kouřícími gejzíry, koupání v termálních 
pramenech. Přírodní rezervace Lagoa do  Fogo 
(Ohnivé jezero) – mystické modré jezero dlouhé 
2 km. Odlet do Prahy (s přestupem).

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10� 8� – 19� 8� 2017 49 900 Kč 62SV
7� 10� – 16� 10� 2017 46 900 Kč 62SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy na Azorské ostrovy 
a zpět (s přestupy) vč. let. tax ve výši 15 000 Kč, letenku 
mezi ostrovy ve  výši 5  000 Kč, dopravu mikrobusem, 
trajekt mezi ostrovy, 9x ubytování v turistických hote-
lech (2lůžkové pokoje s  příslušentsvím), 8x snídaně 
(mimo poslední den), průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neob-
sahuje: vstupné cca 40 EUR, další stravu a  výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
8  000 Kč. Minimální/maximální počet účastníků: 
8/16. Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
24� 6� – 3� 7� 2017 56 600 Kč 61SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy na Azorské ostrovy (s 
přestupem) a zpět vč. let. tax ve výši 15 000 Kč, trajekty 
a lety mezi ostrovy podle programu, dopravu autem, 
mikrobusem a taxíky, 9x ubytování ve 2–3* hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 8x snídaně, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA EXTRA a pojištění pro-
ti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 50 EUR), 
výlet za velrybami a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 9 000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 6

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23� 9� – 30� 9� 2017 53 900 Kč 72SV
Cena obsahuje: letenku z Prahy na Azorské ostrovy 
(s přestupy) a zpět vč. let. tax ve výši 14 000 Kč, letenky 
a  trajekty mezi ostrovy, dopravu podle programu 
mikrobusem, případně taxíkem, 7x ubytování ve 2–3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 
30  EUR), výlet za  velrybami, spropitné a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 
7 000 Kč.

AZORSKÉ OSTROVY 
od A do Z

4 AZORSKÉ OSTROVY: 
SAO MIGUEL, SANTA 
MARIA, FAIAL a PICO
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ANDALUSIE

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1� 5� – 8� 5� 2017 28 900 Kč 08SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Malaga (s  přestu-
pem) a  zpět vč. let. tax ve  výši 9  000 Kč, dopravu 
autobusem, 7x ubytování ve  3* hotelech (2lůžko-
vé pokoje s  příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, 
vstupné do  Alhambry, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a  pojištění CK. Cena neobsahuje: vstupné asi 
80 EUR a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
6x večeře: 2 500 Kč (min. 10 os.), jednolůžkový pokoj: 
6  000 Kč. Minimální počet účastníků: 25. Pozn.: 
Na  vyžádání možnost odletu samostatně bez 
průvodce z Vídně.

Tradiční oblíbený zájezd, jehož specialitou 
je kromě návštěvy Gilbraltaru termín konání 
– andaluská folklorní slavnost Feria de Abril 
v Seville je právě v plném proudu!

1. den: Odlet z  Prahy do  Malagy. Ubytování 
v  hotelu na  pobřeží. Možnost fakultativního výle-
tu do  Malagy. 2. den: Podél pobřeží dojedeme 
k  horské vesnici Casares, kde si prohlédneme 
typickou architekturu bílých vesniček. Dostaneme 
se i  na  britské území zvané Gibraltar. 3. den: 

             ANDALUSIE a GIBRALTAR, festival v Seville
Pobyt v Cádizu. Přesun do Sevilly. 4. den: Sevilla, 
jedinečné a  nezapomenutelné město! Naším 
záměrem je zažít festivalový kolorit v době „Feria 
de Abril“. Během slavnosti je Sevilla nazdobe-
ná, lidé v  typickém barevném oblečení tančí 
a  všude v  ulicích zní hudba. 5. den: Přejedeme 
do  Córdoby, kde se ve  středu města rozkládá 
nejpůsobivější muslimská stavba v  celé Andalusii 
– Mezquita (mešita). 6. den: Romantické procház-
ky Córdobou a  dále přejezd příjemnou krajinou 
do  Granady. 7. den: Návštěva honosné palá-

cové pevnosti Alhambry a  zahrady Generalife. 
Působivé výhledy na  arabskou čtvrť Albaicín 
s  Juderií a  Ciganerií jsou tou nejlepší pozvánkou 
k  jejich návštěvě. Arabský trh je nejvyhlášenější 
právě v Granadě. Vstupné do Alhambry je zahr-
nuto v ceně zájezdu. 8. den: Přesun z Granady 
na letiště a odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13� 5� – 20� 5� 2017 33 900 Kč 74SV

Cena obsahuje: letenku Vídeň – Larnaka a  zpět vč. 
tax (s přestupem) ve výši 7 000 Kč, dopravu mikrobu-
sem, 7x ubytování v hotelích a penzionech (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně (mimo poslední 
den), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně 
pojištění storna a  pojištění CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 30 EUR, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 2x večeře (6. a  7. den): 810 Kč, 1lůžkový 
pokoj: 7 500 Kč. Minimální počet účastníků: 7

Procházky v  přírodě, kostelíky, historie 
a  vynikající kuchyně. V  květnu nebývá ještě 
tak horko, ale už je možné se koupat v moři. 
1. den: Dopoledne odlet z  Vídně do  Larnaky, 
svoz z  Brna zajištěn. Ubytování a  podvečer-
ní procházka. 2. den: Kostel sv. Lazara. Vesnička 
Pano Lefkara, která je známá výrobou krajek 

a výrobků ze stříbra. Přístav v Lemesosu. Rozvaliny 
starověkého Kourionu, jednoho z  nejpůsobi-
vějších archeologických míst ostrova. Zastávka 
u  Afroditiny skály. Ubytování v  Pafosu (2 noci). 
3. den: Poloostrov Akamas. Procházka s  výhle-
dem na  moře u  Afroditiných lázní. Oběd a  kou-
pání. Zastávka v  některé z  malebných vesniček. 
Hrobky králů a  archeologická lokalita Pafos – 
mozaiky (UNESCO). V  přístavu bude také čas 
na  večeři a  procházku po  promenádě. 4. den: 
Pohoří Trodos, vesnička Omodos, ochutnáv-
ka vína. Procházka ke  Kaledonskému vodopádu. 
Kostelík Archangelos Michail (UNESCO) ve vesničce 
Pedoulas. 5. den: Kostel Ayios loannis Lampadistis 
(UNESCO) ve vesničce Kalo Panayotis. Nejznámější 
kyperský klášter Kykos. Procházka po Artemidině 
stezce – krásný výhled i mohutné borovice. Přesun 
do  hlavního města Kypru Lefkósie (Nikózie), pro-

KYPR
       KYPR – poznávání a koupání

František  
Michlík
průvodce zájezdu

www.skandinavie.cz

cházka v  centru. 6. den: Severní část ostrova. 
Hrad sv. Hilariona, Augustiánský klášter v Bellapais 
a  přístavu v  Girne. Ubytování v  letovisku Agia 
Napa (2 noci). 7. den: Celodenní relax a  odpoči-
nek na  pláži u  hotelu, koupání. Procházka na  mys 
Geco. 8. den: Brzy ráno odjezd na  letiště a  odlet 
do Vídně. Svoz do Brna zajištěn.
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       Okruh VIETNAMEM  
– cesta za romantikou

EXOTIKA

facebook.com/periscope.cz

       Velký okruh 
MEXIKEM
Vydejte se do  Mexika s  Petrou Ježkovou, 
která zde žije již několik let a ukáže vám tuto 
zemi i očima místních obyvatel.
1.–2. den: Samostatný odlet z  Prahy do  Mexico 
City, setkání s průvodkyní zájezdu. Centrum Mexico 
City, Národní muzeum antropologie. 3.–4.  den: 
Pyramidy Teotihuacán, prohlídka místní dílny 
na  zpracování obsidiánu (tzv. vulkanické sklo) 
a  ochutnávky tequilly a  dalších alkoholických 
nápojů. Cholula. Pozorování sopky Popocatépetl 
při západu slunce. Přejezd do  koloniálního města 
Oaxaca. 5. den: Zapotécké a  mixtécké pyra-
midy Monte Albán, nocleh v  Tehuantepecu. 
6. den: Přejezd do  státu Chiapas (hory, džun-
gle, kávové plantáže). Plavba lodičkou kaňonem 
Sumidero. Nocleh v San Cristóbal de las Casas. 
7. den: Indiánská vesnice Chamula, indiánské 
zvyky, San Cristóbal de las Casas. 8.–9.  den: 
Prohlídka mayských ruin Palenque uprostřed 
džungle, koupání v  kaskádách Agua Azul. 
10. den: Přejezd do města Villahermosa, návště-
va parku La Venta s  obřími Olméckými hlavami 
a  zoo. Campeche. 11.  den: Historické centrum 
koloniálního města Campeche, poté cesta přes 
Yucatánský poloostrov. Návštěva cenotu, jes-
kyně zaplavené vodou s  propadlými stropy. 12.–
14. den: Prohlídka pyramid Chichén Itzá. Pobyt 
na  karibské pláži. 15.  den: Odpolední transfer 
na  letiště v  Cancunu, samostatný odlet do  ČR. 
16. den: Přílet do Prahy.

Vietnam je zemí s  dech beroucími přírodní-
mi krásami, bohatou historií a  vynikajícím 
jídlem. Velkým zážitkem budou procházky 
úzkými uličkami a  návštěva chrámů, stejně 
jako i  přírodní scenerie tisíců vápencových 
ostrůvků tvořící kulisu Dračí zátoky.
1. den: Odlet z  Prahy/Vídně do Vietnamu (s  pře-
stupem). 2. den: Večer přílet do  Saigonu, ubyto-
vání. 3. den: My Tho – plavba po  Mekongu se 
zastávkami – farmy s  ochutnávkami. Saigon (trži-
ště Ben Thanh). 4. den: Saigon (katedrála Notre 
Dame, radnice), navečer odlet do Hue. Ubytování. 
5. den: Hue a  okolí (pagoda Thien Mu, plavba 
na dračí lodi po Perfume River, Císařské město). 
Nocleh. 6. den: Danang, Mramorové hory, Hoi 
An. Ubytování. 7. den: Hoi An (čínské chrámy, 
Japonský most). Farmy v Tra Que – oběd a volno. 
8. den: Dopoledne volno, odpoledne odlet 
do  Hanoje. Ubytování. 9. den: Hanoj – Ho Chi 
Minhův komplex, jezera Hoan Kiem (chrám a Želví 
věž). Nocleh. 10. den: Dvoudenní výlet – Dračí 
zátoka Halong Bay, oběd i večeře na palubě lodi, 
pláž Titop. 11. den: Plavba na  jeden z  ostrovů, 
kolem poledne přesun do  Hanoje, odlet do  ČR 
(s přestupem). 12. den: Odpoledne přílet do Prahy 
nebo do Vídně.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
17� 4� – 2� 5� 2017 73 900 Kč 22SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Mexico City a Cancun 
– Praha (lety s přestupem) ve výši 24 000 Kč vč. let. tax, 
dopravu mikrobusem, 14x ubytování ve  3*  hotelech 
(2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 14x snídaně, prů-
vodce, kompletní vstupy dle programu a služby česky 
hovořícího průvodce od příletu do Mexico City po od-
let z Cancunu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiště-
ní CK. Cena neobsahuje: spropitné za  místní služby 
(řidič, portýři apod.), další výše neuvedené služby. Pří-
platek: pojištění ČP. Minimální počet účastníků: 12 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2� 4� – 13� 4� 2017 49 970 Kč 13KS
9� 11� – 20� 11� 2017 49 970 Kč 13KS

Cena obsahuje: letenku z Prahy nebo z Vídně do Viet-
namu a zpět vč. letištních tax, letenky ve Vietnamu vč. 
tax, 8x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích ve  3–4* 
hotelech, 1x ubytování ve dvoulůžkové kajutě na  lodi 
v  Halong Bay, dopravu, výlety a  všechny vstupy dle 
programu, 9x snídani, 3x oběd a 1x večeři dle progra-
mu, místního anglicky mluvícího průvodce, českého 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: další stravu a výše 
neuvedené služby. Příplatky: lůžkový pokoj: 8 900 Kč, 
vízum (cca): 2  000 Kč, návštěva Vodního loutkového 
divadla: 450 Kč, cestovní pojištění UNIQA EXTRA s rozší-
řením storna zájezdu (bez spoluúčasti): 2 950 Kč. Mini-
mální počet účastníků: 10. 

         GRUZIE a ARMÉNIE
Již počtvrté navštívíme dvě kavkazské země 
s krásnou přírodou a zajímavou historií s ne-
zapomenutelnými výhledy na  Prometheův 
Kazbek a biblický Ararat. Vstupy v ceně! 
1. den: Odlet z Prahy do Tbilisi. Z letiště se přesune-
me do hotelu, vzhledem k pozdnímu příletu pouze 
kratší nocleh. 2. den: Celodenní prohlídka Tbilisi, 
staré město s  katedrálou Sioni, lanovkou na  pev-
nost Narikala, pravoslavná katedrála Sameba, zlatý 
poklad v Národním muzeu. 3. den: Velký Kavkaz, 
klášter Jvari, pevnost Ananuri, oběd u místní rodi-
ny. Z městečka Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 
ke kostelu sv. Trojice (Gergeti) s úchvatnými po-
hledy na masiv Kazbeku (5 047 m n. m.) 4. den: Ka-
tedrála Svetitskhoveli v městě Mtskheta. Ochut-
návka vína. Stalinovo muzeum v Gori a středověká 
katedrála Gelati s  chrámem Panny Marie. Nocleh 
v  Kutaisi. 5. den: Prometheus Caves. Procházka 
lázeňským městem Borjomi. Zrestaurovaný stře-
dověký komplex Rabati v Akhaltsikhe. 6. den: Skal-
ní město Vardzia, vyhlídková jízda krajinou Malého 
Kavkazu kolem jezer zpět do  Tbilisi. 7. den: Pře-
jezd do  Arménie, klášter Sanahin. Procházka v  NP 
Dilijan. Jezero Sevan. 8. den: Hřbitov Noratus. Vý-
hled na jezero od kláštera Hayravank. Do skály vyte-
saný klášter Geghard, procházka soutěskou u řím-
ského chrámu v Garni. 9. den: Klášter Khor Virap 
s  úžasným výhledem na  Ararat, klášter Noravank 
na skále nad kaňonem. Výroba arménských kober-
ců v Jerevanu. Ochutnávka koňaku. 10. den: Nábo-
ženské centrum Arménie Echmiadzin a Zvarnots. 
Prohlídka a volný čas v Jerevanu. 11. den: V ranních 
hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8� 9� – 18� 9� 2017 38 900 Kč 26SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  Jerevan – 
Praha vč. let. tax ve výši 10 000 Kč (lety s přestupem), 
dopravu autobusem nebo mikrobusem na  místě, 
10x  ubytování ve  2lůžkových pokojích s  příslušen-
stvím (9x 2–3* hotel, 1x penzion), 9x snídaně, 8x večeře 
(mimo 1. a 6. den), vstupné dle programu, ochut-
návka vína a koňaku, oběd u místní rodiny, cestu 
vozem 4x4 na Gergeti, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: spro-
pitné cca 25 EUR/os. místním řidičům a průvodcům, 
další výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový po-
koj: 3 900 Kč. Minimální počet účastníků: 14

Foto: Petra Ježková
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       To nejlepší z IZRAELE        JAPONSKO 
– sopky, termály 
a hrady ostrova Kjúšú

Na  konci října se opět vydáme za  přírodou 
a  památkami Izraele. Kvalitní hotely s  polo-
penzí, vstupy v ceně. 
1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu. Z letiště se pře-
suneme na  ubytování. 2. den: Návštěva baziliky 
Zvěstování Panny Marie a  krátká procházka cen-
trem Nazaretu. U  Galilejského jezera navštívíme 
kostel Rozmnožení chlebů a  ryb, Capernaum 
a zastavíme se také v Jardenitu, kde probíhají křty 
v  řece Jordánu. Přejezd do  Betléma. Ubytování 
(2 noci). 3. den: Prohlídka Jeruzaléma, památ-
ník holocaustu Yad Vashem, Olivetská hora, Zeď 
nářků, kostel sv. Anny, Křížová cesta, chrám Božího 
hrobu a  další zajímavá místa. Návštěva chrámu 
Narození Páně v  Betlémě. 4. den: Dopoledne 
se vydáme k  Mrtvému moři. Nejdříve procház-
ka podél Davidova pramene v  oáze Ein Gedi. 
Koupání na  nejníže položeném místě planety. 
Cesta lanovkou na  pevnost Masada (UNESCO). 
Přejezd pouští do Eilatu. Ubytování (2 noci) 5. den: 
Možnost celodenního výletu do jordánské Petry, 
nutno objednat již při zakoupení zájezdu. Nebo 
osobní volno, koupání v  Rudém moři, potápění 
u  korálových útesů, podmořská observatoř (vstu-
py a  doprava místními TAXI není v  ceně zájez-
du). 6.  den: Dopoledne návštěva národního 
parku Timna, zastávka na  vyhlídce Ramon v  nitru 
Negevské pouště. 7. den: Prohlídka Tel Avivu, 
staré město Jaffa a odlet do Prahy.

1. den: Odlet s přestupy na ostrov Kjúšú. 2. den: 
Prohlídka města Fukuoka: nábřežní promenáda, 
vyhlídka z Fukuoka Tower, pověstné stánky jatai. 
Po  pobřeží do  Karacu (místní specialita jobuko 
– sašimi z  živých olihní), „mořský“ Hrad tančícího 
jeřába. 3. den: Lodí na  ostrůvek Takašima se 
svatyní. Návrat do  Fukuoky a  návštěva turnaje 
sumo. 4. den: Přejezd do  Nagasaki – míro-
vý park a  muzeum A-bomby, katedrála Urakami, 
památník 26 ukřižovaných křesťanů, Čínská čtvrť, 
Holandské svahy. 5. den: Lanovkou na vrch Inasa 
(333 m), výlet lodí na „zakázaný“ ostrůvek Gunkan-
džimu. 6.  den:  Celodenní výlet na  poloostrov 
Šimabara, lázně Unzen (koupel v  léčivé kyselé 
termální vodě), lanovkou na  vyhlídku k  vulkánu 
Unzen, pěší výlet pod krátery, momidži (japonské 
javory). 7. den: Přejezd do středního Kjúšú. Kuma-
moto – slavné zahrady Suizendži s  miniaturní 
Fudži, mohutný hradní komplex. 8. den: Gigan-
tická sopka Aso v  hornatém vnitrozemí ostrova. 
Za  příznivé vulkanické situace pěší výlet uvnitř 
největší aktivní kaldery světa. 9. den: Po  pobřeží 
Vnitřního moře do  největších lázní Japonska 
– Beppu, bizarní muzeum sexu. 10. den: Jufuin – 
procházka k jezeru Kinrinko, koupel v termálech. 
Zpět do Fukuoky. 11. den: Středověká metropole 
Kjúšú – Dazaifu: šintoistická svatyně Tenmangu, 
chrám Komjozendži se suchou zenovou zahradou, 
Národní muzeum Kjúšú, termály Fucukaiči (kou-
pel v radioaktivní vodě). Odlet z Fukuoky s přestu-
py. 12. den: Přílet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27� 10� – 2� 11� 2017 32 900 Kč 38SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Tel Aviv a zpět vč. let. 
tax ve výši 9 000 Kč, dopravu autobusem, 6x ubytování 
v 3* a 4*hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
6x snídaně, 6x večeře, českého průvodce, vstup-
né včetně lanovky, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: spropitné asi 
30 USD a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 6 200 Kč. Výlet do Petry: 8 500 Kč (min. 
10 os.). Minimální počet účastníků: 20

Termín: Cena:  Kód na webu:  
15� 11� – 26� 11� 2017 60 990 Kč 14KS

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax, dopravu vlaky 
vč. šinkansenu, busy, taxi a  metrem, 10x ubytování 
se snídaněmi, v  cca 2–3* hotelech ve  dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím, výlet lodí na ostrov Takašima, 
vstupenku na  Grand Sumo Tournament ve  Fukuoce, 
průvodce, cestovní pojištění K7C a  pojištění CK proti 
úpadku. Cena neobsahuje: další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj na vyžádání. 

       NOVÝ ZÉLAND  
– Jižní ostrov
O výpravě do jedné z nejvzdálenějších desti-
nací sní snad každý. Není se čemu divit. Krása 
celé země je nepopsatelná. V roce 2017 odje-
de první zájezd v únoru, již je vyprodán. Dru-
hý, o něco kratší zájezd chystáme na prosinec. 
Na Jižním ostrově na nás čekají impozantní vrcholy 
Jižních Alp, ledovce spadající až na  hranici dešt-
ných pralesů, členité mořské pobřeží i zálivy a údolí 
ve Fiordlandu, kolonie tučňáků, velryby a tuleni.
Západní pobřeží: NP Paparoa – pobřežní pralesy. 
Pancake Rocks – bizarní skály ve tvaru palačinek. 
Wanaka – nádherně položené městečko, bludiště 
a  svět optických klamů a  výlety do  hor. Queen-
stown v horách na břehu jezera Lake Wakatipu. NP 
Fiordland – nedostupná krajina fjordů a  hor: Mil-
ford Sound – podvečerní plavba po fjordu.
Východní pobřeží, pozorování kolonií tučňá-
ků na poloostrově Otago peninsula. Obří kamen-
né koule Moeraki Boulders, malebný poloostrov 
Akaroa. Christchurch – krásné město trpící země-
třeseními. Kaikoura – fakultativně plavba po moři 
s  pozorováním velryb. Setkání s  vorvani a  snad 
i s keporkaky, delfíny a mořskými ptáky.

Díky našim zkušenostem vám rádi připra-
víme vaši individuální dovolenou typu 
„fly&drive“ na Novém Zélandu na míru. 
V  případě zájmu skupinky od  5 osob lze 
připravit i  zájezd s  průvodcem s  velkou 
mírou turistiky. Při schůzce zájemců lze 
prodiskutovat i verzi zájezdu se střídavým 
využitím ubytování v  hostelech, horských 
nebo kempových chatách a  ve  stanech, 
která může snížit celkovou cenu zájezdu. 
Napište nám: periscope@skandinavie.cz

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1� 12� – 17� 12� 2017 86 900 Kč 85SV



Termín: Cena:  Kód na webu:  
**18� 8� – 28� 8� 2017 65 956 Kč 78SV

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Calgary a  zpět 
vč. let. tax (s  přestupy) ve  výši 27  000 Kč, dopravu 
minivanem nebo autem, 9x ubytování ve  dvoulůž-
kových pokojích hotelů, ve  srubech a  apartmánech 
s  koupelnou, kuchyňkou a  2–3 ložnicemi, průvodce, 
vstupné do  národních parků, cestovní pojištění 
UNIQA EXTRA a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: stravu, vstupné cca 200 CAD a  další 
výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj a využití pokoje v chatě 1 osobou (2–3 pokoje 
v chatě): 10 000 Kč. Minimální počet účastníků: 10 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20� 6� – 27� 6� 2017 39 900 Kč* 68SV
14� 9� – 21� 9� 2017 39 900 Kč 68SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Toronta a zpět vč. 
let. tax ve  výši 16  000 Kč, dopravu autem nebo mik-
robusem, 6x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích 
motelů a chat (2–3 pokoje) s příslušenstvím, průvod-
ce, poplatek za přírodní park, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 200 CAD, stravu a výše neuvedené služ-
by. Příplatky: jednolůžkový pokoj a  využití pokoje 
v  chatě 1 osobou (2–3 pokoje v  chatě): 8  000 Kč, 
cestovní pojištění UNIQA EXTRA s  rozšířením storna 
zájezdu: 460 Kč. Sleva: *mimořádná zaváděcí cena 
37  506 Kč při rezervaci a  uhrazení zálohy 50 % 
do  31. 12. 2016. Minimální/maximální počet 
účastníků: 11/23. Garance malé skupiny.
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KANADA
Niagara, Ontario a příroda KANADY

Pro milovníky přírody 
patří Kanada právem 
k  vysněným cílům. 
Zdejší zalesněná krajina je rozlehlá, divoká 
a panensky čistá. Nad hranici lesa vystupující 
štíty a hřebeny hor, často ještě pokryté ledov-
ci, nabízejí nekonečné možnosti pro turisti-
ku. Romantickou atmosféru navíc umocňují 
desítky jezer, v  jejichž hladinách se lesknou 
siluety lesů, hor, srubů a kánoí. 
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 
doletíme s krátkým přestupem. Díky tomu strávíme 
více času v  přírodě, než při dlouhých přejezdech 
poznávacích zájezdů. V kanadských národních par-
cích žije velké množství zvěře, proto můžeme 

Týdenní ochutnávka kanadského stylu života: 
z  metropole Toronto s  věží CN, mrakodrapy 
a  hokejovým muzeem slávy přes zeměděl-
skou krajinu a  malá městečka až k  pobytu 
v chatě v přírodním kempu u jezera. 
1. den: Let  z  Prahy do  Toronta  (s  přestupem). 
2.  den: Teskně hučí Niagara.  Niagarské vodo-
pády a  půvabné městečko Niagara-On-The-Lake 

KANADA – toulky v NP Banff, Jasper a Yoho
garantovat, že pozorování divokých zvířat bude 
součástí programu. Čeká nás též koupání v teplých 
pramenech. CELÝ PROGRAM JE NA WEBU.

na břehu jezera Ontario. Pod vodopády lze podnik-
nout plavbu lodí. 3. den: Toronto: spatříme mra-
kodrapy, přes 500 m vysokou věž CN Tower, hoke-
jovou síň slávy. 4. den: Městečko  Parry Sound 
na břehu Hurónského jezera. Můžete letět hyd-
roplánem nebo se plavit výletní lodí mezi desítka-
mi šérových ostrůvků. Krajinou lesů a jezer na uby-
tování. 3 noci ve vybavených chatách  (WC, spr-
cha, kuchyňka, 2–3 ložnice)  u  jezera Little Hawk. 
5. den: Provinční park Algonquine. Spatříme losy 
již cestou tam, anebo až při návratu zpět? Na místě 
je  možné zapůjčit si kánoe nebo kola. 6. den: 
2–5hodinová vycházka v přírodě. Kánoe, koupání 
a rybaření jsou zdarma. Motorový člun za přípla-
tek (platí se na místě). „Kanada“ – užijme si poslední 
společný večírek u ohně na břehu jezera! 7. den: 
Odjezd na  letiště, navečer odlet, let s  přestupem. 
8. den: Přílet do Prahy.

1. den: Odlet z Prahy. 2.–5. den: Štíty Skalistých 
hor nás budou provázet po  celých 9 dní. I  v  NP 
u  městečka Banff. NP Yoho – túra Iceline 
Trail, ledovec Emerald Glacier. Modré jezero 
Moraine Lake u horského střediska Lake Louise. 
6.–9. den: Pojedeme po Icefield Parkway do NP 

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Můžete se zúčastnit několikahodinových výšlapů 
s  průvodcem, anebo se vydat sami na  kratší, 
dobře označené trasy (např. při menší fyzické 
kondici nebo při zájmu o  fotografování beze 
spěchu). Zájezdu předchází zájezd na  jihozápad 
USA (str.  74 a  75, kod 27SV) – zájezdy lze spo-
jit. Cena dle aktuálních cen letenek na  vyžádá-
ní. POZNÁVACÍ ZÁJEZD VČ. VANCOUVERU 
USPOŔÁDÁME OPĚT V R. 2018.

Jasper, vyhlídková silnice je jednou z  nejkrásněj-
ších horských cest na  světě. V  oblasti jsou jezera, 
ledovce a  spousta zvěře. Kouzelná oblast pro 
turistku, třeba v okolí jezera Medicine Lake nebo 
u kaňonu Maligne Canyon. 10. a 11. den: Návrat 
do Calgary a do Prahy. 

** Do 18� 1� 2017 cena jen 61 999 Kč! Časové slevy dalších zájezdů jsou uvedeny na webu�

Kanada za cenu Islandu!



Amerika je nekonečnou studnicí nádherných 
přírodních scenerií a je velmi těžké doporučit, 
kam směřovat svou první, druhou nebo další 
návštěvu USA. Po  úspěchu předešlých zájez-
dů do národních parků západu a středozápa-
du se v roce 2017 můžete vydat do národních 
parků Nevady, Utahu a Arizony, hýřících čer-
veno-hnědo-oranžovými barvami. A co bude 

       Národní parky  
jihozápadu USA

Pavel 
Kleisl
průvodce zájezdu

60SV17

60SV17

pomyslnou třešničkou na  dortu? Údolí smrti 
(částečně ležící v  Californii) hned na  začátku 
zájezdu, anebo Grand Canyon na jeho konci? 
Z  dalších známých míst a  oblastí navštívíme 
např. Monument Valley, NP Zion a Las Vegas. 
Jedná se o převážně poznávací zájezd v malé 
skupině, na své si přijdou i ti, kdo rádi chodí 
pěšky. Některé dny jsou  delší přejezdy, jin-
dy věnujeme celý den turistice (celkem 5–6 
 celých dní). 
1. den: Odlet z Prahy do Las Vegas (s přestupem). 
Transfer na ubytování. Večerní procházka páteřním 
bulvárem města The Strip. 2. den: Prohlídka Las 
Vegas a odpoledne přejezd do města Beatty v Ne-
vadě (3 noci). 3. den: Průjezd a zastávky v jižní částí 
Údolí smrti (Stovepipe Wells, Furnace Creek, Zab-
riskie Point, Artist´s Palette, Badwater Basin – nej-
nižší bod USA.) Návrat na nocleh. 4. den: Prozkou-
máme severní část Údolí smrti – túra v národním 
parku (mj. písečné duny). 5. den: Přejezd do Uta-
hu, do oblasti města Hurricane v blízkosti NP Zion. 
Zde budeme ubytováni opět 3 noci. 6. a 7. den: 
Celé dva dny budeme mít čas na  různě náročné 
túry v  tomto nádherném národním parku, např. 
po stezce The Subway v uzavřeném pískovcovém 

kaňonu nebo směrem vzhůru na  vrcholy červe-
ných skal s borovicemi atp. 8. den: Přejezd do Bry-
ce a procházky v kaňonu plném vápencových skal-
ních věžiček „hoodoo“ Bryce Canyon (národní 
park). 9. den: Přesun do Arizony, do města Page, 
v jehož okolí se nachází jak známý oblouk na řece 
Colorado Horseshoe Bend, tak tzv. Antilopí ka-
ňon, kterým nás provedou praví indiáni. 10. den: 
Dnes se během dalšího přejezdu podíváme do ob-
lasti magických stolových hor a  věží Monument 
Valley. 11. den: Opět se ocitneme v Utahu. Zastáv-
ka v další fotogenické oblasti – v jižní části NP Ca-
nyonlands (The Needles). Ubytování na 3 noci. 
12. den: Návštěva NP Arches. Celý den strávíme 

USA
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Zajišťujeme  
též ubytování  

po celém Islandu

tel.: 542 213 349
e-mail: trajekty@skandinavie.cz

Kategorie auta

délka výpůjčky 7 dní (za osobu, min. 2 osoby*)
vedlejší sezóna

1� 12� 2016 – 30� 4� 2017 
11� 9� 2017 – 31� 12� 2017

mezisezóna
1� 5� – 12� 6� 2017

22� 8� – 10� 9� 2017

hlavní sezóna
13� 6� – 21� 8� 2017

Chevrolet Spark 16 900 Kč 17 900 Kč 19 900 Kč
Kia Ceed combi 18 900 Kč 20 500 Kč 22 900 Kč
Suzuki Jimny 4x4 19 900 Kč 21 500 Kč 24 500 Kč
Suzuki Grand Vitara 4x4 20 900 Kč 22 500 Kč 25 900 Kč

Kategorie auta

délka výpůjčky 14 dní (za osobu, min. 2 osoby*)
vedlejší sezóna

1� 12� 2016 – 30� 4� 2017 
11� 9� 2017 – 31� 12� 2017

mezisezóna
1� 5� – 12� 6� 2017

22� 8� – 10� 9� 2017

hlavní sezóna
13� 6� – 21� 8� 2017

Chevrolet Spark 20 900 Kč 22 500 Kč 25 900 Kč
Kia Ceed combi 24 500 Kč 27 500 Kč 32 500 Kč
Suzuki Jimny 4x4 26 500 Kč 29 500 Kč 35 900 Kč
Suzuki Grand Vitara 4x4 27 900 Kč 31 900 Kč 38 900 Kč

Ceny v tabulkách jsou za osobu a platí pouze tehdy,  
pokud 2 dospělí cestují společně. 
* Při jiném počtu osob, jiné délce výpůjčky nebo požadavku 
na jiný typ auta nás prosím kontaktujte pro vytvoření individuální 
kalkulace�

Cena za osobu obsahuje: 
pronájem auta zvolené kategorie (nelze rezervovat konkrétní 
značku auta, pouze kategorii)
letenku Praha – Keflavík a zpět vč� letištních tax v optimální 
knihovací třídě (cenu na konkrétní termín je vždy třeba ověřit)

Cena neobsahuje:
pohonné hmoty, další výše neuvedené služby

Poznámka: 
možno vypůjčit i auta jiných kategorií včetně minibusů 
až do 15 míst, doporučujeme rezervovat si předem  
z naší nabídky i ubytování

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1� 8� – 18� 8� 2017 96 900 Kč 27SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Las Vegas a zpět 
(s  přestupy) vč. let. tax ve  výši 33  000 Kč, 16x ubytování 
v  motelech, hotelech (dvoulůžkové pokoje s  WC a  spr-
chou) a chatách (výjimečně bez WC a sprchy na pokoji), 
vstupné do  národních parků dle programu, průvodce, 
dopravu klimatizovaným minivanem, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné 
(cca 150 USD), vstupní formality do USA, spropitné, jízdné 
navíc oproti trase dle programu a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj. Pozn.: K návštěvě 
USA je nutný biometrický pas a elektronické vízum. Mini-
mální počet účastníků: 6 

procházením a focením skalních oblouků, věží a ji-
ných útvarů (Three Gossips, Balanced Rock, Delica-
te Arch, Dark Angel, Broken Arch atd.). 13. den: Se-
verní části NP Canyonlands (Island in the Sky), 
ranní fotky u  oblouku Mesa Arch, túra z  náhorní 
plošiny dolů a  zpět. 14. den: Celodenní přejezd 
zpět do Arizony, městečko se suvenýry, kudy vede 
slavná Route 66 – Williams (3 noci). 15. den: První 
pohledy na Grand Canyon. Návštěva jižního okra-
je Velkého Kaňonu (South Rim), který si díky zdej-
šímu systému vyhlídkových autobusů může projít 
každý sám. Lze zajistit vyhlídkový let nad okrajem 
kaňonu nebo projížďku dolů na mulách. 16. den: 

Sestup do Grand Canyonu, v závislosti na zdatnosti 
všech účastníků si stanovíme cíl, kde se otočíme 
a půjdeme zpět. 17. den: Při návratu z Nevady se 
zastavíme na přehradě Hoover Dam. Odlet z Las 
Vegas. 18. den: Po přestupu přílet do Prahy.

Program Fly and Drive 
pro individuální cestující na Island v roce 2017

Na tento zájezd navazuje turistický zá-
jezd v Kanadě 78SV (18. 8. – 27. 8. 2017), 
popřípadě si lze vyžádat samostatné 
aranžmá v  národních parcích Kanady 
(půjčení auta, ubytování). Pište na e-mail:  
tours@skandinavie.cz



TO 

DENMARK

FROM

 33,- EUR* 
WITH

SCANDLINES 

 

Make your trip to Denmark and Sweden an unforgettable 
experience. Simply choose one of our cheap, fast and � exible 
Denmark crossings via Puttgarden-Rødby or Rostock-Gedser or 
combine this with the Helsingør-Helsingborg crossing or the 
Öresund Bridge to Sweden. Enjoy the maritime atmosphere and 
gastronomic convenience aboard our ferries or simply take a break 
and enjoy the sea breeze. The brand new hybrid ferries which 
depart from Rostock make it even easier for you to arrive relaxed 
and comfortable. Scandlines - Experience more! Booking and 
information at www.scandlines.com or at your agency.

WIR NEHMEN KURS AUF SKANDINAVIEN

TRAVEL TO SCANDINAVIA 
MADE EASY WITH SCANDLINES

* The tariff applies to passenger vehicles up to 6 m in length incl. up to 9 passengers. Valid for a single crossing to Denmark in the low season 2017 if 
 booked at least 14 days prior departure. Limited amount of tickets available. Exclusively for SMILE members or if booked via your agency. 


